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1.1- AB.ERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor
dente da República

Presi~

Submetendo à deliberação do Senado
Federal a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
'
- N' 93/90 (n" 344/90, na origem), referente a escolha do Dr. Rubens Vilar de
Carvalho para exercer o cargo de Governador <lo Estado de Rorairrlá~ - N\' 94/90 (n" 345/90, na origem), referente a indicação do Senador José Jgnácio
Ferreira para exercer as funções de Líder
do Governo no Senado Federal.

1.2.2- Mensagens do Governador do
Distrito Federal
N" 49 a 51190-DF (n• 23 a 25/90, na
origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
1.2.3- Ofícios do Sr. to Secretário da
Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos segufntes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n" 4/00
(n" 1J87. na Casa de origem). que atualiza
a pensào assegurada à viúva de ex-prc·
sidente da República. e dá outras providências.
- Projeto _de Lei da Cãmar~t n" 5'Y0
(n··K388.'86. na Casa de origem). qm• cria
cargos na Procuradoria Rc-,úonal do Trà·

balho da 14~ Regiã-o, em Porto Velho-RO,
e dá outras providências.
---Projeto de Lei da Câmara n',. 6/90
(n~.S~"Z/8&.~,na Casa de origem)"' _que autoriza a tevéz:são <!~ Município" de Poconé,
Estado de Mato· (}r9sso, do terreno que
menciona.--"
- Projeto de Ld da-Câmara n" 7.390 (n"
3.979190, nà Casa d~ origem), que cria
a Zona de Processamento de Exportação
do Município de Teófilo O_toni, no Estado
de Minas Gerais.
1.2.4- Pareceres
~eferentes às seguintes_matérias:
- Projeto de Lei do DF n" 9/90 (n"~
9 e 16LGÃG/90·. na..., origem), que altera
dispositivos das Leis n\(> 13 e 14, de 30
de dezembro de 1989. e dá outras providencias.
_ ___
- Projeto de Lei do Distrito Federal
on 16/90, que cria o Centro. Interescolar
de Línguas de Sobradinho na Fundação
Educacional do Distrito Federal, e dá ou·
tras providências.

1.2.5- Leitura de projeto

- Projeto de Lei do S_enado n"
20/90"Complementar, de autoria do Senador Severo Ociri:tês, -que -íitStitui o cruzeiro, .dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros •. e difOutfãs piovidências~
1.2.6- Ofício do Sr.
Câmara dos Deputados

t~

Secretário da

- N" 10.."90. encaminhando retificaçó_es
nos autógrafos do Projetg de Lei da CâmJ)ra n;'-3190:Cotnplementar (n" 149/90,
na Casa de origem)~q_ue _estabelece, de
ãtõrdo com o art.l..J.. § 9·'. da tõnstliUíç8.o

Federal, casos de inelegibilidade, prazos
de sua cessação e determina outras provi·
dências.
1.2.7- Comunicação da Pr~idência
-Referente às retíficaçóe·s-aõ Projeto
Qe Lei Cori1Plementar n~ 149-B, de 1989,
que serão óportunarriente submetidas ao
Plemirio, nos termos do·art. 326, d, do
Regimento Interno.

1.2.8 -

Reque~imento

- N" 66/90, de autoria do Senador
Pompeu _de Sousa, solicitando da Sr• Ministra de Estado dã Economla e do Míüistro de Estado" do Trhbalho e Previdência
Social, informações que menciOna. ·

1.2.9 -

Comunicações

- da Liderança do PSDB, referente
a substituição do Senador José lgnácio
Ferreira, pelô Senador José Richa na Comissão de Assuntos Sociais.
- Do Senador José Ignácio Ferreira,
referente ao seu desligamento do PSDB
e seu ingreSSO ·na Bancada do Partido Social Trabalhista- PST.
- Do Senador Carlos Alberto, -referente ao seu desliga,mento do Partido Trabalhista Brasileíró - PTB e seu ingresso
no Partido Democrata Cristão - PDC.
1.2.10- Comnnicações da Presidência

-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Or_dem do Qia dos seguin_~es projetos fle lei
apre~iados conclusivamente pela Comissão de Educação.
- P_rojeto _de Lei do Senado n" 175/89,
que dispõe sobre o salário-educação, pre-
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PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial '
FLORIAN AUGUSTO ·COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Semestral ..................... -----~----------···:·-,·····:·-= ]'<Cz$ 17,04.
Exemplar Avulso ················---·-·····-··················· NCz$ 0,11
Tíragem: 2.200-4)xemplares.

visto no§ su do art. 212 da. ConstituiçãQ,
e dá outras providências. A Câmara dos

-ProjetO-de Lei ao Senado n" 279!89,
que altera os arts. 32 e 34 da Lei n" 6.697,
-de l(J de outubro de 1979, que institui
Deputados.
-Projeto de lei do Senado- n" 293/89, - -- ó Código de Menores, dando-lhe nova redação na conformidade da· Constituição
que dispõe sobre a fixação de datas comeFederal em seu capítulo VIl, arts. 226,
morativas de alta signíficação para os seg§ 3°, e 221, caput. Tramitação conjunta
mentos étnicos nacionais, e dá outras providências. À Câmara dos__l)~putados.
com os Projetas de Lei do Senado n" 5
193/89 e 255l89.
1.2-ll - Discur.sos do Expediente
SENADOR MARIO MAIA -

Fedaro~l

Plano

Brasil Novo_.
SENADOR RONAN TITO, como Lider - Retirada da pauta da Ordem do
Dia de mensagens indicando diretores do
Banco Central. Bloqueio, no BNCC, do
dinheiro das Cooperativas de Crédito e
d~ Leite.
1.2.12 - Leitura de projeto
- Projeto de Res_olução n" 15/90, de
autoria dos. Senad.or~!> _Ney. Ma:ranhão e
Marco Maciel, que aut_oriza a instalação,
nas dependências do Senado Federal, de
Gabinete do Líder do Governo, e dá outras providências.
1.2.13- Requerimento
- N~ 67/90, de autoria do Senador Alexandre Costa, solicitando a retirada, em
caráter definiliVo, do Projeto de Resolução n~ 14/90, que autoriza a-Instalação
nas dependências do Senado Federal de
Gabinete do Vice-Presidente da República, e dá outras providências.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de lei do Senado n~ 193/89,
que dispõe sobre o estatuto da criança
e do adolescente, e dá outras providências.. Usam da palavra na sua discussão
os Srs. Ronan Tito e· Jamil Haddad. (I"
Sessão).
-Projeto de Lei do Senado n-o-255(89.
que institUí O Código de Menores, e dá
outras providências. Tramitação conjunta
com os Projetas de Lei do Senado n"
I93/89 e 279/89.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MANS.UETO DE LA·
VOR -Visita ao Senado Federal de comitiva de servidores da CHESF.
SENADOR ODACIR SOARES, co·
mo Líder - Coligação do PFL com o
PSDB em Rondônia.
SENADOR POMPEU DE SOUSARequeiimento de informações, de sua autoria, aos Ministros da Economia e do
- Tra..halho e Previdência Social.
SENADOR JRAPUAN COSTA JÚNIOR- Detenção do Deputado Fernando Cunha pela Polícia Militar do Distrito
'
Federal.
SENADOR JAMIL HADDAD, como
Líder - Medida Provisória n~ 151, que
dispõe sobre a extinção e dissolução de
entidades da administração pública federal. Plano Brasil Novo.
SENADOR CARLOS ALBERTO Considerações sobre o discurso do Senador J a mi! Haddad.
SENADOR LEITE CHAVE>- Jrnpenhorabilidade da casa própria.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA
-Atuação do Dr. José Aparecido de Oliveir~ com_o Ministro da Cultura.
SENADOR NELSON WEDEKIN Fusão das atuais empresas operadoras estaduais do sistema de telecomunicações.
SENADOR DIVADO SURUAGYPlano Brasil Novo. Matéria publicada na
revist» Veja, sob o títufo Truculência nas
ruas.

1.3.2 - Comunicação da Presidência
- Térrilino do prazo para apresentação
de emenda!:> ao Projeto de Lei da Câmara
n°79/89 (n" 2.255/89, na Casa de origem).
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES
-Aparte do S_enador Leite chaves no
discurso do Senador Afonso Sancho, pronunciado na sessão de 9-3-90 (Republicação}.
-Do Senador Jamil Haddad, pronunciado na sessão de 12-3-90. (Republica-

ção).
...:... Aparte do Sêilã"dor J9ão Menezes
no discurso do Senador Jutahy Magalhães, pronunciado na sessão de 12-3-90
(Republicação).
-Do Senador Jamil Haddad, pronun-ciado na sessão de 12-3-90 (Republica-

ção).

- Po- Senador Leite Chaves, pronunciado na sessão de 2"2-3~90.
-Do Senador José Ignácio Ferreira.
pronunciados nas.sessõe~!i d~ 26 e 28-3-90.
3- RETIFICAÇÂO
=...:. Ata da 15~ Sessão, realizada em
8-3-90.
4 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N?S 37 a 40!90
5- SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de
1"' a 31 de março de 1990.
6- MESA DIRETORA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
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31~ Sessão, em 4 de abril de 1990
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva,
Pompeu de ·Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀSI4HORASE30M/NUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia ....:.:·Nabor-Iúnior- Leopoldo
Peres - Carlos De 'Car li - Odacir Soares
- Ronaldo Aragão -João Menezes- Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos
Pcltrocfnio- Antonio Luiz Maya- Alexandre COsta- Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão _._ Cid Sabóia de
Carvalho - Mauro Benevides- Carlos Alberto -Lavoisier Maia - Marcondes_ O adelha- Humberto Lucena -Raimundo Lira
-Marco Maciel - Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- Jo.<'io Lyra - ])ivaldo Suruagy - -Teotonio Vilela Filho - Albano
Franco- Francisco Rollemberg- Lourival
Baptista- Luiz Viana -Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar - Gerson Ca_ma_ta ':'-:-- João
Calmon -Jamil Haddad- Nelson Carneiro
- Matta Machado_- Mário Covas- Pompeu de Sousa -Maurício Corrê a - Meira
Filho - Roberto Campos - Louremberg
Ntmes Rocha - Márcio Lacerda - Rachid
Saldanha Derzi --Wilson Martins - José
Richa -Jorge Bornhausen- Nelson Wedekin- José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá â leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 93, DE 1990
(N~ 344/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Na forma do § 3!' do art. 14 do Ato das
Disposições Constitucionais -Transitórias,
submeto a Vossas ExcelênciaS o nome do
Doutor Rubens Vilar de Carvalho para o
exercício do cargo de Governador do Estado
de Roraima.
-

Os mérltOi pClos quais escolhi o ·noine do
Doutor- Rubens Vilar de Carvalho constam
do curriculum vitae anexo.
_B_rasília, 2 de abril de _1990. -Fernando

ColiOr.

- ----

-Ciil-f.iCufum VitãeDados Pessoais

1-

i ..

Nome: RUBENS VILAR DE CARVA-

LHO
2.

Filiação: Luiz Xavier de Carvalho e Irene
Vilar de Carvalho
3. Data do Nascimento: 2~7-1942
4. Local de Nascimento: Água Branca Alagoas
5. Côii]U:ge: Maria Libia Mafra Vilar de
Carvalho
6'. Filhos.:. Rubens Vilar de CarValho Filho
- Luiz Alberto Mafra -Vilar de Carvalho André Mafra Vilar de Carvalho
7. Carteira de Identidade: 558.187 SSP/AL
8. CPF: 026235874
9. Título de El<iitor: 40~ Zona
10. Carteira-de Identidade da OAB: 1163
11. Passaporte: C A 068363
12. ResidênCia: A V. JO-ão Davíno, 55- Lagoa da Anta Maceió- Alagoas

II- Cursos
1. Bacharel em Direito em 1967, pela Faculdade de DireitO Cândído Mendes - Rio de
Janeiro----' RJ
-z. Eleito úi:"adói- -Ofii::ülraa Tu,rma de Bacharelandos - Teatro Municipal do Rio de
Janeiro- RJ
3. Curso da Assodação d_os Diplomados da
Escola 'Superior de Guerra_- Adesg- Macei6 - Alagoas, Ex-Relações Públicas
4. Curso de Extensão Universitária sobre
"Direito Penil de Imprensa", ministnldo pelo Dr. Serrano Neves - Rio de Janeiro RJ

5. Curso sobre -"Atualidades do Direito Penal Brasileiro", ministrado pelos Professores:
Nelson Hungria, Roberto Lira, Heleno Claudio Fragoso, Claudio Viana de Lima e Eliezer
Rosa- Rio de Janeiro- RJ
6. Curso de Administração, Chefia e Relações Públicas, ministrado pelo Prof. Alvaro
Augusto Simões
7. I Semiriário--de Direito ComparadoErilbaixada dos Estados U nídos da América
.do. Norte- Rio de Janeiro- RJ
--8. Análise do Pensamento de Hegel, _curso
ministrado pelo professor Djacir Menezes,
catedrático da Universidade Federal do Rio
de- Janeiro.:...... Universidade Federal de Alagoas- UFAL

9. Seminário sobre Economia Alagoana Maceió-AL
10. I Seminário Educativo do Trâti.Sito Maceió-AL
11. Seminário sobre a Problemática Alagoana e Comunicação
12. Participante do III Encontro de Autoridades de Trânsito, em Brasília, na qualidade
de Diretor-Geral do Detran/AL
13. Diploma do I Ciclo de Estudos Superiores de Relações Públicas ....:.... Recife - PE
14. Participante do Seminário Internacional de Administração Municipal, ministrado
pela "Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional", Tribunal de Contas do
Estado - Maceió - AL
UI - Cursos no exterior

1. International Exchange Program- Par~
ticipante in the Educa.tional and Cultural Ex~
change Program of United State Departament -Estados Unidos da América do Norte -1968
2. Diploma da Universidade de New York
- EE..UU---School Law. O sistema legal
dos Estados Unidos da América do Norte
(The Legal Sistem of the United States of
America)
3. Dipfoma do WashingtOn International
Center- Washington D.C. Programa de Introdução aos Estados Unidos (Program of
introduction to the United States)
4. Diploma da Universidade de- Texas:._
Austin - EE. UU. Seminário Inter~Ameri~
cano de Comunicações --lnteramerican Comunication Seminer
5. Seminário sobre Ad~inistraçâo Pública
e Desenvolvim_ento Municipal - 1976 - a
convite da Secretaria do Interior do Estado
de Berlim e da Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional - República
Federal da Alemanha
6. Excursões Culturais: Panamá, Peru, Venezuela, Colómbia, Uruguai, Argentina,
França, Alemanha Oriental e A_lemanha Ocidental, Espanha, México, Portugal e Estados
Unidos da América do Norte
IV - Experiência profissional
1. Professor de Organização Soda! e Política Brasileir<t - OSPB
2. Adjunto de Promotor - Comarca de
Delmiro Gouveia- Alagoas
3. Delegado de Polícia- 2? Distrito da Capital- Maceió- AL
4. Presidente do Centro de Abastecimento
SIA - Casa Maceió - AL
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5. Diretor de Administração da Secretaria
de Administração e dos Negócios Municipais
- Maceió - Alagoas

6. Membro do Conselho CoOrdenador de
Pessoal- DCP- Maceió- AL
7. D"elegado de Acidentes de Trânsito -Maceió-AL
8. Diretor-Geral Substit_uto dQ Detran Maceió-AL
9. Designado pelo Governador do Estado
para compor o Grupo de Trabalho, destinado
a apresentar sugestões para a construção -de
vias· de acessO ã." Centra] de Abastecimento
de Alagoas - Ceasa - Maceió _- AL
10. Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito - Detran - Maceió - AL
11. Promotor de Justiça., concursado

12. Ex-Promotor da Comarca de Olho d'Água das Flores --Alagoas
13. Promotor da Comarca de Santana do
Ipanema:-AL
14. • Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas -1974/197S
15. Vice-Líder do GQ.v_"e:mo na Assembléía
Legislativa Estadual de Alagoas
16. M-embro da Comis.são de Justiça e Fixação de Força da Assembléia Legislativa Estadual de Alagoas ;____ Maceió ____: AL
1'7. Vice-Presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Assembléia Legislativa
Estadual de Alagoas - Maceió _;-AL
18. Cidadão Honorário de Pislar --Ala-

goas
19. Membro do Conselho Consultivo da
Fundação Projeto Rondon
20. II Encontro Alagoano de Vereadores,
promovido pela Prefeitura Municipal de Penedo e Câmai"a Municipal, participante na
qualidade de Deputado
21. 1 ~ Suplente de Senador::--- Arena
1979/1987
22. Cons_ultor Jurídico da Assembléia Legislativa' Estadual de Alagoas
23. Supefintendente da FLBA- Fundação
Legião Brasileira de Assistência ein Alagoas
24. 1" Suplente_ de Senador- PMDB
1987/1995
25. Presidente da Ematur- Empresa Alagoana de TurismO - no Governo Fernando
Collor de Mello -1987/1988
20. senador em exercício --PMDB 1\' de
novembro de 1988- l" de março-de 1989.
-Rubens Vilar de Carvalho.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania)
MENSAGEM I)Q _
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nos seguintes termos:
MEI"SAGEM N' 94, DE 1990
(N• 345/90, na origem)
ExcelentíssimO Senhor Presidente do Senado Federal:
_
Tenho a honra de. 'nos termos do art. 66·A
do Regimento Interno dessa Casa do Congresso NacionaL indicar o Senhor Senador
José Ignácio Ferreira para exercer as funções
de Líder do Governo. Brasllia. 3 de abril de 1990. - Fernando
Collor.

MENSAGENS DO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei
SanCionados:
N•· 49/90-DF (n'' 23/90, na origem), de 30
de março último, relativa ao Projeto de Lei
do DF no 1, de 1990, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n" 91,
de 30 de março de 1990). ~
W 50190-DF (n• 2<ÍI9!J, na origem), de 4
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF n 7, de 1990, que dispõe sobre transpo·
sição de servidores 'para a Carreira de_ que
trata a Lei nç 82, de 29 de dezembro de 1989.
(Projeto que se transformou na Lei n\' 93,
de 2 de abril de 1990). _
'
N• 51190-DF (n" 25/90, lla origem), de 4
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF no 12, de 1990, que dispõe sobre a reversão ·de servidor para o Cargo de Professor
da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n 1' 92,
de 2 de abril de 1990).
6

OFÍCIOS DO
PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
EncaminhandO à revisão do Senado aotó·
grafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N94, DE 1990
(N' 1/87, na Casa de_ origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Atualiza a pensão assegurada à viúva
de ex-Presidente da República e dá outras
providências.
O _Congresso Nacional deCretei.:
Art. 1" Fica reajustada para NCz$
5.000,00 (cinco mil cruzados novos) mensais
a pensão especial assegurada à viúva de ex·
Presidente da República, de que trata a Lei
ll 1.593, de 23 de abril de 1952,- alterada
pela Lei n'' 6.095, de 30 de agosto de 1974.
§ 1" O reajuste cOncedido por esta lei
acarretará a absorção do abono especial institúido pelo § zo do art. 1" da Lei n" 7.333,
de 2 de julho de 1985.
§ 2~ A pensão será periodicamente atuaIizada nas condições estabelecidas no art. 2''
da Lei n" 6.095, de 30 de agosto de 1974.
§ 3" O valor fixado no csput deste artigo,
com referência ao rriês de novembro de 1989,
~erá co~igido monetariamente,_~om base_ no
Indice de Preços ao Consumidor- IPC. mês
a m,ês, respeitado o diSposto nos parágrafos
anteriores.
· ·
·
A_rt. 2" As de_spesas décorrentes da aplit"dção desta lei correrão_ à conta de Encargos
Previdenciários -_ R~cursos ~ob a supervisão
do Ministêrit1 da Fazenda.
_ Art. 3'' Esta lei entra em vigor n_a data
Oe sua publicação.
Art. 4·' Revogam-se as disposições em
0

c~ntrárió.

Abril de 1990
MENSAGEM N" ~785, DE 1986

Excelentíssimos Senhores Membros do
_ Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Administração Pi:íblica da PresidênCia -daRepública, o anexo projeto de lei que "atualiza
a pensâõ assegurada à viUvei de ex-Presidente
da República e dá outras providências".
_ Brasílja, 15 de dezembro de 1986.- José
Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 89, DE 1"
DE OUTUBRO DE 1986, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter â elevada consideração de Vossa Excelência .o anexo anteprojeto de lei que reajusta a pensão especial
instituída pela Lei n~ 1.593, de 23 de abril
de 1952, em favor das viúvas de ex-Presidentes da República.
A proposta objetiva atualizar o valor do
benefício, corrofdo pelo insidioso processo
inflacionário que perverteu a economia ·do
País até o advento do Programa de Estabilização Econômica, inlplantado pelo Governo da Nova República.
O anteprojeto fixa a pensão em Cz$
15.000,00 (quinze mil cruzados) mensais,
adotado como parâmetro a relação existente
entre o valor do benefíCio e o da .salário mínimo, em 9de setembro de 1974, datada vigência da Lein~ 6.095/74, que por último corrigiu
a pensão, de modo a torná-la compatível cqm
o status económico e social das beneficiárias.
Cabe-me esclareCer que o anteprojeto foi
apreciado no âmbito do MinistériO d"a Fazenda, merecendo a acolhida daquela Secretaria
de Estado, com pequena alteração, introduzida do texto que tenho a honra de fazer
chegar às mãos de Vossa Exqelência.
Renovo a Vossa Excelência protesto de
meu mais profundo respeito. - Aluízio Alves, Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República.

LEGISLAÇÂO CITADA
LElN" L593,
DE 23 DE ABRIL DE 1952
Assegura pensão especial às viúvas dos
ex-Presidentes da República.
O CongresSo Nactonal decreta. nos termos
do are 70. § 4". da_Constituição FederaL e
eu promulgo_ a seguinte lei:
Art. l'' E assegurada a pensão mensal de
Cr$ 10.000~00 (dez mil cruzeiros) às viúvas
dos ex-Presidente~ da República, que a requeiram. cuja despesa correrá por conta ~
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verba - Pensionista - do Orçamento do
Ministério da Fazenda.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Senado Federal, 23 de abril de 1952, -

nistério da Fãzenda, deStinada ao pagamento
de pensioniStas.
Art. 5"' hsta lei ·entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. - LEI N• 7.333,
DE 2 DE JULHO DE 1985
Reajusta os vencimentos, salários e soldos dos _servidores civis e militares da
União e dos Territórios Federais, dos
membros do Poder Judiciário da União,
do Distrito Federal e Territórios, do Tri·
bunal de Contas da União, bem como
revê proventos e pensões, e dá outras pro·
vidências.

LELN" 6Jl95, .
DE 30 DE AGOSTO DE 1974
Reajusta o valor da pensão especial assegurada às viúvas de ex-Presidentes da

República, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congressso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Fica reajustado para Cr$

7.000,00 (sete mil cruzeíros}O-\ialor mensal
da pensão ass_egurada às viúvas de ex-Presidentes da República, instifuída pela Lei no
1.593, de 23 de abril de 1952.
Art. 2o A pensão de que trata o artigo
anterior é vítalícia e intransferfvel, devendo
ser reajustada, no mesmo percentual, sempre
que-majoradas as pensóespagaspelo Tesouro
Nacional.
Art. 3o .t vedada a acumulação deste be~
nefício com. quaisquer outros recebidos dos
cofres públicos, resguardado o direito de opção.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correm à conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais da
União ...:.._Recursos, sob a supervisão do Mi·

de 10,8 (dez virgula oito) pontos percentuais,
a tít ui o de abono especial.

O Presidente da República,
Faço sabe que o Congresso Nacional decre·
ta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o Os atuais valores de vencimen·
tos, salários e proventos dos servidores civis
da União, dos Territórios e autarquias, dos
me.mbros. do Poder Judiciário da União, do
DistrítOí"ederal e Territórios e do Tribunal
de Contas da União, bem como os das pen·
sões fic:im reajustados em 89,2% (oitenta e
nove virgula dois por cento).
§ 19 Os atuais valores das gratificações
de que tratam os Anexos II, segunda parte,
V, VI e Vlll do Decreto-Lei no 1.902, de
22 de. dezembro de 1981, com a modificação
feita pelo Anexo I do Decretó-Lei no 2.228,
de 17 de janeíio de 1985, ficam reajustados
no mesmo percentual fixado neste artigo.
§ 2 9 Na revisão dos proventos dos aposentados civis, bem como das pensões civis,
percentual fixado neste artigo será acresCido

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 5, DE 1990
(N• 8.388/86, na Casa de Origem)

(De iniciativa do Presidente da Repiiblca)

Cria cargos na Procuradoria Reglenll
do Trabalho da 14• Região, em Porto Ve~
lho-RO, e dá outras providêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam -criados no Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho
da 14' Região os cargos constantes do Anexo
I desta lei, a serem providos mediante~con
curso público, na forma da legislação perti·
nente.
Art. Z' O cirgo da categoria funcional
de Técnico de Administração, código PRT14•-NS-923, do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, código PRT-14~-NS-900, cria·
do pelo art. 18 da Lei no 7.523, de 17 de
julho de 1986, na forma do Anexo II daquela
lei, passa a s~r denominado Administrador.
Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento
do Ministério Público da União junto â Justiça do Trabalho.
Art. 4o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições ~m
contrário.

ANEXO I

(Lei no

de

de

de 19

Procuradoria Regional do Trabafl1o da 14• Região

Porto Velho - RO

Quadro Permanente
Grupos

categorias Funcionais

Serviços Auxiliares

Agente Administrativo

PRT-140-SA-801
PRT-140-SA-802

2
2

Outras Atividades
de Nivel Médio
(PRT-140-NM-1000)

Aux111"ãr Operaciona·l
de Serviços Diversos

PRT-140-NM-1006

2

Motorista Oficia·l

PRT-14•-TP-1201

1

(PRT-14•-SA-800)

Serviço.de Transporte
Oficial e Portaria
(PRT-14~-TP-1200)

1163

(À Comissão de Assuntos Sociais)

João Café Filho.

Art. 1"
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MENSAGEM N' 670,
DE 1986
Excelentí&simos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
·
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal tenho a honra de submeter à elevada
delib;ração de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto
de lei que "cria cargOs na- Procuradoria Regional do Trabalho da 14t Região, em Porto
Velho (RO), e dá outras providências"
Brasília, IS de novembro de 1986_-José
Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' EM/DAJ
00466, DE 6 DE NOVEMBRO OE I986,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Art. 18. Fica ci'lãdo o Quadro de Pessoal
da Procuradoria Regional do Trabalho da 14'
Região, na foima d_o Anexo II desta lei, .cujos
cargos serão preenchidos de _conformtdade
com a legislação vigente, sendo-lhes en~re
tanto aplicados os mesmos valores de re~JUS·
tamento. critérios de gratificação e condições
de trabalho fixados no Decreto-Lei u~ 1.445,
de 13 de fevereiro ~e l9?6. -c~m ~alterações
posteriores.
-~·-·······································-··

........ --~·· .. ; ........ ~; ... ; .-..:._._. .. ·-~· ;.:.. -· .... ' .. : .... .
(À CÕfniss_ão- d_e Con~tituição; Justiçã
e Cidiiâaizia.r ---- -- - PROJETO DE iEI DA CÂMARA
N~ 6, DE 1990
(Nv 827/88, na Casa de origem~ .
(De iniciativa do Presidente da Repubhca)
- AutQriza a ,.reverSãO ~O MunicíPiO_ de
Poconé, Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Acolhendo proposta do douto ProcuradorGeral da Justiça do"Trabalho, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossa
_O Con&ieSSO-NadonaJ decrefa:
Excelência, com vistas ao Cciil.gresso NacioArt. 1\' Fica ó Poder Executivo autorinal, o anexo projeto de lei que visa a criar
zado a promover a reversão ao Município
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho
da 14~ Região, em Porto Velho (RO), _e _dá_ de Poconé, Estado de Mato Grosso, do terreno situado na rua Coronel Salvador Marques
outras providências.
S/n~, naquele f\.1'-!:!!Lc:fpio, doado à União FeO anteprojeto em causa. no art. 1? -Anedàal atiavés da Lei Municipal n\' 562, de 3
xo I -propõe a criação de_ma_!s alguns cargos
de abril de 1978, alterada pela Lei Municipal
indispensáveis ao funcíonamento da nova:
n~ 571, de 17 de agosto de 1979 e da Escritura
Procuradoria Regional do Trabalho, uma vez
lavrada em 5 de agosto de 198Q_ e transcrita
que os previstos no Anexo II da Lei n9 7.523,
no Cartório de Registro de Imóveis da Code 17 de julho de 1986, sào insuficientes, conmarCa de Poconé- MT, no livro n" 2, sob
siderando o volume de trabalho do referido
a matríc_ula n°3.073, em 28 de agosto de 1980.
órgão regional.
Art._ 29 E_sta lei entra ein Vigor na data
No art. 2~ pretende-s~_corrigir equívoco;
de sua publicação.
a denominação atual do an-tigo cargo de TécArt. 3\> Revogam-se as disposições em
nico de Administração;· nÓ·-.Serviço Público
contrário.
Federa(, é de Administrador.
Esclareço que a Secretaria de PlanejamenMENSAGEM N• 288, DE 1988
to da Presidência da República, ouvida sobre
.
Excelentíssimos
Senhores membros do
a iniciativa em tela. nada teve a opor à mesCongresso NaCional:
ma, uma vez que ela trata da criação de cargos
Nos termos do art. 51 da Constituição Feindispensáveis ao funcionamento da nova
deral tenho a honra de submeter ã elevada
Procuradoria Regional, com reflexos 'financklib~tação de Vossas Excelências, acompaceiros mínimos.
nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ex positis, em face do estabelecido nos arts.
Ministro de Estado da Fazenda Interino, o
57, item II, e 43, item V, da Constituição~. .aneXo projeto de lei que "autoriza a reversão
submeto a matéria à apreciação de Vossa Exao Município de Poc_oné, Estado de ?-4ato
celência.
Grosso. do terreno que menciona".
Aproveito a oportunidade para renovar a
BtaSíli{l, 2 de agosto de 1988. - Ulysses
Vossa Excelência protesto do meu profundo
Guimarães.
____ _
respeito. - Paulo Brossard de Souza Pinto,
ÉXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 258, D!O
Ministro da Justiça.
18 DE JULHO DE 1988, DO SENHOR
MiNISTRO DE ESTADO DA FAZEN·
LEGISLAÇÃOClTADA
.
DA INTERINO.
LEI N• 7.523, DE 17 DE JULHO DE 1986
Excelentíssimo Senhor Presidente da ReCria a 14~ Região da Justiça do Trabapública:
lho e o respectivo Tribunal Regional do
O Município de Poconé, Estado de Mato
Trabalho, institui a correspondente ProGrosso. co"gita da reversão de terreno, situacuradoria Regional do Ministério Público
do na rua Coronel Salvador Marques s/no,
da União junto à Justiça do Trabalho,
naquela municipalidade.
e dá outras providências.
2. Fora esse terreno doado à_ União FedeO Presidente da República,
ral pelo citado município, mercê da Lei MuniFaço saber que o Congresso NacionaJ d~
cipal n~ 562,,_de 3 de abril de 1978, -alterada
creta e eu sanciono a seguinte lei:
pela Lei Municipal_ Il:\' 571, d~17 de agosto
de.l979, e di Escritura lavrada na DSPU• '; • • • • • • • •'
- •
•
••
~~-~~~~"-"--"

•-•-•-•-·~~ •~ ~·-•--•-~~-~~~~u-•

·-~•
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MT, em 5 de agosto de 1980, transcrita no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Poconé- MT, no Livro n" 2, sob a matricula n!' 3.073, em 28 de agosto de 1980.
3. Tratando-se de doação com encargo,
aceitou-a a União Federal, através da Portaria n~> 840, de 29 de outubro de_l979, desta
Secretaria de Estado.
4. Destinou-se essa área à construção da
sede da Agência da Receita Federal em Poconé-MT.
5. Ocorre, porém, haver a donatária se desinteressado d_o Imóvel doado, razão por que
ciriui à reversão da(j_uele -bem ao Município
doador.
6. Inexistem benfeitorias erigidas pela
União no terreno.
7. O Serviço do Património da Uiiião e
a Secretaria Geral deste Ministério opinam
favoravelmente àquela medida.
8. Acolh~ndo iSS-eS pareceres, tenho a
honra de submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao CongresSo Nacional, acompanhado
de anteprojeto de lei, que consubstancia a
medida proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar _a
Vossa Excelência os protestos do meu mats
profundo respeito. - Paulo César Ximenes
Alves Ferreira.
(À Comissão {ie Constituição~ Justiça
e Cidadania)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~7, DE 1990
(N~ 3.979/89, na Casa de origem)
Cria a Zona de Processamento de Exportação do Município de Teófilo Otoni,
no Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica criada a zona de Processamento de Exportação do Município- de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Aplicam-se, no que couber, à Zona de Processamento de Exportação de T eófilo Otoni as disposições contidas no Decreto-lei n" 2.452, de 29 de julho de 1988, e
seu regulamento.
Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA,
DECRETO·LEI N·· 2.452,
DE 29 DE JULHO DE 1988
Dispõe sobre o regime tributário cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação e dá outras
providências.
O Presidente da.RepúbHca, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II,
da Constituição, decreta
Art. ln Fica o Poder Exeéutivo autorizado a criar, nas regiões delimitadas pelas
Leis n? 3.692 e 5.173, de 15 de dezembro
de 1959 e 27 de--Outubro de 1966, respectiva-
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mente, e suas alterações post_eriores, Zonas
de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime instituído por este decretolei, com a finalidade de fortalecer o balanço
de pagamentos, reduzir desequilíbrios regia:

Art. -4o O iníCio dç) _funcionamento de
ZPE dependerá do prévio--8Jfandegamento
da respectiva área.
Ar~, ;5" s:omente poderão instalar-se em
ZPE empresas cujos projetas evidenciem genais e promover a difusão tecnológica e o ração de_exportaçóes efetivamente adicionais
desenvolvimento económico e Social do País.
às realizadas por outras empresas fora dela
·.Parágrafo único. As ZPE caracterizame contribuam para o desenvolvimento econóse como áreas de livre comércio com o extemico, industrial_e_ social do Pais.
rior, destinadas à instalação de empresas volParágrafo único. N_ãQ serão autorizados,
tadas para a produção de bens a serem comer- · ém ZPE, a produção, a importação ou ex"PorR
cializados com o exterior, sendo consideradas
taçáo de~
zonas P.rimárias para efeito de controle aduaa) armas ou explosivo de qualquer natuneiro.
reza, salvo co~ piévia autoriz?ç1!o do ConseArt. 2~ A criação de ZPE far-se-á- Por
lho de Segurança Nacional;
decreto, que delimitará sua área, à vista de
b) material radioativo, salvo com prévia
proposta dos estados ou municlpios, e_m conautorização da Comissão Nacional de Enerjunto_ou isoladamente.
gia Nuclear- CNEN;
§ 1~~ A proposta a que se refere este artic) petróleo e seus derivado~. lubrificant'es
go deverá satisfazer os- seguintes requisitos:
e combustíveis sujeitos ao controle do Consea) indicação de localizaçã-o adequada no
lho Nacional do Petróleo-CNP; e
que diz respeito a acesso a portos e aerod) outros indicados em regulamento.
portos internacionais;
Art. 6" A solicitação de instalação de
b) compromisso dos proponentes de realiempresas em ZPE far-se-á mediante apresenzarem as desapropriações e obras de ínfra-estação, ao CZPE, de projeto na forma estabetrutura necessárias;
lecida em reg1:1lamento.
_
c) comprovação de disponibilidade finan§ 1~ Aprovado o projeto, os interessados
ceira, consíderando inclusive a possibilidade
deverão consli(uir empresa que tf:nha;
de aportes_de recursos da iniciativa privada;
a) capital social, em montante mínimo fid) comprovação de disponibilidade mfnixado no ato da aprovação do projeto, formama de infra-estrutura e de serviços-capazes
dO com o produto da conversç'i.Q de moeda
de absorver os efeitos de sua implantação;
estrangeira, com a internação de bens de orie) indicação da forma de administração da
gem ~xterna ou, ainda, nos casos a que se
ZPE;e
refere_ o parágrafo único do art. 1_8, com máO atendimento de outras condiçõ_es que foquinas e equipamentos de fabricação naciorem estabelecidas em regulamento.
nal: e_
§ 29 A administradora da ZPE _deverá
b) o objeto social limitado à industrialiatender às instruções dos órgãos competentes
zação para exportação, sob o regime instido Ministério da Fazenda quanto ao fechatuído por este dec~eto-lei. _ ....
mento da área, ao sistema de vigilância e
§ 2~ a empresa constituída na forma_çje
aos dispositivos de segurança.
parágrafo anterior formará compromisso de:
§ 3u A administradora da ZPE proverá
a) manter, no País, junto a bànco autorias instalações e os equipamentos necessários
za._do a operar em câmbio contas em moeda
ao c·ontroie, à vigilância e à administração
nacional e estrangeira, a serem movimentaaduaneira local.
das nas respectivas moe~~s, na forma que
§ 4v O Tesouro Nacional não assumirá
vier a ser definida pelo Banco Central do
ôpus de qualquer natureza para a implanBrasil;
_
taÇão de ZPE.
b) contrãtar erilpres~_de auditoria externa
Art. 3" E. criado o COnselho Nacional das
para, -periodiCame-nte Ou sempre que soliciZonas de Processamento de Exportação tado pelo CZPE, elaborar relatórios de
CZPE, composto por ministros de estado,
ac;ompamhamento_ de suas atividades, notaao qual competirá:
damente parã fins de controle do- cop.tido na
I -analisar as propostas de criação de
alínea seguinte; - ZPE;
c) realizar gastos mínimos np País, tanto
II--:- analisar e aprovar os projetas indus- na- fase de instãlação como na de operação,
triaís;
com a aquisição d~ máquinas e equipamenIII -traçar a orientação superiár da pOliR tos, de insumos, de se.rviços_e de mão-de-obra
tica d:is ZPE;
nacionais, considerados os respectivos encarIV -aplicar as sanções de que tratam os
gos_ sociais; e
itens I, II, IV e V do artigo 24.
d) não produzir bens sujeitos ao regime
Parágrafo único. Para os efeitos do item
de cotas decorrentes de Acordos InternacioI, o CZPE levará em conta, dentre outros,
nais ou de procedimentos unilaterais do País
os seguintes aspectos:
com relação a determinados mercados extera) compatibilidade com os interesses da senos, vigentes na data de assinatura do comgurança nacional;
promisso, reisãlvado o disposto na alínea bdo
b) observância das normas relativas ao
§ .t do art. __u._
meio ambiente; e
§ 39 Poderão ser computados no compromisso previsto na alínea cdo § zu os lucros
c) atendimento ãs prioridades governae dividendos efetiV"amente pagos a sócios resimentais para os diversos setores da indústria
nacional e da política económica global.
dentes .e _domiciliados no País.
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_ § 4\' Somente se:rão __-considerados, para
efeito do cômputo dos gastos mínimos a que
se refere a alínea cdo § 2? deste artigo, os
pa~amentos realizados:
a) em moeda estrangeira, com relação a
operações efetuadas na forma do art. 21; e_
b) em moeda naciOnal obtida pela conversão, junto a banco autorizado a operar em
câmbio no País, de recursos em moeda estrangeira pêrtencente à empresa localizada
em ZPE e disponíveis no exterior ou em que
conta_ de..depósito no País.
§ s~ Não serão considerados, para efeito
de cômputo dos gastos mínimos, os valores
de pagamentos feitos no país, nos seguintes
casos:
·a) aqUiSição no mercado interno de bens
importados ou de bens nacionais com sign_ificativa participação de insumos importados,
conforme dispuser o regulamento;
b) em benefício de o_utra empresa também
localizada em ZPE, ou de empresa estran·
geira; e
_
__
- ·
c) relativos a transporte internacional.
§ 6? A inobservância dos prazos fixados
para o cumprimento do disposto nos: §§ 1'
e 2~ acarretará a revogação do ato de aprovação do projeto.
§ 1~ Atendendo -a_drcllnstâncias relevantes, o regulamento disporá sobre a prorrogaçãQ_dos prazos a que se refere o parágrafo
anterior.
Art. 7~ O ato que autoriza a instalação
da empresa em ZPE: assegurará o tratamento
inStituído por este DecretoRLei, pelo prazo
de até dose anos, e poderá ser renovado em
idênticas condições, desde que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitado os reqtrisitos e condições estabelecidos na autorização, e a continuaçãO do empreendimento
garan~a a· man(!tençãõ de benefícios igUais
ou supe.riores para a economia do País.
Art. 8'1 A empresa instalada em ZPE não
poderá constituir filial, firma em nome iridivi~
dual ou participar de outra localizada fora
de ZPE, ainda que para usufruir de incentivOs
previstos na legislação tributária.
Art. 9o A ãutofização refe:rida no ari. 7"
determinará as condições para a implantação
e operação da empresa.
§ 1~ Para a fase de implantação, a autorização determinará, com base no projeto
apresentado, as quantidades de serviços e de
bens nacionais e estrangeiros necessários até
a sua entrada em funcionamento.
§ 29 Somente os bens e materiais relacionados no projeto poderão ser importados pela empresa para sua instalação.
.
§ 39 Para a fase de operação, a autorização somente, abrangerá os insumos ãprovados no projeto, tendo como referência quadro, em forma de matriz, no qual serão especificados e quantificados os produtos e os ele·
mentes necessários _à produção.
§ 4" O quadro servirá de parâmetro para
o controle aduaneiro das entradas e saídas
de mercadorias nas ZPE.
§ 59 O ato de aprovação dos projetes disporá sobre a tolerância de variações das quantidades, tipos e procedências constantes do
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quadro, que será admitida mediante simples
comunicação à fiscalização aduaneira.
§ 6P Serão objeto de autorização _préviãdo CZPE variações aléin da tole-rência prevista no ato de aprovação, bem assim as alte-

rações que impliquem na fabricação-de novos
produtos ou na cessação da fabricação de produtos aprovados no projeto.
§ 7~ Entende-se como no'-'o produto
aquele que tenha, na Nomenclatura Brasi-

leira de Mercadorias (NBM), classificação

distinta dos anterioi'mente aprovados_ no projeto.
§ 8P Deverão ser previamente aprov.a'dos
projetas de expansão da planta inicialmente
instalada, observado_ o disposto nos §§ lo a
Ó"' deste artigo.
Art. 10. As importações e exportãdores
de empresas autorizada a operar e ZPE gozarão de isenção do Imposto de Importação,
independentemente do disposto no art. 17
do Decreto-Lei nQ 37. de f8 de novembro
de 1966, do Imposto sobre Produtos Industrializados. da Contribuição para o Fundo de
Desenvolvimento Social (FINSOCIAL), do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a títulos e Valores Mobilários.
Art. 11. A empresa instalada em ZPE
terá o seguinte tratamento tributário em relação ao Imposto sobre a Renda:
l-com relação aos lucros auferidos ~Jbser
var-se-á o disposto na legislação aplicável às
demais pessoas jurídicas domiciliadas no
país.
II - isenção do imposto incidente sobre
as remessas e_os pagamentos realizados. a
qualquer título, a residente e domicilidos no
exterior.
§ J9 Para fins de apuração do lucro tributável a empresa não poderá computar, como
custo. ou encargo,- a depreciação de bens adquiridos no mercado externo. _
§ 29 O tratamento tributário previsto
neste artigo poderá ser garantido no caso de
prorrogaçâo do prazo de autorização de funcionamento desde que a emprea se comprometa a elevar os gastos mfnimos no Pafs (alínea cdo § 2° art. 6"), conforme dispuser o
regulamento.
Art. 12. As importações e exportações
de empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratamento aQmiois~
trativo:
I -Será dispensada a obtenção de licenças
ou autorizações de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional, de proteção do
meio ambiente e dos previstos na Lei n~7.232,
de 29 de outubro de 1984;
II-Somente serão admitidas imperta·çóes
de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, matérias:prímas, _'cõlnponentes,
peças e acessóiiOS--e ·outros beris, novos ou
usados, necessários â instalação industrial ou
que integrem o processo·pfódutivo.

§ 1~ A dispensa de licença ou autorizações a que se refere o it6m I não se aplicará

a exportações de produtos:
t~f destinados a paÍses os quais o Brasil
mantenha_c;Qnvênios de pagamento, as quais
se submeterão às disposições e controles estabelecidos na forma da legislação em vigor:
b) sujeítos ao regime de ceitas que venha
a ser institllfdõ- após a data da celebração
do compromiSso de que trata o § 29 do art.
6"'; e
c) sujeitos. ao Imposto de Exportação.
§_ 2:' _ As-mercadorias importadas poderão
ser,· ãhidã, _mantidas em depósito, reexportadas ou destfufdas, na forma prescrita na
legislação aduaneira.
Art. 13. serão permitidas compras no
mercado interno de bens necessários às atiVf-dades da empresa:
I - na hipótese e forma previstas no art.
21, dos?e_ns me_ncionados _no item II do artigo
anterior; e -I I - de outros bens, desde que acompanhados de documentação fiscal hábil e o pagamento Seja realizado em moeda nacional,
convertida na forma prevista na affnea b do
§ 4• art. 6".
Parágrafo úniCo, As mçrca.doria_s adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda,
mantidas em depósito, remetidas para o exterior ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira.
_
Art. 14. As.importações e as aquiSiçõ"és
no mercado interno deverão ser feitas em
quantidades compathreis corO. o programa de
produção e as necessidades_ operacionais da
empresa.
§ 1~ Para os efeitos deste arti&o a autoridade aduaneira estabelecerá limites quantitativos (art. 9" § 3"'}.
§ 2u Ultr"-passados os limites de que trata
o parágrafo :Ü:tterior, os excedentes deverão
ser remefidos para O exterior oU destruídos,
na forma da legislação em vigor, sem prejuízo
das sanções prevístas no art. 25.
Art. LS. As ímportaçóes, compras no
mercado interno, e exportações de empresa
aufõriza03_ ã _op-efaf em ZPE estarão sujeitas
aO segUinte regime cambial:
r --iode penderão de visco ou de autorização administrativa as transferências em
moeda estrangeira_ do exterior e para o exterior, recd:iidas ou efetuadas por empreSas localizadas em ZPE, bem assim aquelas reali·
zadas entre elas;
I I - as transferênciaS-para o exterior refe·
ridas no ite:rn anterior independerão de contrato de cámbio;
-III- os pagamentos para o mercado interno, efetuàdos por empresa localizada em
ZPE, serão realizados:
a} em moed-ª e_strªngeira, nos casos de
operações feitaS na forma do art .. 21; e
b) _em cruzados, nos demais casos.
IV --aõS pagamentos realizados no País
em benefíci~ de empres'a localizada em ZPE,
aplicar-se-á o tratamento dispensado a transferéncias~-ein geral, p<1ra o exterior.
Art. 16. O _Banco Central do Brasil não
assegurará em tempo algum. direta ou indire-
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tamente, cobertura cambial para compromissos de empresa instalada em ZPE.
Art. 17. O Banco Central do Brasil manterá registras especiais dos {nvestirilentos,
reinvestimentos e demais créditos de empresa
instalada em ZPE, em sistema distinto do
previsto na lei n~ 4.131, de 3 de setembro
de 1962.
Parágrafo único. Para os fifis deste aitigo, a· empresa instalada em ZPE fornecerá
ao Banco,.Central do Brasil os dados e elementos necessários.
Art. 18. A empresa instalada em ZPE
não poderá usufruir de quaisquer incentivos
ou benefícios não expressamente preVistos
neste decreto-lei, nem tomar _recurso fínan·
cetra ou· obter garantia de- qualquer espécie
junto a residente ou domiciliado no pafs, salvo quanto aos investimentos destes na em·
presa.
Parágrafo úniCo._ A pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no país que
pretenda realizar investimentos em empresa
instalada ou a se instalar em ZPE, deverá
satisfazer as condições estabelecidas para investimentos brasileiros no exterior,
Art. 19. A mercadoria produzida em
ZPE somente poderá.ser·introduzida para
consumo, no mercado interno, desde que ol:!.servadas as seguintes condições:
I - o valor anual da internação de cada
produto, de acordo com a classífícação NBM
de empresa em ZPE não poderá ser, em hipÓtese alguma~ superior a dez por cento do valor
da respectiva produção, realizada pela mesma empresa, no ano imedíatamente anterior;
II- O CZPE poderá, na aprovação de cada projeto, reduzir o limite fixado no item
anterior, ou proibir a internação, em função
das priQridades gove-rn-amentais para os diversos setores da indústria nacionaL
§_ }o A venda de mercadoria para mercado interno estará sujeita ao mesmo trata·
merito admiiliStrafivo e cainbial das importaç6es.

§ 2Q

_

A mercaqoria produzida em ZPE e

introduzida para consumo no mercado inte:r-

"-4? ficará sujeita_ ao pagamento dos impostos
e encargos, conforme discriminado nos itens
I e II deste parágrafo.
I -Sobre o valor total da internação:
a) Imposto sobre Produtos Industrializados; e
b) Contrib_uição para o Fundo de desenvolvimento Social (Finsocial)
I I - Sobre o valor de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embaM
fagem ímportados, agregados ao produto final:
a) Imposto de Importação;
b) Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha mercante; e
c) Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro e s-obre Ç>perações ielativas
a títulos e valores Mobiliários.
§ 3~ Será permitida,- sob as condições
previsto em regulamento, a aplicação dos se·
guintes regimes adu.aneiros especiais â merca·
dorias saída de ZPE:
a) trânsito aduaneiro;
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b) admissâo temporária; e

c) o previsto no item II do art. 78 do Decreto-Lei n 37 de 18 de novembro de 1966.
§ 4~ A aplicação do regime referido na:
alínea c do parágrafo anterior, quando a mer9

cadoria se destinar: a retorno para ZPE. será
regulada por ato da Secretaria da Receita
Federal.
Art. 20. Fica criado o ImpoSto SObre a
internação, devido pela introdução no mercado interno de mercadoria produzida em
ZPE, e que terá como contribuinte a empresa
produtora.
Parágrafo único-. O imposto a que se refere o artigo incidirá à alíquota de 75% sobre
a diferença entre o valor total da internação
e o valor das matérias, produtos intermediários e materiais dé em.tJalagem importados,
agregados ao produto fmal.
Art. 21. As vendas de bem> para empresa
lo~alizada em ZPE. realizadas ao amparo de
gu1a de exportação ou documentos de efeito
equivalente, com cobertura cambial será
atribuído o mesmo tratamento__ fiscal 'cambial, creditício e administrativo aplicável às
exportações em _geral para o exterior.
Art. 22. O Ministério da Fazenda estabelecerá normas para o despacho e controle
aduaneiros de mercadorias em ZPE.
Parágrafo único. Incumbirá ã autoridade
aduaneira o controle e a verificação de embarque e, qll:a~do for o caso, de-destinação
de mercadona exportada por empresa instalada em ZPE.
Art. 23. Pãia eleitos fiscais, cambiais e
administrativos, aplicar-se-á aos ·serviços o
seguinte tratamento:
I - os prestados em ZPE, por empresas
ali instaladas, serão considerados como prestados no exterior; I I - os prestados e~ ZPE, por residente
o~ .domiciliado
exte~ior, para empresas
ah mstaladas, serao considerados como prestados no exterior; e
Ill- os prestados por residente ou domici·
liado no país, para empresas eStabetccidas
em ZPE. serão considerados como exportação de serviços, exceto os explorados em virtude de conces-são do Poder Público, os de·
correntes de contrato de trabalho e outros
indic:ados.em regulamento.

.r:õ-

§. 1u b vedada a empresa instalada em
ZPE a prestação de serviços, fora dela a
residente ou domici!iã.do no país.
'
§ z~ os pagamentos devidos por empresa
instalada em ZPE a residente ou domiciliado
no País, decorrentes da prestação de quaisquer serviços, serão feitos em cruzados, na
forma da alínea b do § 4" do art. 6''.
Art. 24. Sem prejuízo das saóçõeS-dC ná_tureza fiscal, cambial, administrativa e penal
co~stantes da legislação em vigor, o descuropnmento das disposições previstas neste de- _creto~lei sujeitará a empresa instalada em
ZPE às seguintes penalidades, tendo em vista
a gravidade da infração e observado o disposto em regulamento:
I - avertência;

II- multa equivalente ao valor de duas
mil a cem mil Obrigações do Tesouro Nacio-

nal (OTN);

II!_- perdimento de_ bens;

IV- interdição do estabelecimento industrial;
V -cassação da autorização para funcionarem ZPE.
Art. 25. ConSiderar-se-á dano ao Erário
para efeito _de aplicação da pena de perdimento, na forma de legislação _específica:
a) a introdução no mercado interno de
~erc~doria procedente de ZPE, que tenha
sido Importada, adquirida no mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos autori:z.ados neste decreto-leí;
b) a introdução em ZPE de mercadoria
estrangeira não permitida; e
c)) a introdução em ZPE de mercadoria
nacional não submetida aos procedimentos
regulares de exportação de que trata o art.
21, ou sem observância das disposições contidas no item II do art. 13.
Parágrafo único. A pena de perdimento
de bens será aplicada pelo órgão fazendário
competente.
_
.
. Art. 26.- Q_d~scumprimento total ou parctal do compromisso d& exportação ou de retorno.d.a J!lercadoria ã ZPE, assumido pela
beneficiána dos regimes aduaneiros especiais
de que tratam as alíneas b e c _do § 3o• do
art. 19, sujeitará a infrator a seguinte penalidades, aplicáveis isoladas ou cumulativamente:
a) multa de cem por cento do valor da
mercadoria procedente da ZPE; e _
b) proibição de usufruir dos referidos regimes.
Art. 27. O Podçr ExeÇutivo_regulamen·
tará, no prazo de sessenta dias, o disposto
neste decreto-IeiArt. 28. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 2-9, Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de julho de i988, 167'' da inde1
pendência e 100' da República. - JOSÉ
SARNEY • Mailson Ferreira da Nóbrega José Hugo Castelo Branco.
A' COmissão -de Assuntos Económi-

r

COS)

PARECERES
PARECER N• 73, DE 1990

Da Comissão do DistritO Fed.!ral, sobre
o Projeto de Lei' do DF no 9, de 1990
(Mensagens n"' 9 e 36/GAG/90, na origem), que- altera ~ispositivos das Leis n"'
13 e 14, de 30 de__ dezembro de 1989, e
dá outras providênCias
Relator: Senador Francisco 'Rollemberg
Proveniente do Governo do Distrito Fede'ral, vem a e;r..::ame desta Casa, nos termos da
Resolução n" 157, de 1988, combinado com
o § 1" do artigo 1~. do Ato _das Disposições
Constitucionais Transitórias, o presente Projeto de Lei__que tem como finalidade permitir
aos servidores do GDF. requisitados pela
União, optar, mediante processo seletivo, pe-
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la Carreira Finanças e_ Controle e Orçame-~_iO
de Pessoal do DistritO Federal, nos termos
do artigo 2o das Leis n" 13 e 14, de 30 de
dezembro de 1988.
A Lei no 13 criou no Quadro de Pessoal
do Distrito Federal a Carreíra Finanç:(!s e
Controle; e a Lei nn 14 criou, no mesmo Quadro de Pessoal, a Carreira de Orçamento.
O artigo zo das referidas Leis limitou a pos·
sibilfdade de opção para as referidas carreiras
aos servidores que se encontravam lotados
ou em exercício nas COordenações do Siste~
ma de Contabilidade, do Sistema de Admi~
nistração Patrimonial e nos Departamentos
da Despesa e de Auditoria da Secretaria de
Finanças, e aos servidores que se encontravam lotados ou em exercício nas Coordenações do Sístemaa de Orçamento e do Sisteina_
de Planejamento da Secretaria do Governo,
e nos órgãos setoriais ou equivalentes de controle interno, ·e de orçamento da Administração Direta do Distrito Federal e suas Autarquias.
·
Os servidores deveriam preencher essas
condições np período de 31 de dezembro de
1987 atê o dia 30 de dezembro de 1988 data
da publicação das refe"ridas leis. - '
Na Mensagem que acompanha o Projeto,
o Senhor Governador do Distrito Federal justifica a inclusão dos servidores que se encontravam requisitados, pela União, em razão
das atividades que exercem nos correspondentes órgãos jUStificarem plenamente o direito de integrarem as carreiqls de _que tratam
as Leis ,n'" 13 e 14.
O artigo 3", do presente Projeto de Lei
do DF, refere-se aos aposentados nos seguintes termos: "Os servidores aposentados que,
à época da inativação, preenchiam os requisitos constantes do artigo 1" poderão, median[f; opção, terem seus proventos revistos
para inctusão das vantagens concedidas aos
servidores a que se refere esta Lei".
O texto desse artigo, à primeira vista, está
em perfeita conformidade como§ 4"do artigo
40 da Constituição. Existe, no entanto, no
artigo 2" das Leis n·~ 13 e 14 um requisito
que não pode ser aplicado aos aposentados,
trata-se do período em que os servidores deveriam preencher as citadas condições, período de 31 de dezembro de 1987 até a data
da publicação das referidas Leis, dia 30 de
dezembro de 1988.
_Caso não excluir essa exigência, com relaçao aos aposentados, o artigo 3" torna-se- inócuo porque o servidor que se aposentou antes
de 31112/87 e durante o período de 31/12187
a 31/1~88 não preenche aquela condição, e
?, set'Vl~or. que se aposentou após 30112/BR,
Ja estana mtegrado nas referidas Carreiras,
levando para a aposentadoria as referidas
vantagens.

ConciUsao
Diante do exposto, somos -de parecer favorável a este Projeto de Lei do Distrito Federal, por ser constitucional e jurídico. Apresentamos, no entanto, Emenda Modificativa
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ao artigo 3°, conforme ficou justíficado no
Relatório, nos seguintes termos:
.
Emenda do Relator no 1

O artigo 3° do Projeto--de Lei do- DF

n~

9, de 1990, pa.<>sa a ter a seguinte redação:

"Art. 3n Os servidores aposentados
que, à épocã dá aposentadoria, preen-

chiam as condições constantes do art.

zo das Leis n...: 13 e 14, de 30 de dezembro

de 1988, exceto com relaÇão ao período,
terão seus proventos revistos para inclusão das mesmas vantagens concedidas __
aos servidores em atividade"

Sala das Comissões, 3 de abril de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente- Francisco
Rollemberg, Relator -Pompeu de SdusaMeira Filho - -Mauricio Corrêa - Carlos
De'Carli -- Edison Lobão:-:-- Odacir Soar~
- Wilson Martins - Ney Maranhão - Chagas Rodrigues - Lourival Baptista.
PARECER N• 74, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Fe'deral n~
016 de 1990, que "Cria o Centro lnterescobr de Línguas de Sobradinho na Fundação Educacional do Distrito Federal,
e dá outras providênciasn.

Relator: Senador Maurício Corrêa
Em sua Mensagem n~ 016/90-GAG o governador do Distrito Federal, de acordo com
o art.. 2? da Resolução do .Senado Federal
n~ 157/88, prOpõe a criação do CentroJnterescolar de Línguas de Sobradinho, bem como
a criação de 06 (seis) empregos em comissão
na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito I:_ederal, conforme estabelecido nos arts. 1° e~ do Projeto
de Lei_ne 05,de 1990:
"Art. 1" Fica criado, na Fundação, na
Educacional do Distrito Federal, o Centro
Interesco\ar de Línguas de Sobradinho.
Art.. z~ São criadas, na Tabela de Empregos em Coin1SSâo da Fundação Educacional
do Distrito Federal, os seguintes empregos
em comissão:
Dent~mtnaçlo

01retor

Secretár1o
Encarregado

S,mboJO

EC-07
EC-14
EC-14

QU:o:!.iltttat{VO

Ol

01

d4

Alega aquela autoridade que "a medida
se faz necessária por já se encó:fJ.tfãr esse ·estabelecimento de ensino em pleno funcionamento, devidamente equipado, com o quadro
de professores e pessoal administrativo necessários ao desenvolvimento das atividade
pedagógicas, aguardando, apenas, as medidas complementares que proporcionem orespaldo legal para validar os atos administra=
ti vos praticados por seus dirigentes".
Estando a proposição de acordo com o art.
3°, incisos I e V e parágrafo úliiCo, da Resolução n~ 157/88, o meti parecer é-pela aprovação do Projeto de Lei n~ 16, de 1990, o qual

submeto-aos ilustres membros desta Comissão.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1990.
- Mauro Benevides, Presidente - Pompeu
de Sousa - Francisco Rollemberg --- Melra
Filho- Mauric_io Corrêa, Relator Carlos De'
Carli - &Ii'son Lobão -- Odacir Soares Wilson Martins - Ney Maranhão - Chagas
Rodrigues - Lourival Baptista
----0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O"fX"pediente lido vai â publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
lido_ pelo Sr. l'' Secretário.
____ -~_!ido o seguinte -PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 20, DE 1990-COMPLEMENTAR

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros e dá outras providências.

O Congre-sso Nacional decreta:
Art. 1" Passa a denominar-se cruzeiro a
moeda nacional configurando a unidade do
sistema monetário brasileira:·
§ lu Fica mantido o centavo para designar a centésima parte da nova moeda.
§ 2~ Um cruzeiro corresponde a um cru·
zado novo.
§ 3~ As quantias em dinheiro serão escritas precedidas pelo sim bolo Cr$.
Art. zo O Banco Central do Brasil providenciará a aquisíção âe cédUlãS e rriõédas em
cruzados novos, bem como fará imprimir as
novas cédulas em cruzeiros, na quantidade
j_o_dispensável a substituição do meio circulante.
§ 1" As cédulas e moedas em cruzados
iiõVos circularão simultanearriente ao crUzeiro, de acordo com a paiidade estabelecida
no parágrafo segundo do artigo primeiro.
§ 2~ As cédulas e moedas em cruzados
novos perderão poder liberatório e não mais
terão curso legal nos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 3~ As cédulas e moeQas em cruzeiros
einliidaS-ã.nteiiormente à vigência desta Medida Provisóría- J?ei'de~, nesta data, o valor
liberatório, e não mais-terão curso le.l!.al. Art. 3~ Serão expressos em cruzeiros,
doravante, todos os v~lores constantes de de~
monstração contábeis e financeiras, balanços, cheques, titulas, preços, precatórios,
contratos e todas a_s e_xpressõ~s pecuniárias
que se possam- traduzir em moeda nacional.
Art. 4" Os cheqoes emitidos em cruzados
novos e ainda não depositado junto ao siste·
ma b'ªncárió serão aceitos somente para efeíto de compensação e crédito a favor da conta
do detentodo cheque, em cruzados novos,
até data a ser fixada pelo Banco Central do
Brasil.
Parágrafo único. Nos casos, em que o detentor do cheque não for titular de conta bancária, Qaa_nco Central do Brasil estabelecerá
limite em cruzados novos ciue poderá ser sacãdo imediatamente em cruzeiros.
Art. 5" Os saldos dos depositas à vista
serão convertidos em cruzeiros, segundo a
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_paridad_e estabelecida no parágrafo zo do art.
1~. obedecido o limite de Ncz$ 50.000,00 (cincoenta mil cruÚdos novos).
§ 1" As quantias que excederem o limite
fixado no caput deste artigo serão conve_rtidas, a partir de 16 de setembro de 1991,
em doze parcelas mensais iguais e sUcessivas.
§ 2" As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verifi~
cada entre o dia 19 de março de 1990 e a
data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou fração
pro rata.
§ 3~ As reservas compulsórias em especécie sobre depósitos à vista mantidas pelo
sistema bancário junto ao Banco Central do
Brasil serão convertidas e ajustadas conforme
regulamentação a ser baixada pelo Banco
Central do Brasil.
·
Art. 6~ Os saldos das cadernetas de poupanças serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento ou a
qualquer tempo, neste -cas:o fazendo juz o
valor sacado à atualização monetária pelavariação do BTN Fiscal verificada entre a data
do último crédito de rendimentos até a data
dO- saque; segundo a paridade estabelecida
no§ zv do art. 19, observado o limite- de Ncz$
50.000,00 (cincoenta mil cruzados novos).
§ 1" As quantias qtie excederem o limite
fixado no caput deste artigo serão convertidas
em cruzeiros a partir de 16 de setembro de
1991, em 12 (doze} parcelas mensais iguais
e sucessivas.
§ 2•1 As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre~ Q_ata do próximo crédito de rendimentos e a data da conversão, acrescida
de juros equivalente a 6% (seis_ por cento}
ao aho ou-fraçao pro rata.
§ 3" Os depósitos compulsórios e volun~
tários mantidos junto ão Banco central do
Brasil, com recursos originários da_ captação
de_ cadernetas de poupanças, serão convertidos e ajustados conforme regulamentação
a ser baixada pelo Banco Central do Bras1l._
Art. 7~ Qs_ depósitos a prazo fixo, com
ou sem emissão de certifi"<::ãdo, as_ letras de
câmbio, os depósitos interfinanceiros, as de·
bêntures e os demais ativos financeiros bem
como os recursOs capatados pelas instituições
financeiras por meios de operações compromissadas serão convertidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelec_eida no § 29 do
art. 1", observado o seguinte:
1-:- Para as operações compro missadas_, na
data de vencimento do prazo original da aplicação, serão convertidos Ncz$ 25.000,00 (vin~
te e cinco mil cruzados novos) Oll tO% (vinte
por cento) do valor de t;,esgate da operação.
prevalecendo o que for fl'!,.aior;
11--,.,. Para os _demais..ativos e aplicaçóes,
excluidos os vencime_ntos do prazo original
dos tf~uJos, 20% (vinte por cento) do valor
de resgate.
§ lu As quantias que excederem os limi·
tes fixados nos itens I e II desse artigo serão
convertidas em cruzeiros, a partir de 16 de
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setembro de 1991, cm 12 (doze) parcelas
mensais iguais e· sucessivas.-§ 2~ As _quantias menctonadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre a data de vencimento do prazo

original do título e a data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cen-

to) ao ano ou fraçáo pro rata.
·§ 3., Os tftu!Õs mencionados no caput
deste artigo cujas datas de vencimento_ sejam

posteriores ao dia 16 de setembro de 1991
serão convertidos em cruzeiros, integralmente na data de seus vencimentos.
Art. s~ Para efeito do cálculo dos limites
de conversão estabelecidos nos arts_~s~. 6u
e 'J'!, considerar-se-á o total das conversões
efetuadas em nome de um único tilular em
uma mesma instítuiçáo financeira.
Art. 9~ Serão transferidos ao Banco Central do Brasil os saldos em cruzados novos
não convertidos na forma dos art. 5'', 6", 79,
que serão mantidos em conta!:! individualizadas em nome da instituição depositante.
§ 1~ As instituições fi.nãnê:eiraS- deverão
manter cadastro-dos ativos finariceiros denominados em cruzados novos, individualizados
em nome do titular de cada operação, o qual
deverá ser exibido à fiscalização do Banco
Central do Brasil, se:mpre que exigido.
§ 29 Quando transferência de que trata
o caput deste artigo ocorrer·em títulos públicos, providenciará o Banco Central do Brasil
a sua respectiva troca por noVas obrigações
emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos E:;tados e Município-s, se aplicável, com prazo
e rendimento iguais aos da conta criada pelo
Banco Central_ do Brasil.
§ 3'1 No caso de operaç6e cornpromissadas com títulos públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil, devendo
seus emissores providenciar sua substituição
por novo título em cruzados novos com valor,
prazo e rendimento idênticos aoS _dos depósitos originários das operaç6es compromissadas.
Art. 10. As quotas dos fundos de renda
frxa e dos fundos de curto prazo serão convertidas em cruzeiros na forma do art. 7", observado que o percentual de conversão poderá
ser inferior ao estabelecido no art. 7" se o
fundo não dispuser de liquidez suficiente em
cruzados novos.

a

Art. 11. Os recursos, em cruzados no~
vos, dos Tesouros Federal, &taduais e Municipais, e os das respectivas Previdências Sociais, inclusive seus ativos financeiros existentes na data da publicação desta medida provisória, serão convertidos integralmente em
cruzeiros na data dos respectivos vencimentos. não se lhes aplicando o disposto nos arts.
59 ,6"e7o
Art. 12. As dívidas comprov~damente
contraídas em data anterior a 15 de março
de 1990 e vencíveis até 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da publicação desta medida
provis6ria, podem ser liquidadas, a critério
do devedor, mediante transferência, de sua

conta para a· do credor, dos cruzados novos
correspondentes.
§ 1'1 Para efeito de comprovação das dívidas, valem os meios de prova admitidos em
direito, exceto o testemunhal.
§ 29 O Banco_ Central_do Brasil defínirá
a forma de transferência dã titularidade dos
depósitos.
- - - -Art. 13. Até 18 de maio de 1990, o pagamento de taxas, impostos, contribuições e
obrigações prev1denciárias pode ser efetuado
em cruzados novos que serão automatica~
mente convertidos em cruzeiros a cré_dito das
contas dos correspondentes da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Previdência SociaL
§ 1~ Os pagamentos referidos neste artigo somente poderão ser efetuados em cruzados novos, rió vénCfmento da ol;>rigação ou
quando se tratar de débitos já. veriddos.
§ z~ O disposto neste artigo não se aplica
às taxas, impostos, contribuições e obrigações previdenciárias retidos ou recolhidos_de
terceiros em cruzeiios, os quais serão recoIQ.idos ne.ste moeda·.
§ 3~ Fica vedada a restituição em cruzeiros, de valores recebidos em cruzados novos
a partir de 19 de mã!ço- de 1990 pelos entes
governamentais, citados no caput.
§ 49 A inobservância das disposições dos
parágrafos anteriores sujeitará o contribuinte
ou responsável a multa equivalente ao valor
do recolhimento sem prejuízo da obrigatoriedade _de reconversão de cruzeiros em cruzados novos da importância correspondente,
conforme normas estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 5~> A multa a que se refere o parágrafo
anterior se~á atualiza_!:la lli:Onetariamente pelo
BTN Fiscal e recolhida em trinta dias.
Art. 14. Os prazos mencionados nos
arts. U e 13 poderão ser aumentados pelo
Ministério da Economia, Fazenda e PJanejamento em função de necessidades das polítícas monetária e fiscal.
Art. 15., O Banco Central do Brasil defi·
nirá normas para o fechamento do balanço
patrimonial das instituições financeiras denominado em cruzados novos, em_l5 de março
de 1990, bem como para a abertura de novos
balanços patrimoniais, denominados em cruzeiros_, a partir desta data.
Art. 16. O Banco Central do Brasil poderá autorizar a realização de depósitos interfinanceiros~ e_m cru~_ado novo, nas condições
que estabelecer._
Art. 17. O Banco Centra1 do Brasil utilizará os recursos em cruzados_ noVos nele depositado~ __para forne~r empréstimos para financiamento das operações ativas das insti_tuições financeiras contratadas em cruzados
novos, registradas no balanço patrimonial referido no art. 15..

Parágrafo único. As taxas de juros e os
prazos dos empréstimos pot parte do Banco
Central do Brasil serão compatíveis com
aqueles constantes das operações ativas men·
cionadas neste àrtigo.
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Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá:
I - reduzir cada um dos prazos e elevar
cada um dos limites estabelecidos nos arts.
5'·', 6P e 7~;
I I - autorizar leilões de conversão antecipaôa~- em cruzeiros, de direitos expressos em
cruzados novoy •. em função de objetivos da
política monetária e conveniência em ser ampliada a liquidez da economia;
III -autorizar, por motiVOs de relevante
interesse público ou social e mediante partaria, outros casos de conversão; e
IV -expedir instruções para a execução
do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. Cabe ao Banco Central
do Brasil expedir Normas Técnicas e Operacionais.
Art. 19. O Banco Central do Brasil submeterá à aproVação do Ministro da Economia,_ Fazenda e Planejamento, no prazo de
trinta dias a contar da publicação desta medi·
da, metas trimestrais de expansão monetária,
em cruzeiros, para os próximos doze meses,
explicitando meios e instrumentos de viabilização destas metas.. inclusive através de leilões de conversão antecipada de cruzados novos em cruzeiros.
Art. 20: O Banco Central do Brasil, no
uso das atribuições estabelecidas pela Lei n"
4.595 e legislação complementar, expedirá
regras destinadas a adaptar as normas disciplinadoras do mercado financeiro e de capitais, bem como do Sistema Financeiro de Habitação, ao disposto nesta medida provisória.
Art. 21. Na forma de regulamentação a
ser baixada pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderão ser admitidas
conversões em cruzeiros de recursos em cruzados novos em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos nesta medida provisória, desde que o beneficiário seja pessoa
física que perceba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões e aposentadorias.
Parágrafo único. 0- Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento fixará limite
para cada beneficiário, das conversões efetuadas de acordo com o disposto neste artigo.
Art. 22. O valor nominal do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) será atualizado cada més por índice calcutado com a mesma
metodologia utilizada para o índice referido
no art . .2", §59 , da Medida Provisória n~ 154,
desta data, refletindo a variação de preços
entre o dia 16 do !egundo mês imediatamente
anterior e o dia 15 do mês ante rio r.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os
valores nominais do BTN nos meses de abril
e maio de I99p serão iguais, respectivamente,
aos valores do BTN Fiscal no dia 1~ de abril
de 1990 e no dia 1" de maio de 1990.
Art. ?J. Os depósitos de poupança realizados no período de 19 a 28-3-90, inclusive,
serão atuí:tlizados nos respectivos aniversários, pela variação do BTN Fiscal verificada
no período decorrido do dia do depósito, inclusive, ao dia do crédito de rendimentos,
exclusive, na forma a ser r~gulamentada peln
Banco Central do Brasil.
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9-os Presidentes, Diretores e SuperinArt. 24. A partir de maio de 1990, os
tendentes -de Autarquias, Empresas Públicas,
saldos das contai de poupança serão atualiSoCiedades de Economia Mista e Fundações;
zados pela variação do BTN, na forma divulgada pelo Banco Central do Brasil.
VII- ..............................................
Art. 25. O valor diário do BTN Fiscal
a) no-que lhes for aplicável, por identidade
será divulgado pelo Departamento da Receide situações, os inelegíveis para o Senado
ta Federal, projetando a evolução mensal da
Federal e para a Câmara dos Deputados, obtaxa de inflação.
- servado o prazo de 3 (três) meses para a deArt. 26. Esta lei entra em vigor na data
- sincomp-atibilização;
de sua publicação.
b) em cada Município, os inelegíveis para
Art. 27. Revogam-se as disposições em
os cargos de Prefeíto -e Vice-Prefeito, obsácontrário.
vado o pfazo de_3 (três) meses paia a desin·
compatibilização.
Justificação

o presente projeto apenas repete as disposições contidas na Medida Provisória n"' 168,
consolidando as modificações nela introduzidas pelas Medidas Provisórias n~" 172 e 174.
O objettvo da proposta é coiüornãr a "incon-stitucionalidade dessas medidas provisórias, que instituem na prática um empréStim-o
compulsório sem observar as exigências con·
tidas no art. 148 da Lei Maior. Com efeho,
esse _dispositivo-estabelece que "'A Uniãá,
mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios ... "
Por ter com intuito único a- adequação da-s
medidas provisórias -à Ordem legal vigente,
renunciamos a qualquer alteração: do texto
original. Certamente, no curso da tramitação
do projeto, os Senhores Congressistas apre·
sentarão as-emendas que o conformarão melhor ã realidade de nossa economia.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1990. Severo Gomes.
(À ComissãO de Assuntos Econômi-

cos.)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O prOjeto lido será publicado e remetido
à comissão competente.

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo
1~ Secretário.

Sr~

É lido o seguinte
Ofício-PS-G SEIO I 0/90
Brasília, 2 de abril de 1990

Senhor Secretário,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência as seguintes retificaÇ6es nos autógrafos
referentes ao Projeto d_e Lei Complementar
n" 149-B, de 1989, que "-estabelece, de acordo
com o art. 14, § 9'' da Constituição Federal,
casos de inelegibilidade, prazos de sua cessa·
ção e determina outras providências_:
Onde se lê:
·······························-·····~····
.............................. , .................. .

"Art. l"
I -

e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela
prática de crimes contra a econ-Omia popular,
a fé pública, a adminisiraÇãõ-p'ública, o patri·
mónio público, o mercado firianceiro, e por
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos;
II-·······················-······~········-·······
a) ........................................... ·-··-·-··

Art. 6" Encerrado o prazo da dilação
12robatória, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, pode·
rão apresentar alegações no prazo comum
de 2 (dois) dias,
Art. 12. Havendo recurso para o Tribu·
ilal Superior Eleitoral, a partir da data em
que for protocolizada a petição passará a correr, independentemente de qualquer notificação ao recorrido, o prazo de 3 (três) dias
para a apresentãça:o de contra-razões_.
Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, ou decorrido o prazo_ sem elas,
serão os autos imediatamente remetidos ao
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 20. O candidato ou Partido político
são parte legítima para denunciar os culpados
e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, indusive de autarquia; âe entidade paraestatal e de sociedade
de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob
pena de crime funcional.
Art. 22. Qualquer Partido político, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
repres-entar à Justiça Eleitoral, diretaínente
ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circuns·
tàncias e pedir ã.bertura de imrestigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso dó poder económico ou do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de Partido político, obedecido o seguinte rito:

Leia-se:
"Art. 1u •• _ ...........-.... " " " ' ~-~ ......._...... ..
I - ................... ·-····························
__ e) os que forem condenados criminalmen·
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, pelo
tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;

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

a) .......................~..- .. · .. ·-··-····--·----··
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9 - os Presiderites; DiretoreS e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Econ__omia Mista__e_f:u_ndações _
Públicas e as mantidas pelo poder público;
16.
rios;

Os Secretários-Gerais dos Ministé·

VII-····························'····-·····'······

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 6 (seis) meses para adesincompatibilização;
b) em cada Município, 05-i:O.elegíveis para
os cargos de Prefeito e vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses apra a desincompatibilização;
- Art. 6~ Encerrado o prazo da dilação
probat6ria, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentadar alegações no prazo comum
de 5 (cinco )dias.

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

Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em
que for protocolizada a petição, passará a
correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões, notificado por telegrama o recorrido.
Parágrafo Ú{lico. Apresentadas as contra-razões, serão os auto irnediatame_nte _remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 20. _O candidato, Partido político ou
coligação são parte legítima para denunciar
os culpados e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive
de autarquia, de entidade paraestatal e de
s_ociedade de economia mista, será lícito negar oti retardar o ato de ofício tendente a
esse fim sob pena de crime funcionaL

Art. 22~- Qualquer Partido político, coligação, candidato ou MiniStério Público Eleitoral poderá representar â 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 económico ou do
poder _dt? autoridade, ou utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou_de Partido político, obedecido o seguinte rifo:
'"-~

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

;_~··-

............, ......... .

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex• protestos de estima e apreço.
COMISSAO OE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N• 149-A, DE 1989

Redação Final do Proj. Lei Çomp. n? 149-B,
- ·
de!989 ·

.. .Estabelece; _(!e ;,t~rdo com o art. 14,
9~ da Constituição Federal, casos de-

..._, §
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Inelegibilidade, prazos de sua cessação e
determina outras providências.

"Art.

"Art. 19 .................................. ; ••••••
I-··-·-· ~··········~-..~-r...-.,;..•. ;~.-~.-....-.~~-~..
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transit:rda em julgado, pela
práticã. de crimes contra a economia popular,
a fé pública, a administração pUblica, o patri-

mónio público, o mercado financeiro, e por
crimes eleitorais, pelO prazo de 3 (três) anos;
············-~·-······--'·········~~---····~····

... ···•·h

I I - ...........................: •... :... ~-~--~-'
a) ............. - ................................ ..

os Presidentes, ·Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações;
9-

....................................... ........
;

;.;.;~

.....

VII:.... ...............,c.............: .............. .
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 pãra a desincompatibilização;
- -b) em cada Município, os.fnelegíveis para
gs cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 3 (três) meses para a desin':~"?".".t!~i'.i_~·~~o.,, ... ~ ........................... ..
Art. 6° Encerrado o prazo ,da dila_ção _
probatória. nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério_ Público, poderão apresentar alegações no prazo comum
de 2 (dois) dias.
__
----

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

Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em
que for protocolizadaa petição passará a correr, independentemente de qualq!-ier notificação ao recorrido, o prazo de 3 (três)- dias
para a ~presentação de contra-razões.
Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões. ou decorrido o prazo sem elas,
serão os autos imediatamente remetidos ao
Tribunal Superior Eleitoral.

···················································•······

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 economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. sob
pena de crime funcional.
···-~········--···········--·······························

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 abúiura de investigação judicial para apurar u~o indevido. desvio ou abu·
so do poder económico ou do pode-r de auwridade. em benefício de candidato ou de Partido politico. ohededâo o seguinte rito:

.. ············-····························~---L.·-····

...

I -

.. ' ............ , .........•......................... ;-, __ ;-:.

1~

'"'"••------~·m•~•"'"'~'"

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

e)
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em benefício de candidato ou de Partido político, obedecido o seguinte rito:

Leia-se

Errata
Onde se lê:
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.Sala das Sessões,

......... . ·- -, (assinatura ilegível)

os qüe -forem condenados criminalmen·

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 fmanceiro, pelo
tráfico de-entorpecentes e por crimes eleitorais-. pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
. ~. •r••··· ·-~·-==··-~·- .............. ;.. •··. ·.·· ,.,. ......... •

. I I - .......~..................... ,.... , ..............

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

de abril de 1990.
Relator

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com referência ao expediente que acaba
de ser lido a Presidência, obedecido _o disposto no ait. 326, d, do Regimento Interno, submeterá a matéria à nova discussão pelo Plenário, ouvida a Comissão de ConstituiÇ'Jo, Justiça e Cidadania. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido Ni_lo Sr.-19 S~et_ár:i_o~---~=--=_e_ Úd? Oseg~in~e

···9: ···ô·s ·presrciente;,--·olretõ·res~;~. "?Iü perin-

REQUERIMENTO N• 66, DE 1990

tendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações
Públicas e as man~tdas pelo,pod~r público;

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Na forma do que dispõell)_o art. 50, § 29,
da COnstituição Federal, e os arts. 215 e 216
do Regimento Interno do Senado Federal,
submeto à deliberação desta Mesa Diretora
os seguintes Requeriment<_:>s 9e Informação,
a serem encaminhados respectivamente:
1. à Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, Professora Zélia Car~
doso de Mello, no sentido de esclarecer a
eventual condição de regularidade fiscal da
motocicleta de fabricação japonesa, marca
Kawasaki, modeJõ Ninja, de 1000 cilindradas, utilizada pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Doutor Fernando
Collor de Mello, no último dia 1-4-90, ern
longo passeio fartamente noticiado pela imprensa.
2.___ ao Ministro de Estado do Trabalho e
Previdência Social, Senhor Antonio Rogério
Magri, destinado a esclarecer a eventual regu_l~ridaqe das co_ndiçói!S de trabalho, face
ã legislação pertinente, das sentinelas que fa!zem ·a guarda da residência presidencial, denominada "Casa da Dinda", completamente
desprotegidas do sol ou da chuva.

···················------···--·············-····-··········
16. os- Secretários-Gerais dos Ministé-

-o

rios;
··················-~·-·--·····---~-~---···-······-~·-·

VIl- ............-

.... ,........................ ..

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 6 (seis) meses para a desin·
compatibilização;
_ b) c;:_m c~da Município, os ineLegíveis para
os cargos de Pr_efeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses p_ara a desin·
compatibilização;

... ''" ......... -. ...............

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

-~.,_;~;-.-...-;-:-

Art. 6" Encerrado o_ prazo da dilação
probatória, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar ategaç_ões no prazo comum
de ~ ( c~nco) dias._
''

...... ' ......-,......

~·--··

................ ·-····· ............

'

Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a parti~ da data em
que for protocolizada a petição, passará a
correr o prazo de 3 (três) dias para a apresen·
tação d$! contra-razões, notificadO por telegrama o recorrido. .
___ _-· ...
Parágrafo único. Apresentadas as con·
tra-razões, serão_ os autos imediatamente re·

-~~-t_i~?.::~ .!-~~-~~~-1-~~g~-~:.!:~~i_:?:.~~ ·..... .
Art. 20. O candidato, Partído político ou
coligação são parte legítima para denunciar
os culpados e promover-lhes a responsabi·
!idade; a nenhum servidor público, inclusive
de autarquia, de entidade paraestatal e de
sociedade de economia mista, será lícito ne·
gar ou retardar.ato de ofício tendente a esse
fim.• sob pena de crime funcional.

...... , ............

~_..._.;.........~~-·······

.... .......... .
~:..

Art. 22. Qualquer Partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eteitoral.
direramente ao Corregedor-Geral ou regio· ·
nal, relutando fatos e indicando provas. indí·
cios e circunstâncias e pedir abertura de in·
vestigação judicial para apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder económico ou do
po-der de autoridade, ou utilização indevida
Je veículos ou meios de comunicaç-ão social,

Justificação

Vários jornais _e televisões noticiafam no
último dia 2 de abril, com repercussões nO
dia subseqüente, a acintosa utilizaçáo, pelo
Presidente da República, da VJ,encionada motocicleta para mais um passeio dominical.
Afora as avaliações subjetivas- que certamente verão no gesto presidencial alguma
afronta à crítica situação em que se encontia
a imensa maioria da população brasileira há aspectos objetivos na atitude do Presiden·
te que demandam o pronto exercício da com:
petência fiscalizadora do Poder Legislativo.
A hipótese, aventada por vários órgãos de
imprensa- enhe_ os quais o Jornal do Brasil
t, em artigo do jornalista João emílio Falcão,
o BsB-Brasil-de _que o veículo utilizado pelo
Presidente possã estar no Brasil erit situação
irregular. merece apuraç-ão aprofundada;
mais ainda quando se trata da maior autoridade do Poder Executivo que tem - a pre·
texto da ""moralização··. da ··modernização"
e outros eufemismos -cometido, nesse terreno, atos no mínimo arbitrários e incons_e-
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qüentes no ainda curto exercfcío de seu mandato.
De_ outra parte, o chocante contraste do
Presidente, em calção e camiseta, ao lado
de sentinelas uniformizadás e disciplinadamente postadas em rígida posição de sentido,
sob o m~smo sol - afável para um e _inclemente para os outros- suscita a necessid_a.de
de consulta ao Ministro elo Trabalho e Previdência Social quanto ao cumprimento da:.

normas legais específiciiS em relação às condições de trabalho daqueles trabalhadores.
BrasOia, 3 de abril de 1990. - Senador
Pompeu de Sousa.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O requerimento que vem de ser lido será
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publica4o e remetido ao exame da Comissão
dificaçâo será efetuado com a maior breviDiretora.
.. daae possível.
Sobre a mesa, comunicações - que vão
Aproveito a oportU.iltdade para· renovar a
ser lidas pelo Sr. 1~ Secretário.
V. Ex~ meus protestos de consideração e elevado apreço. ---.Senador Fernando Henrique
São lidas as seguintes
Cardoso, Líder do PSDB.
·Brasília, 3 de abril de 1990.
Brasília,
abril de 1990
Senhor Presidente,
- De acordo co.m o Regimento Interno desta
Senhor Presidente:
Casa, venho pedir a substituição do Senador
Sirvo-me da presente para comunicar forJosé Ignácio Ferreira, titular da Comissão de
malmente meu desligamento do PSOB e inAssuntos Sociãis, pelo Senador José Richa,
gresso na Bancada do Partido Social Trabaqtie vinha representando o Partído da Social
lhista- PST.
Democracia Brasileira - PSOB - na refeEm anexo, segue cópia de ficha de ffiiação
rida Comissão como membro suplente.
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral
Informo a V. Ex~ que o preenchimento da
do Estado do Espírito Santo. - Cordialmenvaga de suplente que surge a partir_desta mo-_ te, Senador José lgnácio Ferreira.

do Par tido
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dar ~a esclarecer o quadro nosológico. Com·
cer. Espero que não aconteça isso com o nosw
põe-se então uma junta médica de três ou
so- paciente BrasiL
maiS ttiédícos, e geralmente o.s colegas mais
Mais adiante - não leremos o artigo que
noVos procuram oUvir os mãis experientes,
é por sinal muito bem feito - ele aponta
P.ara se chegar lJ uma conclusão diagnóstica.
o.sequívocosem três itens. Diz que o primeiro
Às vezes, cbega-se a uma conclusão com reequivoco desses novos monetaristas foi con·
sUltados benéficos para o paciente, concluinfundir o estoque de moeda da economia com
do na identifLCação da doença e traçando-se
a liquidez da economia. Com a palavra o
a devida terapêutica clínica ou cínírgica. OuProf. Roberto Campos.
tras vezes~ __ infellzmente, a conclusão é fatal
O Sr. Ronan Tfto - Permite-me V.- Ex•
e-vem ó qUe se chama de ''paciente desengaurn aparte?
nado". Ainda assim. mesmo com pacientes
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
desenganados pelos médicos, a naturezª, nos
O SR. MÁRIO MAIA - Um momento,
-nobre Senaaor.
- As comunicaçóes lidas vão à publicação.
seus meandros misteriosos, consegue fazer
(Pausa.)
0 segundo grande equívoco foi a destruicom que aquele paciente ultrapasse as dificulEsgotou-se ontem, dia 3 do corrente, o pradades orgânicas e sobreviva, quase que milação da cooiia_nça da público com o seqüestro
zo ·previsto no art. 91, § 4'-' do Regimento
grosamente se curem.
generalizado dos ativos financeiros. Com isInterno, sem que tenha sido interposto recur·
Atualmente, o quadro do Brasil tamb~m
so, a credibHidade da nova moeda, o cruzeisono sentido de inclusão e~p ordem do dia,
ro, foi seriamente afetada.
está nesta situação de dificuldade diagnósdo Projeto de Lei do Senado n" 175, de 1989,
tica-. MédicO!> foram chamados para o trataComo terceiro item de argumento também
de autoria do Senador Jorge Bornbausen,
mento da sua situação de doente, de enfermo,
de equívoco do Plano ele _diz que foi o aperto
que dispõe sobre o salário-educaçãO, previsto
na sua economia, nas finanças, nas dividas
da liquidez brutal. A equipe econômica não
no§ s~ do art. 212 da Constituição e dá outras
interna e externa. Eu e. jovens médicos da
compreendeu que a mai~H parte da dívida
providências.
economia do Brasil, unidos numa junta médido Governo era de fato moeda, e o seqüestro
Aprovado em apreciação conclusiva pela
ca, fizemos o diagnóstico da doença, traçando
a quase totalidade desses ati vos, o estoque
Comissão de Educação, a presidência, atenentão a terapêutica. Outros colegas, também
total da moeda na economia caiu a um nível
dendo ao disposto no § 6" do referido artigo,
da identidade Profissional, começaram <t verimu.ito baixo.
despachará a matéria à Cãmara dos Depuficar que a terapéutica não estava muito adeOra, Sr. Presidente, são economistas como
qua-da: uns entendiam que o diagnóstico estatados.
esses que fizeram o Plano e que estão a dizer
ria certo mas a ·dosage.m do medicamento esque o Plano está equivocado ou errado. EnO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tava muito forte, o que poderia levar o patão, aquela perplexidade_ que registramos
-Esgotou-se na última-segunda feira, 2 do
ciente a um desenlace fatal; outros entenaqui logo nos primeiros dias da nova adminiscorrente, o prazo previsto no art. 91. § 4"
tração do Brasil continua e, agora, se aproderam que os colegas erraram no diagnóstico
dõ Regimento Interno, sem que tenha sido
e que o tratamento administrado para o pafundando cada vez mais.
interposto recUrso no sentido de inclusão em
ciente não estava adequado .e que quanto
Antes de passarmos ao nosso propósito
ordem do dia, do PrOjeto de Lei do Senado
maiS medicação se desse ou quanto mais proprincipal nesta tribuna, que é o de_ ler um
n" 263, de 1989, de aUtoria do senador Maucedimentos mé-dicoS se fizesse com esse pamanifesto à Nação feito pelo PDT, PT, PSB,
rício Cotrêa, que dispõe sobre a fixação de
ciente mais riscos ele teria de sucumbir.
PC do B, concedemos o aparte ao nobre Sedatas comemoratiVas de alta significação para
Lendo, como leigos que somos, os vários
nador Ronan Tito, ilustre Uder do PMDB.
os segmentos étnicos_ nªcionais e dá' outras
comentários políticos de economistas, gra~
providências.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Líder do PDT
duados professores, sociólogos, verificamos
Aprovado em apreciação conclusiva pela
Senador Mário Maia, quando pedi o aparte
deles
estão
em
completo
desaque
muitos
Comissão de Educação, a presidência, atcn- ·
a V. Ex~ foi tentando intervir antes que pucordo com o diagnóstico e com a terapêutica
dendo ao disposto no § 6a do referido art.
desse falar o Professor. ex-Ministro, Senador
adminh>trado
ao
paciente
Brasil.
despachará a matéria ã Câmara do!:i DepuRoberto Campos. Não só o Plano inovou,
no
Jornal
do
Brasil
Temos,
por
exemplo.
tados.
mas também V. Ex\ ultimamente. Antiga·
do dia 31.3.90, um artigo muito bem feito.
mente, falávamos aqui para a imprensa regisO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Dizem,C:lS bem feito porque, não sendo ec_onotrar lá. Agora, V. Ex• traz o que a imprensa
- Há oradores inscritos.
mista, entendemos bem o economês aqut tradiz.,. -para registrar aqui. Não deixa de ser uma
-çado pelos comentaristas, Economistas Paulo
Concedo a palavra ao nobre Senador Máinovação que o Plano trouxe. Quero, com
Rabello de __Castro e Márcio Valéria Ronsi.
rio Maia.
o tempo. colher os resultados, porque, na
Há outro articulista também falando sobrt!
medida em que selecionamos OS artigos escri·
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Proo Plano Collor ou Plano Brasil Novo, sob
tos lá para comentarmos aqui, trazemos a
nuncia o seguinte discurso. __Sem revisão do
o título "Os equívocos do Plano Collor". Na
nossa opinião filtrada uos artigos. Parabenizo
orador.) -Sr. Presidente, Srs, Senadores:
mesma página, há outro artigo do Sr. Herbert
V. Ex~ pelas crlticas que faz neste momento
há dias comentávamos sobre o plano de recude Souza, um sociólogo, fazendo comentários
ao Plano, dizendo que partilho de muitas deperação económica proposto pelo atual Gosobre o mesmo Plano. sob o título de "A_ --las.
verno e fazíamos considerações sobre as noslógica autoritári;.l''.
sas preocupações de que a grande esperança
O SR-. MÁRio MAI.4. - Ag~ad~emos o
Os Economistas Paulo Rabello de Castro
do povo brasileiro pudesse se transformar em
aparte de V. EX", fazendo um reparo: não
e Márcio Valéria Ronsi fazem uma afirmação
estamos inovando ao trazer comentários de
medo e dúvidas. Daí para cá são decorridos
peremptória sobre o Plano, afirmando o sew
jornais, pois esta já é uma metodologia muito
dezoito ou dezenovc dias de Governo_do Preguinte;
antiga. Há muito os parlamentares se valem
sidente Collor e, infelizmente, as dúvidas
"O Plano é teCnicamente equivocado,
de articulistas e de artigos da imprensa para
continuam se aprofundando, com_ a sqdedade
tanto
no
diagnóstico
como
nas
políticas
brasileira se tornando cada vez mais perplexa
fazerem comentários a respeito das análises
adotadas."
__ou propostas dos jornalistas, inclusive pedindiante das incertezas que o Plano Collor. ou
do a transcrição dos artigos. De modo que
o Plano Brasil Novo, está a suscitar.
Quer dizer, tanto no diagnóstico quanto
não há inovação, Estamos nos valendo disso
na terapêutica o Plano é tecnicamente equiSr. Presidente. quando nós. médicos, no
porque é uma matéria que realmente não do·
exerdcio de nossas atividades., encontramo5 vocado. s_~ .é .tecnicamente equivocado ou erminamos, a Economia. Quando fazemos reum quadro patológico de difícil diagnóstico, rado. o paciente continua correndo iísco de
ferência àqueles que entendem. fazemos com
costumamos chamar outros colegas para aju- não se curar, agravar-se: a doença e vir a faleBrasília, 27-3-90

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex• meu- desligameoto dos
quadros do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), desde o dia 5 (cinco) deste mês, e
o subseqüente ingresso nos quadros do Parti·
do Democrata Cristão (PDC).
Sendo o que se apresenta no momento,
reitero a V. Ex• prote.'>tos de elevada estima
e consideração.
Cordialmente, Senador Carlos Alberto.
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toda seriedade, porque são pessoas da mais
alta consideração e reconhe;cilnento da m_at~
ria econômic.a e que, quando expõe as suas
idéias, sempre têm da nossa parte a maior
atenção.
Sr. Presidente, para concluir a nossa inter-

venção nesta tribuna, passamos a ler, para
que conste dos Anais do Senado federal, um
manifesto à Nação brasileira do seguinte teor:
MANIFESTO À NAÇÃO
O PDT, PT, PSB e o PC do B, repre-

sentados por suas -direções nacionais e
o candidato das corren_tes democráticas
e populares no segundo turno das eleições prcsidencias, em reunião no dia 27
de março de 1990, no Congresso Nacional, vêm denunciar a escalada autoritária
promovida pelo atual Presidente da República e alertar a sociedade bra:.ileira
para o caráter antidemocrático, recessivo, concentrador, monopolista, antinacional e antipopular do Plano Collor.
1. Este Plano tem o nítido objetivo
de reestruturar a economill e colocá-la
a serviço dos credores extemos, das
presas multinacionais e do grande capital
nacional. É por essa razão que não intervém na principal causa estrutural da crise
- o conjunto das perdas internacionais
de nossa economia, no-qual se ressalta
a dívida externa. Tenta obter carta branca para um projeto irresponsável e entreguista de privatização de empresas públicas, na medida que não pretende permitir sua negociação nem sua discussão
no bojo de um projeto coerente de desenvolvimento nacional.
2. Evidentemente, é necessário e
inadiável o combate á inflação, à especulação e à crise. Entretanto, à semelhança
do que ocorreu em todos os pacotes económicos_ anteriores, o cam_inho escolhido
pelo Presidente foi o de penalizar ostrabalhadores pelo confisco salarial, a classe média, o pequeno e médio empresário
pelo confisco da poupança popular, justamente os setores que têm sido prejudi·
cados pela crise provocada pelo grande
capital. Tratar igualmente os_ desiguais
é aprofundar a desigualdade: esta é a
e!',!;ência da reforma monetária do Plano
Collor.
3. A negociação democrática cornos
poderes constituídos._ c com a.?ociedade
civil condição indispensável para qualquer programa sério de estabilização, é
substituída pela pretensa capacidade de
auto-regulamentação do mercado e pelo
poder discriminatório dos- tecnocratas.
As atribuições do Congresso são transferidas ao arbítrio dQs_ tecnocratas, o debate público é substituído pelos conciliábulos de gabinete e às decisões entre
quatro paredes. É nosso dever repudiar
as violações da ConstituiÇâCf, o policialismo, a chantagem e a ameaça como
métodos principais para normatlzar as
realizações económicas. Denunciamos a
substituição do método democrático da

-em-

negociação peta prepotência imperial e
do Presidente da RepúbHca,
que não poupa sequer o Poder Judiciári'o, buscando atrelá-lo a seus interesses.
Ao contrário, propomos a estabilização
econômica dentro do Estado de Direito
e da Democracia.
4. Para enganar o p_ovo no conteúdo
~Ila foima- técnica _e arte na qual vem
se revelando mestre- o Governo Collor
conta com a mais gigantesca máquina
de propaganda já montada, liderada pela
Rede Globo e_~ecundada por vetustos
matu_tinos que ainda insistem em se con·
siderar respeitáveis.
-:5. Mas não se governa apenas com
máquinas de propaganda e publicidade.
Não se desenvolve a economia com algemas e cass_e_tetes. Não_ se consegue enga·nar todo um povo por muito tempo. Não
s~ obtém o apoiO, ou sequer a tolerância
da sociedade civil, com sucessivos e coti·
dianos atas de arbítrio e violência. Luta·
mos contra a especulação e o aumento
abusivo dos preços. Hoje, o Governo
Collor comete as violações e abusos de
Conhecimento público, ao ponto de invadir um jornal como a Folha de S. Paulo.
Ainanhã, pode tentar fechar sindicatos,
dissolver partidos políticoS, prender e remover jufzes e cercar com tanques o
Congresso Nacional.
--~
6. Os -Signatários desta nota conc\amam a sociedade civil, as entidades represe_ntativas e o povo a defender seus
direitos e reivindicações, e anão se curvar à prepotência. Nossos partidos conti. nuai-<fO lutando para que o Congresso
Nacional exerça suas responsabilidades
conStituciOriais de examinar, modificar
e fiscalizar a execu_ção do plano de estabilizaÇão. Para isso, o PT, o PDT, o PSB
e o PC do B decidem atuar de forma
cOnju-rita e, assim organizar um amplo
movimento nacional de oposição democrática e_ popular, com o obfécivo de desenvolver ações a nível parlamentar,
com a participação de todos os partidos
democráticos que, na Constitituinte, garantiram as conquistas democráticas e
forças extra-parlamentares, visando esclarecer o povo braSileiro sobre o verda~
deíro caráter do pacote e mobilizá-lo na
luta: em defesa dos interesses populares
-e-da soberania nacional.- Luiz Inácio
Lula da Silva; Deputado Federal- Leonel Brizola, Presidente Nacional do PDT
- LuíS-Gushiken, Presidente Nacional
do PT- Jamil lladdad, Presidente Nacional do PSB- João Amazonas, Presidente Nacional do PC do B.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
m~siãnica

O Sr~ Divaldo Suruagy - Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA -Nobre Senador,
já havíamos agradecido a todos, bem como
à Mesa. COm a permi.~sào da Presidência,
teremos_ o máximo orgulho e até satisfação
em registrar o aparte de V. gx•
--
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador, V. Ex• ainda dispõe de
dois minutos.
O SR. MÁRIO MAIA - Cedo esses dois
minutos ao meu nobre e querido Representante das Alagoas, Senador Divaldo SllJ11agy.

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador,
V. Ex•, ao incluir nos Anais desta Casa uma
nota doS-Partidos- qUe ·combatem o Governo
Collor de Mello, aponta uma série de distorções no Plano Cruzeiro. Gostaria de acrescentar a essas Çlistorções, analisadas e dissecadas por V. Ex• um dado profundamente
alarmante que me ocorreu, ao ler o Plano
na sua amplitude. É que não conheço, na
Históriã da humanidade, alguém que tenha
detido tanto poder quanto o que o atual Presidente está detendo; Sua Excelência está controlando, está com a chave do cofre, não apenas de todo o dinheiro público, mas de todo
-o-dinheiro privado deste País; Sua Excelência
está controlando todo o PIB brasileiro. Isso
é verdadeiramente alarmante, verdadeiramente_ preocupante, porque ninguém tem
tanto poder concentrado nas mãos _quanto,
atualmente, o Presidente da República.
Qualquer empresa, quer seja de pequeno
porte, quer seja a mais poderosa multina·
cional sediada no Bras_il, está dependendo
do estado de humor do Presidente da Repú~
bHca. É verdadeiramente inconcebível que
yma sociedade esteja a depender de apenas
- um homem e que o Brasil se constitua num
pals democrático. Estando, sábado último,
nuni.a cidade do interior d~ _A_lagoas, Arapiraca, ouvi uma expressão de um,_homem do
povo. de um matuto, mas que traduziu, dentro de sua simplicidade, da sua ignorância,
mas com profunda sabedoria, tudo o que está
ocorrendo no País. Em Al.agoas, o Presidente
da República não é conhecido como Collor
de Mello, porém como Fernando, porque o
-nome político que sempre u-sou, ali, foi Fernando Collor, então, é mais conhecido como
Fernando do que por Collor de Mello. Esse
homem simples do interior de Alagoas me
fazia uma observação que achei genial- afirmava:
"Senador. o Fernando está esquecendo
que, quando dá um murro num rico, caem
dez pobres!" Então, os pobres é que são derrubados pelas agressões feitas aos ricos. Veja
a sabedoria contida nessa afirmativa! Quando
o Presidente dá um murro num rico, derruba
dez pobres! Esse estado de coisa, de perplexidade que a Nação está vivendo __!Qi muito
bem retratada por essa nota que V. Ex• leu.
E eu gostaria de acrescentar a estas minhas
palayras essa expressão simples, humilde, de
.um homem <j.ota~o de profunda sabedoria,
que definiu, êom ·m.-u"íta precisão, a inquietação e a angústia que dominam a esmagadora maioria da população brasileira.
O SR. MÁRIO MAIA - Agradecemos o
aparte de V. Ex~ em relação às nossas cosiderações e, realmente, é isso que ocorre, porque parece que o Presidente da República
e a sua_ equipe estão imbuídos de um com-

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSQ NACIONAL (Seçã~I}L)_ _ _ _:;:Q'-"u"-in'-"tae.:-,_,fe"'ir"-a-'U"'S'-----'1"'1-'"'-75

plexo de perseguição aos ~'marajás". De re~
pente, conceituaram, de forma genérica, que
aquele que não é "descamisado" ou "pé des~
calço," neste Brasil, é "marajá" porque a
classe média que vive dos seus proventos,
sejam funcionários públicos, operários ou administradores de empresas, são pessoas que
vivem, na grande maioria- c-omo 6pi-6prio
Governo demonstrou ou quis demonstrardos seus honorários, dos seus proventos, dos
seus ordenados mensais; são assalariados, enfim. Mas o Governo fez aquela "rede de arrasto" - colocou o arrastão no mar para

colher alguns tubarões. Já h a víamos feito essa
comparação aqui, pela qual teriam vindo no
arrastão peixes graúdos e miúdos. Fazemos,
agora, uma correção: com o evoluir do tempo, começamos ·a verifiC:ar, com os comentários e coin a identificação de alguns elementos, que ouve um equívoco da nossa parte
na interpretação da rede jogada_ no mar.
Real.QJ.ente não foram cercados os grandes
peixes -tubarões e baleias. Quando a rede
chegou ã ·praia, para surpresa da sociedade
brasileira, só havia lambaris e sardinhas, porque os tubarões, parece, ficaram fora do cercado.
Então, essa apreciação que o -seu conterrâneo faz de que "a cada murro que _se_ dá
no rico, caem dez pobres" é muito váfida.
Veja bem: conversando com 'várias pe"sso·a.s
da nossa classe social, ou seja, da classe média
ou da classe média baixa, constatamos que
eram funcionários que estão constrU.iildo sua
casa própria; compraram o terreno, amealharam um pouco de economias, fiZeram o
alicerce e, com o ordenado vão fazendo a
casa. Outros reformam; outrás têm planos
diferentes de, por exemplo, investir na educação dos filhos. Então, esses planos todos foram por água abaixo, levando os pobres de
roldão.
No Brasil, havia muitos funcioriáríos e operários mais graduados que estavam fazendo
a sua _casa com seus próprios recUrsos. Significa que empregavam Õ.ão convencionalmente três, quatro, cinco operários, os serventes,
os aJudantes, o carpinteiro, o pedreiro, além
de outras atividades; assim, a dona de casa,
a lavadeira, a engomadeira todos os que esta·
vam trabalhando nessa economia não convencional e cujos patrões os mandaram embora porque não têm recursos para pagar·
lhes.
De modo que o desemprego,-hoje, no Brasil, assim, a grosso modo, não é só, para 83,
84 mil funcionários :que o Governo já listou
para exonerar do serviço público·; são esses!
E também não só para aqueles funcionários,
operários identificados_, com .carteira assinada, das grandes _empresas, das fábricas, que
estão sendo licenciados ou dispensados, não!
Também esse grande _contingente anónirilo
de operários que trabalhavam nessas pequenas obras, os chamados bóias~frias e_ outros,
e que estão, hoje. sem emprego.
~De modo que_ a gravidad~ .é muito grande.
Talvez cada murro que o Governo dê no rico
derrube não apenas dez. mas talvez uns trinta
ou quarenta descamisados e pés descalços.
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Muito _obrigado. _Er_a o que tínhamos a dizer, SL Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Cõncedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,_ como Líder.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Como Líder. pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em verdade, a comunicação que
vou fazer aqUi é com IJ.ffi sentido eminentemente pedagógico, ne!ite início de relacionamento do Governo, presidido por Fernando
ÇollOr--de Mello, e o Cqngresso Nacional.
É c-omu-m:, Sr. Presidente -:- aliás, agofã
é olJrigação _constitudqnal ----:. os candiº-atos
a Díretores dO Banco Central Se submeterem
a uma sabatina, aqui, no Senado Federal.
Hoje, dois desses candidatos foram submetidos a essa sabatina. Normalmente, Sr. Presidente, vêm com o CQrdcu)o bem arrumadinho e prestam sempre d_epoimfmtos que nos
satisfaZem plenamente, porque são bem encadeados, eminentemente técnicos e quase
sempre herméticos ,para que não sirvam à
nossa avaliação de leigos, principalmente no
eco:O.omés.
NÚ entanto, foi feita solici_t<~.Çâo çlo Sr. Presidente desta Casa, _S.en~dor Nelson Carnei-ro, para que·se submetessem os nomes dos
dois Diretores aprovados na Comissão de Assuntos Econõtnicos, a fim de que pudessem,
hoje, ser apreciados pelo Plenário do Senado,
e o Banc-o Central não ficasse com vacância
de dois Diretores durante o período da Semana Santa.
Sr. Presidente, pedi ao Presiden~c Nelson
Carneiro retirasSe· essa matéria dã pauta de
votação; poderia fazê-lo sem comunicar ao
Plenário, apenas obstruindo e negando quo-rum para. a votação. No entanto, quero deixar
claro por que pedi que fosse retirada. Como
eu disse, quando vêm aqui os candidatos ã
Diretoria ·do Banco Central, Presidente e Diretores, apresentam-se de maneira lhana,
educada, civilízada e se colocam à disposição
do Senado.Logo após, :vão para o bunker,
como é chamado o Banco Central, e af é
intransponfver a·com.tin-iCaçãd que se· faz necessária do Congrisso cOm o Banco Central.
Sr. Presidente, Somos uma Casa sem paredes.
O Congresso Nacional recebe, aqui, pessoas
":':"::"' e, graças a Deus. de_ todo -O Brasil! com todo tipo de reclamações; c_om as imperfeições que possam ocorrer, e a nece·ssidade
da comunicação do cidadão com o Banco
Central, com o Ministério da Economia c_omo se·w; normalmente, num regime de·
mocrático, através principalmente do Congresso Nacional.
O Sr. Joáo Lobo um aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. RONAN TITO- Pois não, Senador
João Lobo!
07Sr. João Lobo - Apenas Pàra "corroborar o ql.fe V. Ex• está falando, eu, na semana passada_, tive a comprovação _disso que
V. Ex~ está __enfocando. Tentei, por três dias

consecutivos, marcar entrevista com o Presidente do Banco Central, Dr. Ibrahim Éris;
não consegui ser atendido nem pelo seu chefe
de Gabinete, nem ao telefone, pois a funcionária, a atendente, me despachava, na impossibilidade de marcar audiência para falar com
S. S' três dias! E eu me lembrando daquele
cidadão humilde que_ foi ao meu Gabinete,
freqüentou as Comissões do Senado, c_om
muita humildade, com muito nervosismo,
tentando a aprovação do _seu nome para a
Presidência do Banco Central! Então, acho,
que V. Ex~ tem c-ompleta razão no assunto
que traz neste momento. Muda a personalidade do homem quando ele sobe naquele
"ldi Amin Dada" que é o Banco Central,
segundo o conceito de Roberto Campos muda, inteiramente, a personalidade de um
postulante, que se transforma em um semideus, ditador dos direitos de vida e morte,
quer dizer, do dinheiro desta Nação.

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V.
Ex' o aparte altamente ilustrativo ã minha
fala.
O Sr. Jutahy Magalhães- permite-me V.

Ex' um aparte?
O SR. RONAN TITO- OUço-o, com prazer, nobre Senãdor Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço esse
prazer todo que V. Ex' demonstra. Mas queria corroborar e aplaudir essa manifestação
de V. Ex~ junto_ ao- Presidente ,do Senador
Federal, porque não podemos agilizar bastante as apreciações dos nomes dessas pessoas, como V. Ex~ disse: chegam aqui e daqui
.saem e, no momento em que precisam da
votação, são todos atencios-os, prontos a aceitar qualquer pleíto que se faça, não em benefício dos_ Senadores, mas da Instituíç·ão. Gostaria até de sugerir a V. Ex', às Lideranças
e à Presidência, aquilo por que há vários anos
estamos lutando: que o Banco_ Central entre
em entendimento com o Prodasen, a fim de
permitir que o Senado· acompanhe, com as
informações da área e_conómiCa, as ·questões
que a Casa, hoje, tem prerrogativa para assim
fazer. Todos os Diretores do B=aoco Central
que aqui vêm garantem que; ao sair daqui,
tomarão as providências para que- esses convênios sejam assinados, mas pegam o automóvel na garagem e esquecem. Não seria in·
teressante nós, aqui, votarmos as indicações
depois que ess.es convêncios seJam assinados?
Não seria para relembrar, para_que a memória deles passe a funcionar e tenhamos acesso
àquilo a que temos direito e também obrigação de conhecer? Porque, para exercermos
as nossas funções, as nossas prerrogativas de
fiscalização e acompanhamento do Orçamento, temos que conhecer esses dados do Banco
CentraL Estamos votando, aqui, essas Medidas Provisórias sem ter <rcesso às informações
para podermos fazer os cálculos daquilo que
é viável ou não para se elaborarem as emendas. Então, esta é a·proposta que gostaria
de aduzir ao discurso de V. Ex•: vamos esperar um pouco para ver se eles assinam os
convênios.
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O SR. RONAN TITO- Agradeço o aparte
Banco Central, com um Diretor do Banco
do nobre Senador Jutahy Magalhães, que já
Central, não quer namorar! O que ele quer
sabia, adredf!, seria uma contribuição à mi·
é levar uma preocupação ou, às vezes, denunnha falação.
ci~ uma irregularidade -_e precisa disso!
Sr. Presidente, quero ser tolerante e gereEntão, Sr. Presidente, vamos aporveitar
rosa; preciso até acreditar que este nosso chaeste momento, que é muito bom para reflemado aqui, ao Congresso Nacional, não tem
xão; a Semana_ Santa, disse o_utro dia o nobre
conseguido, até agora, romper a barreira das
Se_nªd.or_R_Qberto Magalhães, é um momento
paredes de vidro do Banco Central. Posso
de reflexão. Perdão, Senador Roberto Camacreditar também porque essa metamorfose
pos! Aliás, isso não macula essa biogi-afia tão
é grande demais- entre_o çandidato, aqui,
ilustre do Senador Roberto Campos, tê-lo
e, depois, o diretor escolhido, há uma muchamado de Roberto Magalhães, porque é
dança tão gn,mde que posso acreditar deva
-outro ilustre.hom~_m_público do BrasiL Mas
estar acontecendo alguma coi~a na Assessoo Professor, o Ministro, o Embaixador Roria, na Telefonia. Não sei!
berto Campos disse_ que é um momento de
A verdade é que vamos seguir, então, o
reflexão a Semana Santa. Vamos refletir um
conselho dos Senadores Jijtahy Magalhães e
pouco o-Banco Central e nós, para ver se
João Lobo, e vamos segm:ar, por enquanto,
o nosso relacionamento continua asSim; Se
essa aprovação, até que possamos manter um
não temos mais nada que fazer do que ficar
canal de entendimento. Não_ estou exageranaqui como paralfticos, diante da atividade.
do quando digo que é impos~ível. O Senador
Foi dito, aqui, há pouco, que há'uma metaJoão Lobo, um Senador da planície, querenmorfose grande _entre aqueles que se apredo falar_com_os potentados do Banco Central
sentam como candidatos à direção do Banco
e não sendo atendidoll! Perdão, nobre Senador, isso é muito! Muito pior, porém; ocorreu - C~ntral e, depois, do Diretür já empossado.
Ninguém, Sr. Presidente, fica a mesma pes-com o Líder do Governo, Senador José Jgnás_oa diante do poder. O poder é terrível! Ou
cio Ferreira- sou testemunha disto-, que
o poder levanta a pessoa e a pessoa se supera,
ficou por duas horas e meia querendo falar
ou ela é acachapada pelo poder. Infelizmencom o chefe de gabinete de um diretor do
- te, pareCe que os tecrioburocratas e até os
Banco Central e não conseguiu.
pedantocratas que têm vindo aqui são acachaO Sr. JoãO Lobo- Isso é confortante, Sr.
pados pelo poder.
Presidente!
Há dentro da democracia uma necessidade
-de diálogo -perma-neníe. E disse muito bem
O SR. RONAN TITO ...:. Então, veja: ·se
queremos, verdadeiramente, exercitar ã. deo Senador Jutahy .Magalhães: "como é, _Sr.
mocracia não é apenas referC:ridando um noPreSidente e Srs~_Senadores, que vamos apreme indicado que vamos escOimar tOdo o autociar a que-stão da caderne-ta de poupança?"
"E, pelo amor de Deus, como é que vamos
ritarismo dos que têm à CostUme de transitar
verificar se liberamos mais, se liberamos meou de morar no Banco Centfat, apenas unginnos, se nós não Iemos-as-tnfoiffiações? Como
do--os aqui nas Comissões, mim passe de mágica.-Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero
é que nós sabemos se se libera mais 50 mil
ou não se libera?" Vejam V. EX~ que todos
dizer:.vamos ver se a "Voz do Brasil" ou
alguém da Assessoria do B8.nco Certtral leva
os Governos dos últimos cem ·anos garan·
este grito daqui.
tiram os dep6sit9s da caderneta de poupança!
Neste lnst"ante, Sr. Presidente e Srs. SenaPrecisamos, e temos necessidade urgente, garantir o pequeno poupador! Nenhum país
dores,.as coope_rativas de .crédito_ e_as agroyecuárias, que congregam- prirlcipilmente pecresce sem a poupança. Como vamos manoquenos produtores de leite, têm o seu dinheiDrar se não sabemos como?·
ro congelado no BNCC, que foi extinto. QueNáo- sei_ s6~-p0i- ~Xemplo, e~:~ passar de 50
ro elogiar, aqui, a tenacidade, a insistência . , para 100 mi.J cr~zados <!-liberação, em quanto
do nobre Líder do Governo, Senador José
irrigo a base mopetária!
lgnácio Ferre_ira, que ligou, telefonou, viajou _ -Já citarall). um~ estatística", mas ainda estou
e falou, conseguindo, finalmente, desblo- _com Beniamim Disraeli, "que 'ctisse iriuito
quear ess~ dinheiro, nos p~rcentuais previs-- , bem: "EXistem várias- marieiras ·de- tapear.
, tos na medida provisória.
Duas são .mais coffiumente uSadas: mentir
descaradamente -e citâr estai:fsticas".
Mas, aí ocorreu outro acidente: o dinheiro
saiu do BNCC para uma diretoria do Banco
Ouvi limá vez·um Parlamentar nordestino
do Brasil. A diretoria do Banco do Brasil
dizer que: estatística é mUito interessante. Esse esqueceu de dar um número para a comtávamos em uma Comissão em q'ue dois indipensação dQs cheques emitidos pelas coope:víduos usaram a mesma estatística par susten·tar pontos contraditórios, quando S. Ex~ disse
rativas de crédito. Então, o Qinheii'o continua
bloqueado e os pequenos ]JIO}lptores de leite
.uma_coisa muito interessante·: "Estatística é
estão à m.íngua, não recebf!m;o, seu dinheiro,
.como rama de abóbora. Você joga a rama
os seus chorados 20%.
,
para um lado e para o oufio e a -abóbora
Vejam, _Sr._ Presidente e Srs. Senadores,
Continua do mesmo jeito".*
isso poderia ser resolvido pai uma conversa
_. O Sr. Jamil Haddad - Permite-me V. Ex·
de meio minuto, num telefone. Uma vez, eu
um apa-rte, nobre Senador Róitan Títo?
disse, desta tribuna, que quando um Líder
de Bancada tira o telefone do gancho e quer
O SR. R-ONAN TfrO- Ouço coni prazer
falar com. um Ministrv, com'! Presidente do
o nobre Senador Jamil Haddad.
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O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Ronan Tito, V. Ex• colocou o problema do
BNCC e das cooperativas, que tiveram os
seus depósitos bloqueados. Veja V. Ex•: uma
medida provisória acaba com um banco. Pura
e simplesmente os próprios funcionários do
banco não puderam retirar as suas economias
"nem receber os seus vencimentos! Todos os
cooperativados que tinham suas cadernetas
de poupança também não puderam fazê-lo.
São critérios vários para uma mesma ·norma.
V. Ex~ tem tod_a razão: não temos dados.
Temos inforinã.ções de que 90% das pessoas
têm abaixo de 50 mil cruzeiros na caderneta
de poupança, mas não temos um dado concreto!
O SR. RONAN TITO- Desses 90%, segundo informações extra-oficíais, mais da
metade são contas desativadas, que têm lá
50 centavos, 20 centavos e contas desativadas
há muitos e muitos anos.
O Sr. Jamil Haddad -Justamente.
O SR:-RONAN -TITO -Por issO -e-stou
questionando a notícia dada pela estatística.
O Sr. Jamil fiaddad - V. Ex" tem toda
razão: não temos dados concretos. Devemos
discutir genericamente, não especificamente.
Telefonou-me- e o nobre Presidente Nelson
Carneiro conhece essa pessoa - um pianista
cego, do Rio de Janeiro, Américo Cerq_ueira.
Este homem toca em club~ e erri pequenas
festas, tem cinco filho~. e chorando disse-me:
"Eu v~ou viver de_qu~? As festas ~stão desativadas e o meu dinheiro da caderneta de poupança está bloqueado." Estou apenas citando
um fato dentro dos inúmeros que temos, e
que não são, na realidade, levantados como
deveriam. Poderíamos perguntar se não é o
caso daqueles que têm deficiência física poderem ter liberadas suas cadernetas, frutos de
uma economia de anos e anos de tri.balho.
V. Ex~ diz bem: o Governo é auto-sUficiente;
o Governo diz que não pode mexer no Plano
e somos incriminados porque queremos mexer. Mas não nos dão dados para que possamos nos convencer de que o Govenio tem
razão_ De- modo que V. Ex• i-eC6ba, neste
momento, a minha solidariedade no seu pronunciamentO. Pergunto à Mesa, ao nobre
Presidente Nelson Carneiro, sobre o meu requerimento solicitando os depósitos, saque.s
e transferências. na rede bancária, entre os
dias 15 de fevereiro e 15 de março, aprovado
pela Mesa Diretora. A informação que ·recebi
hoje de um assesssor do Banco Central foi
que a"inda não havia chegado àquele o requerimento. De modo que peço que posterior~
mente a Mesa me informe se o requerimento
já foi encaminhado ao Banco Central, para
que possamos Contar os trinta dias regimentais, a fim de que a Casa possa saber o que
vazou na realidade e qual o montante das
retiradas feitas por grandes grupos económicos deste País. Parabéns a V. EX~ pelo seu
pronunciamento.
O SR. RONAN TITO nobre Senador.

Muito obrigado,
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Sr. Presidente e Sr Senadores, estamos
reunidos desde às 9 horas da manhã, discutindo com o colégio de relatores. Chegamos
a fazer um colégio de relatores porque nor~
malmente, quando vem uma medida provisória, tumultua toda a Casa. E recebemos
trinta medidas provisórias! São trinta relatores e os líderes, discutindo desde de manhã
coino devemos encaminhar os relatórios para
o Plenário votar, tornando mais fácil a vota·
ção. Abri esse parêntese para vir aqui e no
final dar um grito.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-m~ V.
Ex~ um aparte?

O SR. RONON TITO- Com muito prazer
ouço V. Ex•, nobre Senador DiVai-s-uriiagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - A interrogação
que V. Ex• traz a esta Casa é a que domina
toda a sociedade brasileira. E essa inquietação, essa perflexidade está es_coando para
o Congresso Nacional, como o caminho legítimo de todas as aspirações dos segmentos
dessa sociedade de que V. Ex• é um dos melhores representantes nesta Casa. ·congratulo-me com V. Ex_• pelo denodo, pelas colocações justas, acertadas que sempre traz ao debate com os seus Companheiros. Acima de
tudo, neste instante, V. Ex• e-stá interpretando toda a angústia que domina o povo
brasileiro.
O SR. RONAN TITO - Agradeço a V.
Ex~. que, como sempre, é mais generoso_ do
que se possa imaginar. Muito obrigado, principalmente no que_tange _às palavras referentes à minha atuação.
O Sr. João Menezes- Permita-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador Ronan Tito?

O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com
muito prazer, nobre Senador.
. O Sr. João Menezes- Nobre Senador Rooan Tito. gosto muito de ver os assuntos que
. V. EX" traz a debate, inclusive os relacionados
ao Plano Collor. Precisamos ter o convenciQiento do qu·e representa no seu todu. Não
podEmos estar a_escolher na execução do Plano todos os assuntos que ped[amos chamar
de varejo em relação ao totaL Ou a Plano
vai dar resultado com sua aplicação total ou
não vai dar resultado e yamos ao caos. Não
o podemos estar remendando aqui a acolá.
Um dos fundamentos do Plano é a questão
mone_tária, isto é, retirar o dinheiro de circulação. Ainda agora eu disse que foram tirados
oitenta bilhões de cruzados de circulação e
deixado trinta milhões de cruzados. Tudo isso
es.tá tendo um influência decisiva e importante na vida brasileira._ É um dos pontos
principais, outr-o, é o saneameõ.to-da vida pública, das sociedades públicas. Tudo isso .é
ímportante dentro deste Plano. Se comerçarmos com críticas e sugestões aqui e acolá,
acabamqs estragando-o. Outro dia o Presidente da República deu exemplo muito interessante. Disse Sua Exelência que era como
se tivéssemos uma barragem. Se começamos
a abrir um porção de furos no meio da barragem, daqui a pouco ela cai e não leva a resut-

tado algum. Sei qUe há "inúniei-os fatos pessoais como este que V. Ex~ está citando, e
de grupos que estão sendo atingindos, que
estão sofrendo. Um plano geral abrange todo
mundo. Não se pode escolher por peças, ou
por pessoas, ou -por entida<_les, ou por qualidade. Não se pode. O Plano tem que ser
um todo. O que o Congresso está fazendo,
alias um trabalho notável, é promovendo essa
ou aquela modifiç:ªção, mas, sem alterar a
estrutura, a colunã vertebral no Plano. Toda
vez que alteramos a coluna vertical do Plano
seremos os responsáveis pelo fracasso que
por acaso venha a ocorrer. No nosso entender, este Plano precisa ser usado, empregado
e defendido com todas as nossas forças, embora o Congresso tenha a sua função, que
é ade examinar em todos assentidos os projetosque por aqui passam. Não devemos procurar os casinhos miúdos, porque desses há centenas, milhares, dentro do Plano. Se examinannos um por um, não chegaremos a uma
conclusão. Devemos discutir o básico, o fundamental, .não ficar_ apegados ao varejo.
Senão, este Plano não vai adiante, embora
respeite :as· filigrainas que inteligentemente
apresenla. Muito obrigado.

e

. _0 SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
penitencio-me. Não me fiz entender em uma
palavra sequer. Estou aqui há uns dez minutos falando, sem conseguir me fazer entender
numa só palavra pelo Senador Jo_ão Menezes.
Não discuti, não toquei no plano em nenhum
momento. Não disse que era bom nem que
era ruim. Estou questionando aqui os candidatos a Diretor do Banco Central, que vêm
aqui com ulna cara e depois somem, e quando
queremos falar com eles não conseguimos.
Sr. Presidente, vou encerrar para evitar
mãis mal-entendidos, vou ver se daqui, com
este microfone tem um amplificador grande
e joga o som lá no Banco Central. ..
O Sr. Mário _Coras-- Permite-me V. EX"
um aparte?_
O SR. RONAN TITO- Com prazer ouço
o nobre Senador Mário Covas.
O Sr. Mário Covas- SC:nador Ronan Tito,
desculpe-me. Tenho muito apreço e simpatia
por V. E?C'• mas sou ob~igad9 a dar razão
para o Sena~or João fv!enezes. V. Ex~ está
tratando do verejo, -v. Ex' está trantando
do fato de que os membios do Banco Central
qúe aqui Vierain, que- ãqui fõfim ouvidos não
atendem hoje sequer a telefonemas da Liderança do GovernO, o que Dão é de se estranhar, póls a· Liderança do Governo desconhecia que o Ministro que tinha entrado outro dia já haVia saído: Nã(l ~-de estranhar
que um inembro do Banco Central não o
atenda ao telefone. Es_te fato é feíto ao Líder
do Goverrio e certamente a Cada um de nós,
Senadores. O Congresso Nacional não é uma
instituição de grande importância na democracia. Por isso; a discussão que V. Ex• faz
é uma discussão de varejo; discussão de atacado é a que _o Senador João Menezes quer
fazer, é a-discussão a respeito _do Plano, sobre
o qual S. Ex• diz com profunda correção:

Quinra-fe_i~a

O?_ IP7

-não tem que IneXei- muito. -Se formos mexer
no varejo vamos encontrar tanto erro, tanto
erro, que não temos que mexer muito; temos
que aprovar o que está aí, porque é isso ou
o caos. É _a conversa que estamos ouvindo
desde que o Plano nasceu. Parece que entre
o branco_e o preto não existe nenhum ton
cinzento. Era este Plano ou o caos. Não havia
nenhuma outra idéia em curso neste País,
nenhuma outra cabeça pensante, nenhuma
outra alternativ~. O _que se joga a_cada instante para cada um de nós e para-a Nação brasileira, é que se não aprovarinoS este Plano
ter~mos o _desastre. Mas se_nLque o desastre
não permitiria outras-soluções? Ou, Pelo menos, não é possível evitar o desatre dentro
da ConstitUição que fizemos? b preciso descumprir a lei, jogar pela jan~la a Constituição
que acabamos fazer, para salvar este País do
desastre? Será que ter uma Constituição e
respeitá-la é obrigatoriamente caminhar para
o desastr_e?_ S_erá que examinar em profundidade cada coisa, mesmo no varejo, nos s"eus
casufmos, Como ácabou de dizer o Senador,
é um crime tão grand~ que nos desobrigue
·de fazê-lo? Acho que realmente, um Diretor
do Banco Ct::ritíal não atender a um relefonema, depois de ter estado aqui, é um crime
menor. COmo V. Ex~ mesmo diz, é um ato
de varejo," um aro de varejo que a càda dia
vai se tornando mais comum. Volto a insistir:
se é verdade que é fundamental que examinemos este Plano do ponto de vista económico, é fundamerital que cõmec'emoS, a partir
dele, a analisar a conduta política deste Governo. Ele está sendo em retrado falado e
escirto daquilo que o Governo é enquanto
ente político, da sua maneira de agir, da sua
visão de democracia, do seu conceito de relação"entre os P.oderes.
Há uma medida prov1sória, Sr. Senador,
e V. Ex• sabe _disso muito melhor do·que
eu, sou u,m engenheiro metido·a besta que
fala em Constituição, em lei_, que com -u'ma
ú-ilica medicj.a o· Poder Executivo usurpa o
poder do Legislativo, fazendo uso da medida
provisória, e·do Poder Judiciário, porque impede que este aprecie uma medida proibindo
que determinado rito processual se estabe~
Ieça no mandado de segurança,. Há medidas
provisórias .com o ridículo de chamarem-se
de urgentes e~ essenciais e circunscrev~r:em-se
a permitir que o Vic_e-Presi<;iente ·da República tenha a possibilidade d!'! ,usar um automóvel. Mas isso, sem dúvida alguma, é detalhe e não há· nenhuma razão para um órgão
da dimensão do Senado, do Congresso esta~
rem analisando detalhe. Eles têm que trabalhar no atacado e o atacado, Sr. Presidente,
Sr. Líder, S"isnifica estarmos aqui _convalidando a palavra do Executivo que diz_: "O meu
Plano é intOcável. Aliás, não é tão iritocável.
Melhor dize.ndo, o meu plano só é tocável
por mim próprio e por mais" ~inliuéin". Está
tão altamente situada a figura que o elaborou
que o comuín dos mortais nãO Pode riele tocar, só pode mudá-lo aquele que possui a
mesma dimensão .. como não há alguém com
essa dimensão~ ele só pode ser tocado pelo
próprio PreSidente da República.
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O SR. RONAN TITO-- Nobre Senador
Mário Covas_, quero dizer a V. EX~ que o
mesmo apreço que tem V. EX" por mim, evi-

dente que tenho por V. Ex' Respeito-o também pela sua vida pública e pela sua postura
diante de todos os problemas deste Bra~l.
Quero pegar apenas um pedaço desse ríco

aparte, que vale mais do que todo o meu
discurso, para dizer que V. Ex• tem toda razão quando esta Casa ficou muito _apoucada
diante da atitude do Senhor Presidente da
República. Sua ExelênCíà está rdriaugurando
o sistema da polis, voltou a Sólon, está governando diretamente com a··povo, es-quecendo
da existência do Congresso Nacional. E para
isso colaboram as emissoras de televisão. Sua
Exelênda de _dirige ao pová,- s<ragora, neM e
momento, o povo não tem como-se comunicar com o Preddente.

O_Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex•
um aparte? Fui citado nominalmente.
O SR. RONAN TITO-Sr. Senador. estou
sendo advertido pelo Sr. Presidente a firii de
não c_onceder mais apartes.
Quero enterrar dizendo que o meu clamor
todo é para que os cooperados, os pequenos
cooperadores agricultores sejam ouvidos pelo Banco Central e que lhes seja liberado
aquilo que a lei permite; que _lhes seja dada
a condição de que os seus chequ~s nas coop-erativas de crédito seJam cOtnpCris-adós pelo
Banco Central.
Era o que a dizer, Sr. Presidente: (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr, Ronan tito,
o Sr. Pompeu de Sousa, 3" seCietário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antônio' Luiz Maya Suplente de Secretário.
-- Durante o discurso do Sr. Ronan Tito,
o Sr. Antônio Luiz Mayà, Suplente de

Secret6.rio,- deixa a cadeira dã presidência, que é ocupada Pelo Sr._ Nelson Carneiro, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS: SEivADORES:
Áureo Meiio- O lavo Pires- Almir Gabriel -João Castelo -Jo-ão Lobo -Afonso
Sancho -.José Agripino -José IgnáciO Ferreira - Ronan Tito- Severó Gomes- Fer~
nando Henrique Cardoso~- Iram SaraivaIrapuam Costa Junior -- M:_endes CanaleLeite ChãVes-.-- Dirceu Carneiro.
O SR. :fR.)!SIDENTE (Nelson Camciro)
-Sobre a mesa, projeto de resolução que
será lido pelo Sr. 1'' Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 15, De.I990'
H Autoriza a instalação, nas dependências do SeQ:ado Federal, de gabinete do
Líder do Governo, e dá outras pro,•idênclas."

O Senado Federal resolve:
Art. lo _Fica OPrimeiro Secretário a~tori~
zado a determinâr local. nas dependências

do Senado Federal, para a instalação de gabi~
nete deStúúi:do aO Líder do Governo.
Art:--z·' A lotação do gabinete do líder
do Governo será preenchida de acordo com
o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, co_Ill ~seguinte lotação:
l-Chefe de Gabinete- FG-1
1 -Assessor Técnico
3- secretários Parlamentares ou 3 Secre·
tários--de Gabinete - FG-2
1-SUEichekde Gabínet-e --FG-1
-1- Oficial de Gãbínete --FG-3
3 - Auxiliares de Gabinete - FG-4
2 - Contínuos'
2 - Motoristas
1 - MecanógrafO
1 - Datilógrafo
Art. 3~ Est:i resolução entra em vigor na
da_ra de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
_
_Justificação
De conformidade com a Resolução n'·' 9,
de 1990, que cria a LideranÇa- do Governo
no _Senado Federal~ evidencia-se a necessidade de encontrar-se espaço físico e estrutura
organizacional para o referido gabinete.
No RegulamentO Administrativo do Senado Federal está assegurado a todas as Lideranças Partidárias a lotação ideal para cada
gabinete de líder. Assim sendo, pelo princípio da isonomia, nada Qlais justo que seja
auforiZãaa a--iristalação, nas dependências do
Senado Federal, do gabinete do Líder do Governo, com-·a estrutura já prçvista para os
Gabfuetes dos Líderes Partidários.
·Em Síntese. o presente projeto_de resoluçãO vem oferecer ao Líder do Governo condições semelhantes às dos demais líder~s. de
mádo a ser "viabilizado administrativamente
o exercício da lideraça.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1990. Senadores Ney Maraf'!hão, MarcQ Maciel.

(Às Comissóes de Corzstituição, Justiça
e Cidadania e Diretora.)
O SN:. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--0 projeto lido será publicado e remetido
às comissões competentes.
_S_obre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. to Secretário.
_
É lido o seguinte
___ REQUERIMENTO N" 67, DE 1990

-.

.

-

.

-

. Nos termos do ::i.rt. 256 do Regimento In_temo, req~iro a retirada, em caráter definitivo, do Pftljeto de Resolução n" 14, de 1990,
de autoria do Senador Alexandre Costa e
outros· Senhores Senadores, que autoriza a
instalação nas dependências do Senado Fede--ral de GaÇ!ine'te dD Vice~Presidente da República e dá outras providências.
. Sala das Sessões,_ 4 de abril de 1990. Senador Alexandre Costa.

1\_bril deJ990

Haddad que o ofício enviado à Ministra da
Economia foi expedido no dia 29 de março
e, certamente, depois de aprovado pela Comissão Diretora o requerimento de informações. Esse requerimento é enviado à Ministra, que o enviará ao Banco Ce_ntral. Certamente, por isso, nesse trânsito, ontem V. Ex~
_ainda não encontrou notícia desse ofício, mas
o praZj.l corneç?u a cotrer no dia 29 de março
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma breve
comunicáção de Liderança.
Q_SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a apalavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FENANDO HENRIQUE C1RD0SO
(PSDB -SP. Como Líder, para breve comunicação. Sem revisáo dõ oiadcir.) -Sr. Presidente, creio que, hoje, o Senado ouviu a leitura de dois requerimentos, ambos justos:
um, a respeito da formação do Gabinete do
Líder do Governo; outro, do Gab'inete -do
Vice-Presidente da República.
Quero trazer ao conhecimento deste Plenário que sou Líder do PSDB, segunda Bancada
do Senado, e, há dois anos, não há gabinete
de liderança para o Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa está tentando assegurar a V. EX"
o espaço necessário. Mas, infelizmente, ainda
não conseguiu êxito nessa tentativa.

o s~. PRESIDÉNTE (Nelson Carneiro)-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão,_ em turno único,_ do Projeto
de Lei do Senado n·• 193, de 1989. de
autoria do-Senador Rona:il Tito; quC.dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, e dá outras providências, tendo
. PÁRÉCER.:sob
i990; da.
- COmissão Teritpo.=ária. {aYorãter
ao projeto e às Emendas n"~ 3, 5, 7 a
10, 12 a 18, 20 a 22, 24 a "36·e às de
n"' 1 e 19, nos termos de subemendas
que oferece; contrário às de n"' 2 e 6;
e pela prejudicialidade das de n"' 4, 11
e 23 e dos Projetas de Lei do Senado
n_. 255 e 279, de 1989.

n':4s:ae

_cl_e_m. do Dia oportunamente.

A Presidência esclarece_que, de acordo
com o art. 374, inciso XI, do Regimento Interno, aa matérias deverão ser debatidas durante três sessões ordinárias consecutivas, pclo menos, após o que a discussão poderá ser
encerrada mediant~_autorização do Plenário,
a requerimento de líder.
Portanto, estas matérias ficarão três dias
em discussão, que só será encerrada por deli»
beração do Plenário, a requerimento de líder.
Hoje, é o· primeiro dia.

S.R.-·PRESIÓENTE (Nelson· CafnelrO)
__.A Mesa esclarece ao nobre Senador Jamil

Effi discussão 0 proje"{Q e as emerldãs. em
turno único.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson ·carneiro)
-O requerimento lido será incluído na Or-

,.:o
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O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a palavra o nobre Senador Ronan
Tito.
O SR. RONANTITO (PMDB- MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, inicialmente~ preciso de um esclarecimento: por iniciativa das Lideranças, podemos interromper a discussão de três dias e
votar?
~Tem

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, de acordo com o Regimento!

O SR. RONAN TITO - Ei1Cil.o de discutir
durante três dias?
O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Três dias! Como ocorre com as propostas
de emenda constitucional, há um prazo. Esse
prazo, no caso dos códigos, é de três dias.
De modo que, se V. Ex~ não falar hoje,
pode falar amanhã ou na próxima semana,
na próxima sessão.
O SR. RONAN TITO -

Agradeço a V.

Ex•. Sr. PieSidente, Srs. Senadores, esse, sem
dúvida alguma é o segundo projeto, o segun-

do diploma legal que mais gostei de assinar
em toda a minha vida, nesta minha curta e
pobre vida parlamentar, porque, quero cOilfessar publicamente. não sou eu o autor, sozinho, deste projeto; ele teve a contribuição
de dezenas de pedagogos, de estudiosos do
assunto.
No entanto, depois de o projeto- pronto,
eu o acalentei como um pai acalenta um filho
ou, até, na minha idade, como um avô acalenta um neto. No entanto, Sr. Presidente,
devo dizer que ele foi para a Comissão e
relatado pelo Senador Francisco Rollemberg
- eu não sei se foi relatado ou sublimado
porque aquilo que eu achava bom ficou muito
melhor.
De maneira que,-cOino autor OU cOiiiõ um
dos autores que subscreveram projeto, acato
todas as emendas aprovadas pela Comissã"o
e que foram relatadas pelo nobre Senador
Franscisco Rollemberg. E peço aos nobres
Senadores se debrucem um pouco sobre esse
assunto; trata-se da criança, trata-se do adolecescente.
Não existe, Sr. Presidente, Sá Senidores,
nada mais importante pai'a um pa(s do que
a criança; é a matéd8.-prima do futuro. O
homem que-lapida uma pedra o faz com muito cuidado porque está mexendo com matéria-prima muitas vezes muito irilpõrtante o diamante. O ourives trabalha com o uuro
e ele é todo resguardado com cuidado porque
tem uma matéria-prima importante nas
mãos. No entanto, náo existe nenhuma matéria-prima - repito -Sr. Presidente, com
a importância da criança. A criança, que neste País recebe uma série de adjetivos e de
''cuidados", foi, durante muito tempo, num
grupo muito grande, enorme mesmo, abandonada. E nós já ouvimos dizer muito do
menor abandonado. Acho que até subtraímos a palavra, o vocábulo "criança" e coloca- _

(Seção

mos ''menor" - fazemos, af, uma substituição do vocáhulo para esconder o crime que
cometemos, porque, falar "criança abandonada" é qualquer coisa que clama aos céus,
Sr. Presidente. Abandonada por quem? Abandonada, inicialmente, pela família, pela
soCiedade, pelo Estado. O que pretende esse
estatuto, Sr. Presídente, ao ser aprovado, é
que- não haja essa figura jurídica no Brasil!
Se ela for, algum dia, abandonada pelos pais
ou pela família, que tenha a sociedade para
abrigá-la, e o Estado para fazer igual. Neste
projeto, Sr. Presidente, nós todos, solidariamente - a família, a sociedade, o Estado
-nos confessamos responsáVeis pela criança
e pelo adolescente.
.
.
CreiO";-sr. President.e, que não haverá voz
discordante em relação a esta preliminar que
levanto. Lembro-me, a propósito, de um fato: era empresário, na época, e estávamos,
um grupo de empresários, nos digladiando,
discutindo, íamos quase ao desforço pessoal,
éramos irreconciliáveis, não era possível o
entendimento e, no entanto, a pessoa mais
agredida de todos, com cujo ponto de vista
não concordávamos, estava naquela sala
quando entrou uma criança e, .dirigindo-se
a ela, gritou: "Papai!" J:oi o suficiente, Sr.
Presidente, para nos de.sarmar a todos. A
criança tem esse condão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Per~ite.-~e. -y._ ~~~ _i~térjô~~~r?
~
O SR. RÓNAN TITO.- PoiS não!
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)-Um dos projetas julgados prejudicados
é de mi.nha autoria. De: modo que, na forma
regimental, não devo-presidir esta parte da
-s-e-sSãQ, aín·da-que·seraapenas de discussão.
Daí por que vou pasSar a Presidência ao
1'.> Vice-Presidente e espero que V. Ex! não
vc!ja, nesta minha ausência, alguma restriçãO
aos comentários que está fazendo. Toáos estamos a favor da criança.- (Pausa.)
O SR. RONAN TITO - Agradeço a V.
Por isso, acho que aprendi muito do pro·
jeto de V. Ex~ e tentei colocar no meu.
Mas, Sr. Presidente, voltando à questão
da criança, ã questão do adolescente, é comum nos descartarmos do Brasil presente,
afirman-do qu_e o Brasil é um País do futuro.
Chega de afirmar que o Brasil é um País
do futuro; está na hoia de começarmos a pensar no presente. Não vejo a construção do
futuro, Sr. Presidente. _Como é que vamos
C6ns:truir o futuro se não coid<imos do presente? O presente é a criança e o futuro é o
homem!
Por isso mesmo, Sr. Presidente, se não
existisse, no Regimento, a obrigação de discutir o código, o estatuto, por três sessões,
seda da maior importância ficássemos nessas
três sessões discutindo. Peço, com toda humildade, aos Srs. Senadores, se debrucem
um pouco sobre o estatuto do presente, para
que possamos discutir o "futurO, e sem nenhum otimismo exagerado ou demagogia,
possamos, depois de abrigarmos a criança pe~
Ex~.

II)

la família, pita sociedade, pelo Estado, dizer:
a criança brasileira não está abandonada; o
futuro está assegurado!
Muito obrigado, Sr. Presidente!
Durante o discurso do Sr. Ronan Tito,
o Sr. Nelsot1- Carneiro, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Iram Saraiva,]~ Vice-Presidente.

O Sr. MansuetodeLavor-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (liam -Saraiva)Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO (PMDB - PE. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, supunha eu que
a discussão do projeto já se bâvia esgOtádo.
Eu ia pedir a palavra para uma breve comunicação. Mas, antes de fazê-lo, gostaria de
transmitir meu apoio ao pronunciamento do
eminente setiiiácir··e TíOei- Ronan Tito.
Pergunto, agora, se posso usar a palavra
para uma brev_e comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência esdarece que V. Ex~ só poderá
falar sobre a matéria em_ diçussão. Logo após
encerrada a Ordem do Dia, V. Ex~ terá a
palavra como deseja.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Aguar·
darei, Sr. Presidente."
O Sr. Jamil Haddad - Peço a palavra,
Sr. Presidente, para discutii.
-

·-

-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ.
Para discutir)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto. d_e autoria do Senador Ronan
Tito, que tramita juntamente com o' do Senador Nelson Carneiro, é daqueles que merecem o apoio da classe política.
Mas, Sr. Presidente, esperamos que não
seja mais um código, mais uma lei. Esperamos que a criança, após a aprovação e a sanção dessas leis, seja realmente amparada.
Temos lido, ·nas primeiras páginas dos jornais, declarações de dirigentes da Polícia Mi·
!itar do Rio de Janeiro de que não cumprirão
a ordem do Juiz de Menores Libório Siqueira,
que mandou a Polícia retirar, das ruas, os
menores abandonados.
Sr. Presidente, não queremos que o problema do menor abandonado seja caso de po!{cia, mas, infelizmente, a coisa está ~endo coJocadã. nesses termos.
. _
É degradante; para um país que se diz a
sexta, sétima ou oitava economia do mundo
ter um percentual alarmante de crianças
abandonadas ém todos os Estad9s da Federação.
A tendência do aumento do número de
crianças abandonadas está na razão direta da
falta de combate à miséria neste País. Cada
dia que passa, aumenta o número de crianças
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abandonadas nas ruas das nossas grandes cidades.

E não adianta, Sr. Presidente, sermos, como disse, a sétima ou oitava economia do

mundo e, em termos sociais, a sexagésima
oitava ou sexagésima nona.

Eram essas palavras, Sr. Presidente, que
eu queria proferir neste momento, desejando
que a aprovação desses projetas _de lei, que
visam amparar a criança desassistida, desse
estatuto da criança e do adolescente, possam
mitigar o sofrimento das crianças abandonadas que vemos, infelizmente, -lotando os logradouros do Pafs.
Estive lendo os dois projetas que tramitam
juritos nesta Casa, e teilho a CertE;za de que
poderá sair deste Senado um estatuto digno
de ser apreciado, uma medida de alto teor
social e político.
Eram as palavras que eu queria colocar
neste momento, quando se discute o estatuto
da criança e do adolecente.

O SR. PRESIDENTE -(lrárii-Sarai\ia) Não há mais oradores que desejem discutir
as proposições na presente seSsão:
A discussão terá prosseguimento na sessão
de amanhã.

As matériaS- éonstantes aos- itens 2 e 3 tramitam em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado no 193, de 1989.
São as seguintes as matérias:

-2PROJETO DE LErDO SENADO
N• 255, DE !989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado
n• 193 e 279, de 1989)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Le:i do Senado n" 255, de 1989, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n•• 48, de !990, da
- Comissão Temporária, prejudicialidi:i-

de.

Há oradores inscritos.
_
_ _
Concedo a palaVra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Mansueto de_ Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB)
- PE. Para breve _comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-se, nesta Ca·
sa, visitando os gabinetes dos Srs. Setiaaores,
uma comitiva de engenheiros e servidores da
CHESF- Companhia Hidroelétrica do São
Francisco S.A.
Falar sobre a CHESF, nesta ocasião, é dis-,
pensável, pelo tempo e pela maté{ia, pelo
tempo, porque estou numa comunicação, pela matéria, porque a CHESF, fundada pelo
espírito de pioneirismo de Apolônio Sales,
esse grande nordestino, é conhecida de todos
os dignos pares Senadores da República.
Mas é preciso _dizer, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que a crise do setor elétrico brasileiro, em todo o Pafs, e, por extensão, no
Nordeste, se_agrava em proporções semprecedentes neste momento.
Em termos práticos, no Nordeste, a crise
-explode ju~t~IJlente _a_tz:avés çla CHESF, a
despeito da t::_xç~lência. d_o quadro técnico da
geradora e principal empresa da região que,
depois de acumular um enorme débito não
honrado junto a empreiteiras e fornecedores,
chegou ao po"nto de nãO poder pagar regularmente os salários dos seus empregados, enquanto as empresas distribuidoras estaduais
se vêem na contingência de não poder liquidar as fatoras de suprimento da energia que
revendem.
Nessas circuntâncias, a CHESF se encontra
incapacitada de gerar os recursos próprios
necessários à realização das necessidades
operacionaiS e de manu-tenção do seu sistema
eletro-energético, bentcomo de novos inves_rimentos paTa-a expansão exigida por um
mercado crescente, fato que tem preocupa·
do, sobremaneira,' as lideranças responsáveis
da região e creio que·tarobém os nossos Colegas, eminentes Senadores do Nordeste e de
todo o Páís.
O Sr. Mauro B.enevides ....:·permite-me V.
nobre Senador?

E~,
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetes
de Lei do Senado
n• 193 e 255, de 1989)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nu 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, 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-lhe nova redação na conformidade da
Constituição Federal eni se~u -capítulo VII,
arts. 226, § 3°, e 227, capilf, -tindo
PARECER, sob n" 48, de !989, da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -"-Es:tá esgotada a matéria constante da Ordem
..doDia.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex•
tem o aparte.
O Sr. Milriro Beiieyides- Notire Senador
Mansueto de Lavor, também fui procurado
por essa comissão referida poi V. Ex', de
engenheiros da Chesf, dando~me ciência das
dificuldades enfrentadas por aquela companhia e me instando, como Representante do
NOrdeste, a participar de um evento que eles
reputam da maior importância, no próximo
dia 17, em Recife, quando as lideranças poli·
ticas, empresariais e comunitárias daquela
faixa geográfica do País haverão de se encontrar para debater a real situação vivida pela
Companhiã Hidroelétrica do São Francisco.
Difia que, desde o ano passado, V. Ex~
recordo muito bem- ofereceu-me brilhante
aparte, em um discurso que então proferia
sobre a Usin.a de Xingó, V. Ex~, como eu,
, ~nfim, os Senadores da Região, todos clama-
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mos pela alocação de recursos que assegurassem à estrutura energética do Nordeste
urn funcionamento sem qualquer inrerrup·
ção. E sabe V. Ex• que, nesse mesmo doeu·
mento, que eu também recebi, há um aviso
que constitui advertência e terá repercussão
extraordinária: que a paralisação das obra~
da Usina de Xing6 trará, inapelavelmente,
inevitavelmente. um racionamento de energia de repercussões mais danosas do que
aquele racionarriento em 1987. Daí por que.
no instante em que V. Ex~ vem ã tribuna
do Senado Federal registrar essa magna pro·
moção, dramática promoção, diria eu, da
Chesf, no dia 17 do corrente mês, em Recife,
com o patrodnio inclusive da Assembléia Le·
gislativa, é preciso que realmente ergamos
faz neste instante. Desta forma, talvez sensibilizemos o Governo Federal pari uma toma·
da de posição correta e imediata, socorrendo
a es.trutura energética da nossa região. A minha solidariedade antecipada a esse acontecimento, nobre Senador Mansueto de Lavor.
Regozijo-me por ver V. Ex• na tribuna, con. clamando a todos nós, Senadores- acredito
que a Deputados também- para que estejamos em Recife naquela data e ofereçamos,
com a nossa presença, um apoio solidário
e decidido ao soerguimento da Chesf, enfim,
de toda a estrutura de energia elétrica da
região.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me· um
aparte, nobre Senador Mansueto de Lavor?
O SR. MANSlJETO DE LAVOR- Darei
o aparte a V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - Como não pos·

so aparteá-lo, gostaria de solidarizar-me com
V. Ex•
OS~. MANSUETO DE LAVOR- Creio
que, sem querer preterir nenhum dos orado·
res inscritos, a própria Mesa já transformou
ex officio esta minha breve comunicação em

um pronunciamento, quando permitiu os
apartes anteriores. Por uma questão de isono·
mia, não poderia deixar de dar o aparte a
V. Ex~ t"ambém. Foi uma transformação ex
offlcio, aliás oportuníssima, dada a impor-"tância desta matéria.
Antes de conceder o aparte a V. Ex~. dirijome ao emfn-ente SenadOr Mauro BeneVides.
Lembro muito bem do pronunciamento e da
~dvertência que_ V. E~ fez, aqui da tribuna
do Senado Federal. dizendo não ser possível
paralisar Xingl Paralisar as obras de Xingó.
significava paralisar o desenvolvimento do
Nordeste, porque. há, em perspectiva, um racionamento de energia. Já temos experiêricia
disso. Há dois anos tivemos o racionamento
parcial imposto pelas circunstâncias, pela
Chesf, às Companhias estaduais. O que se
viu, pelo menos no meu Estado e - creio
-no Estado de V. Ex• _também? Houve uma
diminuição _da _capacidade iridustrial de todo
o Estado, com seriíssimas conseqüências para
a economia de Pernambuco e do Nordeste.
Creio que V. E:or foi Um profeta e, llo éaso,
infelizmente, um mau }.'lrofeta, porque acertou. Realmente era uma perspectiva sombria,
1

DIÁRIO DO ÇQNQ~ESSO NACIONAL (Seção Ill_

Abril de 1990

que agora se configura com ·mais essã crise
da Chesf.
Concedo o aparte a V. Ex•, Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Tinha pedido
aquele aparte porque pensei que V. Ex~ estivesse falando em breves_ comunicações.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- E,era.
Mas agora não é mais.

-=-comá-em

O Sr. JutahY MagalhãeS
breves comunicações não pode haver aparte, eu
disse: não posso aparteá-lo, mas quero solida·
rizar-me com V, Ex~
O SR. MANSUETO DE LAVOR- A Me·
sa foi generosa. Não convem riem -lf:mbrar
isso.
O Sr. Jutahy Magalhães- Já que V. E~
conseguiu essa nova modalidade regimental
de transformar breve comunicação em ex offício e ...
O SR. MANSUETO DE LAVOR- É uma
conversão- de breve comunicação em discur-

so.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-A Mesa entra na discussão para esclarecer
que, regimentalmente, V. Ex•, nobre Senador Mansueto de Lavor, está com a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas é o Projeto
de Conversão ... Quero dj~er a V. Ex• que
me solidarizo com a manifestação que V. EX"
está fazendo, com a manifestaçâo do Senador
Mauro Benevides. Aqui temos, repetidamente, manifestado a nossa opinião a esse respf:i~
to a preocupação que existe, no Nordeste,
por estarmos hoje trabalhando com o índice
de risco na área energética muito alto, muito
acima de possibilidade de se trabalhar sem
preocupações quanto a racionamento de
energia. E V. Ex• sabe, como eu e os outros
Senadores do Nordeste, o_ que representou
para nós o racionamento no passado já recente. E estamos com uma ameaça constante
por falta de aplicação de recursos, no momento necessário, para evitar que daqui a
alguns anos venha a repercutir o prejuízo no
Nordeste, e no Brasil como um todo. Os recursos para a área energética não estão sendo
aplicados como deveriam ser e fontes alternativas de energia não estão sendo buscada como nós, no Nordeste, precisaríamos que fossem, com o aproveitamento de energia solar
e todos os aspectos de energia alternativa que
podemos ter no Nordeste.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra·
deço, nobre Senador Jutahy Magalhães. Veja
V. Er- - e V. Ex~ representa aqui o Estado
da Bahia, principal Estado do Nordeste que essa crise energética Se abaterá diretamente, com maior proporção, é Claro, na economia do Estado da Bahia, não só rioS grandes conglomerados industriais, como é o Pólo
Petroquímica de Camaçari, mas também na

micro-irrigação, na irrigação do Vale do São
Francisco. Hoje, a energia já é difícil de se
conseguir. Calcule no caso de racionamento!
O Sr. Divaldo Suruagy- Permita-me V.
E-r um aparte?
O SR. MANSUETO DE LA VO I! - Para
intermediar entre breve comunicação e discurso, quero conceder aparte ao eminente
Senador Divaldo Suruagy e terminar a minha
intervenção breve.
O Sr. DivaldÕ Suruagy - Se~ador Mansueto de Lavor, V. Ex~ bem sabe que o Nordeste tem três grandes símbolos na sua luta
pelo desenvolvimento e, dos três, o mais anti·
_go é aquele que deve ter servido de base
pára que os outros dois surgisSe-m: foi a Chesf,
logo depois o Banco do Nordeste e, por últi·
mo; a Sudene. Essas três institüiçóes são con·
sideradas por todos nós, nordestinos, como
património daquela Região. A Chesf não é
"imexível", conforme_ foi ditp pelos Ministrm
do atual Governo mas é _intocável, não apenas
para aqueles que falam em nome do Nordeste
nesta Casa, mas pã.ra todos aqUeles que têm
timã ConSciênCia "dã. impOrtância do desenvolvimento energético brasileiro. V. Ex~ colocou
isso mUito bem e quero congratular-me por
traduzir, neste instante, não apenas o anseio
de Pernambuco. V. EX" fala por toe! a a Região
e com·a eloqüêncía que é uma característica
maior da sua vida parlamentar.

O SR. MANSUETO DE LAVO&.- Muito
grato, Senador Divaldo Suruagy. V. Ex~. como Representante das Alagoas, pode muito
bem expressar esse sentimento que invade
todos nós, neste momento, de defesa de um
património nacional, principalmente sendo o
_seu Estado a base física para essa última unidade, essa última usina qUe- está sendo construída e paralisada, com repercussões sociais
imensas, para não falar nas repercussões eco·
nómicas.
Preciso frisar, antes de terminar, que a situação de caos financeiro, de pré-falência da
Chesf não decorre de incapacidade adminis·
trativa, nem de que realmen"te não seja uma
empresa que trate de um assunto de alta rentabilidade~ _
:É o caso de necessitar permanentemente
de altos investimentos, com custos_ altíssimos.
O G6verilo,·no seus cronogrâínás e compromissOs; ·nao ferri atendido as suas palavras
e os seus compromissos nem para com o setor
energético como urit- iodo, no âmbito nacio_nal_, principalmente no que se relaciona à
Chesf.
O último comprorriisso assumido com a
Chesf, pelo Governo Central, foi redondamente negado no momento de liberar os recursos.
Diante desse quadro, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, são-apresentadas algumas suges·
tões que deveriam ser adotadas pelo Governo
Federal, no sentido de evitar maiores danos
_ à economia âo Nordeste. São as propostas
dessa Comiss§o, representando os diversos
segmentos envolvidos na Chesf, inclusive não
apenas dos servidores, mas de todas as em-
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presas de assessoria que tamóém prestam ser
viços à Chesf, en_campadas também pelo Po·
der :Legislativo do Estado de Pernambuco,
a Assembléia, que é pieSidida atualmente pelo nosso companheiro, Deputado Clodoaldo
Torres.
As sugestões são estas:
._equacionamento da crise económico-financeiro do setor elétrico, com a
imediata noimalização- dos fluxos finan:.
ceiros intra-setoriais;
-capitalização da Chesf para possibilitar investimensos no setor" elétricO do
Nordeste;
- fixação de tarifas ao nível compatível com os custos incorridos, levandoSe em consideração a capacidade dos
usuários em absorvê-las;
- imediata retomada das obras da
Usina Hidrelétrica de Xingó, assegurando os recursos necessários para que o
início de sua operação se dê em 1994;
- conclusão _d_o_s projetas de reassentamento _da população atingida pelo reservatóriO de Itaparica;
- discussão e implementação de um
novo modelo institucional para o setor
elétrico, visando recupará-lo e saneá-lo.
Por fim, Sr. Presidente, convém relembrar
que uma das medidas provisórias que compõem o pacote económico determina que as
empresas públicas devem sofrer o mesmo
processo de falência das empresas particulares. A qualquer memento, portanto, pode
ser iniciada ou decretada por algum juiz, com
base nessa medida provisória, a falência da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco.
Peço aos nobres Srs. Senadores - nem
preciso pedir; é apenas urna lembraça- que
recebam, caso não o tenham feito, nos seus
gabinetes, essa Comissão de emissários da
Chesf e também o convite que eles trazem
em nome do Poder Legislativo de Pernambuco. Façamos todos o possível para, nO dia
17, às 3 ho rãs da tarde, estarmos no plenário
da Assembléia Legislativa de Pernambuco
junto com os Gov_ernadores, os parlamentares estaduais, os prefeitos e as lideranças
comunitárias, discutindo e tomando uma decisã_o sobre o futuro da Companhia Hidroelétrica do Sãõ Francisco - CQ_esf.
Sr, Presidente, co_çtcluo agradecendo toda
a atenção e compreensão.
Era o que·tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Mansueto
de Lavor, o Sr. Iram Saraiva, 1~ VicePresidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. António Luiz
Maya, Suplente de Secretário.
O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
a palavra para um breve comunicação de Liderança.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-ConCedo a palavra ao Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - 1!0.
Para breve comunicação. Sem revisão do ora-
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dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dar ciência à Casa, de que em Rondônia
o Partido da Frente Liberal coligou-se com

215 e 216, do R~gimento Internç do Senado Federal, submeto__ à deliberação

O Sr. Jarbas Passari-nho- V. Ex' não poderia passar sem me provocar.

desta Mesa Díretora os seg:uintes_Reque-

o Partido da Social Democracia Brasileira pa-

rimentos de Informações a serem enca·
minhados respectivamente:
"Primeiro, â Ministra de Estado da

O SR. POMPEU DE SOUSA~ Aliás, não
faço mais do que um ato de simpatia com
que V. EX" sempre me retribui.

ra as eleições de 3 de outubro deste ano,
devendo o Deputado Federal José Guedes,
do PSDB, ser candidato dessa coligação ao
Governo do Estado de Rondônia.
Era essa a comunicaçáo que tinha a fazer,
Sr. Presidente. (Muito bem!)
OSR.PRESIDENTE(AntônioLuizMaya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de Sousa.
O SR. POMPEU DE ·SOUSA (PSDB DF. Pronuncia o segUirite discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, co-ngfatulo-me
com V. Ex• e fico feliz po:i" ter_ m~ dado afinal
a palavra pela ordem de inscrição de vez que
sou o segundo orador inscrito para a hora
do Expediente. Estamos no horário pós O rdem do Dia e verifico ·que, réalmente, ao
descer da curul presidencial onde está V. Ex•,
e onde eu me sento quase que de maneira
catíva ... (Risos.)
0 Sr. Jarbas Passarinho --b cativante.
(Risos.)
O SR. POMPEU DE SOUSA- Com esses
apartes, Sr. Presidente, quero preparar-me
convenieriieinente para proferir um breve
pronunciamento logo após uma breve corou·
m·caça"o co m 0 Uder , como pedJ"u a pa 1avra
onobreLíderdoPMDB,omeuqueridocole~
ga Senador Ronan Tito, para uma comuni~
cação de três minutos. Daí por diante as breVes comunicações .foram ex: oncio, como diz
muito -bem 0 nobre Senador Mansueto de
Lavor, convertendo-se em discurso mais pro·
Jongado do que eu pretendo f~er aqui, e
q\le devia ser de cinqüenta minutos. Peço
a V. Ex• que me advirta no devido tempo
se por acasCi eu tne exceder, porque costumo
cobrar o cumprimento do Regimento, af, des· _
sa cadeira. Logo daqui de baixo, não devo
deixar de adotar a mesma·poStuta.
v·
Sr . Pres"d
r nte
e ,Srs
. Senadores ,rmpara
um breve comentário daquilo que 0 nobre
J
d b
Senador oão Menezes -, aio a em que
S. Ex• não está aqui, senão me daria um aparte interminável-, chamou de varejo; varejo
esse que 0 meu querido COmpanheiro e mestre Mário COvas a:sslnalou, com muita propriedade, ser 0 atacado deste Governo.
Será mesmo varejo, Sr._Presidente, Srs.
Senadores? Quero apenas dar ciência ao Pienário, porque 0 Plenário -não costuma estar
presente na hora da leitura daquilo que a
Pre~dência diz: ''Sobre a mesa, expediente
que será lido pelo Sr. to SeCJ;etário". _Geral-- mente não é o Sr· I~ Secretário, pOrque quem
CStá presidindO é 0 3P secr~t~O e quem lê
é 0 suplente.
Trata-se de um duplo Requerimento-de lnformações a dois Ministros âo Poder Executivo.
"Exnl'' Sr.- Presidente do senado Federal:
''Na forma do que dispõe o art. 50,
§ 2~' da Constituição federal, e os arts.

Economia, Fazenda e Plaflejamento,
Professora Zélia Cardoso de Mello, no
sentido de esclarecer a eventual condição de regularidade fiscal, da motocicleta de fabricação japonesa, marca KaWasaki, modelo Nívea, de mil cilindradas,· utilizada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente dá República, Dr. Fernando Collor de Me11o, no último dia
1~-4-90, em longo passeio, fartamente
noticiado p_ela imprensa;
''SeguiÍdo, ao Ministro de -Estado,
Trabalho e Previdência So_cial, Sr. Antônio Rogério Magri, destinado a esdarecer a eventual regularidade das condições de trabalho, em face da legislação
pertinente, das sentinelas que fazem a
guarda da residência presidencial denominada "Casa da Dinda", completamente desprotegidas do sol e da chuva".
Não tem guarita.
Leio, agora justificação:
"Vários jO!iiais televisões noticiaram, no
último dia 2 de abril, com repercussões no
dia subseqüente, a acintosa utilização pelo
Presidente da República da mencionada motocicleta para mais um passeio dominical.
Afora as avaliações subjetivas- que certa·
mente verão no gesto presidencial alguma
afronta à crítica situação em que se encontra
a imensa maioria da população brasileira há aspectos objetivos na atitude do Presidente que demandam o pronto exercfcio da competéncia fiscalizadora do Poder Legislativo.
"A hipótese aventada por vários órgãos
de imprensa - entre os quais o Jornal do
Brasil, a Folha de S. _Paulo e outros· órgãos,
e,emartigodoJornalistaJoáoEmílioFalcão,
pelo BSB Brasil-de que o veículo utili_zado
pelo Presidente possa estar no Brasil em situação irregular, merece, essa hjpótese, uma
apuração aprofundada, mais ainda quando
se trata da maior autoridade do Poder Execu-

e

tivo, que tem -a pretexto da "moralização",
da "modernização" e outros eufemismos cometido neste terreno atas, no mínimo, arbitrários e _inconseqüentes, no ainda curto
exercício de.s.eu mandato.
"De outra parte, o chocante contraste do
Presidente, em relação a camiseta, ao lado
de sentinelas uniformizados e disciplinadamente postadas em rígida posição de sentido,
sob o mesmo sol, afável para um e inclemente
para os outros, suscita a necessidade de coosulta ao Ministro do Trabalho e Previdência
Social quanto ao cumprimento das normas
legais específicas em relação às condições de
trabalho daqueles trabalhadores."
Digo isto de vez que sQldado também é
trabalhador. A não_ ser que o Senador Jarbas
Passarinho me conteste; S. Ex' que é um abafizado jurista castrense. pode me esclarecer
essa preliminar.

O Sr. Jarbas Passarinho - E eu sempre
encantado de ouvir, sobretudo, a vitalidade
de V. EX" Aqui já ouve quem falasse em virilidade. Estou falando em vitalidade. (Risos.)

O -SR. POMPEU DE SOUSA -O primeiro
atributo é atribuído mais a V. Ex•, que é
mais moço do que eu.
O Sr. Jarba.s Passarinho - Longe de mim
qualquer dúvida. O problema é que o soldado, como V. Ex• diss_e, ~um trab~lhador,
é daro que é. Não se poderia fazer esse tipo
de distinção dicotômica infeliz no País. ApeOas, quando entramos para o Exército, ouvi·
mos alguma coisa, que é parte da formação
milítar, e que diz: o soldado é superior ao
tempo. Então, ele pode sofrer as suas inclemências. V. Ex• talvez leve e_rn consideração,
na sua justific-.ttiva, essa for01ação.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Bem; superior ao tempo, ~. mais do que ao tempo,
ao tempo e ao espaço, é o Superpresidente.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• permite
um aparte, nobre Senador?
O Sr. Divaldo Suruagy --Permite V. EX'
um aparte, nobre Senador?
O SR. POMPEU DE SOUSA -Acho que
o Senador Jutahy Magalhães pediu primeiro;
depois darei _5) aparte ao pai da criança, isto
é, ao pai do Presidente.
O Sr. _Jutahy Magalhães- Sr. Senador,
te:nho a ímpressáo de que 40 aó.os, realmente,
é uma idade que demonstra juventude para
alguém que vai ser Presidente da República.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Agora há
um Ministro que, dizem, é o mais novo de
toda a História da República.
O Sr. Jutahy Magalhães - Agora, para
peraltices juvenis, 40 anos já é uma idade
provecta. Porque, veja V. Ex', como Presidente da República, uma pessoa sair numa
motocicleta a 160 quilómetros por hora, como foi noticiado, pela contramão, é um péssimo e-xemplo para a juventude. E mais do
que isso ...
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Ex'
me permitiria uma pequena intervenção?
Apenas para diZer que me esqueci de.fazer
um requerimento também ao Ministro da Justiça sobre se issO é regular, se isso é legal.
O Sr. Jutahy Magalbães -Mas, mais do
que isso, Sr. Senador, porque eu acho que
um Presidente da República não pode arriscar a sqa própria vida, como faz este jovem
Presidente peralta que quer mostrar, não sei
se_ vitalidade ou virilidade, mas que quer mostrar alguma coisa. Porque, Sr. Senador, há
o prejuízo que as instituições brasileiras poderiam ter com um acidente ocorrido com
o Presidente da República, andando a 160km/
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h numa motocicleta. Ninguém, nenhum Presidente da República-.- em país nCnhUm-, é-capaz de fazer o que este tem feito. Nós levamos
isso, às v~~s, em tom jo~oso, mas ninguém
pode admtttr que o Prcs1dente se sujeite a
esses perigos, porque a Nação é que sofreria
as graves conseqüências de um acidente f<iiàl
com o Presidente em razão de atitudes infantis como essa. Então por iSsO, Sr. Senador,
é eu entendo que nós deveremos chamar a
atenção para esses episódios assim, de maneira agradável, de maneira leve,_ mas também pedindo que o Senhor Presidente daRepública evite fatos como esse. Que Sua Excelência se divirta com Jet Sky, tudo isso não
tem problema, porque eu acho que isso não
é perigoso, agora, andar a 160 quilômetros
por hora. numa mot"ocicleta, de calção de
banho e apenas uma camiseta, só para mostrar o capacete que recebeu de Ayrton de
pres~nte, eu acho que é demais, c n6s não
podemos aceitar isso!
O SR. POMPEU DE SOUSÁ -Agradeço
o aparte de V. Ex", nobre Senador Jutahy
Magalhães, que vem corroborar llil observações do meu breve pronunciamento, que cs·
pero ser breve. porque não sei a quanto tempo me lev~rão os apartes.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. EX"
um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA- Após completar meu comentário a respeito.
Mas, realmente, não me espantam as considerações de V. Ex• sobre o perigo que cerca
este jovem rapaz. Na verdade,_eu tenho uma
simpatia enorme pel~ juventude; realmente,
acho que ela é a co1sa melhor do mundo,
não só deste País não, da vida.. do mundo,
nada me empolga mais, me éitraí mais, me
comove mais. que dá mais sentimento de simpatia e de amor que a juventude.
Os modos de rapagão estouvado de!'.te rapaz até que n:te são simpáticos se não houv_ess_e um quociente altíssimo de representação, ele está sempre no teatro, está sempre
no proscénio.
Lembra-me até um cidadão que. durante
sete meses, governou este Pals- isto é, não
governou. desgovernou este País para dar um
golpe à custa dos mesmos artlficios teatrais.
Portanto. não tenho nada realmente contra. porque o que ele faz, diz V. ExJ, ~o
coisas espantosas que ninguém consegue fazer: andar a 160 km numa motocicleta. Ele
faz coisas. como diria o seu conterrâneo Do rival Caymmi, .. coisas que até DeUs duvida".
Com a palavra o pai da Criança. o nobre
Senador Divaldo Suruagy. Devo esclarecer,
para os Anais desta Casa. que esse pai da
criança nào é pai propriame-nte - ele criou
apenas o prefeito. ele não previu até onde
ia a imprudéncia dele.
O Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Senador
Pompeu de Sousa. colocou V. Ex'. com muita
propriedade. que minha rcspnn~atn.lidade sobre a vida política do Presidente Fernando
Collor se limitou até_ o exercício dá Prdeitura

~«? -~aceió.

A partir da(, a maior responsabilidãae eu a gastaria de delegar ao Senador
Teotónio Vilela Filho. que se encontra aqui
coiloScó, porque foi quem o apoiou para O
governo do Estado. Minha respom;abilidade
ficou limitada apenas â Prefeitura de Maceió.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Mas S.
não está presente. Ele é o segundo pai,
o pai adotivo.
Ex~

O Sr. Divaldo Suruagy- O _Senador Teo·tônfo Vi!el<~:_ F~lh_,o_ tem _re_~pon:-.abilidade•
maior, porque o ajudou a chegar ao governo
de Alagoas. Mas eu gostaria de fazer duas
colocações aos requerimentos que V. Ex'
anunciou à CaSi: primeiramente, ~egundo a
imprensa noticiou, tanto a niõto ...::..-e V. Ex·
poderia também e!>tender esse requerimento
-como o jet ski são imp-ortados_, de propriedade do Deputado Estadual Cleto Falcão,
que é grande amigo do Presidente Fernando
Collor.
O SR. POMPEU DE SOUSA-_ E~ta infor- ,
mação saiu no_ jornal do dia ~eguinte, e depois
saiu a retificação. O Deputado Cleto Falcão
havia: assumiqo a propriedade, mas depois
verificou-se· que não era dele; era, se não
me engano, "de um pa(rono do jogador Bebeto, que é outro amigo do Presidente.
O Sr. Divaldo Suruagy - O que foi noticiado pela impren!'.a. eu apenas colocaria para
V. EX•_: primeiro, ampliar O requerimento~
também incluindo esse jet ski, que é tambt!m
material inlportado.
OSR. POMPEU DE SOUSA -Está, desde
já; incluídci.
O Sr. Divaldo Suruagy - E, segundq_ comentádo. é que não sejamos surpreendidos... - -O SR. POMPEU DE SO_l./SA -----:- Importados seguramente de_ forma irregular, p,orque; na época, ele próprio reconheci.! .que
foi importado.
U Sr.-riivaldo Surua~y -Exataml.!nt~.:.
O SR. POMPEU DE SOLJSA- Na ~pnca,
ele próprio reconhccc que fof impúrtado de
forma irregular. Seria regular Út!poi~ do pacote; antes. não.
O Sr. Divaldo Suruagy- Ou~.: mio-:-.!.:ja
surpresa para toda a Naçfio, muito mcno~
para e!\ta Casa, ~e o Prcsic,kntc voar ~..:m él~a
delta, porque, quando Sua Excc16nci<l era
--prefeito cm MaceicS. um amigo pe~~oal do
Senhor Presidente, o _Con~clhciro Jo Tribunal de Contas, Jorge A~~umpçélo, eon..,cguiu
di~stiaôi-IO_de pular do Planalto Jc Jacutinga.
Então, não será \urpr!.:sa para ncSs se,· amanhã, o Presidente for para o Rio de Janeiro
- para fazer um vôo de asa-delta. A preoCupação do Senador Jutahy Magalhães pr()cede.. é se Sua Excelência quiser voar sem asadelta. Aí c_omplica.
O Sr. Mário Co,·as- Permite V . .E;;.:;• um
aparte'?
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OSR. POMPEU SOUSA- Sua Excelência
é capa~ de coisas das_ quais até Deus duVida,
como dizia Dorival Caymmi.
Agora, com muita honra; concedo a palavra para um aparte ao meu grande _companheiro e amigo Senador Mário Covas.
O Sr. Mário Covas- Nobre Seni:ldor Pompeu de Sousa, comove-me, causa-me estranheza e ao mesmo tempo fascinação esse sentido de velocidade. Já disse nesta Casa ao
Líder do Gov:ernÕ que algo que mexe comigo
e que realmente me causa adrhiração, espanto e uma certa perplexidade é verificar a vocação ~ue este Governo tem - seja p"ara a
figura do Chefe do Governo, s_eja para o Governo como um todo- para o que se chi:llna,
tradicionalmente de movimento, de_ velocidade, de aceleração etc. Num instante vejo
o Pregden_te <;la República veMido com roupa
da Swai passeando na Floresta Amazónica.
No momento seguinte eu o vejo no autó-dromo em São Paulo, infelízmente para assistir à derrota_do brasileiro, que todos nós esperávamos que vencesse; vejo-o andando em
cima da água. certamente que fora do!> caminhos das pedras, atravé.s dejetski c, em seguida,_ inclusive de motocicleta~ onde não seria
secundário, mas o aspecto que V. Ex• enfoca
tem o seuA~n!ficiQQ.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Permita-

~e interromper o seu aparte para dizer Que

a ímportação do jef ski tãmbéffi é proihid<~.
Se houve uma importação regular, foi orna
regularidade concebida depois.

O Sr. MáriO Covas - Mãs tendo a concordar com o Senador Jutahy, o Presidente da
República deixa de tl.!r a lihen.Jadr.: pessoal
para o exercício de. cl.!rtas atividac.les csp()rtivas. Não é ã toa que a figura_ dp Prcsjc.lcnte
da República~ mesmo à sua re-Velia, é_ Sempre
cercada de uma l:crta ~cgur!-lnça pessáat. porque é um:i figtÍra que cxtrivasa a diinensão
da pe\soa fí~ica do Pre~itlente. Mas' o Governo espanta porque ele tem e.".sa velocidade
cm todo~ o~ àngulo:-.. Em poucas _vezes na
minha .._,l~i<l, niio sc.·í mesmo se tem prece<.lent_c\ no meu eonhc~.:imcnto, vi um Ministro
assumir c cm rrlenos de uma semana depois
M!- demitir.
O SR. POMI'Ell I>E SOUSA _de altil rotatividade.

Ministro

O Sr. Mário Covas- l'ouca~ vez.e.s_yj uma
vol:açiio tiío c_xtraordinária párã "fazei as coi-<;<l~ -conr~uitiTt.;tnt~.:cipaçélo i: ·.:om uma velocídadc como tenho vbto nc~tc Governo. Imagine V. Ex•· que, outro Jia, eu !la na Re:vif-ota
Isto ê, Sel\hor a afirmativa muito satisfeita,
qua~e cufürica, de um cidadão, que é 1dentificalio por uma fotografia 1.! pelo nome. um
alto exeeutivo de urna emprc:.a Jc marketing
em São Paulo. no minado na revi~ta com fotografia, c que contava a seguintt.: hi~tl>ria: ús
vésperas da posse deste GoVerno. ·no dia 12
ou 13. recebeu um telefonema de Brasília
pelo qual se dizia o seguinte: "Olha, xetirc
todo o seu dinheiro do banco e. se tiver aplicado. desaplica e retire o que puder. Não,
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me pergunte por que, mas faça isso". E ele
traduzia na revista a sua satisf~ção em ter
agido conseqüentemente ao aviso que recebeu. Portanto, é o Governo que chega a ter
a velocidade de anunciar, para algumas pes-

soas, as medidas que vai toni.ã.r, antes meSmo
de tomar posse. Realmente, essas coisas me
impressionam. Impressiona esse tipO de visão
de mundo, esse tipo de realismo, esse tipo
de capacidade que, afinal, a figura do Presidente acaba por traduzir; na sua atitude do
dia-a-dia, de forma sempre simpática, sempre
muito bem recebida, sobretudo pela juventude, pela faixa etária mais larga da sociedade, mas correndo os riscos de natureza pessoal como ·aqui lembrou o Senador Jutahy
Magalhães. A mim me impressiona, realmente, a velocidade com que tr-"Gbverno--opcta
em certos aspectos na sua própria- maneira
de ser. Acho que a sua vocação para fazer
um plano e considerá-lo pronto e acabado,
de tal maneira que ao--Congresso é ve-dado
mexer neste plano, mostra esse sentido de
velocidade. A necessidade de fazer as coisas
tão rapidamente é tão grande que, de repente, se retira do Congresso a tarefa de verificar
ou modificar esse plano, tal o -~Cntido de movimento, de necessidade e de urgência que
o Governo tem. De modo que, aCho que está
chegando o momento de que o período inicial
está ultrapassado, as duas primeiras semanas
já estão passando e acho que está na hora
de começar a assentar as coisas. Ninguém
pretende que o Governo pare; pelo contrário,
a urgência é absolutamente rieCesSáflã: em face da premência dos problemas. Mas há um
limite de velocidade, que é permitido pela
lei, que é permitido pelO boln senso e que~
afinal, é absOlutamente indispensável para
que as medidas acabem tendo uma certa coerência. É o_ que, afinal, a Nação espera de
um Governo que acaba de se instalar e que
todos nós, independerite da coloração que
tenhamos, ou independente da posição que
tenhamos, desejamos que seja bem-sucedido
e que, portanto, nao sofra os percalços de.
aqui ou ali, querer caminhar além dos limites
permitidos pelas boas regras.

O SR. ~OMPEU DE SOUSA -Eminente
Senador Mário Covas, o aparte de V. Ex•
honra o meu discurso e acrescenta um substantivo a mais a esse Governo: o- :Governo
em alta velocidade, com Ministros de alta
rotatiVidade. Realmente é um exemplar único de Governo neste País. Espeto que seja
o único e seln---possibilidadeS de reprodução.
Que não haja reproduções -aaqui por diante,
embora ele já me pareça uma reprodução,
como já disse, de outro governo que representou, durante sete meses, para, no fim, tentar dar um golpe. Felizmente, caiu do cavalo,
mas abriu as portas e ensinou õs caminhos
das pedras aos militares, que deram, em pro~
veito deles, o golpe que ele pretendia dar
em proveito de si meslll;~-0 Sr. Jamil Haddad - Perrnita~rne um
aparte, nobre Senador?
O SR. POMPEU DE SOUZA - Coin muíto
prazer, nobre Senador Jamil Haddad.

Em seguidà, verifi-co _que h·{·o microfone
levantado de um aparteante. Meu discurso
vaí_ ser contestado. Quer <Jizer, temos aqui
um perpétuo defensor do Governo de_ alta
rotatividade. DefenSor, defensor. NãO me
ouça mal, meu nobre colega.
O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Pompeu de Sousa, vou fazer uma análise,
uma análise médica. O que se sente. na reali·
dade, do Pre!:!idente Collor é que Sua Excew
lência só se ic!alíza -dii:tnte do perigo. Então
temos visto, na realidade, como gosta de viver perigosamente. É ã marca da sua personalidade. Isso, numã análise psicológica, numa
análise pstquica da personalidade.
O SR. POMPEU DE SOUSk- E. o que
V. Ex' acha desse gosto de viver _perigosamente_?
O Sr. Jamil Haddad - Agora, aí é que
digo eu: Sua Ex..celência acha que deve Jeyar,
então, toda a população brasileira a viver em
perigo. Porque, a verdade é que, hóje, a população brasileira es~á toda vivendo perigosamente. Sua Excelência procura transmitir a
sua personalidade à população brasileira.
O SR: POMPEU DE SOUSA - Se V. Ex'
me permite, nesse "viver perigosamente'' ele
me lembra Mussolini e Plínio Salgado.
O Sr. Jalnil Haddãd- Então,__ o que eu
quero deiXar bem claro é que - eu até fui
atleta, admiro os atletas, eu acho que é uma
coisa elogiáveL Agora, viver em risco já se
torna um problema d~ análise da persona·
!idade psicopática. Sentimos isso quando Sua
Excelência esteve na Europa. queria mostrar
que era um homem preparado para as intempéries e andou de bicicleta a 15 graus abaiXo
de zero. Posterio.rm~nte. chegou no Japão
e foi enfrentar os mestres do caratê, para
mostrar, também, que vive perigosamente
sem receio de enfrentar os seus mestres maiores. Anda num jet ski, anda de motocicleta
a 160 quilômetros; quer dizer, é a marca da
sua personalidade. Gosta de viver perigosamente. M~. isso, não se coaduna com a sua
postura de Presidente da República. Uma
coisa é a pessoa física. outra coisa é a p·essoa
jurídica de Presidente da República.
O SR- POMPEU DE SOUSA -Pessoa jurfdica de direito público.
O Sr. Jamil Haddad - E a coisa .chegou
a tal ponto que, hoje, no Zózimo, nós vemos
uma colocação jocosa em que se declara que
OPn!s.ideiite fará anos dentro de poucos dias,
e que o nosso companheiro Itamar Franco
está na dúvida se lhe dá de presente uma
asa-delta, um jet ski ou uma motocicleta que
pode correr a 160 km. A coisa está sendo
colocada já em termos jocosos. E o Presidente da República deve s_er intocável sobre
esse aspecto da respeitabilidade. Então. Sua
Excelência está procurando transferir à população brasileira esta vida de risco ou este risco
de vida. E, Sr. Presidente, nobre Senador
Pompeu de _Sousa, _eu quero dizer a V. Ex<
que, nós aqui desejamos que Sua Excelência,
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que fQi-efeito demoé!aticamenie, t"enha muitã
saúde, que viva muitos anos. Agora, que não
dê exemplos negativos para a juventude, co·
mo disse o _Senador Jutahy Magalhã~s_. Qual
_a au_táridade-de uni guarda de trânsito, para
prender, retirar a carteira de um motociclista,
andando a mais de 150 km, pelas ruas de
Brasília, se o Presidente da República faz
isso e nada acontece? Sua Excelência, quando sai da sua casa- ainda durante a campànha quando saía- com o carro em alta velocidade contrariando toda a legislação de trân·
sito de Bras11ia e do País.
O SR. POMPEU DE SOUSA --Segundo
dizem os jornais: na contramão.
O Sr. Jamil HaddaCf-.:....: De maneira que
me congratulo com a colocação de V. EX",
não no sentido de querer contrariar a vocação
do Presiden!e da ~_e pública. de viver diante
Oo -perfgo. Mas que Sua Excelência faça isso
após o término do seu mandato. Não se exponha, neste momento. para que possamos então ter, talvez. dias tristes novamente, em
razão de uma atitude_ impensada do Presidente da República.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Muito obrigado pelo aparte de V. Ex'.
Em suma, o aparte em que V. Ex~ usa várias vezes uma oração subordinada do subjuntivo- que Sua Excelência faça iSso, que
Sua Excelência seja assim -resumindo, o
aparte de V. Ex• seria, em suma: que Sua
Excelência o Senhor Presidente da República
crie juízo. :É o que V. Ex• deseja, e todos
nós desejamos isso, sinceramente.
O Sr. Afonso Sancho -Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. POMPEU DE SOUSA - Concedo
a palavra, para um aparte, ao meu nobre
conterrâneo, amigo, na expectativa de que
seja defensor -nunca o acusei de assessor,
V. Ex• é um digno representante do povo
cearense.
-O Sr. Afonso Sancho~ Sr. Presidente, certa vez estava em São Luís do Maranhão e,
na Cãmara Municipal, discutia-Se que, de
agora em diante, iriam servir um refresco.
Então, para se saber se esse refresco era de
abacaxi, se era de pega-pinto, se era de laranja, se era de cajá, a Câmara Municipal ocupou a sessão toda. Então, estou achando,
com o devido respeito ao conterrâne-o, amigo, Pompeu de Sousa, companheiro -de viagem, que o requerimento de V. Ex• está baixando muito. Porque não tem uma finalidade
importante para uma Casa como esta, fazerse um requerimento para saber se o carro,
se a motocicleta que o Presidente andou, estavam com os direitos alfandegários pagos;
isso é um tristeza, Senador. eu fico triste com
isso. Eu louvo, em parte, as palavras do Senador Jutahy Magalhães, quando recomenda
que o Presidente deva se resguardar, está cor- '
reta, porque realmente nós ficaríamos muito
tristes se o Presidente não se protegesse.
Também, não açho estranho que o Presidente
chegue la no alto Amazonas e vá se encontrar
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com os índios e vista o fardamento das Forças
Armadas, porque _o usou também o Presi-

dente Sarney, vestiu este fardamento, lá no
estrangeiro, o Presidente Reagan, os militares não o vestiram porque já eram militares,
estavam fardados. Então, não acho estranho.
Estou notando ê que estão levand_O_Q_assunto
aqui por um lado jocoso, o que não fica bem
para uma Casa como esta, composta de homens amadurecidos, estar-se tratando de assuntos de tão pequena relevância,- quando
temos matérias importantís-Simas para serem
discutidas. Era isso que eu gostaria de dizer,
com todo respeito que tenho ao Senador e
meu conterrâneo, Pompeu de Sousa.
O SR. POMPEU DE- SOUSA - Meu caro
amigo, colêga e s-onterrâneo Afonso Sancho,
vou responder o aparte de V. Ex•, embora
tendo-o pedido a mim,-dirigiu-o ao Sr.-Presi·
dente - não sei se é regiinental, mas, em
todo caso, V. Ex· se encaminhou à instância
mais alta.
Quero dizer a V. Ex• justamente o contrá·
rio: acho o requerimento da maior importância, porque o Presidente da República está
representando, para o povo brasileiro, um
modelo ideal de comportamento, de autori·
dade, de dinamismo, de força, de realização.
Ele é _o modelo. Sua Excelência quer ser o
modelo da juventude, até dos velhinhos como
eu, quer ser o modelo. desta Nação.
o·cfue não podemos admitir é que Sua Excelência se torne modelo de irregularidades
e ilícitos penais: dt! cúmplice, de cumplicidade e de conivênciã. com ilícitos penais.-Por·
que, afinal de contas, andar em veículos importados irregularmente ... - segundo tudo
indica é importado irregularmente-'-"'·--

OSr. Afonso Sancho-E se não for, Se nu·
dor?
O SR. POMPEU OE SOUSA- V. Ex•
não me pediu um contra-aparte.
O próprio suposto dõno dos _dois veículos
declarou nos jornais que ele os comprou de
outrem, não -quer saber o que houve antes.
Ele declarou aos jornais, hoje.
b este o exemplo que Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República quer dar a
esta Nação? Exemplos de correção, de austeridade, de modernidade, meu Deus do céu.
esta modernidade e, sobretudo, essa austerí·
dade, ah! Deus me perdoe! Mas é realmenteo exemplo negativo da negatividade.
Na opinião de V. Ex", esse-é-um modelo
de comportamento! Meus amigos. verifico
que aquilo que o nobre Senador Mário Covas
disse (que ficava até fascinado com essa figura
espantosa) ele o disse cm tom jocoso, em
tom de ironia. V. Ex·' disse a sério:· "está
fascinado" realmente. É o caso de chamar
Nat King Cole para cantar Fascination aqui.
O fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
que decidi encamính<tr, humildemente: este
requerimento de informações à Sr' Ministra
- Minisrra que tem tantas <ttribuiçóes e t'an·
tas Pastas que costumo dizer que S. Ex~ é
Ministra da Economia, da Fazenda. do Plancjamento, dos arredores. dos subúr]:\ios. en-

tornos e periferias - e~- ao mestria tempo,
ao eminente Ministro do Trabalho e Previdência Social que, como disse, outro dia, um
eminente jUrista paulista, S. Ex• costuma
apresentar-se à Nação com trejeitos de galã
de novelas.
O Sr. CarloS Alberto- Permite-me V. EX'
um aparte?
O~SR. POMPEU DE SOUSA Um momento, Ex• O Ministro do Trabalho e Previdência Social até introduziu no vocabulário
político deste País um adjetiyo realmente delicioso sobre o Plano Collor, o Plano do Brasil
Novo, que, aliás, me lembra muito mais Plano Estado Novo. S. EX'! disse que esse Plano
Collor ''é imexível". Até brinquei, dizendo
que, para quem faz o tipo '·com trejeitos de
galã de novela", além de "imexível" seria
irremexível.
·Dou a palavra para o aparte ao nobre Sena·
dor Carlos Alberto, ao jovem Senador, ao
mais jovem dos _no~sps Senadores. No campeonatõ de juventude, V. Ex• é o campeão
desta Casa, mas não derrota o novo Ministro
de Agr_icultu_ra que não tem ainda trinta anos.

Tenho o maior entusiasmo pelos jovens.
Mas jovens ijue vêm da UOR ... Meus Deus
do céu! Ah Meus Deus do céu! VerífiCo que
o novo Ministro da Agricultura tem, aliás,
a feição, à postura antiga. É um homem antigo por fora. É todo empestado. Parece um
jOVem empalhado.
E além do mais, a UDR! bue DeuS tenha
pena deste País!
Coricedo o aparte a V. Ex". nobre Senador
Carlos Alberto.
O Sr. CarJOs-AII:ierto- Não sei o que deva
dizer, neste início de aparte, a y. EX!

o sii. PÓMPE-U DE SousA -~---~~ício, Portanto, vai muito longe o aparte, pelo que
vejo.
O Sr. Carlos Alberto:--::- Não, não vai longe.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não. Eu
goStaria; se o Sr. Presidente consentisJie.
O Sr. Carlos Alberto-É apenas para dizer
o seguinte: estou achando que V. Ex•, Senador q 1:1erido, um homem ...

O SR. POMPEU l::fE SOUSA o afeto por V. Ex~

Retribuo

O Sr. Carlos Alberto- ... pelo qual tenho
uma p-rõJun-da admiração, desde o tempo em
que !l).ilitava na Imprensa aqui de Brasilía.
O SR. POMPEU DE SOUSA - E ati for~
neccu o mote da minha camp<tnhu. Foi V. Ex•
que forneceu O m-Ote da minha campanha por
que me elegi. V. Ex' é. realmcnt~.:, quase res~
ponsável por minha eleição.
O_Sr_. CarloS A:Jberto- Está tlifícil apartear
V. Ex• Eu dizia (jue o Senador Pompeu de
Sousa sempre lutou pelas liberdades, mas estou desconhecendo o Pompeu, hoje. JHuro,
estou desconhecendo o Pompeu que foi uma
voz, aqui, no Comitê de Imprensa, como ho·'
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roem da ABI. na busca da liberdade de imprensa, na busca de todas as liberdades ...
O SR. POMPEU DE SOUSA- Desde mui~
to antes de V. Ex~ nascer.
O Sr. Carlos Alberto- Exato, desde antes
de eu nascer, até porque não tenho a idade
de V. Ex•; tenho idade para ser seu neto;
e veja- que V. Ex~ tem os cabelos brancos
e _os meus ainda estão negros. Agora, espero
chegar aos cabelos brancos e ter a experiência
de V. Ex• ._ E, quando eu estiver com a sua
experiência, jUro- que- não vOu àndar·. neste
Senado, censurar Presidente porque anda de
moto, nem vou, também, censurar um Ministro porque faz trejeitos de ator. Quero saber
em que vamos engrandecer este Parlamento,
em que vamos engrander este Senado por
estarmos discutindo aqui a maneira como o
Ministro se _apresenta na televisão ou como
o Presidente anda de-in(lt,)? Sr: -Senador querido, eu lhe faço um apelo: nós precisamos,
acima de tUdo, numa hora çomo esta, em
que o póvo está atento ao Congresso Nacional, a estas decisões q uc vamos tomar sobre
o Plano Económico, quando a Naçãt) em peso
está atenta para o Congresso, eis que o Senador Pompeu de Sousa vem a Plenário discutir
a velocidade da moto do Presidente ...

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não tratei
deste assunto.
- O Sr. Carlos Alberto - A vdocidade da
moto ou, -ehfãó-. ó tr"cjcito de 01TI Ministro
se apresentar dand'l entrevista. porque ele
se· parece mais com um ator Je televisão.
Pompeu, juro que estou desconhecendo V.
Ex' nesta tarde.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Meu caro
Drlos alberto. respond<) com a mesma intimidade com que V. Ex' me honra.
O que me surpreende_<..: <1 precoce velhice
de V. Ex'. A au!.tcridadc. t) <!r conspícuo com
que V. Ex~ me censura por fazer essas censuras, de vez qu-e as faço vendo o lado jocoso
que esses acontecimentos apresentam. E agora falo, nobre senadnr, conspícuo Senador
Carlos Alberto; o que faço aqui, afinal de
contas, é humor negro.

O Sr. Carlos alberto casa do humor.-

Esta Casa não é

O SR. POMPEU DE SOUSA - Permitame terminar pe_Io menos a minha frase, nobre
Senador. O que faço aqui é humor negro,
porque. na verdade, é preciso rir para não
chorar dessa situação e é preciso usar todas
as armas para enfrentar o perigo que nos
ameaça: o perigo da agressão às instituições
democráticas deste País, o perigo da mobilização que está sendo feita contra a instituição
Democracia neste~ País, através do autorita-

dsmo ...
O Sr. Carlos Alberto -

Mas, uma moto?

O SR. POMPEU DE SOUSA - Não, a
moto é apenas a versão física do "Supermau": É o "Superman" na tela. Entretanto,
ele é o "Superman" não nisso, mas o-é quando
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manda medidas arbitárias para este Congresso. Já nem comento mais as arbitrariedades
dessas medida.'>. Vou encerrar - e V. EX"
apenas antecipa o final do meu pronunciamento- talvez com uma pequena nota jocosa, porque é do meu espfrito, como não -sei
fazer caricaturas gráficas, costumo fazer verbais, porque-ridendo castigai mores- "'é rindo que se castigam ós costumes" e é o que
esto_u pretendendo fazer, meu caro e nobre
colega Carlos Alberto.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muito
prazer nobre Senador Chagas Rodri_gues.
O Sr. Chagas Rodrigues - Coillpreendo
o -discurso de V. Ex• como compreendo os
apartes dos ilustres Colegas. Entretanto, a
conclusão que posso tirar do seu discurso é
que V. Ex" diz o seguinte, exPlfcita_ou implicitamente: "Quem conduz -mal uma motocicleta, dificilmente pode conduzir bem uma
Nação". Parece que essa é a síntese do discruso de V. Ex•

OSR. POMPEU DE SOUSA....: Muito obri·
gado pela colocação de V. Ex!, Não só conduz
mal mas, provavelmente, conduz contra alegalidade e contra a exação fiscal que deve
haver um Governo de absolUta austeridade
e de absoluta incorruptibilidade.
O Sr. Tutahy Magalhães- Permita V. EX"
um aparte?
O SR. POMPEU OE SOUSA -

Concedo

um novo aparte a V. Ex•.

O Sr. Jutahy Magalhães- Antes de V. Ex•
encerrar o seu pronunciamento, eu queria
mudar um pouco o tom dessa discussão. já
que alguns defensores do Governo estão
achando estranho que aqui se tenha um pou_co de bom humor na discussão dos assuntos
nacionais. -EntãO. Varri os ·vo-ltiir um-põuco à
tristeza desse momento para muitos que hoje
vivem neste País. Aqui foi constituída uma
Liderança do Governo - eu não sei se entre
os presentes, porque francamente não sei
quem é Líder, quem é Vice-Líder; o Líder,
aliás, eu se;, é o Senador José Ignácio Ferreira, mas os Vice-Líderes eu não sei. Mas, eu
gostaria de fazer uma pergunta a alguém que,
em nome do Governo, me informasse a respeito da minha dúvida. E, permita-me V.
Ex~, até com a aquiescêncfa da Presidência,
poder utilizar o discurso de V. Ex• como a
minha motocicleta neste momento.
O SR. POMPEU DE SOUSA-Com muito
prazer, eu lhe dou uma carona nesta motocicleta.
O Sr. Jutahy Magalhães_:_ Mã.s sem ultrapassar os limites de velocidade permitidos.
Eu queria apenas perguntar ao Líder do Governo, porque eu ouvi: "eu não tenho condi·
ções de fazer os cálculos do que representa
se mexer na caderneta de poupança". O Banco Central não informa, porque não temos
<;tqui aquilo que já reclamei, hoje, do convê-

nio com o Prodasen. Mas eu ouvi - ninguém
me contou - a Ministra da Economia declarar
permptorí<lmente na televisão-que. até os
últímos dias que antecederam a posse do Presidente, o grupo econômico· que estava estudando-essas medidas considerou que não era
ne~essário mexer nas cadernetas de poupança, atendendo, inclusive, aos -compromissos
reiterados do Presidente da República na
campanha, de que a caderneta seria intocável; mas que, no último instante, tinham resolvido mexer por causa da presença de especuladores que transferiram seus recursos para
a caQern~ta de poupança. Ora, Sr. Senador,
o que eu gostaria de ouvir de um membro
representante do Executivo aqui no Senado,
é--se a Ministra estava falando sério ou não,
se até o último instante eles consideravam
não ser -necessário mexer na caderneta de
poupança e_'!!'~ es_ta~ fipaº'~o I_ntg__cá_y_~!_,__ !J.ãO
iria-invíabilizar o projeto que estava para ser
levado perante a Nação. Pelo menos, é isso
o que eõ.te-ndo. É esse o significado que entendo que exista, pelo menos se a Ministra
estava falando a verdade, de que não iriam
mexer, é porque não teriam. nos seus exames
de tantos mes.es de estudos, _considerado ne·
cessário·, -pata a viabilidade do programa, mexer na caderneta de poupança. E se a idéia
era apenaS por causa de alguns que transferiram seus recursos nos -últimos dias, para
fazer especulação na caderneta de poupança,
é- ·po.~TveT que não se tenha pelo menos, é
duvidar da inteligência dessa equipe económica, não admitir qUe eles não tenham pensado em.iazer com que as cadernetas, a partir
de determinada data, ficassem congeladas e
as_Qutras ficassem !ivres. Sr. Senador, eu gostaria de saber a verdade, porque eu fico querendo defender aqueles poupadores da caderneta de poupança. E, agora, a Ministra que
dizia que não pensava, até o último instante,
diz que se mexer, se aumentar de 50 para
100, inviabiliza a caderneta de poupança. Ela
está dizendo a verdade hoje ou estava dizendo a verdade_ ontem? Ela está dizendo a verdade, da maneira como ela declarou: qu_e não
iá-haveT feriado bancário no dia seguinte e,
no dia seguinte, fecharam-se os bancos? Ela
está dizendo a verdade, como dizia todos os
dj_as, que o seu dinheiro estava no over ,le·
vando a população a acreditar que podia ficar
m:ante00.9 o s_eudinheiro no over, pois este
ficaria iri.tocãvelT Onde- está a verdide? ~
isto que eu gostaria de ver o Lfder ou o V iceLíder do Governo, nesta Casa, porque Já que
foi criada a figura de Líder do Governo para
servir de inteilocutor desta Casa, é necessárío
que pelo menos uma pessoa esteja aqui pre·
sente. diariamétte, para responder às indagações dos Srs. Senadores.-Não sei se tem aqui
alguém presente que possa dar esta informação.
O SR. POMPEU PE SOUSA- Nobre Se·
nadar Jutahy Magalhães, o seu aparte muito
honra este orador. V. Ex' convida a Liderança 4o governo a falar. O Líder está ausen·
te sem partido . ah, não: pare<::e- que hoje
se filiou a um partido - e os Vice·Líderes

e

" 1\-bril de 1990

não sei quem são. V. Ex• perguntou qUem
responde eventualmente ad hoc por essa Liderança no pelotão de defensores do Governo. Não sei. Estou esperando, não vejo nin·
guém levantar o microfone.
Mas V. Ex~ faz uma pergunta realmente
de alta indagação. V. Ex• pergunta quem diz
a verdade e quando diz a verdade. Isso nos
leva ao próprio Pirandello, àquela famosa peça do Pirandello, Cosi e (si vi pare), que_ em
francês foi traduzida por à chacum sa verité,
e em português para a verdade de cada um.
Então, a verdade deste Governo é múltipla,
difusa, confusa, profusa e inquestionável,
inatingível e incognoscível. E incognoscivel!
Bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que estou realmente devendo a V. Ex•'
um agradecimento pela tolerância.
__ O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-V. Ex' ainda dispõe de dois minutos.

O SR. POMPEU PE SOUSA - Apesar
dos apartes que muito me honraram, ainda
tenho dois minutos e eu usarei esses dois minutos- talvez- nem os use todos- para dizer,
encerrando essas minhas .considerações, que
quando se vê um governo, que assume a más·
cara da austeridade, da incorruptibilidade,
do respeito ã Lei, agir dessa maneira tão suspeitosa, nós ficamos. realmente, compreendendo por que essas famosas medidas provisórias vieram tão recheadas de inconstitucionaHda.des.- isso, é realnlente, meus caros Colegas, Srs. Senadmes da República, que me
assombra - tão recheadas de incostitucionalidades!
Nós devemos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estabelecer uma linha do Marne,
aquela Famosa linha do Marne da primeira
Guerra Mundial: "hong me passe pas" em
relaçã.cr à Constituição. A Constituição não
pode ser violada, não pode ser transgredida,
não pode ser violentada! A Constituição essa sim - é que deve ser intocável; e não
o Plano, cheio de inconstitucionalidades, que
nos é remetido! A Constituição é que é intocável, ela é que é realmente "imexível"; e
não esse Plano, .que pretende ser intocável
e está, na verdade, violentando a Constituição. E já ouvi até argumentos aqui, se não
neste cenário, se não pelos presente, mas em
algum lugar do Poder Legislarivo, um argumento espantoso, que era o seguinte: "As
medidas provisórias estão _cheias de inconstitucionalidades, mas algumas delas, apesar de
inconstitucionais, são bastante boas, são razoáveis; de forma que a minha posição vai
ser a seguinte: direi que na preliminar há
inconstitucionalidade, mas, como no mérito
ela é boa, eu aprovo". Meu Deus do Céu!
Meu Deus do Céu! A Constituição que nós
próprios elaboramos, que nós próprios promulgamos, que nós próprios assinamos, numa cena _histórica memorável. direi mesmo
que imortal, Sr. Presidente, está sendo desta
maneira atraiçoada, esta sendo desta maneira
-vamos dizer - violentada, e se diz que essa
medida contraria um pouco a Constituição,
mas ela é aceitável, porque, no conteúdo, '
é até razoável!
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Estão querendo- e vou terminar este assunto tão sério, vamOs dizer, de fõrma risl\rel
porque é pred\io rir para não chorar-, estão
querendo, repito. transformar esta Constituição numa demi-vierge!(Muito bem!)
O SR. PRESlDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Concedo a p<liavra, pura uma breve comunicação, ao nobrt! Senador Irapuan Costa Junior.
O SR- IRAPUAN COSTA JUNIOR
(PMDB - GO. -P:Ira breve comUnicação.
Sem revisiio tio or:u.itH·.) -Sr. Pre\iidentc.
- Srs. Senadores:

Não gostaria, m:.ts vc.:fo-me na obrigação
de comunicar a esta Casa um fato bastante
desagradável. ocorrido no último dia 15 de
março.
O Deputad~l Fernando Cunha. de Goiás.
dirigia de Goiânia para Bnualia. quando foi
indevidamente dctklo pc-la polkia militar do
Distrito Federal, que sc cncontntvtl junto ao
conjunto Samamb;lia. sob :t :licgaç:lo de que
os documentos do st:-u vdculo ~.·sravam cm
situação irregular. E~'ll.!s documentos eram
uma segunda via da nota fiscal, uma licença
expedida pelo Detmn de: Goiás. uma vez que
o veículo recém-adquirido se encontrava com
seus documento!-> cm IL..·galizaçáo, O sargento
que o deteve. juntanu:ntc <:nm seu filho, recu·
sou-se a liberar o VC:Í!.'ulo c ,seus ocupantes;
tendo o Deputado se obrigado a convocar
um oficial sup~.·rior. f(1i :1tcndidn Sllmente de·
pois de uma hora de lktcnç:io por um capitão
que, com à m:.1ior trw.:ul~nci;.t,disse ao Deputado que parlamentar nüo era autmidade,
uma vez que S. Ex" havi:L invocado sua ptJ!->i·
ção e dito iiquelc Capit:1o que tinha necessi·
dade de comparecer ao Congres!->o para a posse do Presidente eleito.
A resposta do Capitão foi colocar obst<lculos na frente e atráf> do veículo e haver.
com muita grosseria, dito ad Deputado que
ele procurasse, então, outra maneira de se
deslocar, porque o veículo e a documentação
não seriam liberados.
Devo aduzir mais, que o Deputado Fernan·
do Cunha vem de sofrer um derrame cerebral, há pouco tempo, encontra-se em recuperação. utilizando-se de bengala, com difi·
culdade de locomoção, e viu-se na obrigação
de pedir uma carona para poder chegar até
sua casa.
Esse fato foi _comunicado ao GoVernador
do Distrito Federal, uo Secrctãrio de Segu·
rança Pública pelo Presidente da Câmara dos
Deputados e por mim próprio; mas até hoje,
praticamente vinte dias depois do ocorrido,
absolutamente nada foi feitO- no sentido de
coibir esse abuso.
Trago C!->Sa _queshio a esre Plenário porque
a Câmara dos Deputados não dispõe de Co·
missão do Distrito Federal. O relacionamen·
to Distrito Federal-Congresso é feito através
desta Casa e da Comissão do Distrito Fi:deral.
~O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador
Irapuan Costa Junior;petlilitc-me V. Ex• um
aparte?

O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR -Com
prazer, nobre Senador Divaldo SUruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - A notícia que
V. Ex'. traz à Casa, solicitando piovidéncias
da Comissão do Distilto Federal é preocupante poréjue revela mais um ab~so de autoridade, dentre tantos que têm sido cometidos
no País nestes últimos dias. Há um temor,
quase ·que generalizado, de se transformar
esta República em uma_.república policialesca, Jornais de grande conceito, de grande
renome são invadidos a pretextos os mais fúteis, empresários são ameaçados publicamente pelo Chefe do Governo e tudo isso cria
um clima, uma atmosfera que permite fatos
dessa natureza. V. Ex•. foi Governador de
Estado, eu também fui Governador e bem
sabemos que, quando se deflagra um processo, os soldados perdem o controle de todas
aquelas decisões; seus comandantes não têm
mais o domínio da situação e há um extravasamento de iOdo o tiPo dé"-recalques e frustrações. É bastante preocupante, é mais um temor que se acrescenta a muitos que já vêm
dominando vários Senadores. Ofereç.Ü a minha solidariedade ao Deputado F(!rnando
Cunha, através de V~ Ex~ e endosso a exigência de que cobranças sejam feitas ao Governo
do Distrito Federal, a fim de que possamos
diminuir ou coibir abusos dessa natureza. V,
EX"., em nome do povo de Goiás, denuncia
mais um abuse? de autoridade policial que
está sendo cometido no Brasil.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Mui~
to obrigado, nobre Senador.
Gostariã. de_ comunicar a este Plenário, a
esta Presidência, aos Srs. Senadores que pretendo levar avante essa questão, __ possivelmente convocando o Sr. Comandante da Polícia M:ílitar, que foi acionado pelo Secretário
de Segurançá, ·mas não tOmou Providências
no caso, para que Venha aqui prestar o seu
depoimento e, se for o caso, ser responsabilizado por haver cerceado a liberdade de
um Parlamentar, justamente no dia da posse
do Senhor Presidente da República. Muito
obrigado. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz M-aya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, que_ a. pediu, como Uder.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Co·
mo Líder.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Medida Provisória n~ 151 é de uma nultiplicidadc, de uma violéncia a toda prova. Extingue-se um banco sem se levar em considcr~ão que a partir- do momento da edição
da medida provisória os funcionários, as cooperativas, os cooperativados têm bloqueados
os seus ben:. depositados naquele banco. Com
uma penada, Sr. Presidente, desestrutura-se
completamente a cultura neste País. Vários
organismos relacionados com a cultura e com
a memória deste País são desativados pura
e :simplesmente com uma penada, sem que
o pr~cesso seja aprofundado de discussão ou
debate a respeito desses assuntos.
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Sr. Presiçlente, vemos que, ao dispor sobre
a extinção de entidades de administração pública, principalmente na área da cultura, Sua
Excelência previu transferência de atribui·
ções, de acervos, de receitas e de dotações,
mas esqueceu o principal, o quadro de funcionários. Podemos lembrar o poema de Bertolt
Brecht, que dizia: "Os tanques, GenÚal, só
têm um problema: não funcionam, sem solda·
dos". Então, o que ocorre, Sr. Presidente,
é que funcionários, artistas, bibliotecários,
pessoas altamente gabaritadas_,_após anos e
anos dedicadas à cultura e à memória deste
País, pura e simplesmente são postos n~ rua.
Sr. Presidente, infeliz do país que não tem
memória e não tem cultura. Li, outro dia,
um artigo do presidente da Associação Brasileira de Letras_, Austregésilo de Athayde, em
que declarava o seguinte: "Nos países civilizados a educação é tratada por uma secre·
ta ria, e a cultura por um ministério". Em
nosso País, joga-se a cultura na lata de lixo,
com uma simples penada numa medid<\,provisória. E o que é pior, Sr. Presideilte, o atual
secretário, Ipojuca Pontes, teve os dois projc·
tos mais caros da Embrafi!me entregues para
que ele pudesse reaH.iãr esses filmes. Levou
5 anos para ressarciar os empréstimos de um, e 6 para o do outro, A Embrafilme, exemplificando, hoje. é auto-suficiente, tem projetas, inclusive geminados com a Argentina e
outros países _da América Latina.
No entanto. Sr. Presidente, com se este
fato fosse resolver o problema do País, S.
Ex~ mistura o extetnúriíõ de Um banco, com
entidades culturais, com o Instituto do Açúcar e do Álcool, com a Siderbrás e com a
lnterbrás,
Sr. Presidente, não conheço profundamente a Interbrás, mas quero dizer a V. Ex' que
me impressionou vivamente a denúncia colocada em alguns jornais de que alguns funcionários, algumas pessoas da equipe da Miilis~ra ~é lia teriãm trabalhado na Coti~ Trf!_de, __
JUstamente uma empresa que,intiernacional·
mente, fazia frente â Iilterbrás.
Sr. Presidente, que moral tem o Presidente
da República para pedir ou tentar impedir
que os empresários não demitam em razão
das dificuldades que estão tendo para o pagamento de suas folhas, com a recessão cJara._
que- vivemoS neste momento, se Sua Exce·
lência demite~<2..~ a _m~~or tr3:nqüilidade, sem
estudar os casos como devem ser estudados,
com crítérios gu'e devenl ser adotados.
Sr. Presidente, é claro, Sua Excelência, ao
baixar 20 medidas provisórias, no dia 16, quis
demonstrar à opinião pública nacional que
ía mudar. a partir daquele momento, a face
do Brasil. Era um Brasil novo, com a sua
ascensão à Presidéncia da República.
Mas, Sr. Presidente, vemos diariamente
uma medida re_vogando .dispositivo de medídas anteriores; vemos o Banco Central editar,
uma atrás da outra, instruções, em razão de
não terem pensado em determinados fatos
que se apresentaram posteriormente. E, no
entanto, Sr. Presidente, nós não podemos
cumprir o nosso dever constitucional de anal i·
saras matérias, de aprová-las ou de rejeitá-las
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e de emendá-Ias se acharmos necessário, por~
que Sua Excelência, com o seu poâer impe-

rial, acha que só ele, unicamente ele, é que
pode ditar as regras da política económica
e da política como um todo, neste País.
O Sr. Carlos Alberto-- Permite V. Ex'
uma aparte?
O SR. JAMlL HADDAD ---Com muitã.
honra, nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- Mas ó Presidente
da República não voca, quem vota somos nós.
Então V. Ex\ no momento que afirma que
o Presidente quer ser o ditador, acho que
abrimos espaço para que essa discussão seja
colocada até na imprensa. Assisto aos programs de televisão, leio os jothas, e sinto
esse clima, de colocar que estamos sob uma
camisa-de-força, porque o Governo é a face
de um futuro ditador; acho que devemos acabar com isso. Não podemos, Senador Jamil
Haddad, numa hora tão dramática como esta,
buscar tão-somente a nossa identidade partidária, porque, veja V_ Ex•, considero-me entre o céu e o inferno, o PMDB, no passado,
nos levou_ para o céu com o Plano Cruzado;
então o Plano Cruzado do PMDB, só podia
fazer o PMDB ir para o céu, ou seja, ganhar
as eleições, se nada mexesse no Plano Cruzado, e levou o nosso povo ao inferno "depois.
Agora, o Plano Collor é a mesma coisa. O
mesmo PMDB, os mesrrr.os segmentos que,
no passado, não quiseram mexer no Plano
Cruzado, são_os segmentos que hoje estão
tentando mexer, por todos os meios, no plano
do Presidente Fernando Cotlor. Eu entendo
que o plano não pode ser intocável, ele tem
que buscar exatamente aquito que possa aprimorá-lo, que dê maior sustentação, que possa
fazer com que o plano seja viabilizado, aquilo
onde fortaleça e faça com que Plano possa
ser realmente algo que possa nos tirar da crise.. Porque o que queremos é sair da crise
em que mergulhamos. Então não podemos
jamais ·cometer o- erro e o pecado que .o
PMDB cometeu para com o povo_ brasileiro:
levou o povo para o inferno, e ele foi para
o céu com 22 governadores eleitos. Isto não
podemos admitir. Hoje, o PMDB e vários
partidos querem mudar o plano. Por quê?
Por conta de uma eleição que vamos ter no
dia 3 de outubro. E o povo? Que vá pa~a
o inferno? Não1 Acho que devemos meditar.
E entendo que V. Ex• tem razão quando fala
que é preciso fazer alguma cois~- e o Presidente da República aqui n~o vota, quem vota
somos nós. Então, se Votamos, vamos votar
no que é certo. Vamos votar naquilo que
possa dar tranqüilidade a esta Nação, a este
Brasil e a todos nós.

O SR. JAMIL HADDAD - Quero dizer
a V. Er- que estou sendó coerente hoje, como
fui no Plano Cruzado. O nosso partido, logo
após a edição do Plano CrúzadO, talvez tenha
sido o primeiro partido a analisar aquele plano e nós o chamávamos, naquele momento,
de'·estelionato eleitoral. ·Embora contrariados, não queremos que ocorra isso, porque
não queremos o-mal deste País, estamos cha-

mando este_plano de estelionato eleitoral n"
2. Dizer que -se o País chegou a essa situação ...

O Sr. Carlos Alberto -Este, realmente,
será o estelionato no 2, se for feito o que
o Dr. Ulyss_es.Ouimarães e algUns seguidores
dele querem.
O SR. JAMIL HADDAD-- V. Ex· está
na tese de que o Pr~sidente da República
é que mandou o projetb e ninguém pode fazer
nada, não se poqe mexer, porque se fracassar, como eu vi ontem o Líder Amaral Net:o
dizer, nós não temos nada com isso, nós nao
botamos a nossa· colher, agora, se fracassar,
nós também_ vamos tirar partido disso, porq).le nós não mexemos no que o Presidente
queria.
J
V. Ex\ Senador Carlos Alberto, é um ovem ...
O Sr. Carlos Alberto - Agora, quem é
que vai fazer -o estelionato, Seó.âdor? É um
Líder de um partido oposicionista?
O SR. JAMIL HADDAD - Pergunto o
seguinte: V. Ex' assinou a Constituição?
O Sr. Carlos Alberto - assinei.
O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex• sabe
que inconStítUCionalidades flágrantes aí estão.
O Sr. Carlos Alberto - Mas não assinei
também com muito entusiasmo, não!
O SR. JAMIL HADDAD- Então, V. Ex•
não era muito fanático.
O Sr. Carlos Alberto - Não, porque eu
sabia que ...
O SR. JAMIL HADDAD- Não era muito
fanático, muito pelo contrário.
O Sr. Carlos Alberto- Não, porque muitas posiÇõeS demagógicas_ fo!:_a~__levadas para
a ConstitUição e eu tive que aceitar e assinar.

O SR. JAMlL RA.DD-ÁD - QuerO dizer
a V. Ex~ que vou levantar um problema aqui
que nã-<i"íortevantado em momento algum,
não foi levantado porque ..
O Sr. CarloS-Alberto - Só quero saber
quem irá promoV~r o estelionato?
O SR. JAMIL HADDAD - Estelionato
el_e:i_toral é porque-_ todos aqueles que estão
nesse moment9 vindo à tribuna para defender
ardentemente este plano estão esperando que
até outubro o plano não faça água e que possam ter um resultado eleitoral que os favoreça
no processo em 3 de outubro, como aconteceu com o PMDB, que V. Ex~ diz que fez
-22 governadores e 309 constituintes. Uma
realidade!
O Sr. Carlos Alberto - Este estelionato
2 é o que V. Ex• começa a advogar e colocar
como sendo o efeito estufa talvez do Plano
Cruzado. Agora, o Dr. Ulysses, seus seguidores e mais alguns partidos da Oposição,
como é o caso do PT, PSB, PSDB, todos
os partidos que não estão afinados, não estão
centralizados com o Governo, estão de metralhador e de ex:ocet, não tem ninguém de
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estingue nas mãos._~stá todo mundo de ~o~
cet, esperando o momento para dar o, ~Iro
e conquistar exatamente um espaço pohuco.
O estelionato 2 tem a conivência dos partidos
de esquerd-a, -por-gi.le, no presente momento,
estou vendo o povo satisfeito nas n~as com
o Plano Collor, e!itá todo mundo fehz. Sabe
quem é que não está felíz? São aqueles que
estavam cheios de grana no banco. Esses esta
chateados. Não sei se V. Ex• tem, porque
V . .Ex' é um homem pobre.
O SR. JAMIL HADDAD - Tenho a impressão de que a visão no Rio Grande do
Norte é diferente da visão no meu EJ;taõo
do Rio de Janeiro. A classe média, que tem
toda a razão de aspirar à ascensão na sociedade, ...
O Sr. Ca~;los Alberto - Ninguém Já tem
mais do que 50 mil cruzados na conta.
O SR. JAMiL fiADO AD - ... está-se sentindo confiscada nas- suas- econoinias, está
sendo considerada uma especuladora, quando na realidade era uma simples poupadoura,
com as regras do Governo.
O Sr. Carlos Alberto - Está-se buscando
ajuStamentos para esta qUestão.
O SR. JA,MIL HADDAD- O que eu digo
e quero deixar bem claro aqui é o seguinte:V.
Ex>~ não têm atentado para um detalhe claro
da inconstitucionalidade. O art. 5'·', no seu
inciso XXXVI, declara que existe uma coisa
mUito clara chamada direito adquirido.
Quando V. Ex· abriu a sua caderneta no banco, quando eu abri a minha conta no banco.
eu fiz um contfatá. O meu dinheiro está no
banco, eU saco, deposito, faço com ele o que
eu quiser, de_ acordo com as regras bancárias.
Quando .abri uma caderneta, até x era garantido pelo Governo. Logo, a partir da edição de qualquer ato, ele só poderia ter efeito
a partir daquele momento. No entanto, o direito adquirido de toda a população poupa_doura foi confiscado a partir do momento
em que foram editadas as medidas provisórias. É flagrantemente inconstitucional.
Agora se diz:-"Não, mas a crise é séria'-'.
Muito pior do que isso é a crise de que podemos ir a uma .ditadura. Ou respeitamos as
leis neste País, ou, como eu disse, outro dia,
na reunião do Congresso Nacional, ao Presidente Nelson Carneiro, ou respeitem os nossos direitos constitucionais, ou será melhor
entregarmos as chaves e iremos embora para
casa para não fazermos, aqui, o papel de marionetes.
O Palácio do Planalto mexe os cordéis, e
os bonecos meneiam as cabeças. Não estou
nesse rol. Inúmeros Srs. Senadores que respeito, inclusive O Senador Chagas Rodrigues ...
O Sr. Carlos Alberto - Espero que V.
Ex~. como -Presidente do Partido Socialista
Brasileiro, não venha defender, aqui, a burguesia, nem as elites.
O SR. JAMILHADDAD -V. Ex• diz que
a propalada demagogia de que quem está sen-
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do atingida é a burguesia e isso é a favor
dos descamisados e pés descalços? Os primeiros a serem atingidos foram os descamisados
e pés desclaços. __

Estive em Pernambuco, na semana passa.da, e cem mil cortadores de cana estão desempregados.
Não há, hoje:, mais tijolo algum sendo assentado na construção civil.
O Sr. Carlos Alberto - Mas esse Governo
tomou posse agora, Er ...
O SR. JAMIL HAD.DAD- Veja V. Ex•,
em 22 dias o estrago que foi feito neste País!
Senador Carlos Alberto, quero parabenizar V. Ex• que bateu palmas ao GovernoSarney, que não tem cu\pa, porque quem muda
não é V. Ex•, quem muda são os governos.
O Sr. Carlos Alberto- Estou dizendo que,
em 22 dias, V. Er já quer que o Brasil esteja
construindo conjuntos habitacionais.
OSR.JAMILHADIJAD-Não,não. Veja
V. Ex' o desemprego em massa ein 22 dias
de Governo.
Diz o·Presidenú~ que eSiá com o controle
da torneira; a rorneira está na mão.
O Sr. Carlos Alberto - Para o PSB, o
bom era mqa inflação de 84%, de 90%, de
120% ...
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Quero dizer a V. Ex•. nobre orador. que
o tempo de V. Ex' já está esgotado, não_ab::~
tante a importância do. diálogo.
O Sr. Carlos Alberto- ... quanto mâis âlta
a inflação·, melhor a situação para o PSB.
O SR. JAMIL HADDAD - O PSB, felizmente, não foi o causador dessa inflação: O
PSB sempre lutou contra essa inflação e sempre foi oposição nesta Casa aos áulicos palacianos do Senhor Sarney. os mesmos áulicos
palacianos de hoje, que só sabem ser governo, qualquer que seja o governo.
Estamcis ao lado da classe trabalhadora e
da população maiS osótrida deste País,- que
está sendo ilaqueada.
O Sr. Carlos Alberto - Mas V. ~ está
sendo incoerente porque está defendendo a5
elites agora, porque quem tem mais de cinqüenta mil cruzeiros na poupança são as elites; pobre não tem dinheiro na poupança.
O SR. JAM!i. HADDAD -Só peço a V.
Ex~ que ouça, agora o seguinte·: o Presidente
declarou ...
O Sr. Carlos Alberto- •.. pobre muito mal
tem dinheiro para comprar feijão, açúcar,
uma rapadurazinha e a carne e a lingüiça no
final de semana para botar na mesa.
O SR. JAMIL JIADDAD-Sr. Presidente,
parece que a palavra ê minha e o nobre Sena·

dot é aparteante.
O Sr. C3rlos Alberto- EStou di:ien-do que
V. Ex• é incoerente, está defendéndo as elites.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-A Presidência adverte que não pode haver

um diálogo propriamente, que os apartes sejam pedidos e concedidos na hora oportuna.
O SR. JAMIL HADDAD- Há um discur·
so, no mom-ento;--há duas vozes.
O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Mas agora. Senador Jamil Haddad, estamos com o tempo esgotado.
O SR. JAMIL HADDAD - Quero poder
encerrar tranqüilamente o meT,Ld.iscurso dizendo o seguinte: Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, no programa de te·
levisão Ferreira Netto, que V. Ex• sabe ser
um programa que só alcanç;:t São Paulo, mas
foi jogado em cadeia nacional, Sua Excelência declarou, alto e bom som, que_ "a caderneta de poupança não seria mexida, que nós
da Frente Brasil Popular, a candidatura Lula
e Biso!, ia castrar, ia confiscar as cadernetas
de poupança".

O Sr.Carlos Alberto -_V. Ex"' foram ensinar como fazer govemÓ popular. o Presidente
chegou e tomou_ medidas iguais ãs_ do PT e
_da Frente Popular.
O SR. JAMIL HADDAD -

Como é que

V. Ex• sabia o programa que tínhamos? V.
EX"' não esteve na nossa campanha?
O Sr. Carlos_ ~_lberto - Os economistas
da Frente Popular é que estavam ...

O SR. JAMIL _HADDAD - Essa prática
do aparteante não permitir que o orador con~
siga seguir o seu _E_acicrc:_íni6 t·m.uttô ·velha.
O Sr. Carlos Âlberto - Ê -porque V. EX'!
está entrando em contradição.
O SR. JAMIL HADDAD- Eu sou antigo
parlamentar ...
OSR. PRESÍDENTE (Antônio Luiz Maya)
-A Mesa solicita ao nobre aparteante que
permita que- o Orador conclua a sua fala.
O SR. JAMIL HADDAD - ... e eu acho
que V. Ex" não cai em contradição porque
- como disse - a culpa de V. Ex' apoiar
o Governo não é de V. Ex• Quem muda não
é V. Ex•, quem muda são os governos.
Mas V. Ex~ está sempre com o mesmo ponto de vista.
V. Ex• defendi- qualquer governo, qualquer medida tomada por qualquer governo
que ocupa a Presidência da República.
O Partido Socíalista Brasileiro não tem nada a ver com a inflação. As esquerdas brasileiras não foram as causadoras da inflação
neste País.

O Sr. Carlos Alberto -

Em moffiento al-

gum.
O SR. JAMIL _DADDAD - As esquerdas
brasileiras, em momento algum, foram causadoras desse grau de miséria em que vive a
população brasileira.
O Sr. Carlos Alberto - Em momento ai~
gwn disse que V. Ex• era responsável.
Estou lamentando que V. Ex", que é do
Partido SocialiSta Brasileiro, esteja defendendo as elites, porque quem tem dinheiro
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no o ver, CDB, e acima de cinqiienta cruzeiros
na poupança são as elites. Não estou enten·
dendo aonde V. Ex• quer chegar.
O SR. JAMIL HADDAD - Só peço que
V. Ex:~ se aquiete cinco minütos, que vaí ouvir
a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nobre orador, V. Ex~ não tem mais cinco
minutos para encerrar.
O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar,
Sr. Presidente. O meu requerimento de informações vou exibir aqui para que vejam os
amigos do Presidente que retiraram o dinheiro. sabendo que as medidas seriam editadas.
Quando V. Ex• diz que eu defendo a burguesia, os empresários foram ao Presidente da
República e pediram dinheiro para pagar os
trabalhadores - estou defendendo a classe
trabalhadora - e Sua Excelência declarou
o segtlinte: "Faç-ªm um acordo com os trabalhadores e paguem em duas ou trés vezes".
É essa a população que ele quer tanto defender, são as classes menos favorecidas, que
têm seus compromissos de pagamento, váo
receber em duas ou três vezes, e estou defendendo o empresariado?
V. Ex", nobre Senador. ..
O Sr. Carlos Alberto - V.
fazer suas deduçOes.

Ex~

é que deve

O SR, JAMIL HADDAD ~A minha posição é muito clara, o meu posiCÍÕnamento político. felizmente, sempre foi respeítado pela
população do meu Estado, que sempre me
reconduziu âs Casas legislativas até a minha
·cassação. __
O Sr. Carlos Alberto- E eu também, desde Vereador, sendo eleito, Deputado estadual, jederal ...
_ O SR. JAMIL HADDAD - Quero dizer
a V. Ex' que tenho que dar satisfação ãqueles
que têm a mesma visão que tenho em termos
políticos. Não posso admitir que V._Ex~ fique
satisfeito com o meu pronunciamento. Eu m<;._
sentiria mal se V. Ex~ estivesse batendo palma
para o meu pron-uncíamento, nós pensamos
de maneira diametralmente oposta.
O Sr. Carlos Alberto - Na verdade, nós
estamos opostos ãgora, eu defendo uma posição e V. Ex• está defendendo a minha posição
no passado. Este que é o problema.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
vou encerrar o meu pronunciamento. O Senador Carlos Alberto deve ter marcado alguns pontos hoje junto ao Pa~ácio do Planalto
pela sua defesa intransigente ...

O Sr. Carlos Alberto- Eu não quero mar~
car nenhum ponto juiito ao Palácio do Planalto, muito pelo contrário...
-

"O SR. JAMICHADDAD- --~pela sua
defesa intransigente, por sua posição de de~ensor do Presidente da República. Não sei
para que se eleger aqui o_ Líder do Governo,
O Senador José Ignácio Ferreira, porque nós
.temos tantos Líderes de Governo neste pie-
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nário, levantando as suas vozes, dando apartes até um minuto de silêncio. Não é possfvel,
nobre Senador, que V. Ex· se coloque ao
lado daqueles ...
O Sr. Carlos Alberto - Eu quero dizer
a V. Ex• que, no momento em que V. Ex•
diz que eu esteja, talvez, buscando conquistar
espaço no Palácio do Planalto ...

O SR. JAMIL HADDAD-Sr. Presidente,
permita-me. Antes de o Sehador Carlos Alberto concluir o discurso, gostaria de pedir
um aparte a V. Ex• ...
O Sr. Carlos Alberto- Muito bem! Quero
dizer a V. Ex• ...

O SR. JAMIL HADDAD mudou de bancada ...

Vo· Ex" até já

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-A Mesa esclarece a _V. Ex~ que, logo em
seguida, o nobre Senador C<!,rlo_s Alberto terá
a palavra.

O Sr. Carlos Alberto -O serviço de som
estava me _traindo ali e talvez estivesse_ se
filiando ao PSB, talvez estivesse buscando
dar guarida a V. Ex".
Quero dizer o seguinte ...
O SR. JAMIL HADDAD - Peço a V.
EX" ...
O Sr. Presidente já me adverte, vou encerrar o meu discurso ...
O Sr. Carlos Alberto - Tenho de dizer
a V. Ex• uma coisa. V. EX" não_ vai permitir

que o seu amigo e companheiro, Senador ...
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
encerro o meu pronunciamento neste momento. Tenho o maior r~peito e admiração
em termos pessoais; políticos ...
O Sr. Carlos Alberto --Afi:ilamo-nos ideolqgicamenre. V. Ex' fiCa na sua esquerda que
u fico aqui.
O SR. JAMIL HADDAD - Quero dizer
V. Ex• que o primeiro discurso que S. Ex"'
:izer neste Plenário, usarei o mesmo expediente que_ S. E~ está US-ando neste momento.
Tumultuarei do início ao fim!
O Sr.-Carlos Alberto- É só V. Ex• terminar que começarei o meu pronunciamento.
Vai sei agóra!
O SR. JAMIL HADDAD - V, Ex• não
está resPeitando um direito parlamentar de
deixar o orador falar e apenas cumprir o·seu
direito_d_e aparteante. V. Ex~ procurou tumultuar o meu discurso para: que eu não pudesse
seguir uma linha de raciocínio, desmistificando este Senhor que hoje; na Presidência da
República, se coloca dentro da intransigência, dentro de uma linha de conduta antidemocrática, procurando, na realidade, seguir
aqueles que nunca tiveram o intuito de manter o regime democrático neste País. (Muito
bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. IAM/L HADDAD EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI N 8.009
DE 29 DE MARÇO DE I990
Dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de família.
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§ 1" Neste casO- podei-á·o-jUiz, na respectiva _açãO do credor. transferir a impenh_orabilidade para a moradia familiar anterior, ou
anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa
para execução ou concurso, conforme a hipú·
tese.
§ 2" Quando a residência familiar constituir-se em "imóvel rural, a impenhorabilidade
restringir-se-á·ã-se-de de moradia, com os res·
pectivos bens imóveis, e, nos casos do art
5\-', inciso Jt'XVI, da Constituição, à área limitada com_o pequena propriedade rural.
Art. 5" Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, coilsidcra-se
residência um _único imóvel utili;!:ado pelo ca·
sal ou pela entidade familiar para moradia
permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal,
ou entidade familiar, ser possuidor de veários
imóveis Utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor,
salvo se outro tiver sido registrado, para esse
fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.
Art. 6" São canceladas as execuções suspensa<; pela Medida Provisória n" 143, de 8
de março de 1990, que deu orige_m a esta
LeL
Art. ~~ Esta Lei entra em vcigor na data
de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 29 de março de 1990_169~ Qa Independência e 102" da República.
- Nelson.Carneiro.

Faço sã:ber q-ue o Presidente da Re"pública
adotou a Medida Provisória 0 143, de 1990,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para _os efeitos do disposto no pará- grafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1~ O imóvel residencial próprio- do
casal, ou da entic!_ade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo da
dívida_cLYil, cqrncrcial, fisc_al, previdenciária
ou de outra natureza. contril.Jda pelos cónju·
ges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas ne_sta Lei.
Parágrafo 'únic-o. A impenhorabilidade
compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações. as benfeito[ias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional. ou
móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
_
Excluem<:.se da impenhorabilida·
Art.
de os veículos de transporte, obras de arte
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
e adornos suntuosos.
-Concedo a palavra ao nobre Senador DiParágrafo único. No caso de imóvel locavaldo Suruagy. (Pausa.)
do, a impenhorabilidade aplica-se aoS bem
S. Ex• não está presente.
móveis quitados que guarneçam a residência
Concedo a palavra ao nobre Senador Care que sejam de propriedade do locriiário, oblos Alberto, para uma breve comunicação.
servado o disposto neste __artigo.
Art. 3" A impenhorabilidade é oponível
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB - RN.
e_iifqtialquer processo de execução civil, fb·
Para breve comunicação. Sem revisão do oracal, previdenciária, trabalhista ou de outra
dor.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, eu
natureZa, salvo se movido:
queria dizer ao Sr. Jamilljaddad que quando
I) em razão dos crédito~ de trabalhadores
S. Ex~ falou aqui que, talvez eu estivesse busda própria residência e das respectivas contri~ _ cando me fortalecer junto ao Palácio do Plabuições previdenciárias;
nalto, não tem nada disto, Sr-. Presidente:
II) pelo titular do crédito decorrente do
O que há é que as Esqu~rdas buscam., por
financiarii.ento destinado à construção ou â
todos os meios, incutir, no sentímento,popuaquisição do imóvel, no limite dos créditos
lar, o desejo que é das suas ações prograe acréscimos constituídos em função do resmáticas e ideológicas. Na horª em que alpectivo contrato;
guém se aritepõe, na hora em que alguém
111) pelo credor de pensão alimentícia;
coloca a mão, na hora em que alguém parte
IV) para cobrança de impostos, predial ou
para o debate, incorilõda, e incomodou ao
territorial, taxas e contribuições devidas em
Senador Jamil Haddad a minha partiCipaÇão.
função do i~vel familiar;
Talvez o Senador Jamil Haddad quisesse que
V) para execução de hipoteca sobre o imóeu ficasse aqui batendo palmas para S. Ex•;
vel oferecido como garantia real pelo casal
assistindo ao Sr. Jamil Haddad criticar o Goou peta entidade familiar;
verno e bater palmas. É inadmissível, é imVI) por ter .sido adquirido com produto
possível, porque nós sabemos que o Governo
de crime ou para execução de sentença penal
que aí está tem 20 e poucos dias de Governo.
condenatória a ressarcimento, indenização
Este Governo começa a assentar um sistema
õli perdimento de ben~.
governamental que possa amanhã dar frutos.
Art. 4" Não se beneficiará do disposto
Mas o Sr. Jamil Haddad 'quer logo pregar
nesta Lei aquele que, sabendo-se insolvente,
o inferno.
adquire de má fé imóvel mais valioso para
O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex• um
transf~rir a residência familiar, desfa,zendo-se
aparte?
ou não da moradia antiga.
6
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O SR. CARLOS ALBERTO- S. Ex• não
passa nem pelo purgatório. S. EX" não passa
sequer pelo purgatório; quer logo o inferno.

O Sr. Jamil Haddad- Não, injustiça não,
V. Ext apoiava o Governo Sarney, a_utomaticamente apoiou.

O Sr. Jamil Haddad- Primeiro, eu sempre o chamei de Senador Carlos Alberto. V.

O SR. CARLOS ALBERTO -Não. Ex•,
eu não apoiava o Goveino Sàrney. Dei sustentação ao Governo Sarney no momento de
dificuldade do Governo Sarnc;y, quando estavam fugindo todos aqueles que mamaram nas
tetas do Governo Sarney. Senti que era ne·
cessário dar-lhe sustentação, para que nós
pudéssemos ter uma transição democrática.
Eu não queria que pudesse haver alguma
fisSura no Sistema democrático e algo pudesse
abalar a transição e a eleição do Presidente.

Ex• diz Jamil Haddad, ainda agora, dando
aparte, me chamou de Deputado Jamíl Haddad - sem demérito algum aos Deputados,
porque eu, inclusive, concorrerei a uma vaga
lá na Câmara dos Deputados.
O SR. CARLOS ALBERTO - NÍio. V.
sabe que tenho um carinho muita grande
por V. Ex•.

Ex~

O Sr. Jamil Haddad- Mas quero dizer
que V. Ex~ vem tomado um posicionamento
nesta Casa que eu até estou estranhando. V.

Ex• tem direito de ter 'O posicionamentO~ que assim desejar, e tem sido conStante neste Plenário, em apartes. Se se falar
alguma coisa a respeito do Gdverno, V. Ex•
sai correndo para o microfoóe, dizendo que
não, esse Governo só tem 20 dias, o que se
vai esperar. Mas, em 20 dias, esse Governo
já conseguiu desemprego em massa em várias
atividades profissionais. V. Ex• acha que isso
não tem mal algum.
O SR. CARLOS ALBERTO tem.

N áo. não

O Sr. Jamil Haddad - Um piani.sta cego
do Rio de Janeiro, Américo Cerqueira, com
5 filhos, teve _a sua caderneta de poupança
confiscada, é um deficiente físico. V. Ext acha
que não sofreu mal algum. Os cooperativados
do Banco Nacional de Crédito Cooperativo
e todos os funcionários - o Banco acabou
por uma medida provisória- não puderam
receber o seu dinheiro, e V. Ex~ acha que
está tudo bem. Não atinge V. E}t."'.
Entáo, V. Ex• o que deseja? V. Ex' acha
que o Plano é perfeito ...
O SR. CARLOS ALBERTO -Eu não dis-

se isto.
O Sr. Jamil Haddad- O Presidente mandou, não se pode mexer. Estamos agindo de
uma maneira ificórreta, porque nós queremos
emendar essas medidas provisórias_.
O SR. CARLOS ALBERTO - Náo, eu
não falei isso, V. Ex• é que está colocando
palavras na minha boca. Eu não disse isso
em nenhum momento, em nenhum aparte
aqui.
O Sr; Jamil Haddad- Não, V. EX' falou
ainda agora, falou que o Plano é perfeitO.
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu acho
que nós devemos fazer os ajustes necessários
para que, na verdade, o Plano CoHor não
seja o Plano Cruzado que levou o PMDB
para o céu, com 22 gove"ri:tâdores eleitos, e
o povcr para o inferno!
O Sr. Jamil Haddad- Mas V. Ex• apoiou
o Plano Cruzado!
O SR. CAR!-OS ALBERTO - Eu náo
apoiei o Plano Cruzado. Não cometa tamanha injustiça!

O Sr, Jamil Haddad ._ Mas V. Ex~ admite
agora que a Constituição nãO ·seja cumprida
e que possam ser arranhadas institujções de·
mocráticas deSte País.
O SR. CARLOS ALBERTO - Nada vai
ser arranhado, nobre Senador. Senador Jamil
Haddad, V. Ex~ está falando por suposições
e hipóteses, e não é na: _base de suposições
e hipóteses que nós podemos fazer um Congresso: Não podemos legislar na base da suposição, porque vai acontecer. Então, eu vou
sonhar que, amanhã, vou amanhecer milio·
nárío e já começo a gastaÇporque vou amanhecer milionário _?manhã?

O Sr. Jamil Haddad -V. Ex~ está dizendo
que o plano está certo.
O SR. CARLOS ALBERTO - Não. eu
estou dizend-o que nós precisamos, acima de
tudo. assumir a posição política 1 de uma decisão política; nós precisamos tomar uma posição po!ítica e posição política tem que ser
tomada com seriedade, com entendimento,
acertando o Plano Verão. O Plano Cruzado,
o Plano Inverno, o Plano_ Collor. Para o que
for certo, nós devemos, acima de tudo, dar
a nossa contribuição e fazer com que seja
votado imediatamente; mas aquilo que for
errado nós não podemos votar. Não defendo
que este plano seja "imexível"; que não se
possa mexer ou que ele seja intocável. Quem
defençleu isso aí defendeu de maneira errada.
Agora, eu acho que V. Ex" não pode chegar
aqui, como um socialista, querendo criticar
por criticar, e na hora em-que qUer criticar
por criticar, V. EX" defende a burguesia da
elite.'
O partido de V. E r tem compromisso com
bases populares.
O Sr. Jamil Haddad - V. Ex' está agindo
com incoerência. Em momento algum, defendi e não defenderei.
O SR. CARLOS ALBERTO- V. Ex• quer
o que na caderneta de poupança? O que o
PSB quer?
O Sr. Jamil Haddad- Quero que o~ poupadores não tenham os mesmos direitos que
os especuladores que V. Er conhe:ce. Eu
quero -é isso; a diferenciação do poupador
do especulador. Nunca defendi especulador
nesta Casa. Eu repto qualquer pessoa que
diga que defendi algum grupo nesta Casa.
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O SR. CARLOS ALBERTO - Quero sa, ber, acima dé- cinqüenta mil cruzados ...
O Sr. Jamil Haddad - Defendo a classe
média, defendo os poupadores que foram
subtraídos de suas poupanças, e não se dá
uma satisfação a esta sociedade, não se.dá,
ela paga o mesmo preço ... O mesmo, ·não;
paga menos; menos; paga mais, porque quem
tinha gordas aplicações no over, pôde tirar
20%, e contiituou com dinheiro. O poupador,
que tinha uma mfsera caderneta de poupança, só pôde tirar cinqüenta mil cruzados. Não
conseguirá V. Ex• intrigar minha posição polí·
tica, dizendo que estou aqui defendendo grupos, ou que estou defendendo a burguesia,
minha posição é muito clara, politicamente.
Sempre me fiz respeitar pela minha coerência
política.
OSR. CARLOS ALBERTO-V. Ex• quer
que se tire quanto? Preciso saber o plano
do PDS. Quanto acha que deve ser retirado?
Porque atinge aos pobres?
O Sr. Jamil Haddad- Primeiramente, o
Governo falou que 90% das cadernetas estão
abaixo de cinqüenta mil cruzados, sem mandar um dado para esta Casa ou discutir em
cirlla de uma realidade. A palavra do Governo é a verdade. Não temos o direito de
saber o que existe. Falou hoje, aqui, o Senãdor Ronan Tito. Aprovamos ... _Estiveram
aqui, com humanidade, os diretores do Banco Central, e, após a sua aprovação, deixaram
uma hora o Líder do Governo no telefone,
sem o atender. Esta é a democracia que não
queremos. Pode ser que V. Ex~ queira, eu
não a quero. Quero independência e harmonia dos três Poderes. Isso eu quero. Lutei,
tive meus direitos políticos cassados, retornei
aos cargos do Legislativo com a mesma idéia
política. Lutamos por 29 anos pa_ra que bou~
vesse eleição. Sua Exceléncia foi eleito dentro de uma moldura democrática. Neste momento rompe a. moldura democrática, para
querer instalar um regime imperial, um regime de força neste País. Se é esse o regime
que v._ Ex~ deseja, que v. Er- tenha muita
felicidade com ele, porque contra esse lutarei
sempre. Se precíso; entregaremo!:l a chave do
Congresso para não termos um Poder imperial.
O SR. CARLOS~ ALBERTO - O regime
que defendo é o que sempre defendi_ Em
nenhuma parte _do mundo, no regime que
defendo, um homem só manda. Ê evidente
que, em algumas partes do mundo, o regime
...que V. Ex~ tanto defende tem fechamento,
~e tem ditaduras, e tem tot<!litarismo. Mas o
regime que defendo é o mais democrático,
o mais amplo possíveL
A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que o Senador Jamil Haddad, do PSDB,
Partido Socialista Brasileiro, que já foi prefeito, do _,Rio de Janeiro, já viveu dificuldades
como prefeito, já sentiu _o que é ser Executivo, o que é govern~r, agot:a quer que o
Governo, em 20, 25 dias-ele que não conseguiu em 4 anos resolver os problemas do Rio
de Janeiro- resolva os problemas do Brasil.
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os 15_0_ milhõeS de- brasileiros em 15 dias, em

rência apresentada aqui pelo Jamil Haddad,
no momento em que a Partido Socialista Brasileiro está preocupado com as pessoas que
estiveram aprisionadas no over, na caderneta
de poupança. Pode um negócio desse? Pode
uma coisa dessa? Se Albano Franco viesse
para cá defender, se estivesse preocupado em
defender os homens que estão_com o dinheiro
no over, na poupança, tudo bem. Se amanhã
Senadores, empresários viessem aqui defender a irrigação que o Presidente falou, a abertura das torneiras, aí tudo bem, Mas o que
mais me tocou, eu não ia falar, mas resolvi,
foi Jamil Haddad, do Partido Socialista, querendo que abram logo as torneiras e defendendo a flexibilidade maior e achando que
o Gove"rito ficou com o diilheiró do pOVo,
exatamente o povo pobre, o povo sofrido,
o povo desempregado, o povo trabalhador.
Quem tem mais de 50 mil cruzeiros na poupança não é o povo pobre. Quem tem mais
de 50 mil cruzeiros na poupança não é pobre,
porque pobre é aquele que não tem dinheiro
sequer para comprar o café que precisa tomar
com o pai, com o filho, com a mãe, com
o irmão, o pobre é aquele que vive tão-s_omente com o seu dinheiro e não sobra um
tostão na poupança, não sobre coisíssima nenhuma para poupar, então, este, eu considero pobre. Agora, o PSB vir aqui pedir em
nome ·daqueles que especularam! Toda vez
que aqueles que especularam são colocados
no tabuleiro do xadrez, aí, em nome do povo
pobre, eles vêm se defenci_er. E eu nãQ vou
permitir que isso aconteÇa, e por isso o Senador Jamil Haddad saiu daqui irritado, dizendo que toda vez que eu for falar agora, ele
vai perturbar o meu discurso. Ele pode vir
quantas vezes quizer, para mim não tem pro~
blema, se ele vier perturbar discursos. Agora, ele tem que vir com argumentos, porque
sem argumentos ele jamais vai perturbar um
discurso meu. Nunca, jamais! Eu posso até
deixar ele passar a tarde falando, e depois
pedir um aparte para ele,-mas, perturbação,
não.
O Sr. Olavo Pires- Senador Carlos Alberto, um aparte, por gentileza?

30 dias é humanamente impossível. Isso é

Então, Sr. Presidente, há também

O SR. CARLOS ALBERTO- Com muito
prazer, Senador.
O Sr. Olavo Pires- Quero solidarizar-me
com V. Ex• pelas sábias colocações e pela
altivez cm apoiar o nosso Presidente Fernando Collor de Mello. Os brasileiros têm essa
mania que V. Ex• bem frisou a:gOfa há poucO.
Inclusive, o nosso amigo Jamil Haddad, companheiro ao qual dedico toda a atenção e
todo o respeito, ficOu no governo do Río de
Janeiro durante 4 anos e não resolveu os problemas do Rio. O Presidente Fernando Collor assume a Nação, toda ela dilacerada, toda
ela envolta em mil e um probfemas, problemas mais sérios, com uma inflação acima de
100% Sabíamos que o que era divulgado pelo
Governo não correspondia à realidade, e
querer que este homem, com a sua equipe,
resolva o problema, coloque o Pa(s em condição de atender a todos os brasileiros, a todos

tarefa não para Fernando Collor, mas sim
para Jesus Cristo. Acho que nós, parlamentares, nessa hora difícil, séria e da maior importância para os destinos do nosso País, temos que acreditar neste Governo. Temos,
Senador Carlos Alberto, que dar a nossa parcela de colaboração, dar o nosso esforço e
realmente prestigiar as ações deste Governo.
Eu, como V. Ex~, também acredito no Governo Collor, acredito na competência tl:e sua
equTj:te. Alguns erros serão ajustados, porque
ninguém poâe pretend_er que se· acerte a situação de um país sem que tehha nesse trabalho
a presença de uma parcela mínima de falhas
e de erros. Mas, no contexto, no geral, o
resultado final, tenho certeza, será positivo.
Mais ainda a Nação brasileira, Senador Carlos Alberto, depois de Getúlio Vargas, depois
de Juscelino Kubtschek, não tem tido presidentes da República. Não tenho dúvida que
essa cadeira de. estadista_,_ que foi ocupada
por e·sses d_ois presidentes que mencionei ainda há pouco, Getúlio Vargas_ e Juscelino Kubitschek, qtQeira essa que está empoeirada,
fria pela falta de uso, será usada por Fernando Collor, será aquecida pelo seu dinamismo,
pela sua competência e pelo seu arrójo. Não
tenho dúvidas de que o Brasil voltará a ter
mais um estadista governando esta Nação.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO -Agradeço
a V. Er e faço com que as suas palavras
sirvam, no meU discurso, através do seu aparte, de reflexões para aq-ueles que, porventura, venham a ler este nosso encontro de
hoje ã tarde em que tive dé' abordar o Senador
Jamil Haddad.
Mas, Sr. Presidente não podemos permitir
que aconteça de se levar o País ao desastre
econômico, desastre social e ao desastre político.D Presidente Fernando Collor está parecendo, assim, como· u,m homem que possa
dar a grande contribuição a este País. Aquele
homem que aparece com a cara de líder e,
todo líder, ua verdade- já notou, V. Ex·?
-todo líd_~ tem que ser maltratado e crucificado. Jesus Cristo, crucificaram o- homem;
Ghandi,_mataram o homem, e tantos outros.
Então, fernando Collor parece ser uma amea~
ça às OposiÇões que- gostaríam que esttvesse
ali no Palácio um homem frouxo, para eles
começarem a manobrar com isso aqui. Eles
gostariam que_estivesse ali, no Palácio do Planalto, um homem sem palavra, indeciso, pedindo pelo amor de Deus. Ent<'to, não é nada
disso, há um homem no Palácio do Planalto
de_cidido a governar. Agora, tem que serespeitar: ele respeita o Congresso Nacional, ele
respeita o Parlamento e vai haver, acima de
tudo, esse entendimento, e na hora em que
existe respeito, nós vamos ter sempre uma
'demoCracia estável, tranqüila e sem problema algum.
Agora, o que não pode, Sr. Presidente e
Srs. Senadores,' é que se busque, já hoje,
a deturpação da imagem do Presidente, como
eu vi hoje, aqui~ da parte do Senador Pompeu
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de Sousa. Pelo amor de Deus! Pompeu de
Sousa falando sobre a velocidade de uma moto do Presidente, (alando sobre o jeito, ou
um trejeito de um ministro que apareceu na
televisão, e que S. Ex' acha que o homem
está corneara de ator. Pode uma coisa dessas?
Então, não é assim que devemos fazer.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-A Mesa solicita a V. Ex• que enCerre sua
fala, porque ainda temos um orador inscrito
e o tempo está terminando.
O SR. CARLOS ALBERTO-'--~r. Presidente, vamos fazer este Brasil crescer; não
é assim que vamos sair da crise; não é assim
que vamos fazer com que esse povo possa
viver melhor. Agradeço a atenção de V. E~.
Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (AntÓnio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte disc_urso.)- Sr._Presidente, Srs._$enadores é esse um diii ·muito
especial para o Senado e particularmente para mim, quando temos em mãos o Diário Oficial do 30-3-90 que publica a lei de impenhorabilidade da casa própria, isto é, do bem
de família legal.
Em 1975, quando -cheguei ao Senadq, o
primeiro projeto de lei que apresentei foi em
tal sentido, tornando impenhorável_ a casa
própria, quando fosse ele o único bem no
património do dever.
O projeto foi aprovado pelo Senado, nas
Comissões Técnicas da Câmara, sendo rejeitado no plenário daquela Casa.
Em seguida, apresentei um segundo projeto. no mesmo teor~ apenas com alteração de
valor. O projeto foi novamente rejeitado.
Atiás, é salutar saber que um dos relatores
aqui no Senado foi o Senador Tancredo Neves que deu parecer favorável na Comissão
de Justiça. E, ao longo dos anos, lutei por
isso.-Foi um3. -neCesSidade que reconheci na
campanha de 1974. Muitas pessoas tinham
apenas o imóvel em que residiam, e em razão
de um financfainento, às vezes de um aval
perdiam a casa de moradia com as conseqüências humanas do despejo da familia. Injustiça maior não podefia haver eis que o
BNH fora criado para financiar casas, sobretudo, populares.
Lembro-me bem que o Senador José Sarney, na época, impressionou-se demais com
aquele--meU projeto, nele votou favoravelmente, acompanhando-o com interesse. Então S. Ex~, impressionado que ficou, não po·
dia, como Presidente da República, ser insensível à matéria. E foi assim que tomou a iniciativa de manct_~r para o Congresso a Medida
Provisória de n~ 143. Foi, por sinal, a última
Mensagem que o Presidente da República
mandou para o Congresso regulando matéria, e o fey: até de forma mais abrangente.
Naquele terru~o, regime mil!tar _-veja V.
Ex~, que a ditadura só prorege as classes mais
favorecidaS - a· discussão era restrita e o
proj~to, ainda que mais restrito, foi rejeitado
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duas vezes pelo Congresso. E veio, agora,
das mãos do ,Presidente, de forma mais ampla, tornando-se lei, aprovada pelo Congresso, e no dia 29 de março san~onada sob o
n~ 8009, 'publicada no Diário Oficial de
30-3-90.
Tenho aqui dois avulsos: o primeiro projeto de lei que apresentei ainda trazia o cheiro
da campanha; o meu projeto, na época, teve
o n" 41, com a seguinte ementa; "acrescenta
alínea e parágrafo único ao- art. 649, do Código de Processo Civil, tornando impenhorável

a casa de moradia, quando, sendo __o único
bem no patrimón'io do devedor, constitua sua
residência efetiva".
Depois de tanta luta, Sr. Presidente, tantos
esforços, tantos discursos, deu-se a rejeição
na Câmara, após a aprovação pelo Senado.
Em 1981, seis anos depois, apresentei ou~
tro projeto de _lei, o de n9 142, que altera
o art. 649 da Lei n~ 58 de 11 de janeiro de
1973. O Código de ProCesso Civil, acrescentando parágrafo, dizia que a casa de moradia
efetiva até o limite dê 500 vezes o maior valor
de referência seria impenhorável.
Ante resistências, procurei ainda limitar o
valor, mesmo assim não valeu o esfoiÇo. E
agora aprovamos em substância -a mesina ma~
téria de forma mais ampla: Quem só tiver
um imóvel ou quem tiver mais de um terá
assegurada a proteção da casa em _que mora.
Se o indivfduo só tem uma casa ela será
impenhorável, qualquer que seja o valor. Se
ele tem mais de uma residência, pelo menos
uma delas, a que tiver menor valor, será con·
siderada bem de fam!1ia.
Não é apenas. a pessoa que só tem um imó·
vel que passará a ser protegida. São toda$
as pessoas que estando em dificuldade, porque não há dificuldade que faça com que
a pessoa prescinda da casa em que mora ainda terá o direito de ficar· reSidindO no imó·
vel mais simples.
Se- algúém quiser fraudar a lei e veD.do·se
em insolvéncia, comprar uma casa de valor
maior.- digamos, a lei determina que seja pe·
nhorada a de valor maior, anulando-se a vendada:anteriof.-- ---O texto é muito salutar: a partir de agora
todos aqueles que estiverem sendo executados, com penhora de sua casa, estarão protegidos pela lei. Mesmo que as ações já estejam
em andamento, a proteção é eficaz. O art.
69 diz: "São canceladas as execuções, suspensas pela Medida Provisória- n~ 143, de 8 de
março de 1990.
Sr. Presidente, peço que a Lei n~ 8.009
seja transcrita fazendo parte do meu discurso,
por que ela tem um grande alcance social,
foi de grande importância.- Veja" v:-Ex': eu
lutava pela proteção da casa, do bem de famílía do trabalhador, da família pobre, e nãÇ>
conseguia. Pois na mesma época, no tempo
do Presidente Figueiredo, estabeleceram medida nesse sentido, assegurando que o bem
de família tinha valor ilimitado, desde que
a família morasse nessa casa há dois anos.
Quer dizer, o bem de família, regulamentádo
pelo Código Civil, qualquer que fosse o valor, era intocáver, bastava que a pessoa o

inscrevesse no Registro de Imóveis. E o nosso
aqui, Sr. Presidente,_~ncontrava inexplicável
resistência--da Arena, à época. O próprio
Congresso criava resistênci_â:, os bancos alega~
vam que não tinha sentido se proteger a casa,
p9rque o sujeito podia tomar empréstimo e
não pagar e, então, a casa tinha que respon-der. Agora, não. A prO!eção existe de forma
até mais ampla. Não é só a casa, são os móveis
_tambc!m; não só apenas os móveis, é a pro·
priedãde rurai.Ainda que o sujeito more numa propriedade rural e o lugar em que ele
more seja considerado um pequeno imóvel,
a nova lei reproduz a proteção constitucional,
que já foi objeto daquela nossa luta. Também
existe aí a i~penhorabilidade.
Diz o- art. 3~:
Art. 39 A impenhorabilidade é opinível em qualquer processo de execução·
civil, fi~cal, prevtdenciária, trabalhista
O_U_ de. out.r:a natureza; salvo se movido:
I) em razão- dos créditos de trabalha·
- dõres ~-a própria residência _e -_das respectivas contribuições preVidenciárias;
li) pelo titular do crédito decorrente
dOfiiülnCiamentõ destüiado ã construção
~ qU à aquisição do imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos ·constituídos em
função do respectivo contrato;
111) pelo credor de pensão alimentícia;
IV) para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições
devidas _em função do imóvel familiar;
V) _para execução de hipoteca sobre
o imóvel oferecido como garantia real
pelo casal ou pela entidade familiar;
VI) por ter sido adquirido com produto de crime ou para exetução de sentença
penal condenatória e ressarcimento, in·
deniz_ação ou perdimento de bens.
Como eu 'ciisse aqúi" anteS, nãO se poderá,
de fonna alguma, prQteger~se a má fé.
O af!:. 4~_ diz:
"Não se Oenefidará do disposto nesta
lei aquele que, sabendo·se insolvente,
-adquire de má-féimó"tel mais valioso para transferir a residência familiar, desfa.
zendo-se ou não da moradia antiga".
Tive diversos projetes, alguns convetidos
em leis, que nasceram das anSiedades popula!es, no t:ontato com o povo na -campanha.
Já disse uma vez que a campanha política
é fonte de informação. Aprendemos muito
mais do que ensinamos. Aliás, disse que só
realmente aprendemos quando estamos ensi·
nando. O povo é uma fonte de criatividade.
Às vezes, num colJÚcio, recebelnos de homens simples, homens analfabeto_s, uma lição, uma sugestão_ que urii sábio não dá.
Semelhante a este projeto, tive um outro
sobre a promi!:is(5ria rural, que se tornou lei.
Advogado do Banco do Brasil, eu via, como ocorreu em Ibiporã; -que milhares de lavradores estavam para ser executados, inclusiv~ pelo Banco do Brasil, porque eles vendiam _Q seu produto; o comerciant~_que o
adquiria emitia uma promissória. aO invés de
fazer o pagamento; o produtor descontava
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a promissória rural no banco; com o seu endosso. Por insolvên_cia eventual ou por má
fé do comprador, o devedor era executado
pelo banco; ele tinha que pagar de novo a
promissória, quando já tinha entregue o seu
produto.
Entáo, esses projetas nasceram de sugestões na rua, na campanha, do testemunho
de fatos sentidos e vividos.
Termiriõ~ assim, feliz, até emocionado,
com esta vitória nossa, com esta vitóría do
Congresso Na_cional, porque o próprio Presidente José Sarney, quando tomou a li!J:erdade
de mandar esta última mensagem, ao_ .Congresso, o fez porque vivera a nossa luta aqui
dentro e sobre isso me falara muitas vezes.
Congratulo-me, também, com o ex-Presidente José Sarney, que mostrou nisso a sua projeção sentimental, a sua identificação com os
humildes e com os marginalizados.
A partir de hoje todos os brasileiros terão
a casa protegida, mesmo que eles não a inscrevam no registro de imóveis, basta que seja
a última casa, o último bem que ele possua
para que a proteção seja completa.
Se outros houver. mais de um imóvel, ainda que residencial, um pelo menos ficará sem·
pre em poder dele e a justiça não o tomará
qualquer que seja a dívida, a não ser aquelas
que a lei ressalva.
Estou feliz, muito feliz, nesta tarde; valeu
a luta, valeram os projetas, as dezenas de
discursos. Venceram os humildes, o povo
venceu. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz
Maya)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURNAL BAPTISTA (PFLSe. Pronuncia o seguinte discurso.")"- sr.
Presidente, Srs... Senadores,_através da Lei
n" 7.505 - ã Lei Sarney - o Ministério
da Cultura vinha sendo modernizado e adaptado as múlti{?las iniciativas de incentivos [Iscais de pessoa~ físicas e furfdicas; apoiar estudos, projetas e Rrogramas culturais nas diver:
sas regiões do Pà~.
A Lei Sarney eVW:enciou a sua indiscutível
eficácia, multiptica-il~investimentos nas diversas formas de criaç
artística- cinema,
música, teatro. artes pi ticas, folclore, dança, circo, edições e restau ção de bens móveis tombados_p_elo Patrimó ·o N<icional, to·
talizando durante a fecunda ge -o do Ministro José Aparecido de Oliveira m ' de 1.300
projetas realizados.
A verdade ~_que, no período de 1985 a
·1989, o desempenho do então Mip.i~tério da
Cultura, através da constelação dos órgãos
que o integravam, projetou, no cenário nacional, a personalidade do Ministro José
Aparecido de Oliveifa como uiD admínistra·
dor de invulgar talento, excepcional capacidade empreendedora e inexcedível probidade.

Consagrado, dentro e fora das nossas fron~
te iras_, ~mo ,poiíticQ e intelectuil, o Ministro
José--Aparecido de Oliveira destacou-se, so·
bre;tudo, pelo êxito dos esforços e trabalhos
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que cuiminaram no advento do _Instituto ln~
ternacional da Língua Portuguesa, criado
com o irrestrito apoio dos Presidentes José
Samey, do Brasil, e Mário Soares, de Portu-

gal, e dos cinco países afriCanos de expressão
portuguesa, com a finalidade precípua de
promover a defesa da língua portuguesa como patrimônio desses países e, preponderantemente, o enriquecimento, a sua difusão e

prestígio-internacional como veículo de cultura e cooperação, a serviço da paz e do desen·

volvimento, tendo já, deste plenário, me fcferido a este assunto.

São estas as considerações que me parecem
oportunas quando o Ministro José Aparecido
de Oliveira, tendo deixado o Ministério, re·
toma às suas atividades políticaS e culturais,
levando consigo os aplausos, o respeito, a
estima e sincera admiração- do povo brasileiro.
Convém assinalar, de passagem, os imen"
sos seniços que José Aparecido de Oliveira
prestou ao Brasil como Governad_or do Distrito Federal, que consolidou e expandiu o
prestígio, internacional de Brasília, de tal forma que a UNESCO deliberou elevar a nova
Cap'ital brasileira à categoria de património
cultural da humanidade. Desejaria concluir,formulando a José Aparecido de Oliveria, ·
amigo dileto de muitos anos, e à sua digna
familia, Votos de felicidade ·pessoal, rogando
a Deus ·que lhe proporcione longos anos de
'vida, a fim de que ele prossiga na sua brilhante trajetória política, administrativa e cultural, como uma das mais insignes e dignas ex:
pressões da nacionalid_a_de brasileira. (Muito

bem! (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Piesi~
dente, Srs. SenadoreS, as- teli:comunicaçõeS
estão presentes no nosso cOtidiano: na transmissão de sinais de TV, no telex, no telefone,
no transporte de sinais de comunicação "não
voz" de diversos tipos p-ãra muitas fínãlidãdes.
Vivemos em Santa Catã.rina wn momeritO
difíCil no Setor de telecomUnicações, porém'
com vários--projetos-·eiif ãridãfilento Vfsãlldo'
a retomada da qualidade.
'
O Bcisil já osteritõu Uril-siSfema de telecomunicaçõi:s de níveis de primeiro mundo, inclusive sUperior ao ailic!fiCãilõ, ·na década de
70. E Santa Catarina, Deste Contexto; foi pioneiro e possuía a melhor empresa de teleco-municações do País.
A queda na qualidade dos serviços deve-se
principalmente a ·centralização decisória setorial em BtasíJiã., ao" tisCfdas empresas operadoras como instrumento de políticas governamentais equivocadas e ao b_aix_o_ investimento
no setor.
Compondo um conjunto de iniciativa, está
em apreciação no Congresso Nacional a Medida Provisória o" 151, de 15 de marçO de
1990, que em seu art. 12, promOve a fusãó
das atuais empresas operadoras estaduais dó
7

sistema_d_e_telecomuniCações, em sete_empresas regionais. Esta idéia é centralizadora, coloca m-ais um nível decisóiíO acima das atuais
operadoras, contrariando o que propõe a moderna administração.
No grave momento nacional que estamos
vivendo, com profundas alterações na economia do País, (sem entrar no mérito do atual
plano económico) não se justifica a pressa
que, certamente, determinará a superficialidade no exame da situação do Sistema Na"
-cional de Telecomunica-ções.
Esludar este importante tema mais adequadamente interessa a todos os brasileiros.
Até por que existem outras opções além da
sugerida pelo GOVerno Federal.
Por que a pressa? Por que as telecomunicações, reco-nhecidas internacionalmente como o componente mais importante da infraestrutura nas economias ava_nçadas, receberam exatamente meia dúzia de linhas escritas
no ·seio das profundas reformas contidas na.<;
muitas medidas provisórias atualmente ern
estudo?
.
.
Todos reconhecemos que o Brasil precisa
mudt,~.r_,_ Queremo~ as mudanças. Mas a.~ queremos corretas e·duradouras.. Queremos
equilíbrio e sansatez. Queremos participar.
Já que ã estratégia de guerra à innação
utilizou-se do elemento surpresa _como tática,
o plano foi concebido centralizadamente. Porém, alguns aspectos das medidas carecem
certamente de exame mais minucioso e demorado. O tempO que a votação da medidas
oferec~ é _ex_íg!J.O.
__
O próprio Governo Federal já reeditou
duas das medidas provisóriaS diante -da constatação de sua imperfeição. Não existirão outros itens imperfeitos -no -plano?
Achamos que o 3rt. 12 da Medida Provisória n~ 151, de 15 de março de 1990, é inadequado, prejudicial aos interesses dos Estados
da federação. Santa Catarina não pode ser
prejudicada. Vamos rejeitar a Medida nq 151,
para apreciâ.t' co'm mais ponderação o tema
das telecomunicações. (Muito bem!)
_O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz M11:ya)
- Conce.dp a palavra ao nobre Senador Divaldo Su_ruagy ..
O SR.I)JVA_LDO SURUAGY (PFL- AL.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil vive um momento crucial de sua existência cmilo Nação.
Os brasileiros est<lO pe"rplexos, insegurOs,
apreensivos e preocupados com a amplitude
e a complexidade das reformas adotadas pelo
Poder Executivo, como conseqüência natural
e_ inevitável da mudança de Governo. Não
cjue faltem à opinião pública compreensão
e razoável dose de receptividade, mesmo ante
a dureza e a generalidade das medidas prescritas, num país de enorme diversidade e tão
assimetricamente desigual como o nosso. Na~
da tenho a opor, portanto, quanto à "urgência, a riecessidade e o dever do Executivo
de realizá-las.
O que me preocupa é menos a forma das
iniciativas do que o fundamento com que se
pretende vê-las aprovadas, excluindo-se a
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discussão, pelo Congresso, de seus erros,
omissõe!?, carências e inCQnstitucionalidades.
Areação do Le~slativo que é em suâ preponderante maioria favorável às mudanças não
pode nem deve ser tomada senão como o
exercício de seu legítimo dever de apreciar
e aprimorar cada uma das medidas PiO\iísórias, antes de aprová-las.
Creio por issd'qtle devo começar solidarizando-me com a posição de todos aqueles
que, conscientes de seu papel constitucional,
não se intimidaram ante a decretação da imutabilidade do Plano. Ninguém no Poder Executivo, nem mesmo o Presidente da República, tem o direito de ~os impor regias de
conduta, em nome da conveniência nacional.
Devemos repelir as declarçaões peremptórias
e por isso mesmo inaceitáveis- de todos aqueles que, como o Líder do Governo na Câmara, afirmaram que o Plano é inegociável, ou
que, como o Ministro do Trabalho, asseguraram que o plano é "imexfvel",
Registro com satisfação a iniciativa do _Senhor Procurador-Geral da República que,
com exemplar altivez; propós perante o Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade contra as Medidas Provisórias n"" 153, que "define os crimes de abuso
do poder económico", e 156, que "define
os crimes contra a fazenda pública, estabelecendo penalidades aplicáveis a contribuintes,
servidores fazendários e terceiroS que os pratiquem".- Triblito__!llinha homenagem ã integridade e à independência da Magistratura,
na figura dos titulares da 1' Vara Federal
de Alagoas, DoutOr FranciSco-Lacerda Dantas, e da 2• Vara Criminal de Bagé, no Rio
Grande do Sul, Doutor Marcos Danilo Edon
Franco, pela negativa em aplicar, sem a aprovação do Congresso Nacional, penas cominadas nessas mesmas Medidas, em face de
sua notória e flagrante inconstitucionalidade.
Solidarizo-me ainda com o jornal Folha de
S. Paulo, vítima da arbitrariedade policial,
num claro e insofismável atentado à liberdade de imprensa, em nome da suspeita de
prática ílegal de troca de faturas em q:uzados
novos por cruzeírcis, prevista na própria
cartilha do projeto, para os serviços prestados, como é o caso da publicidade. A imprensa brasileira, que tem se portado com isenção
e elogiável eqJJi,líbrio, precisa cumprir o seu
papel de i:esistência democrática, sob o tisco
de sucumbirmos à tentação totalitária.
Não será com métodos totalitários e autocráticos que construiremos um regime liberal.
O liberalismo não pode servir de biombo para
a implantação de um Estado policial que é
a sua negação, a sua antítese e a sua própria
contradição.
Lamento que o Sr. Ministro da Justiça, cujo equilíbrio e espírito público todos reconhecemos nesta Casa, por sua brilhante atuação
na Consíitlliilte, se veja envolvido na lavratura de atos que seguramente não são de sua
autoria e muito provavelmente não passaram
por seu crivo. É sintomático, alíás, que a Medida Provisória n~> 156 traga não O.S;Cu referendo, mas o da Sr" Ministra da Economia, Fa-
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zenda e Planejamento, muito embora se trate
de tipificação de novos crimes c de seu apenamento. Uma prática que mostra o de.s.con-

trole e a inépcia da administração que se
inicia.
Ninguém nega que o plano de estabilizaç_ão
tenha o apoio e a solidariedade da maior parte do povo brasileiro. Os índices apurados
nas pesquisas de opinião pública, que indicam
aprovação de 81% dos entrevistados, não deixam dúvidas quanto ao fato, O Executivo,
por sinal, rem se aproveitado desses índices.

para reforçar a sua pOsição de intolerância
perante o Congresso, quando deveria_.saudá-lo como prova de vitalidade social, de politização e de maturidade do povo bra~ileiro.
O que não podemos nos e~que~er, porém
é a inevitabilidade de alg!;!ns resultados. Entre eles o de que, num só golpe de audácia
e temeridade, a nova administr-ação liqüidou
de vez _com. a.credibilidade dos instrumentos
de poupa"nça popular, como é o caso da caderneta·de poupança, depois de quase trinta_ anos
de existência. Não valeram as garantif:l-5 legais
em relação aos depósitos de até_ 3.SOO UPC,assegurados por todos os governos, desde

1966, mesmo quando feitos _em ínst.ituições.
financeiras falidas ou sob o regime de tiqüidaçã.o extrajudicial.
·
As mesmas pesquisas que indicam a aceitação popular do plano eCOJl:ómico mostram
que a confiança dos poupadores na cadcmeta
está ferida de morte. Apenas vinte e_ n,ov~
por cento das pess9as ouvidas pelo Ibope e
menos de sete por cento das ouvidas pelo
Jornal do Brasil !ie declara_m ~i~postas a voltar
a reapticar nessa modalidade de pou-pança.
E a maioríã. dos que opinaram na sondagem
do Ibope mostraram-se contra o confisco dessa aplicação.
O decano dos jornalistas brasileiros e Presidente da ABI, Barbosa Lima Sobfinho, já
ressaltou em artigO, no que concerne ao congeláme"nto dos depôsitos, :a desproporÇãO -do
castigo aplicado a todos os poupadores, equiparados. sem cbmpla.t:ênda, aos'espe'culildores: ."vale a pena "lembrar que Platão já rios
dizia que a obra-prima da injustiça é parecer
justa. Parecer e não sei".
De que lado está a ética, Srs. Senadores?
Ao lado dos que acusam os adversários de
pretenderem fazer o que depois se faz, ou
ao lado dos acusados da falsa imputação?
Num jvlgamento irrec;orr(vel, do alto de sua
serenidade, é ainda desse exemplar brasileiro
a sentença irretocável: "para se evidenciar
a importância dil poupança, basta lembrar
que o candidato do PRN citava a sua supressão como um pecado do seu contendor, Luiz
Inácio Lula da Silva. O que seria um erro
para o PT pode transformar-se em virtude
para o candidato vitorioso?"
_
O mesmo presidente. os mesmos ministfos
e os mesmos líderes que taxam o plano de
inegociável. imutável ou "imexível'' são os
primeiros a reconhecer a<; suas imperfeições.
a sua precariedade e a necessidade de seu
aperfeiçoamento. Chamo a atenção da Casa
para o fato de que as Medida~ Pro\·isór:ias
n·" 171 e 171. de dezessete-de março. alteram.
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respectivamente, as de números 160, que trata do Imposto sobre Operações Financeiras,
e 168, que institui o cruzeiro, ambas de dois
dias antes!
Mais do que isso, a de númerQ 1'?4acolheu
inúmeras da_s_ r_edamaçõe!t de toda a sociedade corrigindo alguns dos-abusos das anteriores,_ relativamente aos transportadores de
cargas, aos desempregados, aos depositantes
de fundos de curto prazo e outras omissões
imperdoáveis, num plano que vem sendo es~
tudado e formulado há pelo menos três meses. E::.sa;-correçóes. no enianto·, Oerll supri~
mem os. vícios de inconstitucionaÜdades de
que estão eivadas. inúmeras daS m"edidas, nem
superam as distorções já apont~dás! como
por exempló a que- úata dos "que estão na
iminência de prosseguir tratamento médico,
submeter-se a intervenções cirúrgicas ou não
puderam, como 110 casCfdos bolsistas no exterior. transferir recursos para a sua manutenção.
Alguns exemplos dessa mística da infalibidadc são estarre.cedore.s. A Minis_tra da Economia, Fazenda e Planejamento atribuiu aos
Bancos o propósito de sabotar o_ Plano, depOis dó terrõr que se seguiu à divulgação das
medidas,_No entanto, .é.o próprio Presidente
do Banco Central', seu subordinado, quem,
em cntrevista.à_rev_i$,ta Veja desta semana,
confessa: ''Nós c;ometemos erros elementares
na comurticaçãO do P(ano e isso induziu muita
gente ao_ erro'~·- E, para exemplificar o que
foram esses erros bru_tais de ..comunicação,
se pode ver, numa das reportagens, que no
domímgo, dezoito de março, véspera do fim
do-fCiii\dO bao.c.ário e.da reabertura das ihsti~
tuiçÇJes financeJr.as, o Banco Central distribuiu nada me.qos de. no.ve _circulares: as de
números 1599_ à 1607, a primeira-e a última
das quais apenas para tratar da tr_a.nsferência
de titul~rida9~ a qu~. se refer~ o artigo doze
-da Medida Provisória n" 168, por sua vez alte·
rada pela de númeJ;O 172!
- A~te táis evidências, deverá o Congresso
Na.ciona.t _ct_trv~r-s_e à cop.veniênGia_do Chefe
do Executivo, aceitando passivamente a impla_ntaÇãO do ·teáor policial, em nome da popularidade alardeada pelo Presidente da República? Como fazê-lo, no q~.omento em que
o Judiciário, o Ministério Público e a lmpren~a cumprem zelosamente o seu papel, advertindo para os. abusos, denunciando o arbítrio
e .criticando os .erros e intolerâncias clara·
mente demonstradOs pelOs que desejam, co·
mo no Plano Cruzado, valer-se da passageira
e momentânea credibilidade popular do Plano?
Sob o titulo de_ "Truc.ulância nas Ruas",
a revista Veja mostra os_riscos a que_estamos
_todos_ submetidos. A reportagem assinala que
"o pacote foi inaugurado através de uma suc_es.São di!- barbaridades_ contra os direitos do
cidadão comum". chamando a atenção para
o fato de que a caça às bruxas. desencadeada
como o subprotudo mais evidente do regime
de terror que se ameaça implantar no Pai!->.
já levou até à aprecm;ão de um livro, um
ano c cin.co meses depois que a ConstituiÇão
proibiu qual<.Juer forma de censura. A conclu·
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são inevitável é, lamentavelmente, a de que,
como frisa a revista; o Ministro da Justiça
e o Secretário da Polícia Federal perderam
o controle sobre a pc;>lfcia que são pagos para
dirigir. Como- dísse Octávio frias, o Diretor
da Folha de S. Paulo, "nem nos tempos da
ditadura fomos vítimas de violência semelhante".
O Presidente da República não pode, em
nome de uma suposta credibilidade_ para a
prática de seus a tos, e invocando sua condi·
çáo de ~leito pelo vot_o, ímpar limites ã ação
do Congresso cuja autoridade, cuja credibi·
!idade e cuja legitimidade igualmente advêm.
da mesma fonte legítima das urnas.
Repito, como uma adverténcia mais uma
vez necessária. que não me oponho a um
plano de estabilização económica, por mals
duro que seja. Não sou a. favor da inflação.
Condeno com a mesma veemência a especulação, a ciranda ~inanceira e_a_ação nefasta
dos atravessadores. Concordo que é preciso
redimensionar o Estado, enxug<~:r a_ máquina
administrativa e- fortalecer o pa-pel da sociedade diminuindo a interferência do E-stado.
Reconheço que a este_ plano não faltam apoio
e compreensão popular. Nada disto, púrérn,
dá a qualquer dos Poderes o condão da onipo·
tência, nem o direito à omissão.
O Presidente da República se orgulha de _
ter atendido a sua clieritela eleitoral que ele
mesmo, rememorando Peróo de quatro déca·
das atrás, chama de "descamisados". Há no
Pais a vã suposição de que são o.s ricos e
·especuladores que estão pagando a conta do·
ajuste antünflacionário. As loas que chegam
aos ouvidos do_ poder soam como a eterna
Htania dos áulicos que dizem sempre o que
os po-derosos do dia querem ouvir. Supõe-se
que o País voltou ã normalidade, que tudo
se ajusta, qüe a inflação desapaieceu e que
a e_conomia retoma o seu ritmo de crescimento. ~ta, no entanto, não é a realidade
a que estamos assistindo.
No momento_, trinta mil canavieiros ern
Pernambuco estao há duas semanas sem receQer seus parcos e minguados salários. QUarenta e três mil metalúrgicos em São_ faulo
estão em fé.das cOletívas, duzentos mil empregados da construçáo civil já foram despe·
didos e Cerca de trezentos mil caminhoneiros
estavam paralisadOs em todo~o País. O salário
mínimo, em vez de ter o seu poder aquisitivo
_recomposto mensalmente com um gánho real
de três por cenú)cOmo determina a lei aprovada pelo Congresso, ficará congelado por
t~ês meses e ainda assim sujeito a fndices fixa·
dos pelo Governo~ Sob a alegação de que
a queda dos preços aumentará o poder aquisitivo dos assalariados. as medidas pwvisórias fize(am desaparecer do reajuste de abril
os oitenta por cento estimados da inflação
oficial de março.
O confi.\.co não atinge só os salários nem
os que pouparam no passado. Quem, acreditando no Governo, abriu uma caderneta de
poupanç<~ de dez mil cruzeiros no dia 22 de
março. por exeJ_TI_p_!g. receberá em 22 de abril,
uma correção dG. dez por cento. se esse for
o índice prefixado pelo Governo. mais meio
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por q:nto "do valor líquido apurado nas alie
por cento de juros, o que dará a importância sua autoridade direta, cônjuges, companheinações" (artigo vinte e dois), o que reprede onze mil e cinqüenta e cinco cruzeiros, rOs ou·parehtéS ate o segundo grau civil, muito embora esta seja determinação constante
senta, para um patrimônio estimado em vinte
quando, respeitadas as regras anteriormente
da LeLrro 1.711, de 1952, o velho Estatuto_ _bilhões de dólares, segundo o próprio prograem vigor, deveria dispor de, pelo menos dezoito mil, quinhentos e noventa e dois cruzei- dos Funcionários Públicos Civis da União.
ma do Governo, a importância de cem milhões de dólares!
ros e cinqüenta centavOS. -Em out"ras palavras,
O
que
temo
é
que,
a
partir
de
agora,
a
a cada dez mil cruzeiros aplicados a perda
Creio necessário_ repetir mais uma vez que
_apenas
para
todos
os
servidores,
inlei
valha
será igual a sete mil e quinhentos e trinta
não sou contra a privatização de estatais, a
e sete cruzeiros e cinqüenta centavos. Em clusive Ministros. riias não valha para o pri·
diminuição do papel e do poder do Estad,o,
termos relativos, um novo confisco de setenta meiro deles, que é o Presidente da República.
nem contra o fortalecimento da iniciativa pri·
Afinal,
aplicada
a
lei
em
sua
impessoalidade,
e cinco e trinta e sete- décimos por cento!
vada, O que não posso entender ou aceitar
ímpedido
de
ter
sob
Sua
Excelência
estaria
As perdas maiores, porém, serão su~ten
-é ti furõ"r privacionista, como um fim em si
tadas exatamente pelos "descamisados" que sua chefia o seu próprio cunhado. parente
mesmo. O exemplo do Banco Nacional de
afim,
cOmo
ensinam
os
doutos,
os
tratadistas,
percebem salário-mínirrio. Tomando-se o saCrédito_Cooperativo é ilustrativo. Para não
Os
requia
doutrina,
a
lei
e
a
jurisprudência.
lário mínimo de março de 1986 como igual
ser liquidado, em face da dívida não honrada
sitos
da
universalidade
e
da
impessoalidade
a cem, o seu valor em abril seria de 62,8
com credores externos, o Tesouro Nacional
(sessenta e dois e oito décimos).-Com as no- da lei são o fundamento do_ Es_tado.de D_ireito
assumiu o seü prejuízo apurado_em balanço.
vas medidas, e estimando-s.c a prefixação da e das sociedades democraticamente organiTrata-se de uma sociedade de economia mista
zadas.
O
Che_fe
de
EStado,
por
mais
me~<iiâ
correção de preços e Salários de abril em dez
que tem, entre seus aciQnistas privados, inú·
nico,
por
mais
autocrata
e
por
mais
onipopor cento, esse índice. cai para 38,1 (trinta
meras cooperativas brasileiras. Nada impetente
que
seja,
pode
estar
acima
das
regras
e oito e um décimo), o que equivale a uma
diria que, em vez de extinto, fosse privatiperda real de vinte e_ oito por cento em rela- e das normas jurídicas que ele mesmo impõe,
zado, através_ da venda, em pregão, das ações
mas
nãO
pode
estar
acima,
enfim,
das
normas
ção -a março, e quarenta e um e oitenta e
hoje em poder do Estado, na proporção do
do
próprio
Direito
Natural,
em
cuja
órbita
três décirilos por cento--em relação a janeiro-!
número delas já possuídas pelo setor privado.
se
inser~
a
questão
do
parentesco,
desde
o~
Estranha proteção e estranha opção pelos poCOin inedida desta natureza, se estaria _evitempos imemoriais da Antigüidade Clássica!
bres.
tando o desemprego de seus servidores, os
Manifesto ainda minhas dúvidas e meu reNão é só entre os servidores c empregados, ceio quanto à amplitude de duas outras Medipercalços que vivem hoje os seus correntistas
porérn~ que se abatem as sobras da recessão
e acionistaS pelo bloqueio de suas disponibidas Provisórias, para as quais peço a atenção
e do desemprego. Passados vinte dias da di- da Casa. A primeira é a dç número 155, que
lidades, e o fim do único banco cooperativo
vulgação do pacote económico, o Banco Cen.do País. O mais grave neste caso é que projeto
cria o Pragrama Nacional de Desestatização
tral ainda não havia expedido circular, autori- e dá outras Providências. Dé acordo com o
de lei neste sentido já tramita há alguns anos
zando a Associação: das InstituiÇões do Merno Congresso Nacional, bastando portanto
artigo segundo, s~rão privatizadas, vejam
cado Aberto, a Andima, a.executar as normas bem Vossas Excelências, ·.. as empresas congue o Executivo se empenhasse por sua apro·
vaçâO jUnto à maioria que diz possuir em
acordadas entre as duas instituições para per~ troladaS direta ou indiretamente pela União
mitir a abertura do mercado financeiro, para- e instituídaS Por lei, ou ato do Poder EXecu<i.mbas as Casas.·
lisado inteiramente há duas semanas. O mer- tivo". Excetuam-se dessa aut"orização ampla,
A contcapartida de exemplos como esse
cado exportador de café_ e_stá parado também
é_ a que_se verificou com órgãos cujas funções
irrestrita e ilimitada, segundo prescreve o panesse mesmo per(oda. Em face da medida rágrafo segundo deste mesmo artigo (cito texsão perfeitamente privatizáveis ou exercidas
.que extinguiu o IBC, nada menos de_cinqlienpor outros órgãos e instituições públicas e
tualmente): "as erripresas pUblicas ou sacie·
ta mil sacas se encontram -nos portoS de Sanque no entanto foram preservadas e em altos e do Rio de Janeiro, por falta de um dades de economia mista que exer"çam ativí·
-guns-casos- reforçadas. Refiro-me, em espedades de comp~tência exclusiva da União,
órgão frsplizador que cumpra essa formalicial, à Fundação d~tinada à formação· e ao
dade. Esta, no entanto, não é uma situação de acordo com os artigos viii.te e um e cento
aperfeiçoamel].tO dos servidores públicos, ati·
e setenta e sete da Constituição Federal".
peculiar desse mercado. Desde 15 de março
vidade que, com igual proveito e .maior eco·
o País não efetiva eX(lOr'tações, SãJVo as- que Uma leitura desses. dois dispositivos mostra
nomia, tan~o poderia ser exercida pelas Unique estão apenas implicitamente excluídas as
estavam anteriormente contratadas. O câmversidades Federais, através da instituição de
bio está teoricamente liberado, mas nãO há seguintes instituições e entidades: ·a Banco
· cursos específicos, quanto pela Fundação GeCentral (inciso VII), os Correios (inciso X),
fecharqento efetívo dos conti-ato!>, já que o
túlio Vargas, que possui os mais prestigiosos
o
IBGE
(inciso
XV),
a
Comissão
Nacional
prazo anteriormente em vigor, de dez dias,
cursos de Administração, Economia c Finande
Energia
Nuclear
e
algumas
de
suas
subsi·
foi pi-arrogado para vinte e-dois dias que ainças.
diárias, como a N.ucl!!n (inciso XXIII), e a
da não se completaram. Em suma, o País
Petrobrás. Todas as demais empresas públi·
,não est~ Só tenso, in·segui-o e perplexo. Está
A própria reforma àdministrativa que- incase sociedades de economia mista, inclusive
também,em grande parte parado, por falta
cluiu a elogiáyel concent,r~ção ,de P.rerrqgao
Banco
do
Brasil
e
a
Caixa
Econômica
Fede·
de implementação de medidas burocráticas.
tivas e competências antes dispersas por inúral, são, pela Medida Provisória, passíveis
meros ministérios fói feita ~o largo da Consti·
Eu seria o último dos br<bileiros a ver má- de privatização.
tt.iíção e, nO meu entendimeritO, até. contra
fé, iilcompetênciaou auto-sut:iciênda na nova
As aberrações, no entanto, não cessam aí.
expressa disposição constitucionaL O" ãrtigo
equipe_de Gove-rno. Não tenho dúvidas quanO destino de todas as estatai~ brasileiras_ fica
cento e- noventa e q,uairo do texto constituto ao_ afã de acertar de todo o Executívo e
entregue a uma onipotente Comissão, toda
cional dispõe expressamente: ''A seguridade
esse é também o desejo de toda _a represenela de confiança do Presiqe;nte da República,
social compreende um conjunto integrado
tação política nacionaL Louvo, em inúmeros
composta de membros demissíveis "ad nu·
(chamo a atenção para a expressão "um concasos, providências moralizadoras que estão
tum", aos quais caberá, entre outras, a tarefa
junto integrado") de ações de iniciativa dos
sendo tomadas, como a da Medida Provisória
de ~'aprovar ·a destinação dos recursos provipoderes públicos e da sociedade, destinadas
n'' 159, que "dispõe sobre as normas de conniehtes das -alienações". Mais do que isso, ·a assegurar os direitoS relatiVos à saúde, à
duta dos servidores públicos civis da União,
se institui um Fundo Nacional de Desestaprevidência e à assistênCia social".
das Autarquias,e das Fundações Públicas".
tização que, nos termos da própria Medida
No esquema anterior, as três ações preLamento apenas que, em decorrência dela,
Provisória, é definido como "uma instituição
vistas constitucioiialffiente estavam dispersas
tenham sido tornadas insubsistentes ·as nodo setor publico". Ou seja:, para se desestameações dos filhos de alguns dos mais emiem dois Ministérios distintos: o da Previdên·
tizar, cria-se fiais um órgão estatal...A este
cia e Assistência Social e o da Saúde. O desenentes membros do MinistériO, segUramente
surpreendidos pela prOibição de terem, sob_ gestor caberá o montante de dois décimos
jável, o reComendável logicamente, o modelo
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constitucional, enfim, impunha a concentração dessas ações num s6 ministério, o da segu·
cidade sociaL Este é o espfrito e esta é a
letra da Constituição. No entanto, o que se
fez foi dispersar ainda mais essas ações que
devem ser desenvolvidas integradamente_ em
três ministérios distintos, cada um com uma
atribuição diversa: o da._Saúde, o da Pfevi·

dência, juntamente com o do Trabalho, e
o da Ação SociaL No segundo desses ministérios se criou um Instituto Nacional de Seguro Social, o que mostra uma concepção teórica e doutrinária inteiramente equivocada.
Parodiando António Carlos Ribeiro de Andrade, o irmão do Patriarca, posso dizer que
quem escreveu esse modelo "não entendia
do riscado".

O conceito constitucional, legal, teqrico e
doutrinário de Seguridade SOcial não se con ·
funde com o de Seguro Social, Seguridade
e a conttapresração de serviços independentemente de pagamento, indenização ou contribuições. Constitui, como- define a Constituição, um direito social inerente à cidadania
e, por conseguinte, um dever do estado e
da sociedade. O Seguro Social, sim, é aquele
que garante serviços através da remuneração,
do pagamento, da indenização, do risco e
da contribuição. O que a Constituição preVê
é a Seguridade Social. O que o Governo criou
foi_o Seguro Social, que não encontra amparo
constitucionaL
Seria impossível, numa só interve'nÇão, esgotar ·a análise de nada menos· de vinte e
nove medidas provisórias; pelo menos dez
decretos e dois projetos de lei .que· e~~s'tituem
o substantivo do pacote económico. E importante examinar outros graves e inquietantes
aspectos de um conjunto de medidas que nos
foi enviado, com o rótulo da infalibilidade,
da imutabilidade e da intocabilidade. Seria
temerário para o Congresso Nacional, quando o Judiciário se prepara·para julgar a ação
de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral da República, que zelosamen·
te cumpre o seu dever, em relação a pelo
menos duas das medidas provisórias, !)OS curvar-mos ante a onipotência da popularidade
e do populismo com que nos acena o Executivo para a defesa intransigente de sua posição. Durante a campanha eleitoral adverti
para o risco de estarmos comet,endo um errO:,
brutal com a eleição que finalmente se consumou em dezessete de dezembro. Os métodos
usados naquela fase decisiVa-do processO deitorai são do conheciniento público.
Se nos demitirmos de.noSso dever de emendar as medidas, cotrig'ir- os erros, prevenir ·
os abusos e conter os excessos, estaremos ·
prestando um c:Jesserviço às instituições e ao
frágil e combalido regime democrático, sempre sujeito à vaga imprevisíVel dos c;ariSmas
messiânicos que historicamente nos assaltam.
Os que hoje Se curvam ante a realidade emergente de um Brasil que se pretende "novo",
como se a Nação pudesse ser reconstruída
a partir do desejo onípotente· e ·onisciente
de um novo César, não pOdem se esquecer
da advertência histórica que representoU o

pretenSo E~tado igualmente ''novo'' que consubstanciou a ditadura de 1937.
· OU reagiinos, ou corremos o risco de, em
nome de um pretenso Estado liberal, estarmos permitindo o surgimento de um Estado
policial que inevitavelmente sufocará as liberdades, garroteará os direitos e nos fará afundar nas trevas da intolerância. (Muito bem!)
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara o" 79. de 1989 (n" 2.255/89 na
Casa de origem); que institui narinas procedimentais para os processos· que eSpecifica perante o Superior T_ribunal de Justiça e o Supremo_ Tribunal Federal.
A.o projeto não foram oferecidas emendas.
A mat_éria será incluida na Ordem do Dia.
oportunamente.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para ordinária
de amanhã a seguinte

·ORDEM DO DIA
-lPROJEto DÊ LEl DO SENADO
.N" 193 DE 1989
(Tramitando effi conjunto com os
Pro jetOs de Lei do Senado
.n~sc255 e-,2?~·-d~ 1989_)
DisCUSsã'O, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 193, de 1989, de autoria
do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
o estatuto ~a criança e do adolescente, e dá
_outras providências, tendo
PARECER, sob n•· 48, de 1990, da
- Comi.s!Jã~ Temporária, f_avorável ao projeto e-àS_Emell4as_n~~-3,_5, 7 a .10, 12. a
l8, 20 a 22,-24 a_.36 e às. de. n'" 1 e 19, nos
termos de s.ul,:lmendas que__ oferece; _contrário
. às de noS ? e 6; e pela prejudicialidade das
de n'~ 4, 11 e 23 e dos Projetas de Lei do
_Senado naS 255 e 279. de ~989.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 255, DE 1989
(Tramitando em conjuÕto com os
Projetas de Lei do Senado
nM 193 e 279. de 1989)
Discussão, em turno único,_ do Projeto de
Lei do Senado n" 255, de 1989, de autoria
do Senador Nel~on Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
·tendo
PARECER, sob n' 48. de 199_0, da
. :. .:. ComiSsão-Temporária, pel.it prejudicialidade.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 279, DE 1989
...
(Tramitando em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado
N"' 193 e 255, de 19~9)
Discussão, eril iurno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 279. de 1989, de autoria
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·do Senador Márcio Lacerda, que alteta os
art.& 32 e 34 da Lei n" 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que institui o Código de Menores,
dando-lhe nova redação na conformidade da
Copstituição Federal em seu capítulo VII,
arts. 226, § 3:•, e 227, caput, tendo.
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidade.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta·se a sessão às 18 horas e 25
minutos)

APARTE DO SR. LEITE CHAVES
NO DISCURSO DO SR. AFONSO
SANCHO, PROFERIDO NA SESSÃO
DE9-3·90, QUE SE REPUBLICA POR
HAVER SA[DO COM INCORRE·
ÇÕES NO DCN- SEÇÃO II, DE
fO.J.90, PÁG. 6391640
O SR. LEITE CHAVES- Nobre Senador
Afonso Sancho, para sermos honestos e sin.ceros, temos qqe reconhecer que_ o Proálcool
foi o projeto que mais deu certo no BrasiL
Ele se instalou sob as maiores resistências
das oposições a que V. Ex:' se refere. Haja
vista que mal o Proálcool iniciou, se tores técnicos diziam que o álcool era um verdadeiro
·veneno para as ,cidades, que a o~idaç~o dos
carros era imediata: os argumentos eram os
mais preocupantes. Depois começarim a acusar a vinhaça ou o vinhoto de serem poluidores. Houve· uma campanha terrível contra
-o Proálcool o que _ocorreu? Primeiro o álcool
polui menos do que a gasolina, tanto é que
os Estados Unidos até querem usá-lo por esta
razão. Segundo, a vinhaça provou ser o melhor adubo que há no -.Pãis, barã.te~)U assím
os custos com a feitilização de terras. O próprio resíduo, o bagaço, serve para-várias finalidades: ração de gado, é enérgético, além
'de uma multivarieáade de coisas. Hoje, a
cana plantada Ocupa niilhões de mão-de-obra, milhões de braços. Mais dC: 800
pessoas no Brasil eStãO envolvidas coín. a cultura
da cana. Além do mais, o cálculo do custo
do Proálcool é fe'ifo à base de cruzados desva-lorizados. Quer dizer, ele foi O iristrumento
para o nova fronteira. Depois, houve um se. ~or ideológico que-dizia que a falta de feijão,
de milho e de·arro-z·deconia da plantação
•da cana. Isso é unia' inverdade. Pelo contrário, até aumentou o cultivo desses produtos
eis que, a cana é outra alternativa. Basta que
se aumente o financiamento de produção dos
valores agrícolas para que a produção triplique, porém o povo não tem condições Oe
compra. O Brasil pode duplicar facilmente
a sua produção, mas o poder de compra não
• existe. Além do mais o Proálcool está relacio, nado até com a segurança nacional. Não dependeremos do exterior com asila eXistéiJ.cfa.

·mil

Ele foi tão bem-SUcedido que ho~ve até ex~
cesso de fabricaçao de carro a álcooi.'Trara-se
de um motor de excelente qualidade, hoje,
no que diz respeito a funcionamento e econo~
_mia, havendo informações de que a melhoria
pode ser feita a tôdo momento. Sabe V. Ex•
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que muitos países invejam essa nossa- condição. Eu disse uma vez ·aqui que-estava em
Ploesti, na Romênia, na maiot refinaria do
Mundo, com os melhores técnicos desse setor
europeu. Eles diziam que o Brasil encontrou
uma grande alternativa, que era o álcool, e
que eles já não tinham mais petróleo, estavam importando, enchendo os poços antigos,
esvaziados pelo consumo. Que petróleo é coisa nobre, usado só na petroquímica, e que
tínhamos conseguido essa grande alternativa.
Certa vez, estando representando o Senado
em Cuba, perguntei ao Sr. Fidel Castro: "Po_r
que Cuba não produz álcool"? Ele respondeu: Porque não temos terra. nem braços.
E o petróleo que compramos, aqui, é subsis. Agora, para o Brasil não_ há alternativa
mais importante ... Isto há uns 8 anos. "Os
senhores têm tantos milhax:es de hectares destinados- a plantação_de cana, os cerrados,
mão-de-obra disponível. O Brasil é um coisa
fantástica". Então, quem é_ que está resistindo ao álcool?

APARTE DO SR. LEITE CHAVES
NO DISCURSO DO SR. AFONSO
SANCHO PROFERIDO NA SESSÃO
DE 9-3-90, QUE SE REPUBLICA POR
HAVER SAÍDO COM INCORREÇ6ES NO DCN - SEÇÃO II, DE
10-3-90, PÃ G. 640.
O SR~ LEITE CHAVES- Nobre Senador,
eu também fui um dos maiores defensores
da Petrobrás. mas, nesse_ particular, ela está
atuando com visão curta. Ela_se des_yiou. A
Petrobrás de hoje não é a mesma do passado
e. nessa questão do Proálcool, ela está emulada. Ela quer afastar o interesse nacinal,
apenas porque quer produzir petróleo a qualquer custo. Além disso_. v_. Ex~ sabe que,
como daquela vez quando, por razões conhecidas e que já declarei aqui, huuve a elevação
do poço de petróleo, tal fato pode ocorre
novamente. As çircu_n$.t~n_cias mundiais podem ele:yar_o barri_i do petróleo a 100 dólares.
Os países subdesenvolvidos cairão novamen·
te. Se tivermos o Proálcool não teremos essa
dependência. É por isso que estou dizendo
isso. Diga. a V. Ex•, que a Petrobrá!i está
deformada. Ninguém entende mais a sua linguagen. __ Tem sentido ela; a qualquer custo,
querer tirar petróleo do fundo do mar, a 2
mil metros de profundidade? Por que esse
inexplicável esforço se temos a alternativa
do álcnol? Tem sentido ela continuar a importar petróleo e exportar gasolina a um preço
vil para o mercado externo? Então. a Petrobrás está em péssimas mãos. Em mãos_antipatrióticas. A Petrobrá!>.. que foi criada pelo
patriotismo nacional, passou a viver dentro
de uma conc_epção corporativista e agora qLter
acabar com o Proálco_ol a qualquer custo e
sem um argumento plausív_el.
Tenho certeza de que o aparte que dei anteriormente se perfila melhor nessa orientação
de V. Ex' do que o do próprio Senador Jarbas
Passarinho, porque S. Ex• está defenderi.do
a Petrobrás do passado e _eu estou conde_nando a do momento.

DISCURSO ['RONUNCIADO PELO SR. JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 12-3-90, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DCN_- SEÇÃO II,
·DE 13-3-90:
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sein revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
no dia 15 próximo, teremos a posse do Presidente da República, o Dr. Fernando Collor
de Me \lo, eleito democraticamente para ocu·
par esse cargo.
Após 29 anos, o povo brasileiro foi às urnas
em dois turnos. No primeiro turno, tivemos
o" prevalecimento de Collor de Mello e da
candidatura da Frente Brasil Popular- Lula/
Biso!-, que ocupou o segundo posto.
No segundo turno, 35 milhões de brasi·
leiros asseguraram a vitória a Collor de Mel! o
contra 31 milhões de votos dados ao candidato da Frente Bfasil Popular, aí já ccim O
apoio de praticamente toda a esquerda brasileira.
-o regime democrático pleno pressupõe
Governo e Oposiçáo. Não existe democracia
sem Oposição, como também quando falta
alguém eleito p-elo voto livre e democrático
da população.
Sr. Presidente, recebi delegação de 31 milhões de brasileiros para exercer a Oposição
na mais alta Câmara dª_República brasileira.
Todos me conhe.c.em e se o Presidente Collor
de_Mello propuser medidas que venham atende__r_aos reais interesses_ da sofrida população
brasileira, aqui estarei para discutí-las e aprová-las.
Quero, neste momento, porém, suscitar algumas dúvidas a respeito de pronunciamen·
tos do Presidente Collor _de Mello~ quando
da sua viagem ao exterior, como também
quando da escolha do seu futuro ministério.
Quando chegou aos Estados Unidos da
América, Sua Excelência Íoi fotografado ao
lado de dois representantes maiores do capi·
talismo.internacioóal, Dr. David Rockefeller
e Sr. Heni:y Kiss-inger. Estranhamente, o Sr.
_Henry Ki~singer acOffifm-nhou a viagem do
Presidente Collor de Mdlo e marcou com
Sua Excelência urn novo encontro em Lisboa.
Na sua viagem ao Japão, em seguida a um
furteiridividual de caratê,_Sua Excelência teve encontro com economistas e dirigentes do
P_<!ÍS. Três dias após ouvimoS a deClaração
de que os japoneses saldariam a dívida externa brasile.ita em troca da exploração do ouro
da Amazônia.
Tivemos também notícias de que só fariam
empréstimos ao futuro Goverrio caso houvesse o apoio do Fundo Monetário InternacionaL Li hoje a notícia de que o Fundo Monetário Internacional, qt.ie havia prometido
uma ajuda a Menen, na Argentina, já a cancelou. Sabem@ como age esse Fundo.
Sr. PiéSídente~ O-Si'. Fernando Collor de
Me \lo - e (lqui_ qUero render uma homenagem a Sua Excelência - _sab~_. corilo ninguém, criar o-'fato político. Desde a eleição
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não se passou um dia sequer que não tivéssemos a sua fotografia nas primeiras páginas
de todos os jornais do País, em todos os veículos de comunicação. QuandQ não existia fato
político, andava de patinete motorizado;
quando não existia fato político, andava nas
águas do Lago Paranoá dirigindo um jet-ski.
Sr. Presidente, digo aqui, com a franqueza
que me caracteri_za, que torço para que Sua
Excelência posSa, na realldade, fazer urn bom
GoVerno, mas dúvidas tenho. Vou exemplificar. Quando foi indicado para o Ministério
do Trabalho, que, agora, se ocupará, também, da Previdência Social, o Sr. Rogério
Magri declarou que nada entendia de Previdência Social.
Coisa estranha, absolutamente estranha,
alguém que vai ocupar o cargo de_ Ministro
da Previdência Social de_cla.rar que nada entende de Previdência Social!
Sr. Presidente, o nosso colega, a quem respeito a inteligência, Carlos Chiarelli, todos
esperavam viesse a fazer parte do Governo
ocupando a Pasta do Trabalho, em razão de
ser um brilhante advogado trabalhista e de
ter exercido o cargo de Secretárío do Trabalho no Governo do Rio Grande do- Sul. No
entanto, S. Ex~ _foi indicado para o Ministério
da Educação._
Sei. repito, da sua inteligência, sei que poderá dedicar-se aos problemas da educação
e vir até a ser um bom Ministro. Mas, como
declarou, vai-se aprofundar nos estudos refere.n!e.~ ao prob~ema e~ucacional ?rasilei~o-

0 Sr. Edison LobãOum aparte?

Perrriita~me-

V.

Ex~

0- SR. JAMIL HADDAD - Com muito
prazer. ouço V. Ex•, nobre Senador, Edison
Lobão.
O Sr.""Edison Lobão- Senador JamTI Haddad, não acredito em governos democrático~
onde não exista oposição ativa, presente, forte e patriótiCa. Percebo com alegria, que V.
Ex~ se inscreve entre aqueles que pretendem,
de fato, exercer uma forte oposição--ao futuro
Governo mas observo também que começa
a madrugar nesta oposição. O Presidente Fernando Collor ainda não assumiu o Governo
e já é objeto das observações críticas de V.
Ex~. Ora, tanto quanto V. Ex•, acompanhei
a viagem do Presidente ao exterior, pela leitura dos jornais _e, tanto quanto percebi, Sua
Excelência teve um excelente desempenho.
Foi recebido de braços abertos pelos Chefes
de Estado das principais nações do Mundo
que lhe deram a atenção que o Brasil, por
sua grandeza, merece, e se prontificaram até
em çolaborar com o problema da renegada~
ção da dívida _ext~ma. Os japoneses, a que
V. Ex• se r~fere, no gue tange à ajuda externa
ao Brasil, Condjcionando-o ao aval do Fundo
MOnetário Internacional, fazem rigorosamente aquilo que todos estão fazendo. O
Fundo Monetário Internacional é uma entidade a qual são filiadas mais de 100 nações
do Mundo, entre as quais a União Soviética
que ~g_ora, na a~ertura políti5=a que promove,
começa a se valer também dos préstimos do
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FundO Monetário Internacional. Então, este

é um procedimento absolutamente regular.
Não devemos nunca submeter a nossa econo~

mia ao fuga iritegrar do Fundo Monetário
Internacional, mas, até pelos estatutos do
Fundo, que espontaneamente assinamos, c.omo os assinaram os Estados Unidos, União
Soviética, Japão e até a Alemanha, nós temo~

deveres para com ele e o autorizamos, com
esta assinatura, a fazer as avaliações que fre-

qüentemente faz na econCimía de todos os
países-membros. Quanto ao fato -de que a
imprensa diariamente dedica uma página ao-

futuro Presidente da República, peilso que
não há nada mais normal. O Presidente da
República, em si mesmO, é notíciã. e· SUa Excelência está nomeando os seus ministros,
anunciando providências-que _vai tomar no
seu Govemo,_o que, necessariameríte, é notícia. Se há alguma crítica a fazer, neste caso.
há de ser à imprensa. Acho que ela não merece crítica por isso. Em todo o caso, se alguém
merecesse crítica seria a ímprensa e- não_ -o
Presidente eleito. Até me regozijO corri apresença de V. Ex' como oposidonísta, lamen·
tando que esta oposição comece desde logo,
antes da posse do novo GoVerno e em to reiO
do nada. Agradeço, _de qualquer modo, a V.
Ex~ a permissão do aparte.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobr< Senador
Edison Lobão, tenho visto também nobres
Semidores, .Deputados, pessoas que não
apoiaram a carididatura Collor de Mello, e
que deveriam aguardar um pouco mais, hoje
já correrem para apoiá-lo.-Quer dizer, a recíproca é verdadeira. Eu, não; estou coerente
com meu ponto de vis til.
O Sr. Carlos Alb_erto - Concede-me V.
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD ~ Com prazer,
Ex~ Vou apenas ·concluir meu raciocínio.
Eu segui uma candidatura, meu partido fez
parte da Frente Brasil Popular, fomos democraticamente para a urna, recebemos 31 mi·
lhões de votos dos que não aceitaram a pro·
JX'Sta da candidatura CoUor de Mello e votaram na candidatura Luis Inácio Lula da Silva.
Dentro do regime democrático, como disse, existe Governo e Oposição e ricebi a delegação de 31 milhões de brasileiros para ser
Oposição. Não me estou precipitando. EStou
levantando dúvida sobre certos pontos colo~
cados por Sua Excelência. Inclusive vou refe~
rir, aqui, um que me pareCe_ extremamente
grave: o Senhor Presidente declarou que as
greves "polfticas" serão reprimidas na rua
pela polícia. Ora, qual o conceito de greve
política? Toda greve é uma- údvTridicãção. E
reivindicaç_ão -é--um processo político. Qual
o critério! O que é greve política?
Então, quando Sua ExceJência, no exterior, dizia·: "vOu fazer istO, vou fazer aqUilo,
vou fazer outro fato, vou criar isto", Sua Exv
ceJência falava como se fosse um imperador
ou um ditador, esquecendo-se do aspecto de
que as suas proposiçOes teriam que passar
pelo Congresso Nacional, teriam que passar
pela Câniara dos Deputados. teriam que pasE~

sar 'pelo Senado Federal, teriam que passar
pelas Casas Lgíslativas, para poder, então,
serem transformadas em leis.
·
O Sr. Edison Lobão-- V. Ex• me concede
mais um aparte, porque posso dizer quais
são as greves pOlíticas. O SR. JAMIL HADDAD -- Quero saber, porque, para mim, toda greve é política.
O Sr. Edison Lobão- Nobre Senador,
não _estou falando aqui, no caso, pelo Presidente, mas por mim mesmo. Erftedo que a
greve- política é aquela que se faz não para
defender legítimos interesses da classe operária, mas para tumultuar o processo político
so_cial do País. Esta_é_a greve_ política. Ainda
ontem ouvi uma longa .entrevista do Presidente. CÕlior .â. ' .B_e__çle__Qlobo de T~levisão".
em que perguntaram exatamene isso a Sua
Excelência, sobre a repressão que se_ daria
às greves f)Ofí6cas. Sua Excelência disse que
será uma repr~ssã_o c~n~un,dente. E contund_ente por quê? Porque vai reprimir as greves
com uma política econóniíCa _que_ visa reduzir
a inflação a quase nada, o que, nesta hiPótese, todos ganharão razoavelmente bem e
niío terão, portanto, raZão.para: fazer greve.
Este é o tipO de repressão--que vai fazer, oU
seja reduzir a inflação a níveis toleráveis.

OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Edison Lobão, é mUito interessanTe a pessoa
defender a tese de que o trabalhador não
pode fazer greve, há uma greve que_ é política.
No entanto, quando a Autolatina não aceita
os; preços. do Governo, em lugar de ser recebida pela polícia, coffio a"claSse trabalhadora,
é recebida pelo ?'residente da República.
Esta, a diferença que existe ...
O Sr. Edison Lobão - Estou solidário com
V. Er nesta questão.
·o SR:".IA.MIL -HADDAD - A diferença
é qUe existe,- na rCãlidade,_e sempre existiu,
neste P-ais, uln- acordo das. elftes V. Ex~ é
amigo do Presidente José Sarney. Eu não
sou daqueles que fazem críticas ao apagar
das luzeS, tanto qUe ultimamente não tenho
fdto críticas a:o Presidente José Sarney, porque acho qUe é an-tfético, é Covardia política,
no momento em que Sua Excelência já não
pode defender-se.
O Sr. Edison LobãO- Isto s6 eilgrandeC_e_
V.-Ex'.

O SR. TAJ\"!IL HADDAD - Reconheço
que-- o- Presídente José Saniey passará pela
História como o -PfeSTaerite que instalou a
real deJnO.Cra-Cia ne~t~ País, _porque tivemos
a eleição riiais livre _d_e_ todos os tempos. V e~
nho dizend_o isso reiteradamente nos vários
encontros .de que tenho partiCipado.
Agora,- qual a culpa de nós, da esquerda?
Participamos de algo para levar este-- País a
esta inflação que está aí? Fomos Governo?
Talvez só o tenhamos sido com João Goulart,
durante dois anos, e quando a inflação chegou ·a ·um patamar insignificante e se dizia
que não àa possível convivei-se com uma
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inflação de 7 a 8%. No-enümto; hoje se convive com uma inflação_de 100%.

O Sr. Carlos Albe.i-to - Pernlite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. jAMIL HADI>A'D ~-Com a maior
satisfação, nobre Senador.
O Sr. Carlos Albe~to - Senador Jamil
Haddad, sabe V. Ex" que sou um profundo
admirador do seu trabalho aqui, no Congresso Nacional, prin.cipalmente nesta Casa, na
mais Alta Câmara do País. V .. Ex~ faz hoje
um pronunciamento, já com críticas-dirigidas
a um Governo que se vai instalai, GOvefno
que vai tomar posse no dia 15 de março, eleito
pelo povo, que-é o do Presidente Fernando
CQllor de Mello. E V. Ex• fa]a ou <ibofdOu
ilo seu discurso, sobre oposição, afirinindo
que no regime democrático tem que existír
governo, e, por outro lado, tem que existir
oposição. Concoido com V. Ex• E -quem,
aqui, vai discordar de V. Ex~? Existe apenas
uma discordância, que gostaria de exteinar
agora: é oposição racional, a oposição que
possa, acima de tudo, participar da construção de_um ~undo novo, porque estamos com
a perspectiva de um Governo que foi eleito
pela vontade do povo e, como disse V. E~,
numa eleição a mais livre e democrática. Livre e democrática, ·com tal lisura. Mas V.
Ex~ quer, numa_ avant-pre_mieré, já fazer as
suas colocações oposicionistas. Concõidõ,
até porque V. Ex• é um homem de oposição.
Só gostaria que V. Ex• esperasse um pouco
mais, aguardasse um pouco mais, assistisse,
então, às primeiras medidas a serem tomadas
e pudesse fazer a análise profunda das medidas que serão adotadas pelo futuro Gov.erno.
Agora, V. Ex' vem logo com críticas, porque
o futuro Presidente da República, no exteri:Or, apareceu e-m uma fotografia, ou n-a iniprensa fOi pUblícada Uma-fotografia em que
Sua Excelêcia aparece ao lado de David Rockefeller _e de Henry Kissinger e, depois, que
os japoneses pagarão a nossa dívida externa.
Acreditar em tudo isso seria acreditar no que
O Globo publicou Ontem, que o nosso Nerione ganha 1 milhão e 250 mil cruzados, e ele
não ganha; seria acreditar que, se amanhã
aparecesse numa fotografia ao lado de um
Moreira Franco, V. Ex• estaria comprome~
tido com o seu Governo; Se V. Ex• aparecer
numa fotografia ao lado de Moreira Franco,
em momento algum -desconfíarei Ot.i -terei
qualquer dúvida acerca do posicionamento
·político e ideológico de V. Ex~ Portanto, Senador, acima de tudo, num momento como
ue é-dramático, é_difícil, pois o País atravessa
uma crise profunda, e que estamos vivendo
sob a égide de uma infl3ção de 72% que está
torturando o povo brasileiro, portanto, nobre
__ s_enador, V. Ex· precisa, aciina de tudo, pirticipar dessa oposição construtiva, racional,
que possa dar ao Brasil e aos brasileiros o
que todo_s nós almejamos- uma vida melhor
para todos. Sei da preocupação de V. Ex",
e V. Ex• manterá sua postura de oposicionista, mas eu pediria a V. Ex·~-e-Jhe faria
um apelo, aguardasse - e não vamos falar
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dq um filme que ainda não sabemo_s e ~âo
vimos sequer o trailler -; não vamos falar
de um Governo que aül.da ml.o· se insüiJoll;
e não vamos fazer julgamentos de figuras
que, tenho absoluta certeza, são expressivas
e darão sua contribuição para que··este País
possa sair do cao's e possa sair da crise, como
é o caso do nos'so Senador e amigo CarlOs
Chiarelli, que foi lncfiCado para Ministro ·d·a

Educação. Tenho absoluta certeza, e sabe
V. Ex" que Carlos Chiarelli tem todas as qualídades para' acertar no Mínistério_~~ Educação; como Rogério Magii tãffibém as tem
para acertar~no MinistériO do Trabalho e Previdência SoCial, porque é um conhecedor pro.fundo do assunto, é um trabalhador autêntico. Tenho confiança no Governo Fernando
CO!Ior de Mello, porque V. Ex• sabe perfeita~
mente que Fernando Collor de Mello tem
como seu Vice~Presidente um Companheiro
nosso, uma figura ímpar do Senado Fed~al,
que, acima de tudo, dedicou ao Congresso
Nacional o seu tatento, a sua c_olilpetência,
o seu brilho, e foi de fundamenta( importância para que o processo democrático pudesse atingir seu objetivo._ Então, temos um
Itamar Franco na Vice-Presidência da República. Vamos aguardar o início do GovernQ,
Senador, para que possamos então ter as su~.s
críticas, e as suas críticas _seião alt~m.en!e be_néficas pa"ra a Naçélo. C()ndenamos, sim, que
as críticaS já surjam a pariir de agora, e, data
venia, críticas que considero irracionais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Desejo alertar ao Senador·Jamil Haddad
que o seu' tempo já se esgotou há três minutos. De forma que pediria não ·concedesse
mais apartes, porque há outros or:"dores ins~
crito·s.
--- O Sr. Afonso Sancho- Eu só gostaria_ de
um pequeno aparte. (Assentimento do ora·
dor.)- Nobre Senador, faço minhas palavras as do Companheiro Carlos Alberto
quanto ao trabalho, a eficféiicia ~ a compe·
tência que V. Ex~ presta no Senado. Por outro
lado, discordo, em grau e número, desta crftica que V. Ex• acaba de fazer. Primeiro, porque, se o Presidente Collor de Mello aparece
numa fotografia com David Rockefeller e
com Henry K.issinger, é muito melhor do que
se apare<;:esse com pessoas sem expressão.
É sinal de que o Brasil está sendo respeitado,
que os homens de projeção intemaciçnal a
procuram. Segundo, confo!me já disse 9 Senador Edison Lobão, o Fundo Mon~tá_rio Internacional-assim como V. Ex~, que é mé·
dico, não vai procurar o doente, o doente
é quem o procura - o Fundo Monetário ln·
temacional recebe os governos doentes para
poder orientá-los, emprestar recursos e recomendá~tos aos outros países. Outro ponto
que gostaria de abor~ar - e espero que V.
EXf não fique magoado - não existe mais
essa representação de 31 milhões de brasileiros - se for feita, hoje, uma pesquisa,
ver-se-á que está muito baixa _essa representação. O povo brasileiro que votou na candidatura contrária não era de esquerda. A esquerda, talvez, fosse uma minoria naquele
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lilefõ. Era o _povo gue queri~ V<?tar na oposi~
Éformidá:vel a pessoa ser atleta, eu fui espor·
ção, que nãq ç:qncor.da_va, co~ q <_Jutro çap.ditista, sou a favo~: da eugenia da raça~ e:u açho
dato. De forma que esses 31 •milhões estão
q1.1e o esporte tira a pessoa de outras ativimuito aquém, hOje: daqUeles· ciue V:. -Ex~ ~iz · dades que não são, na realidade, de boa mo-_
representar. E mais, nem me~ece crítica <!
ral. Mas o Pr:esidente da R!=!pública, quando
Senador Chiarelli, que foi Vice-Reitor de
não tem o· fato político, aparece praticando
urna universidade. E.çttão t um cjdadãq que
esporte, fazendo coopera dez graus abaixo
foi V ice-Reitor de uma universidade não tem
de zero, andando de bicicleta não sei onde,
condições de assumir um Ministério com a
lufando caratê no Japão, andando no Lago
competência de V. E~, com a perserverança
do Paranoá, enfiill, para que continue fia-Orcom ·que S. Ex~ enfrenta os problemas?! E
dem_ do dia, e se tornando, na realidade, simtambém Rogério Magri, que é um operário,
pático ã população brasileira. Não o critico.
que é um líder operáriO Que obteve brilhantes
Reconheço nele-uma pessoa que sabe,explovitóiias nó mf:iq dó operariado? O Presidente
rar muito bem a mfdia eletrônica, que.sabe
Fernando- Collor~ até agora,' está encami·
explorar os veículos de comunicação no senti·
nhando muito bem questão; e vtinios aguar·
do de sensibilizar a população.
dar, como já disse aqui o Comparl.tieiro Edison Lobão, as medidas. Se as medidas fOrem
O Sr. Edison Lobão - O Presidente dos
e as medidas não estiverem de acordo com
Estados Unidos pratica esporte do mesmo
o que esperam todos os brasileirOs, aí, sim,
modo.
rodos devemos discordar. Por enquanto, não
temos razõeS- fiai-i-isso.O- SR. JAMIL HADDAD - Agora, não
fiz crítica nenhuma ao Sega_dm: Carlos Chiarelli. Éu disse que S. Ex• seria um·e:x;celente
O _SR. JAMIL HADDÃD ::....:.. Sr. PreSidente
Miriistro do Trabalho, e·m razão das suas atri·
e Srs. Senadores, para encerrar ...
buições como grande_ conhecedbr.da,~egisla
O Sr. JutahY Magalhães- Permite V. EX'
ção trabalhista. Mas S .. E"', na verdade~ ·deum aparte, .ilobre Senador Jamil Haddad?
clarou que teria que se aprofundar no probleO meu apa~t~ será ~e_m_ Curto. · ·
ma da educação._Médico que sou, há 40 anos
exercendo a minha profissão, se eu fosse-indiO SR. JAMIL HADDAD - Não depende
de mim, nobre Senador. O Presidente é que -cado Ministro da Educação, não teria, na reame alertou. Mas, como S. Ex~ fez um sinal
lidade, condições de exercer o cargo com o
com a mão, permitindo que V. E~ me aparmesmp y~lor_ que teria atguém que se dedicou
teie, concedo-lhe o aparte.
durante 40 anos ao processo. educacional,
QUanto ao Sr. Rogério Magri, não o.critiço
O Sr. Jut!Üiy Magitlhãe~ - ~e~i pr~ve.
pelo fato _de_ ser ele trabalhador. Vejo, sim,
Ciíttcªm-"qúaiido se fala agora em oposição,
o confronto direto com·a CGT. No momento
nã_g criticam quando aplaudem também um
em que fala na união_ nacional, o PresidenGoverno que ainda não começou. Ê uma coite-eleito coloca no Ministério do Trabalho
sa interessante. Li no jornal, não sei se o
justamente alguém que sempre se confrontou
fato é Verdãdel!o Ou não, -que o Presidente
com a outra grande central sindical, que é
teria dito, numa reunião com os Represen~
a CUT.
tantes do PFL, num jantar, de que não quer
Sr. Presidente, deixo bem claro o me_u posimeia oposição nem meio governo. Então,
cionamento. Não estou critiCando o Plano
não podem achar errado se houver oposição
de Governo, que não conheço. E há um por·
sistemátiCa, porque o Presidente diz que não
menor que deve_ser analisado. O Presidente
quer meia oposição, enquanto nós estamos
Fernando Collor de Mello foi eleito pela elas~
q:uerendo fazer uma oposição educada, uma
se "A", pelo poder económico e pelos boloposição que atenda ao interesse nacional,
sões da miséria. Se Sua Excelência vier a
examinando caso a caso. Se diz que não quer
apoiar os bolsões da miséria_, tenho a certeza
a meia oposição nem meio gove_rn(), Sua Exde que, nesta Casa, vários defensores, hoje,
celénciã. quer a oposição sistemática de quem
do Sr. Fernando Collor de Mello se colocarão
estiver do outro lado, então, francamente,
como intransigentes opositores, porque tal
não entendi esse recado que os jornais dissecomportamento vai ferir interesses de grupos
ram que ele mandou aos políticos.
económicos nacion·rus·e internacionais.~
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
O Sr. Afonso Sancho -Quanto a mim,
Jutahy Magalhães, eu ia justamente focalizar,
não conte V. Ex' com isso. É preciso dizer
agora, est~ ponto. Sua Excelência, jant_ando
os nomes.
com Parlamentares do PTB ou do PFL, teria
O SR. JAMIL HADDAD- Não tenho que
dito o seguinte: - "Olhem, eu quero que
vocês se decidam. Ou vocês são oposição ou
di~er os nomes._ Estou fazendo, aqui, uma
VOcês SãO Governo. Meio termo não admidigressão sobre algo que pode vir a acontecer.
to." Quem radicalizou não fui eu, quem radiEm política, se me disserem o que vai aconcalizou foi· õ Presidente. Quero deixar bem
tecer amanhã, eu não,s.ei. Uma vez, na Asçlaro que não posso criticar medidas que Sua
sembléia Legislativa do Rio de Janeiro, deExcelência ainda venha a tomar, porque não
pois de haver assumido a cadeira e ~isto coisas
vi essas medidas.
que acreditava não ver, eu disse: -"Se me
Estou fazendo uma análise de fatos que
dissessem que um Deputado tinha dado à
ocorreram até o presente momento~ de fatos
luz, eu não iria duvidar do fato, mas apenas
perguntar se-·erã homem ou era mulher. O
que ocorreram, fatos notórios, fatos públicos.

a
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que tenho visto, na minha passagem pelas
Assembléiás Legislativas e pelos Parlamentos
brasileiros, leva-me a ter exatamente'uma n·oÇão que eu- não queria ter.

·

Felizmente minha vida política sempre teve
um norte. Nunca me arredei do 'ideal e nele

.continuarei, quaisquer que sejam-os fatos que
vierem;a acontecer na política nacional.

Sr. Presidente, ao finalizar estas considerações, fique bem esclarecido que fiz uma
análise sobre fatos que ocorreram após a eleição do Presidente Fernando Collor de Mello'

e; também, que sobre o seu Plano ·de· Governo só poderei opinar após ter este Plano
em mãos e da remessa ao Congresso das medidas que pretender. (Muito beml)

do álcool, que necesSitá da ·at;;ãó dii"eta do
GO-v'emo·. Tenho'esperãnças de que 'es_s_e problema de' áléool, através_ da ação do Ministro
O:Zin!s Silva, encontre um deno·minador comum ·e se continue cortr essa grande indústria,
que é urhà fonte de trabalho, de riqueza e;·
que'em última instância, nos livra da sujeição·
de importação de petróleo, em ca~o de emergência. É este o esclarecimento que desejo
dar a V. Ex', parabenizando-o p·or abordar
assunto desta ma_gnitude.
·

, DISCURSO PRONUNCIADO PE' LO SR. JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 12-3-90, Q.UE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÓES NO DCN- SEÇAOll,
DE I3-3-90.
O SR. JAMlL HÁDDAD (PSB- RJ_-Para
discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, '

APARTE DO SR. JOÃO MENEZES
NO DISCURSO DO S{l. JUTAHY MA'
GALHÃES, PROFERIDO NA SESSÃO DE I2-3-90,. QUE SE REPUBLI· o Senador E_Qí_son Lobão apresenta Um subsCA POR HAVER 'SAlDO l:DM IN- titutivo que, na realidade, é do Senador Juta·
CORREÇÓESNODCN__:_ SlrÇÃOll; hy Mag~lh~es, apenas com um parágrafo a
DE 13-3-90, PÁG. ó63: .
. - ·ma:is, 'relacíonado com o mt-, 66-A.

O SR. JOÃO MENEZES -Eminente Senador Jutahy Magalhães, reputo este assunto

do álcool como sendo uma vergonha nacional. Conversando com o Ministro Ozires Silva, disse-lhe que o Programa do Álcool deve
ser uma questão de honra nacional, que não

podemos deixar naufragar esse Progra11111.,
quanqo países que vieram depois de nós já
estão usando o álcool, querendo até nos vender. Tenho muita confiança no Ministro Ozires Silva. S. Ex~ é um homem muitO expe-

riente, muito preparado, com condições de
examinar este problema a fundo. Na conyersa
que mantivemos, o Ministro disse-me que a
situação é grave, difícil. Diffcil porque o preço do álcool de cana-de-açú_car ultrapassa todos os limites de valor. Hoje, compra-se um
barril de petróleo por 18 dólares, enquanto
o preço do álcool da cana-de-açúcar é quase
cinco vezes maior, Disse-lhe que esta é uma
situação momentânea; porque hoje o petróleo custa 18 dólares o barril, mas não sei
se em m.erço ou em julho esse preço será
18, 30, 40 ou 50 dólares, pois é um produto
sujeito ao intercâmbio internacionaL Fiz lembrar que a plantação de cana-de-açúcar na
Amazónia, na região de várzea, é quatro vezes maior que a pro-dução do Nordeste, e
com um índice de sacarina quase iguàl. Na
Amazônia não se tem ·direito nem de fazer
um engenho para produzir açúcar demerara
ou coisa parecida. Disse-lhe também que estamos vivendç:t um período inflacionário muito grande; se a situação normalizar, evidentemente haverá um equilibrio entre a produção
de cana-de-açúcar e a compra do petróleo.
Oisse-lhe, também, que não entendo como
o preço da gasolina é muito mais elevado
do que o preço do álcool para o consumidor,
uma vez que S. Ex' havia afirmado que o
cüsto do álcool era superior ao da gasolina.
Isso pareceu-me uma contradição. Da conversa que mantive c_om o Ministro, pude ded~ir que S~ E~ está muito interessado no
problema e falou em até subsidiar a produção

Eu estava fazendo a leitura do projeto do
Senador Odaçir Soares e preparando justa·
m~nte opta emenda supressiva. ao item 2, reti·
rando, após a palavra "voto", a expressão
"mas poderidó encaminhai a votação e requerer verificação d~sta".
Sr. Presidente,_ o_ Líder do Governo será
mais um Membro das Comissões, ·com ~sa
red::lção -que esiá, inclusive, no parecer do
Senador Edison Lobão porque é claro que
a·Liderança•do Govern~ terá, emtodas as
posições, elementos ligados à sua Bancada.
Se o Líder do Governo não tem direito a
voto, poderia-encaniíllhiii-aVotação, ourequerer verificaçãO um_ Iriembro da sua b~n
cada dentro da Comissão: Não é de boa lógtca
que o Líder, sem integrar a Comissão, o faça.
Parece-I_P.e_ que isso, na realidade, não f~z
sentido, porque o Líder do Governo sena
mais um Membro na constituição das Comissões, quando o Regimento Já eStipula o número de membros de cada Comissão nesta
Casa.
_
Além do mais, Sr. Preside:nte, fica u!J1a
dúvida muito grande relacionada com este
problema do Líder do Governo.
O arL61 diz o seguinte:
"As representações partidárias poderão constituir Bloco Parlamentar.
Parágrafo único. Somente será admi fi da a formação de Bloco Parlamentar
que represente, no mínimo, um décimo
da composição do Senado."

· É claro que uma Liderança-governamental
terá mais do que 1110, e estará constituído,
aí, um bloco parlamentar que tem direito a
-ter- Liderança. paí a minha dúvida, porque
a Liderança do Governo constitui -se de um
bloco parlamentar com X Senadores, e o seu
Presidente "indicará" entre os membros,
porque, como estava no projeto, a indicaçã?
vem do Presidente da República. O Prest·
dente da República diz: "Eu quero que o
nieu Líder seja o Senador"- exemplificando
- Edison Lobão.
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Tenho a impresSão· de~ qu~ isSO deveÍia Sf;r
úffi problema interna corporis, de decisão da

a

Bancada Governista. Clãro que Cám indicação-do Presidente da República e_le será o
Líder, mas se não vir a indicaÇão, o Presidente indicar- pa'ra ser seu Representante
aqui, e ri6S aproVarnioS o nóine de um SenadOr para exercer a sua Liderança.
' A meu ver, estão claramente· definidas,
dentro do nosso Regimento, a maioria Ou
a minoria. Da maioria sairá ju..Stamente a Liderança que defénderá o Govenlõ; 'quem de~
fende o Govérno será da m·aio'rià, êonstituibdo um bloco parlainentar. _O_ c'onceito demaioria e minoria' é tim conceito rhuitO divergente. Considera-se maioria a maior Bancada
com assento na Casa, e, de acordo com o
Regimento, a minoria seria a que se lhe OPusess_e~

No entanto, tive~os aqui, no ano passado,
determinados ffiOine-ntos ·em que tanto o
PMDB Como o PFL estaVãm juntos. EntãO,
era uma mescla de Maioria e Minoria falando
em nome do Governo~ .Acho muito mais lógica a constituição do bloco parlamentar. Um
bloco parlamentar governista e um blo~ parlamentar oposiçãó, porque não é passivei que
haja na Casa u·m Líder de Governo e não
haja um Líder de OPosição:No lugar de -se
criar a figura do Líder do Governo, que seja
cOnstituído um Bloco Parlamentar Governista e, automaticamente, será criado um Bloco
Parlamentar pela Oposiçãq_. Isso era muito
mais lógico do que s_e criar novamente afigura
do Líder .de- Go·vê{nO, e ainda maiS Como
deseja o nobre Relator da Comissão ·de ConStituição, Justiça e Cidadania, podendo ele
não ter direito a voto, mas participãr"de discussões e" tendo direito a solicitar, inclUsive,
a verificação- de quorum na ComiSsão ou ·no
Plenário;
·
Sr. Presidente, resta bem clara esta iniriha
posição, porque- o tftui_o IV do riosso_ Regimento é confuso·_ nós temos que reconhecer
isSo. Deixa a desejar no conceituai- blOco pai-lamentar. Maioria, Minoria. Não é um portuguê_s escorreito nem muito _clássico _permitir
a análise em profundidade_ da matéria.
O parecer do Senador Edison Lobão e a
emenda do Senador Jutahy Magalhães, com
a devida vênia-, Iriaféri:J também ceita difiCuldade para que possamo-s· ter a noçáo exata
do que será a Liderança do Governo e quem
será o Líder do Governo ou Líder do Bloco
Governista, e quem será o Líder da Oposição_~ Parece-me que está muito confusa a
questão. Simplificaríamos, se procedêssemos
a constituição do Bloco Parlamentar Governista e um Bloco Parlamentar de Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVESHA SESSÃO
DE 22-3'90 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR;-SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheguei ila semana
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passada do Paraná e pelos jornais tomei conhecimento de que o Uder do meu Partido
se dispunha a excluir-me da Vice-Liderança,

sob a alegação de que tomara posições que
talvez não fossem simpáticas ã Liderança.

Õntérii:tõmei connecúnento tâmbéín, Sr.
Presidente, de que foram constituídas as Comissões Mistas para exame das Medidas Provisórias: Verifico que delas constam o nome
de todos os Senadores do PMDB, menos-·o
meu. A determinação é em razão do fato
de eu ter assumido, no Senado, a defesa do
Plano Ferilando Collor de Mello. Todos têm
conhecimento de que há muito tempo assumi
essa posição divergente. Eu, na época, fizera

restrições muito sérias ao candidato Lula, que
até agora não fo.~;am respondidas, e me posicionei em favor de Fernando Collor de Meiio
com alternativa, sobretudo_ porque foi o ho·
mem mais acusado do_ País pela Folha de S.
Paulo. E ele respondeu a todas as acusações
de maneira cabal.
Eu mesmo, por ter sido ao _longo dos anos
advogado, posicionei·me -neSse sentido~ por
sentimento de justiça.· · ·
'
Por outro lado, ao cOi:J.trárici do que se supunha, ele pareceu ser realmente o candidato
mais qualificado, com visãO mundial, inclusive. ConVenceu o País, quando se dizia que
ele era um despreparado, um candidato da
Globo. -Tomei essa posição.
Além disso, temos uma origem comum.
Como os senhores sabem, sou &enador pelo
Paraná, mas tenho origem paraibana, sofrida
e difíCil, e Fernando Collor, nascido no Rio
-apenas nasceu lá-, tem toda a hereditariedade sociológica daquela região nordestina, on~e, à exceção de alguns usineiros criados já naquela filosofia exploratória, quem
lá se cria jamais pode ter insensibilidade social. O Presidente Collor está sendo a medida
da nova realidade.
A seu pedido, aqui, fiz aquela defesa do
banco do Brasil, de que o Banco não sería
privatizado, como se alardeava no País.
Então, Sr. Presidente, neste momento, não
sei se foi verdadeira ou não a posição da Liderança, mas quero renunciar, de forma definitiva, à Vice-Liderança do meu Partido. E o
faço porque terei que assumir, por questão
de consciência, a defesa do novo Governo,
sem compromisso algum, na medida ~m que
ele estiver realizando metas que eram do
PMDB. De resto, o Presidente Collor era
do PMDB, de onde saiu porque queria ser
candidato. Resultado: levou as nossas teses.
Eu disse aqui que o PMDB jama-is pode
ser contra o atual Governo, porque todas as
medidas que l!le está adotando constam do
nosso programa ou foram objeto da nossa
luta nos palanques e no Parlamento. Lutávamos contra a ciranda financeira, pela taxação
das grandes fortunas i pela necessidade de que
o setor agrícola no tocante ao grande latifúndio seja taxado; pela moralização do serviço
público; pela contenção do abuso económico.
Tudo isso é objeto das nossas teses. O
PMDB, na realidade, não pode ser contra
isso.
- --

De forma, Sr. Presidente, que estou renunciand_o à Vice-Liderança a partir deste instante. Contiriuo no meu Partido mas não sou
mais Vice-Uder do PMDB. Ademais, também seria usurp<lção, porque ·a· nossa· Liderança terminaria- eSte, ario; -a Bancada não
deu mand_ato à Liderança por dois anos.
Então; Sr. Presidente, como Senador desta
Casa, do PMPB. mas não mais_CQmo ViceLíder, quero fãzer algumas apreciações sobre
as medidas adotadas pelo Governo Collor.
O Sr._ G~rSon C,ain_ata_ .:.:.._Permite-me V.
uma apa~te?
O SR. LEITE CHAVES - Com todo o
prazer, Senador Gerson Camata.
Ex~

O Sr. Gerson Camata- Juntamente com
V. Ex~. fiqUei onteffi u~a bOa parte da tarde
e o começo da noite assistindo à reunião da
Bancada do nosso Partido. Foi uma reunião
muito útil, interessante; o PMDB já estava
há muito tempo precisando diss?.

ri)
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ou três meses caso continuasse esse processo
inflacionário terrível que o País estava enfrentando. Acredito, nobre Senador, que a
eleição direta traz o Brasil, para nós, políticos, e principalmente para os partidos políti·
cos, a necessidade de não serem apenas opo·
sição. Vejo, agora, por exemplo, quando os
Partidos mais radicais de esquerda começam
a tentar desestabilizar o Plano, a sociedade
_ extge deles que ponham na mesa qual o plano
que eles teriam como alternativa. Se esse Pla_no. .oão é bom, que plano o PT ou o_ PDT
vão apresentar como alternativa, que a sacie·
dade brasileira aceit~ e que produza os efeitos
que este Plano pOderá produzir? Apenas ser
oposição, apenas condenar, apenas aceitar
faz.er com que não Se implante este projeto,
que é uma demanda, uma exigência de toda
a Nação brasileira, não vai signífiCar pe"rante
à opinião j:>úbli"ca nerihum tipo de média política, nem de demagogia. A opinião públíca
vai exigir, agora, daquele que for oposição,
que apresente uma alternativa técniCa, viá~
vel, consciente, e não mais ap60aS um discurso vazio de oposição demagogo, furado, que
era um ato -com"um de ce.i"taS faCÇOe5-0a politica brasileira. Solidarizo-me com ,V. Ex~.
Acho que um Vice-Líder deveria ser um dos
Relatores e a atitude que V. Ex~ tOmaé claro - é pessoal e deve ter base também
em outros acontecimentos que vêm Ocorrendo ultimamente, aqui, no acompanhamento
que faço da sua atuação.

O SR. LEITE CHAVES- V. EX' ouviu
o meu discurso ontem?
O Sr. Gerson Camata -Exatamente, Ex\
é_ a ele que me vou reportar. Observando
to_das aquelas falas e pronunciamentos feitos
na tarde e na noíte de ontem, vimos que a
média do Partido é na ten_d_ência de apoiar
o Plano- Brasil NoVo. Mas as exceções, as
restrições que são feitas indíviduahnent~ sig·
oificam o fíiD:EI.O Plano Brasil Novo, se levar
em conta aquilo que foi dito. V. Ex• observou
O SR. LEITE CHAVES- Estou de acordo
j!Jpto comigo, tenho a cert~za, por exemplo,
com V. Ex• Noto que a Casa não entendeu
determinado companheiro dizer o seguinte:
ainda o que seja este projeto, e volta com
"o Plano na essência é.bom~ mas precisa desCQ_ngelar a caderneta de poupança;" um outro -assertivas de economistaS, uma classe extremamente desacreditada no País.
companheíro dizer: "Plano é muito bom, mas
Ontem, dizia~se mesmÕ que Oeconomista
não se pode cobrar Imposto de Renda do
ê um historiador. de fatos passados; não são
produtor agrícola;" outro dizer: "Plano é
capazes de acertar dois passos na frente.
muito bom, mas temos que colocar compo·
Este projeto é um projetõ poifticõ;U:m pro·
nentes que garantam os empregos e O!i salá·
rios.." Quer dizer, todos acham o Plano bom,
jeto de impacto. O Governo não visa com
ele a uma modificação da economia,_ visa ao
mas se entrarem todas essas emendas, todas
impacto. Dois dOs ciOjetivos aqui. estio estaessas restrições feitas, o Plano acaba.· Há uma
belecidos. Quais são eles'?. A contenção imeposição de que se cobre do outro, de que
se tire do outro, que se tome do outro, mas
diata da inflação, que é o caso mais grave,
do meu setor aqui, não. Prevalecendo essa
e a eliminação do débito público. Muitas inmentalídade e esse_espfrito, de que cada um
justiças _9C<?rrerão a curto prazo", mas tudÓ
isso é secundário, logo depois será corrigido.
quer transferir o pagamento àa conta; da re·
cuperaçáo da economia do País para outro
Não_ s.e pode conceber que se faça uma cirtuse to r, todos vão tentar transferir e não haverá
g:ia de· emergência sem que haja sanEtue.
P.rojeto e nem plano que possa dar certo.
si-. Presidente, õ Plano ImpresSionou bem.
E claro que o Partido tem de buscar, e isso Ao longo dos anos tenho sido advogado, e
tecnir~tttente, as alternativas que possam ser
como tal apreciarei o projeto em seü todo.
ofereciaâ.s. Não pode ser apenas do "amém",
Ele é muito bem concebido e ordenado,
do "sim, senhor", mas alternativas que sejam
até mesmo nas suas alternativas. Alguém acusólidas, que tenham bases económicas sóli·
sou de que a equipe é jovem. Se essa equipe
das, que sejam consistentes e_ condizentes
fosse velha, serôdia, comprometida, que se
com os o6jetivos que o Governo procura,
alterna nos gabinetes, jamais teria essa conque são objetivos de toda a sociedade brasi·
cepção. As medidas constituem novidade, e
leira, a esta altura dos fatos e dos aconteci·
novidades necessárias, reclamadas pelo atual
mentes. Não se· pode negar, também, que
quadro brasileiro.
--da maneira como a situação vinha, o Brasil
Tenho aqui a Mensagem Presidencial n9
não queria viver. Nos últimos 15 dias a infla307, que "define os ciimes de abuso do poder
ção não foi de 85% mas, sim, de mais de
económico e dá outras pr_ovidências". Nin100%. As poupanças, que·foram retidas temguém mais se bateu contra o abuso do poder
porariamente, se esvairiam dentro de dois
económico ao longo dos anos do que o
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PMDB. Então, como podemos ser contra esta medida? Sabem qual o argumento _que se
usa? Os juristas - vou aValiar, a pãrtii de
agora,_ a qualificação dos nossos juristas de
plenáriO - dizem que iSso é ímpoSsível porque a medida provisória não pode hospedar
matéria criminal. Mas quem disse isso? A
Constituiçáo que redigimos não diz isso!
Na Itália, não há matéria crinl.inal, porque,
quando se concebeu a medida que serviu de
inspiração a esta, nela foram dítas quaís as
matérias viáveis- ã.traves -ae- médfcUf provisória. Aqui riãO houve tal discriminaçáo. Tanto
é verdade que já houve um precedente. O
próprio Supremo Tribunal Federal, _a única
Corte que pode falar em última iristãncia so_bre constitucionalidade, na Medida Provisória n-? 161, quer dizer, da ação-direta de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, entendeu, ao rejeitar-preliminar, que a Medida
Provis-6i"iã é -em- princípio" Capaz de" viabilizar
propostas de lei criminal. Logo, o PMDB
nãó tem razão pOlítica nem jurídica para se
opor à Mensagem Presidencial n~ 307.
Há também a Mensagem Presidencial n"
302, que "dispõe sobre alienação de bens
imóveis da União situados em Brasfiia". Já
houve diversos projetas e, ontem, aprovamos
um originário do Senado,' determinando a
venda de imóveis em Brasília. Logo, não po~
demos ter oposição alguma de natureza política ou jurídica.
A Mensagem Presidencial n" 308/90, "institui nova sistemática para reajUSte de preços
e salários ein geral e dá outras providências".
A que visa ela? Visa impedir que o salário
se avilte, como ocorreu no passado. Nós somos integérrimos defensores dos salários, sobretudo dos mais modestos. O nosso Partido
não pode ser politicamente nem j uridicamente contra a medida porque diversos projetas
houve 'de nossa iniciativa nesse sentido.
A Mensagem n" 303 "'dispõe sobre a a_lienação de bens imóveis residenciaiS de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no DiStrito Federal ... Existem diversos projetas nesse sentido
que viabilizam essas vendas, alguns deles de
autoria da Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal. A Mensagem n"
304 "dispõe sobre a organização da_Presidência da República, dos MinistériOs; e dá
outras providências". Esse assunto foi objeto
de crítiCas, poiS 'tenhamos tantos Ministérios
que, no passado, ninguém pertencente ao _Legislativo, ao Executivo ou ao J udiciárío, Seria
capaz de nominá~los. Quando Tancredo Neves se elegeu, os compromissos eram tamanhos que ele criou alguns Ministérios para
fazer acomodações políticas. Ninguém era capaz de saber o número de Ministérios e nem
o nome de seus Minisfros, tanto é que chegavam alguns Ministros aqui a convite nosso
e ninguém lhes sabia o nome.
Essa profusão de Ministérios aumentava
a despesa e retirava a autoridade ministerial.
A ,redução era necessária, sobretudo à face
da receita orçamentária.

O Sr. Ge_fSOn- Camata -- Permíte-me V.
um ·aparte-?

Ex~

O SR. LE;ITl': CHAVES com muito prazer.

Ouço V. Ex•

O Sr. G"erSori C3m8.ta - V. E~ toca em
um ponto muito interessante, pois se observarmos a engenharia política ou a construção
da transição feita pelos políticos com Taocredo Neves e o comportamento do atual Presidente eleito diretamente pelo povo, observamos como o poVo teve mais inspiração do
que nós políticas. O Dr. Ta:ncredo Neves,
na sua sabedoria política, para poder acolher
aquelas forças que o conduziram à Presidência da República via indireta, teve que criar
mais sete ou oito Ministérios para compor
as forças políticas. O Presidente eleito só pelo
povo pode eliminar dez Ministérios sem fazer
nenhum- tipo de trato ou negociação política,
tirando o Ministério daqueles que são mais
capazes e aqueles que podem conduzir melhor o seu Governo. Veja V. Ex~ que quando
a Presidente é eleito pelo povo tem mais condições de construir um Ministério objetivo,
enxuto, do que quando é conduzido somente
pelos políticos.
O SR~ tEITE C8A VES- Mais uma vez,
· obrigado a V. Ex•
- A Mensagem Presidencial nY 305, "dispõe
-sobre a extirição e dissolução de entidades
da Administi:açáO Pública Federal, e dá outras providências",
Ora, o setor capaz de dizer quais são os
órgãos que devem existir, os qtie devem ser
extiiHos ou aperfeiçoados é o Poder Executivo, que é que tem essa finalidade. Quem
goVerna e administra é ·o Poder Executivo.
Aqui, ffiliítã.S vezes, dissemos que existem
órgãos qtieserve·m -somente para manter funcionários. Agora, admitirmos- Que para não
demitf-los se tem que manter órgãos dispe~
diosos, é não querer mudanças, nem modificação alguma nessa estrutura cóildenada pelo
povo.
Sabemos que muitos funcionáriOs Serão demitidos, mas há promessa de que, logo em
.seguida, eles serão aproveitados em atividades em que possam ser mais úteis à administração e a eles mesmos, porque não há nada
mais ofensivo na vida do funcionário público
do que a inocuidade: não ter o que fazer
e receber salários miseráveis, muitos deles
sendo obrigados a ficar vendendo bugíngangãs para-sobreviver. Aliás, aqui rio Senado
mesmo,__ uma funcioná~a foi designada para
o meu Gabinete e eu não aceitei em razão
dessas ocup-aç6~:s para_lelas, incompatíveis
com a fun-Ção. Não se pode tolerar isso, ainda
que sobre a desculpa da compreensão e humanid?de. J;ntão o_que se quer é a mudança
com a manutençãO das mesmas misérias, das
mesmas ignomínias, dos mesmos vícios.
A Mensagem n~ 306 "dispõe sobi:e relações
entre as entidades fechadas de previdência
privada e suas patrocinadoras, no âmbito da
Administração Pública Federal".
-QuandO essas previdências ~rivadas foram
criadas, eu __ disse - foi na época da queda
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.daquelas financeiras- ..VãO ser oufras- ãrapucas nacionais". Pe_gy.enos· grupos se organizavam para receber poupança, prometendo
"'---- digamos - previdências, aposentadorias
e depois da formação de um determinado
pecúlio, iain à falência sem repressão alguma.
Não há maior imoralidade do que a previdência privada com exceções de algumas que
já existiam. Espero ·que os juristas da Casa
fiquem atentos, porque vamos provar a validade das medidas nas discussões do Plenário.
A Mensgem nY 309 "cria o Programa Nacio__!l:a! de Desestatizaç~oJ_ e_ dá o~tras prq_videncias".
Admitiinos _que o País só cresceu realmente
e-se- a"ífrmoll depois àa criaÇão de mUitas-estatais. Um pais subdesenvolvido que passou
a se exercitar financeira_ e economicamente
através do Banco do Brasil; industrialmente,
através de Volta Redonda, no setor elétrico
atfavés da Chesf, e assim por diante. o-pars
só começou, entretanto, a crescer descurou- rlãlmente na estatiúção após o golpe de 1964.
Grupos influentes se organizavam para criar
empresas com favores ofidaís. Tomavam o
dinheiro, aplicavam um décimo nas fínitas,
entravam em falência, e o Governo as encampava. O Simonsen foi um grande encampador. Ele, que é contra a estatização, foi o
iilaTor encampàdor deste País. Ele encampava tudo, com muita facilidade, desconhecendq-se-lhe a reaJ intenção, E o Brasil ficou
com muitas empresas, onde o GoVernO terniinou investindo dinheiro para recuperá-las.
- Muitas estão recuperadas. Agora, há grupos,
hoje, que as querem de volta para reproduzirem o mesmo crime do passado. ,
_
Não tem sentido. Admito, que o Brasil tenha uma quantidade enorme de empresas.
-FiqUe o EstcldõCõiri-as que deve ficar e venda
de volta as que devam ser vendidas. Mas não
a esses grupos. Por que não aos próprios empregados, como outros países fizeram? Deve-se elaborar também o que eu sugeri ao
próprio Presidente Collor: primeiramente,
um cadastro dos compradores, porque o que
querem co~prar são as empresas m~js rentáveis, sem pagamento de preço algum e ainda
com pretensão de empréstimos generosos,
como no passado. Querem reproduzir o mesmo crime e pratiCar a- niesma ·violêncía confra
os interessados do povo brasileiro,
ExPressiva parte do meu Partido admite
as privatizações necessárias. E posso dizer
o seguinte: depois desta Constituição há grande muda_nça no País. Essa Constituição, que
muitos condenam, oferece grandes alternativas a:os interesses riacionaiS. E não tem senfido que práticas passadas sejam reiteradas,
repetidas.
A Mensagem n~ 310 "define crimes coritra
a Fazenda Pública, estabelecendo penalidades aplicadas a contribuintes, servidores fazendários e terceiros que os pratiquem".
V. Ex~ sabem que a maior máfia no Brasil
nao está nas ruas. não está nas esquinas, nem
nas favelas do Rio de Janeiro; a maior máfia
está nas repattlçõeS do Pafs com exceções
de funcionários dignos. Então a notícia que
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se telíl é"de corrupção total. E o pior, praticam a cdrfupção e culpam-se poHticos, por
serem: tomados com() t~l. É pre_ciso uma redefiníÇâO tudo isso. Condena-se o Presidente
Collor por ter colocado o Tuma, que é Superintendente da Polícia Federal, também, no,

Se não participarmos, perecemos, náo podemos no-i.isolat.
Não tem sentido continuarmos, éomo aqui
digo há dez anos, 'Criando reservas de mer-.
cado 'para firmas estrangeiras fazerem os piores automóveis do mundn. Desde 1975 ·setor de FiscalizaÇão Fazendária. Não há vio·eu tenho dito isto a V. Ex•s -são os piores
lentação à Constituição. Mas tinha que haver
do mundo, não valem nada, são os maiS caessa proVidência, ainda que transitóiia. No
ros, chegando-se ao ponto de, ao serem exBrasil só se respeitam duas pessoas: a que
portados, C()m estímulo fiscal, sofrerem moprende e a que cobra imposto; a nada mais
dificações expressivas de qualidade, num táse_deve .r;esReito, porque a marginalidde aqui
cito reconheéimento de que a vida do brasiagigantov~se _demais. E ele_ teve essa cauteleiro vale menos.· Então, porque ser contra
losa atitude, na fase inicial do Governo, conalguma modificação no setôr?
centrou num homem só, que tem prestado
Mensag~m n" 313 "dispõe sobre as norma:.
relevante serviço nacional, uma autoridade_ de conduta dos servidores públicos civis da
capaz de impor respei~o e_ disciplina._ E sem
União, das Autarquias e das FUndações Púdiminuição n-enhuma pãrã. "o fisco, porque
blicas, dá oUtraS providências".
precisava alguém de fora para remove~ c:rtos
Então, Sr,_rr_e.siden_te, é preciso um Estaquistos comprometedores para a Admtmstrat~to que dê grandeza ao funcionário público.
ção Pública. Então, não vejo o porquê de
Vi um jornalista dizendo na televisão: ''_coo Congresso ser contra tal providência.
.. mo é que se pode admitir que uma pobre
A Mensagem no 311 "Dispõe sobre criação
funcionária deixe de ven_der - digamos -:de Certificados de Privatização, e dá outras
colares na repartição para áiar cqndições de
providências".
_
alimentar o filho?" -_Não é isso. O funcioIsso foi uma medida até muito sábia em
nário público deve ter Outra função, melhores
que os economistas do passado nunca pens~
sa_láriru;.,_ mais dignidade; dev~-se daJ digni·
ram. É certo que haverá privatizaç_ão, mas
dade e respeito ao funcionário público, porquem arcará com os certilic-ados'LSerão os
que, enquanto o fUncionário público for ~ao
bancos, que nesses últimos an~s g_anharam
siderado como margin(ll, que respeitabihdafábulas. Ninguém- ganhoU mais dinheiro do
,de terá a administração pública? Outra coisa,
que os bancos, nesses últimos anos. Ninguém
o aspecto jurídico. A lei está muito bem colotem mais poder neste País do que os bancos.
cada, Quando se diz - e foi o motivo da
Os bancos, hoje, têm mais poder do que os
crítica- que um funcioriáriÕ tem cjue denunreis de_ antes da Idade Média. Posso citar
ciar o_ crime quando ele o notar, ainda que
um caso concreto. O banco, hoje, pode ser
de superior, está procedendo de forma legal.
senhor de seus interesses e decidir, como se
Todos temos o dever de fazê-lo, ninguém pofora Juiz, de suas próprias causas.
de ser _conivente: não pode haver o acumpliDesde 1964 criou-se, aqui, um sistema que
ciamento com o crime enl parte alguma. Ennão temos conseguido alterar. É a alienação
tão, se pertenço a Jlffia repartição e o meu
fiduciária. Dá este-illstituto aos bancos o pochefe está recebendo propina, tenho o dever
der de executar as garantias de seus emprés·
legal de denunciá-lo, isso é da lei. Aqui ~e
timos, prestando conta ao mutuário como
repete o que já está no sistema jurídica b~asi
bem entender. Vale dizer, fazem justiça com
leiro. Nenhuma subalternidade dá autondaas próprias mãos.
·
de, ou digamos, dá condições para que alguém se acumplície com o crime sob a alega·
São detentores, ainda, do sigilo bancário.
ção de que o sujeito está hierarquicamente
Isso vai-se acabar também, pois serve apenas
superior, em nível funcionaL
para proteção de interesses escuses. Por que
esse segredo? Por que esse sigilo bancário,
O Sr. -Chagas Rodriglles- Permite-me V.
quando tudo hoje deve ser transparente? A
Ex~ um aparte?
empresa moderna é a primeira a declarar seu
O SR. LEITE ClfAVJ;:S' -c- O_uço V. Ex•
faturamento.
com muito prazer.·

ae

e

A Medida Provisória n~ 312, "dispóe sobre
a isenção ou a redução de impostoS de importação, e dá outras providências". Quem não
tem visão do mundo não pode governar um
País - o Brasil faz parte do mundo. Hoje,
há um sistema de vasos comunicantes. O
mundo é como se fosse um sistema orgânico,
e o Brasil não pode ser um coágulo que impeça mudanças na corrente financeira intern<lcional. Depois desta Constituição - digo
mais uma vez.....;.. os-nós~s interesses internos
e externos estão protegidos. Agora, temos
que importar e exportar tudo como ·estímulo
aos nossos interesses e ao_ nosso progresso.
Eu vi na China, no Japão, na Coréia. O progress_o_ dos próximos cinqüenta anOs virá dali.

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Leite
Chaves, quanto ao mérito, em princípio estarilos de acordo. V. Ex•_é um brilhante jurista,
mas ainda não é um brilhante economista.
Teríamos, então, que esclarecer alguns assuntos que estão sendo oôjeto de discussão.
Eu aproveitada a oportunidade em que V.
Ex• está nos deleitando com o seu discurso
para pedir a sua atenção e, se possível, a
suã opinião sobre esses assunto. O_ art. 48
da Constituíção Federal diz: "Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas
as matérias de competência da 'União, especialmente sÔhre:
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I -sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas", então, eu gostaria de
saber, se V. I!x• Pudesse nos esclarecer neste
momento- talvez já tenha Opirifâo formada
-,quando, especificamente, a Constituição
diz que um determinado assunto d~ve ser disciplinado por lei, exclui a medida provisória?
Alguns tomam o termo - lei - no sentido
estrito, outros, no sentido lato. Mas aqui,
além de falar em lei, ainda diz: "com a sanção
do Presidente da República .. ," I -sistema
tributário, arrecadação e distribuição .de rendas." Ora, a medida provisória, em princípio,
não comporta sanção e alguns até criticam
o entendimento havido, que permitiu fossem
as medidas provisórias emendadas, já que na
situação anterior o decreto-lei não comportava emendas. Assim,- eu lhe agradeceria
- se pudesse _esclarecer qual a interpretação
de V. EX~. uma vez que a Constituição diz
que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias_de competência da União,
especialmente sobre sistema tributário. Poderia O Presidente da República baixar medida provisória sobre sistema tributário, arre.cadação e distribuição, já que medida provisória em princípio, nâO compor-ta sançãõ? V.
Ex• é muito culto e poderia esclarecer este
assunto.
O SR. LEltE CHAVES - Sou um mo,
desta Senador, ajÕ seràPre, de aCOrdo corn
a minha consciéncia. Sou o único do meu
Partido, hoje, que sofreu as injustiça-s de
1964-: Hoje. alguns que estavam do lado de
lá se arvoram, até, em defensores da legali·
dade, mas, em 1964, fui detidO por defender
essas posições de consciência. Não há partid.o, ?ão há o que me faça transigir nesse_senttdo~--

Quefo dar um testemunho a V, Ex~ Diante
de uma situação emergencial dessa natureza,
o Presidente agenciou, isto é, procurou entender-se com as Lideranças para haver me·
lhor modalidade de viabilizar esse projeto.
Como eu digo, a sua finalidade não é econõ·
mica, é projeto po![tip_<>, de impacto, pa"ra
tirã:r O País do abismo, digamos, semelhante
ao da Argentina; o abismo inflacionário, o
abismo do déficit público. Então, este Congresso aqui não admitiu a lei delegada, <iue
eu defe"ndi. Por que não conceder a delegação? A lei delegada já é, em si, limitativa,
além de permitir total controle pelo Congresso. Mas, as lideranças não admitiram. Restou
a S. EX", com a concordância da Casa; a medida provisória que a Constituição prevê. É
algo restritivo. Mas não há nada que diga
que através de medida provisória não se possa
legislar em qualquer matéria: penal, fiscal,
proce~sual, direito subst~ntjv_o, etc. A Constituição não _cria restrição, como na ltália,
em relação à medida provisória.
Espero ter respondido a V. Ex~
O S_r. _Chagas Rod-rigues- Muito obrigado, nobre Senador.
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O SR. LEITE CHA:VES - Sr. Presidente,
então, existem ainda as Medidas Provisórias

oriundas_ das Mensagens ncj; 314, 315-, 317,
318,319,320, 32Í, 322. Eu-mío poderia comentá-las, já que têm igual importância por-

que e_xauriría o meu tempo.
Quero fazer uma reflexão: Como é que
está a Casa? O meu Partido está dividido
em duas posições. A maior parte votou no
Collor, uma outra votou no Lula. Então, tem
o PMDB lulista, que está em uma situação
difícil, pois quer votar contra tudo isso, mas
éles perderão as_eleições, porque vaí haver
eleições agora. E então, quer-se fazer emen-

das, mas não se apresenta coisa melhor do
que .está aqui e chega o meu Partidp a fazer
uma outra loucura: reivindicar para si todas
as relatarias. Todos os_ relatores são do
PMDB. Vejam que situação interessante:
houvesse mais sabedoria, o Partido deixaria
que o Congresso resolvesse o caso. Somos
relatores de todas as medidas. Então, o que
se pode fazer? Rejeitar. E não há coragem
para isso, porque a opiniâo pública está de
acordo; o País reclama a aplicação de medidas como essas. Rejeitar, não pode; emendar! Até agora, se adstringe ao-secundário.
Em todas essas medidas, vão-!ie limitar adiscutir a questão do limite de 50 ou 100 mil
cruzeiros. Sabemos que muitas pessoas foram
prejudicadas. Mas, administrativamente, o
problema será resolvido. O problema é passageiro, de momento. Dols meses após a situação será bem outra.
Então, fiCa- o meu Partido nesta angústia
de elevar para 100 mil cruzeiros, o limite de
retirada. Provou-se que 80% das poupança~
são de menos de 50 mil cruzados novos.
Agora, o próprio Lula, que é o "Líder do
PMDB", que foi líder na Constituinte, e foi
o nosso grande erro - e aqui o PMDB e
o PSDB estão seguindo-, de novo, as determinações-do PT-, o PT é um Partido de segmentos, limita-se a defender salários e interesses de um segmento social, pois ele liderou
a Constituinte. Aqui, temos no PMDB homens do mais alto valor e fomos liderados!
O PMDB, na época da Constituinte, foi comandado pelo PT. E, agora, está se reproduzindo, nesta Casa, a mesma coisa. Mas vejam
que alienação: o PT é um partido enclausurado na defesa dos interesses da classe
mais privilegiada do País, qJte são os operários do "ABC". Sabem V. Ex• que há operários no "ABC" que, em meia hora de serviço,
ganham mais do que uma professora primária
no Rio Grande do Norte durante todo o mês?
Somos representantes da classe difusa nacioM
nal, inclusive dos operários mais esquecidos,
que são os marginalizados e os bóias-frias.
Cheguei a esta Casa como defensor de bóiafria! Aliás, a primeira pessoa a usar, no COn-_
gresso Nacional, o nome bóia-fria fui eu.
Pois, então, o PT esta defendendo OUtia classe; hoje, o Lula está lutando seriamente pela
elevação dos limites. Por qué? Porque o pessoal do '~ABC" tem contas muito mais altas
do que V. Ex~ Mas, os bóias-frias, os fuÍlcionários não vinculados, não aristocratizados

esses funcionários da maioria iiacional estão
desprotegidos, e eles precisam ouvir a voz
do nosso Partido. AgOra; o Governador Brizola e o Lula resolvem.comandar a Oposição.
V30 dispUiã.ialiderança da Oposição nacional, execerbar-s_e "nas catiliilári~s, Das acusações.
O Sr._ Jarbas Passarinho --Permite-me V.
Ex~ um aparte?

O SR. ~EITE .CHAVES- O Governador
Brizola já vai con;teça~ hqje._ Mas, o pior é
que eles não têm condiçõ_es, sequer, de enfrentar o jovem Presidente - aquele Presidente que disseram ser uma criação !ia Glob_o
-provou que ·é muito mais qualificado, muito mais capaz, muito mais convincente, tem
uma vida muito menos cOip.prometida do que
muitos desses senhores que estão chocados,
porque foram derrotados nas eleições, porque não estão atu_alizados, porque não acompanharam o mundo em sua evolução. Aliás,
o Collor, se representasse, também ... Senador Jarbas Passarinho, logo em seguida darei
o apãrte a V. Ex•
·O Sr. Jarbas PaSsarinho - Pensei que V.
Er não e_stivesse voltado para nós, V. Ex~
está falando muito para a tribuna, pensei que
não me tin_ba ouvido.
O SR. LEITE CHAVES- A ordem é falar
para as massas. (Risos.) V. Ex: não me ofende, não, não me censura, porque que me
dirijo às platéias nacionais, elas estão aqui
para ouvir a voz do Senado.·
O Sr. Jarbas Passarinho- Nós só queríamos tei o privilégio de também ser vistos.
O SR. LEITE CHAVES - Então, quero
dizer a V. Ex•., Senador Jarbas Passarinho,
e é do seu agrado, o seguinte: muitas vezes,
os outsiders são condenados, quer dizer, o
outsider é um político que não surge deritro
de partido. Há homens que só são capazes
de fazer a vida pública dentro de uma agre·
miação, dentro de_ um grupo, dentro de um
partido. Se COJlor saísse representando um
grande segmento polftico, talvez não tivesse
condições para o que e_s_tá fazendo, porque
teria que obedecer ao chefe político. Aí, sim,
ele não teria esse descompromisso.
Então, os outSiders, às vezes, mudam a
História. Podem não deixar a situação melhor
ou pior, mas a deixam diferente. São instantes de inspírilção e é de se acreditar nos homens inspirados.
Eu já disse, aqui: Napoleão, enquanto jovem, ganhava_ batalhru;., já no envelhecer,
cheio de experiência, perdeu Waterloo.
O Sr. Jarbas Passarinho- Napoleão não
era velho nessa hora, Senador!
OSR. LEITE CHAVES -Não, mas velho
em batalhas, sofrido na experiência!
Então, eu em refiro a Rouget de Liste,
aquele soldado_ que, com 21 anos, nunca escrevera um verso, nunca fizera uma canção.
Inspirou-se tanto na consciência revolucionaria franCesa qUe, numa noite", cOncebeu a
Marselhesa.
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MuitÇts vezes, um homem é _capaz de repre·
sentar, num instante, o sentllriento do se~.
País. Pode estar ocorrendo isso; C5Sa vitória,
não foi outra coisa, um jovem; sozinho, ga·
nhou uma eleição dessas proporções e toma
providências como essas, e chega com essas
medidas! Muitos querem que elas sejam re·
jeítadas, mas não sabem sequer emendã-las,
ficam discutindo o menor que elas tê:IIL_
Senado_r Passarinho, commuito prazer, ouço_ V, Ex~.
O Sr. Jarbas Passarinho- Pedir um aparte
a V. Ex• e interromper essa oratória é um
crime d~_ les~-in!~ligéncia.

O SR. LEITE CHAVES - V. Ex• Vem
com ironia, a -sua sábia ironia ...
O Sr. Jarbas Passarinligt__ Mas ganho uma
fama absolutamente indevida, Senador. Estou falando à puridade o que penso; estou
encantado, meus ouvidos me levam ao encan·
tamento, à proporção--que V. Ex~ faz o exame
e a defesa, como ninguém poderia fazer melhor, de todas as Medidas qu"e eS:tão aí. Acon·
tece que, quando V. Ex~ falou sobre a poupança~ tive o ímPeto de cometer esse crime
de lesa-inteligência para ·pedir-lhe que pensasse que talvez· a sua generalização não fosse
tão justa. Por exemplo, a minha empregada
está comigo há quinze anos e tem uma irmã,
que é viúva de um fun.ciOnário pobre, aqui
do Senado; as duas somaram-se e tem o meu
mérito, por que nunca paguei apenas o salário
mínimo, as ajudei um pouco mais-e fizeram
uma cadernetinha de poupança. Tinham se·
tenta mil cruzados na caderneta de poupança
e estão bloqueadas em vinté! O que é qUe
são para V. EX• :_um homem brilhante, na
carreira inclusive bancárfa que fez- e_ o que
são para duas pobres pessoas setenta mil cruzados?- Um acompanhamento ao longo de
muitos anos! Se nós pudésserp.os fazer a s_eparação do famoso joio do trigo ... Hot4:Ve qUem
jogasse, lá, oitocentos milhões de dólares na
poupança, Muito beml Então, quando? Pri·
meiro, quando ficaram com medo do Lula;
depois, quando ficaram com medo de quê?
Do "Brisol" também, com a permissão do
Senador Bisol, não; do Engenheiro Brizola!
Eu troquei 6 nome aqtii. Talvez ato falho,
(risos) então, bastaria, no meu entender, se
fízesse uma limitação pelo tempo. As cadernetas de poupança tradicionais teriam um tra·
tamento e as cadernetas de poupança que
caracterizassem o jogo dos investidores de
especulação teriam, evidentemente, um tratamento punitivo. Agora, eu não entendo é
que, s~ndo um jurista, que V. Ex• é, e emérito, possa eu concordar- se V. Ex~., com
iss_o dissentir de mim -em que eu deva dar
tratamento igual aos desiguais. Daí, eu pedir
a V .EX! que pondere um pouco sobre isso.
Tenho a impressão de que - ainda ontem,
li pelo jornal O Estado de S. Paulo - há
87% das pessoas o_uvidas apoiando o plano.
Muito bem! Todos nós sabemos que não há
guerra sem baixas. V. Ex' se referiu, ainda
há pouco, ao moço Napoleão perdendo aBatalha de Waterloo para pessoas mais velhas
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do que ele, como por exemplo, vale, Welling~
ton. Mas, acontece, exatamente, que, nesta
altura da guerra, vamos ter mortos, vamos
ter feridos, que são inevitávek Mas é de um
bom general a responsabilidade de evitar que
essas mortes sejam indevidas, descabidas,
desnecessárias. Tenho impressão que o cora~

ção de V. Ex" se enternece também com a
pobreza - V. Er é um homem que (ala às
massas, mesmo quando as massas sejam dis~
criminadas, aqui, pela classe média alta ou
média que se encontra na galeria, as massas
talvez estejam na periferia dáS cidã-des _:_fias

esses são aqueles que ouvem e levam açliant.e;
Por isso, é importante que eles nos acompanhem, realmente. Apenas, pela liberdade
que tenho, pela amizade pessoal com V. Ex~,
tive a ousadia de fazer uma brincadeira, é
que lhe pedi o aparte eu esta:va olhando o
relógio aqui, V. Ex~ há 4 minutos e 22 segunw~
dos, só olhava para a platéia; não olhava para
nós!- Eu fiquei um pouco enciumado. Mas,
peço a V. EXf que pondere o problema da
de poupança tradiciOnal, em relação àquela
que se transformou num acolhedor de espew
coladores.
,
O SR. LEITE CHAVES - Eu quero dizer
a .V. Ex• que eu discussava voltado para a
tribuna de honra por duas razõ_e~: primeiro,
uma razão de ordem física; quando eu corneei
o meu discurso, havia apenas um Senador
no plenário, que era o Senador Gerson Camata e S. E~ estava também ·naquela' direção
e eu não posso deixar de considerar os visitantes sobretudo; nós estamos hoje com uma
platéia seleta interessada nisso, aliás isso, faz
parte também do Congresso.
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas eu não
o estou censurando, Senador Leite Chaves,
eu não estou censurando; eu e.stou pedindo
apenas para partilhar dessa alegria.

O SR. LEITE CHAVES -A segunda parte . .Concordo com V. Ex~ Rui Barbüi>a tambéin dizia que a justiÇa consiste.:....:... prima-fade
- em que nós tratemos desigualmente os
desiguais. Então, nisso há um tratamento de
igualdade para desiguais. Mas confi_r.mo a V.
Ex• que é uma medida de exceção; é- uma
medida que visa, que busca mudar um quadro. Então, o Presidente Fernando Collor
de Mello não poderia dizer nessa medida que
o limite para retirada é de 50 cruzados, mas
tratando-se de viúva, com filhos, seria maior
ou diversa, a retirada.

O Sr; Jarbas Passarinho-- Mas rião foi
isso que eu propus a V. Ex~·? QUando V.
EX" fala em viuvez, evidentemente me comove, porque eu sou viúvo, mas eu não estou
colocando esse problema, ,estou apenas pedindo que se coloque no tempo: tradicíõnais
e_ aqueles que se aproveitaram do jogo das
finanças.
O SR. LEITE CHAVES - Mas eu posso
confessar a V. EX" que a sua viuvez é voluntária, põrque, inclusive, do meu Estãdo, mulheres extremamente lindas ficaram encantadas com V. Ex· então, se for pOr falta de

propostas, eu posso lhe dar o testemunho
de que há mulheres lindas, cultas, invejá.veis ... Então, asua viuvez ...

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ me comw
promete e me intimida, porque, no momento
em que diz isso de público e eu não vou fruir
dessa coisa, o que pensarão de mim?
O SR. LEITE CHAVES ~ Mas V. Ex•
é de uma vitalida.de muito bem conhecida.
Sobre a outra parte a que V. Ex• se referiu,
a questão de Napoleão. V. Ex' conhece aquela obra de Stefan Zweig, sobre momentos
supremos. Muitas vezes um homem sozinho
é capaz de miia'gres, de &raÍldes mudanças,
aquele caso, por exemplo da Santa Francesa
Joana DAre ... Há instantes em que o homem
é capaz de mudar tudo, são instantes de heroismo. Não quero dizer que aqui se repita
necessafí.lme-nte isso, quero dizer que o meu
apoio será mantido enquanto medidas dessas
tiverem determinada lógica de aceitação em
meu pensamento. Não há nada de condicionado, absolutamente. Agora, foi um homem .._. nunca vi em minha vida, Sr. Presidente, e Srs. Senadores um homem ser mais
criticado do que o Presidente Fernando CoM
llor de Mello, enquanto candidato. Ele surgiu
aqui ... as informaçóes eram terríveis, até
mesmo contra a sua virilidade, quanto ao seu
nível de_ conhecimento ... Chamavam-no de
primário. A Folha de S. Paulo o arrasava.
Então, foi o- meu sentimento de advogado
que me levou a posicionar-me em sua defesa.
Ele respondia a todas as acusações. Não admito nem concedo que um homem público
deixe de defender-se quando injustamente
acusado.
Se um homem público silencia quanto às
acusações feitas ou padece de vaidade inaceitável ou, realmente, é culpado. E ele respondeu a tudo, não vi injúria a que não desce
resposta.
Na realidade, temos um jovem ~residente,
com o qual as tradicionais Lideranças não
têm nem condição de dialogar ... Impressiona! O Presidente tem, pelos menos, mais visãO iõternacional, o que os outros não têm.
Os senhores sabem que poucos deles ... eles
não falam outra língua, não conhecem um
outro idioma; não tem maior visão da ciência
e da marcha do mundo. Chega um jovem
candidato que fala a linguagem do mundo,
conhece o mundo, se coloca a nível do mundo
e no final empolgou o mundo e empolgou
o País. Querem .com retórica antiga desmontar um_a. situação dessas ...
O Sr. Jarbas Passarinho ~ Eu só queria
que V. Ex~ me permitisse defender um pouco
Napoleão, porque V. Ex~ está criticando Napoleão por Walterloo, mas Napoleão deu as
ordens precisas. Grouchy é que foi horroroso.

O SR. LEITE CHAVES- Como?
O Sr. Jarbas Passarinho- Grouchy, o General, não é bem o que V. Ex" está pensan·
do ... O General- porque eu quis pronunciar
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em francês e V. Ex~ domina o francês também
-ele é que nãd veio_ ao encontro do canhão.
Napoleão teria ganho a guerra, ele teria ganho a guerra to_da não apenas' a batalha de
Waterloo, mas o outro _tinha recebido uma
ordem - aí sim, entra o perigo do autoritarismo - recebeu uma ordem para ir para
outro lugar. ..
O SR. LEITE ÇHA VES afastar.

Para não se

O Sr.-Jarbas Passarinho - Ele ouviu o
canhão, sabia que a batalha estava sendo tra~
vada em outra direçáo, mas tinha ordem de
Napoleão e te_ve: medo de contrariá-la. Eu
tenho muito medo do autoritarismo, inclusive
o de ordem pessoal, muito medo, embora
nós tenhamos, muitas vezes, que conviver
-- com ele.

O SR. LEITE CHAVES - Eu concordo
com V. Ex~ que houve esse fato, Napoleão
não teria perdido se o seu General violentasse
as suas ordens. Ele aguardou, ficou a vida
toda esperando o ataque em seu local. A hie·
rarqui<l_ exagerada, a _obedién_çia_ exagerada
é- comprometedora. É as veZes fatal.
No caso do Presidente Fernando Collor de
Mello, nós não queremos dizer isso. Ele é,
realmente, por formação, naquela escala de
Krestschmer, um leptossômico, --quei diZer,
ele é um tipo meio diferenciado. Mas no que
diz respeito ao seu cOmportamento até aqui
tem sido até_ d~ ~odéstia exagerada. Sua Excelência tomou posse perante o Congresso
Nacional, o discurso foi feito aqui. Quando
Sua Excelência fez o Plano, ultimou-o, pediu
ao Congresso para vir explicá-lo, em plenário. Não se tratava mais do discurso de posse,
de nível internacionaL Pediu ao Senado para
se reunir para que pudesse explicar modestamente esse projeto, de aplicação exclusivamente interna. Quer dizer, colocou o Projeto
debaixo do braço e veio para o Congresso
e o Congresso não 9 recebeu. Disseram que
o regimento não permitia. Sabem onde é que
Sua Excelência teve de entregar esse plano
com dificuldades? Na ante-sala do Gabinete
do Presidente do Senado. Os Srs. Ministros
ficaram fora porque não havia espaço nem
para nós, Senadores, e nem para ninguém.
O Presidente trouxe dizendo que aquele era
o Plano do Governo, que foi o resultado das
suas promessas. e fui testemunha- Fiz um discurso aqui no Senado e em seguida fui recebê-lo na sala da Presidência do Senado.
O nosso Presidente Ulysses Guimarães,
soube depois, disse que iria comandar a opoM
sição e se retiraria do plenário. Então, porque
o regimento não perolite, o Presidente da
República não é recebido no Congresso Nacional!
A Constituição assegura o direito de concew
dermos a Lei Delegada ao Poder Executivo
e nós não a demos. Então, demos a possibi·
lidade das provisórias e Sua Excelência fez
as medidas provisórias e alguns juristas de
duvidosa c~ência vém com o argumento de
que medida provisória não comporta matéria
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criminal e não informa o impediente, não
indica qual é o impeditivo de ordem consti~
tucional!
Então, Sr. Presidente, assim não_dá. Agora, dizer que isso é autotitãrismo!
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu vi o
Presidente da República com essa pasta e
os Srs_. MiníStros atrás, como numa procissão.
Sua.Excelência na frente e os Srs. Ministros
atrás. Vieram a pé do Palácio e disseram-lhe
aqui no Congresso: "não Senhor, aqui o Senhor não entra. Só lá no gabinete do Senador
Nelson Carneiro". O Presidente fez um discurso sério e austero apresentando modestamente um plano esperando que esta Casa
o examine e pedindo que cumpra o seu dever,
para que.Sua Excelência possa cumprir com
o povo as suas promessas.
O Sr. DivaldO Suruagy:..: Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES - Com todo
prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy.

o

O Sr. Diva Ido Suruagy - Sem n~nhum
demérito para os demais, V. Ex~ é um dOs
melhores talentos jurídicos que esta Casa
possui.

O SR. LEITE CHAVES - Muita bondade
de V. Ex~

O Sr. Divaldo Suruagy - Toda formação
de V. EX' é uma formação de legalidade jurf~

dica. Gostaria somente de -saber de V. Ex•
o seguinte: se as medidas encaminhadas pelo
Chefe do Poder Executivo, ao julgamento
desta Casa, forem inconstitucionais, V. Ex•
votará contra essas medidas inconstitucio·
nais?

O SR. LEITE CHAVES - Se elas !orem
inconstitucionais, sim.- Votarei.
O Sr. Divaldo Suruagy em saber disso.

Fico muito feliz

O SR. LEITE CHAVES - E V. Ex• veja
que me referi a todas elas e não vi nenhuma
inconstitucionalidade. Tanto é que ontem, no
meu partido, o Líder Nelson Jobim, que é
urtPjurista, discutia a não·viabilização de ma·
t~ria criminal por medida provis_ória. E eu
perguntei a S. Ex~ onde ele encontrava na
Constituição essa inconstitUcionalidade. Ele
falou: "no art. 50, inciso XIII".
Então, falei: mas~ nesse caso, só se for com
o princípio da reserva legal:null crimen nulla
pena sine lege:Quer dizer, na matéria penal
não se pode Punir alguém se a lei não pree·
xistir ao crime, o que é outra coiSa. Isto aqui
já é lei: Então, digamos, o crime anterior,
mas o posterior é punível.
Então, mostramos. "Mas, na Itália" ... mas
na Itália a medida provisória é circunSCrita
a determinados fatos. E mostrei mais -·V.
Ex~ não ouviu o meu discurso -aqui mostrei
que o próprio Supremo, que é a Corte última
para decidir sobre Constitucionalidade na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n9161,
proposta pelo Conselho da Ordem dos Advogados, por 11 contra 9, reconheceu a constitu-

cionalidade das me_didas pro_vis6rias_ parã ·amatéria criminal. Numa situação dessas, ago~
ra, para rejeitar uma medida, o Congresso
vem dizer que há inconstitucionalidade.

O Sr. Mansueto de Lavor --Permite V.
Ex' um aparte?
O SR: tEIJ'E CHAVES ouço V. Ex•

Com prazer

O Sr. Mansueto de Lavo( -- Assim como
o Senador Jar:bas Passarinho, penitencio-me
antecipadamen~e por interroniper o brilhante
discurso de V. Ex•, como sempre costuma
fazer, demonstrando toda a sua erudição. Há
dias discutimOs e- votamos ãquí a introdução
da figura do Líder do Governo no Senado,
que não havia antes. Alguns foram contra,
mas depois, como costuma _acon!ecer aqui,_
fez·se um acordo de cavalheiros e a medida
passOu. Mas pelo discurso de V. Ex~- estou
vendo que realmente não tinha sentido ter
Lfder do G_overnç,_porque V. Ex~ é o ViceLíder de um Partido que oficialmente é da
Oposição e-:·em discUrsos allterio"res e no de
hoje, demonstra que é inteiramente dispensável a função de Líder do Governo aqüi.
V. Ex•, com esse djscurso, ameaça de desem·
prego os dois nobres Colegas que oficialmen~
te exercem o cargo de Líder e Vice-Líder
do Governo. Quem tem oposiÇão-deste quila·
te, e com tanta consistência, não precisa ter
líder aqui dentro para defender as teses do
GOVêtfià. COfistato.lsso sem nenhUma crítica.
V. Ex~ certamente tem toda responsabilidade
do seu mandato _e não seria eu jamais que
iria ci:nsurar qúalq,uer Colega. Dentro do
pronunciamento de V. Ex\ pela defesa total
e absoluta d~ emendas provisórias que constituem esse pacote do Presidente Collor, V.
Ex' -se bem entendi, pode ser que eu não
tenha entendido - embute no seu discurso
uma crítica ao CongreSso por querer emen·
dá-lo e aperfeiçoá·lo, como se não tivéssemos
essa capac~dade de discernir, dentro daquela
perfeição absoluta, algo que pudesse ser mais
aperfeiçoado. Então, esse pacote, essa pro·
posta é uma opção divina no conceito de V.
Ex~. de onde não há uma imperfeiçáo sequer,
algo a ser consertado ou aperfeiçoado. Isso,
do ponto de vista jurídico é possível, uma
proposta perfeita. Do ponto de vista econô·
mico e tecnocrático, há consh;tência do pacote, quase que à unanimidade, inclusive de
economistas de esquerda, de direíta, de diversos partidos. Aqui é uma Casa política,
nobre Senador e, politicamente, as coisas não
andam tão bem assim.
O Sr. líder do Governo na Câmara dos
Deputados, um Parlamentar que merece to_da
a nossa admiração e amizade, o Deputado
Federal Renan Calheiros, vem de dizer, na
linha do pronunciamento de V. Ex•, ou V.
Ex' secundando o que o Líder do Governo
na Câmá.ra diz, que nesse pacote não deve
ser alterada uma vírgula sequer, uma letra
sequer não é para ser mudada. Ora, o pacote
está sendo discutido no Congresso, enviado
para as Comissões do Congresso, e tem rela·
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tores. designados. Todo processo legislativo
que se preza merece emendas, aperfeiçoamentos, porque essa é a nossa tarefa, sob
a presunção de que nada é perfeito neste
mundo, principalmente brotado de pessoas
humanas. Do ponto de vista político, o Senador Jarbas Passarinho relacionou o exemplo
de pessoas, e citou o exemplo não apenas
de pessoas, mas de dez ou vinte que são típicas, não são casos isolados, que representam
o exemplo de outras mithare:., cito o exemplo
do meu Estado. Por que coloco reparos ao
pacote? Não é porque não queira que o Presi·
dente Collor acerte, pois não só quero, mas
também rezo para isso, porque o acerto do
Presidente Colloré realmente uma saída para
a Nação que todos esperávamos. Não desejamos que ele não acerte; não queremos fazer
oposição por oposição, mas cito o exemplo
do meu Estado. Quando o Presidente, os seus
Ministros e seUÇLfderes formais ou informais, como é V. Ex" nesta Casa, dizem que
o paCote é uma perfeição e que gerará felicidade geral para todos, no meu Estado, na
semana do bloqueio das contas bancáriaS, 650
mil trabalhadores não receberam o_ pagamenlos trabalhadores canavieiros, que são 300
mil e _q_ue não receberam a_folha até hoje.
Oritem, recebi" telegramas afliios e mimi.fes·
tações telefónicas de Lideranças, dizendo que
tem que haver alguma alteração, pois os fOr~
necedores de cana, que não são grandes proprietários, nem latifundiários; mas médios e
pequenos proprietários, não têm como hon·
rar as obrigações da folha de_ pagamento semanal. No País inteiro cálculo a grosso modo
feito pela nossa assessoria, Senador -15 mi·
lhões de trabalhadores não fizeram a feira
neste último sábado, não puderam comprar
a subsistência da sua famüia. E isso não é
afeJar a vida dos descamisados, como se diz
agora, do operário? Se esse pacote só atin·
gisse a banqueiros, a magnatas, até seria
bom; eles precisam pagar a sua cota de sacri·
fício, como devido respeito. Mas não é verda·
de isso, Senador. Quem entra em contato
com a realidade do seu Estado verifica que
não é verdade. Ontem, de Santa Catarina,
por exemplo, que é vizinho do Paraná, vinha·
me apelo de diversas lideranças, das pequenas indústrias de confecção, da indústria têx·
til daquele Estado, dizendo que a pequena
e inclusive a grande indústria estão parali·
sadas. Então, se isso não afeta a vida do povo,
se isso não traz problemas para as classes
que, segundo versões oficiais, estão isentas
de qualquer incómodo com esse "pacote",
não entendo. De modo que somos políticos
e não devemos ser nem tecnocratas nem meros economistas.ou meros juristas, mas deve·
mos atentar para a sociedade como um todo;
esse plano precisa, ao lado dos seus aspectos
económicos e jurídicos, também de um plano
político. Essa feição política, esse Plano espe_ramos -.será aprovado com os in9ispen·
sávers aperfe1çoamento_s e correções que o
Congresso, na sua responsabilidade, certamente vai oferecer. É o Congresso que vai
dar feição política e sensibilidade a esses pro--
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assume, clara, n(tida, irrestrita e geral, e_m

cantou_ o País. Foi o m~il tiever de solidarie·
dade. Então, V.__Ex_• não ouviu essa parte.
Quanto ã .segunda, não digo que é uma
perfeição. Notei a abspluta mediocridade
·com que eStamOs enCarando esse Plano. Nós
9 CÇ~l_!sideramos como plano económico. Não
é um Plano político! Há ccmsiderações econô;.
mícas, jurídicas, de ordem processual substantivas ou adjetivas, mas ele é, sobretudo,
um Plano político e não económico.

favor do Governo que se irl.stala. V. Ex• te_m
todo o direito e legitiinidade- para fazê-lo.

O Sr. Man!fueto de Lavor ~ Mas, nobre
Senador, n_ão houve emenda alguma.

blemasque aqui são apontados. Cóm certeza,
V. E:x:• tem conhecimento deles, mas está tão
embevecido pela perfeição, tanto da pessoa

do Presidente Collor como do seu pacote,
q_ue não tem ouvido ou entendido as vozes

do povo, inclusive que estão com assento neste Plenário. Não me estendo mais. Diga apenas a V. Ex~ que este aparte jamais seria

um reparo qualquer à posição que V. Ex•

O reparo -é quanto ã dificufdade que temos

de explicar como o Vice-Lider de um Partido,
que se diz de Op_osição, esteja ·na tribi.ma
com essas posições que V. Ex• defende. Mas
não é um reparo; é apenas a estranheza de
alguém que quer que V._ Ex' sempre brilhe
nessa tribuna e continue a nos dar as lições
jurídiCas qúe sempre nos deu, na sua atividade parlamentar no Senado. Muito obrigaR

do.
O SR. LEITE
Ex•

CH~ VES-

Agradeço a V.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço licença a V. Er. para uma interrupção; para sãUdar a presença, no recinto, do
Presidente da Corte Suprema de Portugal,
o Miriistro AugUsto Victoi Coelho, que visita
o Congresso Nacional. (Palmas.)

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente,
o orador da tribuna, modesto, se associa às
homenagens que V. Ex~ presta ao Presidente
da Suprema Corte de Portugal, quando nos
honra com a sua presença nesta casa. Mas, nobre Senador Mansueto de Lavor,
V. Ex' é um dos homens bem cultos desta
Casa, e bebeu essa cultura nos mOsteiros:
V. Ex' foi padre, estudou em Roma e é acostumado também à discipirõa~iYPontualidade.
Mas, hoje, por questões do seu Estado, V.
Ex' chegou um pouco_ atrasado e não notoU
que iniciei o meu discurso renunciando à Více-Liderança do meu Partido, porque vi uma
censura ao meu comportamento passado
quando defendi essa posição, ao constatar
estranhamente que na composição de todas
as Comissões em que houve Senadores do
meu Partido- e alguns foram colocados em
quatro delas - o meu nome foí"sistemati·
camente excluído. Então, eles me excluíram
porque defendi a posição deste Governo.
Mas, defendo este Governo há algum t_empo.
Votei em Ulysses_ Guimarães no p-rirtleí[o turno e, no segundo, votei em Collor. Defendi-o
por diversas vezes. E as minhas defesas começaram a se leVantar quando o vi se defen·
dendo de todas as acusações contra ele levan·
tadas pela Folha de S. Paulo. ChamavamRno
de analfabeto, de maéonheiro, de incapaz,
de hornem comprometido, e o _que se mostrou
foi coisa completamente diferente. Surgiram
em mim dois sentimentos: o de advogado que
fui ao longo da vida -80% daS miilhas caus;:~.s
foram gratuitas- o meu sentimento de origem, um homem da minha região, que viveu
sob as mesmas' realidades, cresceu debaixo
delas, surgindo com uma promessa que en-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobré Senador Leite Chaves, a Presidên·
cia se sente na obrigação de alertar V, Ex~,
porque V. Ex• já ultrapassou cinqüenta e tantos minutos dos vinte minutos que possu(a.
Temos uma Ordem do Dia a votar.

O SR. LEITE CHAVES - Mas hoje não
cabe esta observação,_ __
V. Ex' sempre fala que há oradores em
seguida e não há outro orador, pelo menos
lloje.

O SR. PRESJJ)EJ\!tE (Pompe~u de Sousa)
- V. Ex~ poderia falar após a Ordem do
Dia. Há, realmente, outros assuntos a serem
tratados.
V. Ex~ está fazendo um discurso sub~tan
cioso, mas o tel]lpó p-recisa ser devidamente
respeitado.
O SR. LEITE CHAVES..,.. Agradeço a V.
Er e me circunscreverei ao meu tempo. Que·
ro também respon~er a esta_ intervenção e
permitir o aparte ao nobre Senador Mário
Cov.as.
O SR.~PRESJJ)ENTE (Pompeu de Sousa)
- Gostaria que V. Ex' fosse mais conciso
daqui por diante.
O~.SR.

LEITE CHAVES -

Sou de uma

concisão terrível. y._ Ex•- já viu quantas men~
sagens são? Se eu, num discurso, não fui capaz nem de referir-me a elas, o Congresso
Nacional poderá fazê-lo trinta dias? E eu ad·
verti, na época, que não íamos ter tempo
se não permitíssemos leis delegadas, e que
a Nação nos iria cobrar.
O meu Partido - todos os Relatores são
do PMDB- rejeita ou ttão. Eles estão apavorados.
O Pfano alcança apoio de 87% "em São
Paulo, M)Ajtos aqui, no Congresso. estão empolgados 5u chocados com a habilidade com
que o Senhor Presidente da República está
no tral?é_zío_, _ll!_aS o que querem, na realidade,
é a queda de Sua Excelência no picadeiro.
Muitos parlamentares ficam aguardando a
primeira f<llha para se levantar. Não se levantam agora, porq~e vamos ter eleições e o
Piano já alcança 87% de popularidade. Isso
está-em O Estado de S. Paulo de ontem. Então, nobre Senador Mansueto de Lavor, não
acho uma perfeição, mas vejo- a -coisa pela
sua abrangência. H~ homen-s que vêem a coisa toda e há outros que vêem o particular.
Os economistas nacionais são de grande miopia, vêem só o secundário. V. Ex• vê que

-
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o Presidente Fernando Collor de Mello não
recorreu a nenhum economista do passado.
esses que se di:z:em professores, mas trouxe
uma equipe nova que teve uma outra concepção, descompromissada, e fez uma-coisa interessante. Não vejo o Plano nas suas minúcias
porque istó não é-Um plano económico, mas
é u1b. plano de impacto que visa duas caias:
conter uma inflação de 90% a qualquer custo
e, ao que sei, ela está sendo contida, e zerar
o déficit público, porque o grande problema
nacional, Sr. Presidente, não é isto, é a dívida
externa. Realizado isso, alcançaremos a granK
de meta. Tenho um projeto nesta Casa:· que
a congela por dez anos, e V. Ex~ tem conhecimento disto. Todos os males do País resultam
da dívida externa, que não podemos resgatar.
O Sr. Mansueto de Lavor V. Ex" um aparte?

Permite~me

O SR. LEITE CHAVES- Nós não podemos ter forças para enfrentar essa situação
sem que, primeiro, resolvamos essa inflação
vergonhosa. Estamos na imínênCia de cair
na Situação da Argentina em que nem uro
plano desse mais iria ter ressonância ou cOnseqüência. Agora, vé o particular. E o pior:
V. Ex~, sendo um dos homens mais cultos,
não é capaz de apresentar uma emenda __
pelo menos, não conheço nenhuma -ou
uma censura maior a este Plano. Qual é a
grande ce~sura q_ue se_faz a este Plano?
O Sr. Mansueto de Lavor começam hoje, nobre Senador.

As

emendas

O SR. LEITE CHAVES- Qual é a cen·
sura?
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. EX'
um aparte?

O SR.-LEITE CHAVES- Pois não. Quero ouvir o nobre Senador Mário Covas que
há bastante tempo está à espera de um aparte.
O Sr. Mário Covas- Prezado Senador
Leite Chaves_, quero declarar desde logo a
minha profunda admiração por V. Ex•, e sci
que O fato não é recípioco. V. Ex~, há alguns
dias, fazendo um discurso nesta Casa, referiu-se a este meu amigo. Senti-me mais atingido, exatamente, porque esperava que o pre·
zado Senador me avisasse de que iria tratar
a meu respeito, para_ que eu pudesse estar
aqui no momento adequado e poder, portanto, no mínimo, me defender. Leio o discurso
de V. Ex•: "Não concebo que o meu Partido,
majoritário, volte a ser governado e mandado
pelo PT, COIJlO o foi na Constituinte. Ele foi
dominado, subjugado; o nosso Líder- que
à época era eu- capitulou vergonhosamente
a isso e eu denunciei o fato em plenário e
em reunião da Bancada. Quando previ aquiR
lo, denunciei perante S. Ex• que quem deve·
ria renunciar era o nosso Líder. Disse a S.
Ex" que, embora fosse qualificado para a vida
pública,. não estava preparado para ser Líder
de uma Constituinte. Fomos mandados peto
PT, dominados por Lula e José Genoíno. A
mesma coisa não poderá ocorrer agora. Náo
admitimos". Evidente que V. Ex• tem todo
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o direito de emitir a sua opinião a respeito
da conduta do Uder que, -afinal, não chegou
lá por indicação de quem quer que seja, inas
disputou a indicação, dentro da Bancada, e

de estabilização- ma:s-de_tentar, dentro do
pla_no, _pt;>rqu~, afinal, alguém que teve a
maioria dos_ v:otos_e, portanto, tem todo o
direitO· e, ~~iS .9<? _qu~ ~sso~ p dever _de apre_a ganhou até contra a vontade da Direção sentar um plano, dar uma contribuição para
do Partido. Lembro-me de que, na hora, ou· melhorá~lo.-Não sei como seu sentimento de
no momento, V. Ex• não fez apenas a denúnjurista reage, maS leio na Constituição, na
cia daquilo que lhe parecia verdadeiro. V.
qual minha contribuição certa~ente foi muiEx• tentou inclusive de catalogar assinaturas
to menor do que a de V. Ex•, que medida
para que o Líder fosse substituído, De qual·
provisória se faz em cima de fatos de absoluta
quer maneira, eu imagin-aVá que-.-- aõ- dizer
essencialidade __e_de absoluta urgêpcia. E, re·
isso, V. EX" peta menos me avisasse para que
pentinamente. entie as Medidas eu recolho
eu pudesse estar aqui; eu, ao responder isso,_ uma, a d~__ nU.mér0-170, cjue determina que
o faria com V. Ex• na tribuna ou o avisaria
uma lei anterior acrescente entre.as figuraS
que iria tratar de algo sobre o que V. Ex•
que .devem ter automóvel, a do Vice~Presi
haja dito, até para oferecer o mínimo de
dente da República. Eu pergunto a V. Ex"
igualdade de condições, já que somos tão de·
-já que eu sou engenheiro, e, portanto,
siguais. Começo por reconhecer isso. V. Ex•
não atingido tão intensamente por uma des~
leva a vantagem da cultura, da competência,
vão de natureza jurídica- onde está o crité·
do conhecimento jurfdico, etc. Eu acabo de
rio da essencialidade, da urgência de uma
aprender com V. Ex• que a justiça reside exa·
medida que atribui uma gratifiCação para um
tamente em tratar desigualmente aqueles que
funcionaria e, ao- mesmo tempo, ·cria a opàrsão desiguais. Para quem está defendendo
tunidade de o Vice-Presidente da República
uma proposta que iguale em 50 mil cruzados
usar·um ãUtomóVel? Estóu disposto até a cea retirada da caderneta de poupança de to·
der o meu, mas não estou disposto a votar
dos, não entendo bem o argumento. De qual·
uma lei que, nos termos da Constituição, exiquer maneira, aceito-o, porque vindo de um
ge um<J. urgência e uma essencialidade, que
jurista como V. Ex•, reputo-o absolutamente
o uso de Ufl1 <!utomóvel não pode se permitir
procedente. Quero dizer a V. Ex• que fui
o luxo de afirirlar. É evidente que nós temos
Deputado no período de 1964 a 1968, fui Lí·
que analisar o detalhe. O Plano é um conjunder da Bancada do MDB de então, em 67/68
to, tem a sua consistência, mas não há razão
e, já àquela época, ninguém me dominava.
alguma para que ele púca a consistência, na
Havia um enorme grupo de parlamentares
medida em que determinadas rebarbas sejam
de muito melhor qualificação do que eu, mas
aparadas. Vejo aqui na Medida n~ 168 se dizer
eu não era dominado nem subjugado por ninque os empréstimos compulsórios, que ficaguém. Não foi por oucra·razãO que tive meu
rão retidos, s.erão devolvidos a partir de 18
mandato cassado. Ninguém nunca me ditou
meses em 12 prestações, corrigidos para a
tadura. Ela me cassou a palavra, mas nunca
data da conversão. Ou seja, no dia da converme ditou regras, muito menos um Partido
são se corrige e a partir daí se divide em
ao qual não pertenço, tal qual não ocorreu
12 prestações, sem nenhuma correção. Evi·
na Constituinte. Eu devia a V. Ex~ a resposta
dente que eu não vou invadir o discurso de
desse fato e aproveito o instante em que V.
V. Ex•, até para não diminuir o brilho do
Ex~ está na tribuna para dizer-lhe isto. Não
mesmo. Mas, abrir mão, Sr. Senador, da
mandou naquele instante, não manda hoje,
prerrogativa desta Casa de afirmar que lhe
nem manda nunca! Prezo-me, corno V. Ex•,
compete examinar, no mínimo, o choque
de sustentar a minha própria liberdade. Para
eventual existente contra uma COnstituição
mim, o conceito de liberdade começa porre- que esta Cas-a acaba de fazer, o que ela pode
conhecer a alheia, e eu reconheço a de V.
representar em termos. O projeto, como um
Ex~ em fazer esse juízo, exa:tamente para que
todo, tem a sua consistência. Mas não pense
a minha possa ser garantida. Então, como
V. Ex' que é um mar de rosas na rua. Há
não pretendo abrir mão da minha, nem on- aquei_es_ que estão perdendo emprego hoje
tem, nem hoje, nem amanhã, sustento a de
e que vão continuar perdendo __ emprego. O
V. Ex~ em ter esta opinião. Não creio seja
Plano, num primeiro instante, atinge os mais
este Plano considerado do ponto de vista eco- ricos, é verdade, e isso lhe confere o critério
nômico meramente, seja ele considerado do
de justiça. Todavia, aqueles que especulam
ponto de vista de suas implicações monetá- imediatamente acham um mecanismo para
rias. seja ele considerado do ponto de vista
renoyar a especulação. Na segunda-feira anda sua imPlicação maior·. que é de natureza
tes do PlanÇI, o dólar no-paralelo estava acer~
política, que o papel do Congresso Nacional
ca de 85 cruzados novos e nesta segunda-feira
possa ser aquele de assistir à procissáo passar.
pós plano. ~aiu para cerca de 40_ cruzeiros.
Não abro mão do meu compromisso com a
instituiçãO, não abro mão, com a minha res·
Ou seja, já-se e!;tabeleceu uma relaç-ão entre o valor da moeda velha e o valor da moeda
ponsabitidade, que em nenhum instante é
menor do que a do Presidente da República.
nova. de tal maneira que quem. tem os grannem com meu apreço a este País, que em
des volumes de cruzados novos retidos, tão
nenhum instante é menor do que o do Presilogo se comecem os leitões, imediatamente
dente da República, no sentido de oferecer transformarão esse dinheiro em moeda nova
a minha contribuição, não para fazer um
com o deságio sufuciente para recuperarem
plano - não fuí eleito Presidente da Repú·
rapidamente. Quem" não fará-isso s"Cfá a classe
blica: se o foSse. teria o meu própriO -piáno
média. Evidente que no primeiro instante ·o
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trabalhador s.entirá o resultado de uma inflanão há
ção que foi duramente atingida,
como j"iegâ-lo. E talvez até corretamente; atin·
gida, pelo mecanismo correto. Mas abdicar
da prerrogativa de que é possível fazer mais
justiça sem quebrar o objetiv_o b.ásico ..é_ abrir
mão de algo que não tenho o direito de abrir.
O Presidente_da República teve 52% dos votos para Presidente, eu também tive no ·meu
Estado 52% dos votos para Senador. Tenho
tanta responsabilidade com este Pa_ís qmmto
ele tem, e tanto arriar por eSte Pãís quarito
ele tem. Não te-nho nenhum pre_Conceito em
relação ao exame dessas medidas, vou fazê-lo
com o maior espírito público. Para nlim- õ
Brasil é maior do que o Presidente _e__, portan·
to, muito maior d.o que eu que não sou :Presidente, não fui eleito .. E, por isso mesmo, isto
me obriga a examiná-las ã luz do interesse
público, do interesse coletivo. Mas, abrirmã_o
deste fato, atender" à afirmativa- de que este
Plano é absolutamente intocável, de que
qualquer coisa que o Congresso fizer significa
uma violência contra a clarivídência daqueles
que o fizerem, é, realmente, abrir mão da
própria vida do. Congresso. Ouvi isso, S_enador, durante urna fase da minha vida, quando
participava ne~te Congresso, quando a cada
projeto que aqui chegava eu ouvia a dicotomia colocada: _ou se aprova ou o caos. Nós
não brigamos, nem o povo brasileiro brigou
30 anos para reconquistar a democracia, para
no primeiro instante- em que o Presidente da
República, eleito diretamente pelo povo, assume o poder, termos que novamente nos
defrontar com o mesmo fato: ou se aprova
ou o caos. Não vim aqui para fazer o caos,
vim aqui. para dar a minha contribuição, dentro dos meus parcos recursos, para melhor
o máximo possível, segundo a minha visão,
aquilo que é o interesse público. das medidas
que aqui chegaram. Isto vale, Sr. Senador,
para o pacote. Esse será o meu procedimen~
to, esse será o procedimento do meu Partido.

e

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço o
aparte de V. Ex~ V. Ex~ mostra que é um
homem realmente maduro para a vida pública.
Eu. de fato, me pus contra a sua liderança
na Constituinte, não por circunstâncias pessoais, mas por um requisito.
·
V. Ex~ é um homem de grande valor públi·
co, um engenheiro qualificado. E eu me con·
venci, na Constituinte, como já me convencera antes, de que o líder de uma Constituinte
que não seja advogado altamente atualizado,
ou professor nesta matériã, terá" difículdade.
Não posso admitir como um líder de Constituinte possa conduzi-la com autoridade quando tem dificuldade em saber o que é repristinação. o que é fideiComis.so", o que é anticrese. São pequenas questões, mas o ·suJeitO fica
emperplexidade. Aí vem um vice-líder e diz:
"N_ão, mas__ e:u sou dentista". Ou outro diz:
"Mas eu so_u farmac~utico, eu não ser~. Isso
retira um pouco da autoridade.
V. Ex~ é um homem admirável. Eu pedi.
perante o nosso partido, uma reformulação
de liderança. Não é que V. Ex• não tivesse

1210 Quinta-féira 05

DIÁÍUO DO CONGRESSO NA:OONAL (Seçáo II)

o Líder, não conseguiu o número de assinaturas suficiente~ Certamente por generosidade_ da Bancada, que preferiu manter a situação. Quanto a·o fato de eu ter escolhido outro
de fazermos um anteprojeto e resolvermos.
caminho, a partir de determinado instante,
a Constituição em dois mneses, V. Ex~ aceiquem sabe se até foi para não incomodar
tou os apelos dos partidos menores, e parti·
figuras como V. Ex•. que se sentiu tão mal
mos para as subcomissões. Então, partimos
no Partido, comigo na Liderança. De foi:ma
do nada.
qu.e, para evitar este tipo de atrito de uma
O pfimeíro projeto da Subcomissão do JuLiderança que, afinat, se posicionava nitidadiciário foi eliminar o Superior Tribunal Mil i·
mente de acordo com o que deter~nava o
tar. No dia seguinte, então, era restabelecido
Programa do Partido, é que acabei por decio STM, enquanto a Naçáo via aquilo com
dir por uin Outro destino. Mas não há mal
nenh_um. O que haveria de mal é se eu fosse
perplexidade. Depois reduziu a Constituinte
à Comissão única de Sistematização_. em que
para õutrO Partido e continuasse como Líder
metade ficava inutilizado. Resultado: cria·
do Partido anterior. Eu, exatamente, cedimos o Centrão e os sucessivos- problemas gCe aí o mérito da posiç-ão: nunca reivindiquei
rados pela suspeita ideológica entre bloços.
isso para mim, Senador-, deixei o Partido
Disse uma vez a V. Ex~, dentro da questão
no instante em que exercia a Liderança do
Partido na Constituinte, deixei o Partido no
do prazo do mandato. Tínhamos aqui um projeto pelo parlamentarismo já, com a maioria
instante em que o Partido era Governo federal, Governo estadual e Governo no meu Mudas assinaturas. Então,-defendíamos até que
o ex-Presidente José Sarney ficasse até o fi.
nicípio, deixei o--Partido exatamente nesse
na!, mas, de imediato, aprovaríamos-o parlamomento, e o deixei deixando amigos, entre
mentarismo. V. E,r--, então, levantou a tese
os quais incluo V. Ex•, por quem nutro a
maior simpatia e a maior admiração. Mas,
dos quatro anos na nossa bancada. Disse eu:
"Senador, como é que V. Ex~ faz iss~_? QuatrO
mi. realídade, V. E~ disse isso, apenas não
encontrou respaldo da Bancada para a conseanos! Porque quatro anos? O Presidente José
qüêiJ,cía -lógica da sua afirmação, que seria
Samey não vai aceitar isso. A nossa bancada
a mudança da Liderança, um fato absolutase divide! O PDS toma outra posição! Sua
Excelência vai ao Judiciário! E toda essa brimente normal na vida parlamentar.
ga nacional em torno··dos quatro anos comeO SR. LEITE CHAVES - Mas eu acho
çou da proposta de V. Ex• Não tenho nada que se V. Ex•, durante uma certa parte, sia dizer. E V. Ex-, conduzindo uma Consti-. tuou-se bem em Lideranças passadas, V. Ex~
tuição, como líder, chegou à seguinte conclu- não está bem se situando no tempo. Eu, pesão: renunciou à liderança e saiu do partido.
rante V. Ex• e minha Bancada, pedi a sua
Não creio que isso tenha sido um sucesso.
destituiçáci, mas eu jamais busquei assina·
Não faço qualquer restrição à sua seriedade turas para que isso se tornasse possível. V.
e à sua dignidade. Mas, Senador, na Consti· E~ está inteiramente- e_qúivocado. O que eu
tuinte, não foi a maioria, inclu-Sive, ·ao seu busquei, de manhã, de tarde e_ de noite, foi
partido, que V. Ex' Conduzia, que teve os a assinatura de todos os Senadores e Depuseus interesses representados. As melhores tados para instituir o parlamentarismo.
figuras aqui desta Casa, V. Ex• sequer coloO SR. PRESIDENTE (Faz soar a campaicou numa comissão como relator. Então, as
nha.)
_
figUras que d-ominaram o Congresso eram de
partídos nacionalmente menores, compro- · o SR. LEITE CHA vis - -sr. Presidente,
metidos com outros valores políticos que não eU quero que V. Ex• tenha comigo a ge.Dero·
aqueles que deram vitória e expressão ao nos- sidade que teve com o Chefe do seu Partldo ...
so partido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não houve nenhuma generosidade partiO Sr. Mário Covas- Não é verdade, EX"! . --dária::'V, Ex• já se abusou do tempo de que
O SR. LEITE CHAVES- V. EX' não redispunha. O tempo de 'V. Ex~ já se esgotou
nunciou ã Liderança, nein ao_ PM:PB, antes e a Presidênçja já devia ter pedido a V. Ex•
de a Constituição ser promulgada?
'
que-se retirisSe da tribuna.
0 Sr. Mário Co~as _ Um momento, por
A- Presi<;lênCia não admite debates com a
Mesa. V. -Ex; eStá na obrigação de concluir
favor. Não é verdade que não tenha nomeado
porque há outros assuntos a tratar nesta sessão. v. Ex• não é 0 único preso!nte nesta sespara as Comissõ~s figuras do Senado Federal.
O Senador José Paulo Bisol, que está aqui "são.
do meu lado, foi o Relator da prím_eira das
O SR. LEiTE CHAVES - Eu só
Comissões. O Senador José Richa, que está
responder ao aparte do nobre Senador Mário
aqui presente, foi Relator de outra. O SenaCovas...
- -- dor Almir Gabriel foi Relator de J.Jma terceira. O Senador Severo Gomes foi Relator de
O Sr. Mário CovaS- Senador Leite Chauma quarta. Eram oito! Não são grandes figuves, eiJ náo vou incomodar mais V. Exa
ras? Certamente. Todas elas em nível de
O-SR. LEitE CHAVES - V. Ex: não me
igualdade com V. Ex• A(, a inferioridade resi·
incomodou.
dià na figura do Líder. Mas não houve tanta
O Sr. Mário Covas - Só quero dizer que
inferioridade, a tal ponto que V. Ex• ao bustá na minha terra há uma frase que o pessoal
car uífl documento com o objetivó de mudar
honradez, maS naquelas circunstâncias se tornou um ponto de resistência na Constituinte.
V. Ex~ fugiu aos ápelos da bancada. éramos_
majoritários, tínhamos força. Então, ao invés

quero

Abril de 1990.

da estiva normalmente. usa: "Óuem tem chefe
é índio". O meu Partido não é constituído
de índios, portanto, não tem um chefe. Eu
não sou chefe de coisa alguma, nem do meu
Partido, nem de mais nada. Sou um modesto
participante.
O SR. LEITE CHAVES - Senador Mário
Covas, eritão, veja V. Ex-: eu, aliás~ pedi
uma reformulação de Liderança perante V.
Ex~, o Presidente Ulysses Guimarães e perante a nossa Bancada._Mas eu lhe asseguro que
jamais pedi por escrito essa destituição. Eu
pedi, formalmente, uma reformulação. V.
Ex•, na época, também um dos mais ardorosos Senadores, hoje parlamentarista de seu
Partido, era inclusive contra isso e se tornou,
logo depois, uma figura ardorosa na defesa
do parlamentarismo, o que mostra que a tese
~a verá de vingar.
Quanto à questão do automóvel do Vice·
Presidente, não estou autorizado a falar em
nome do Governo_. Estou falando aqui Como
um Senador, porque acho que as medidas
são defensáveis. Quanto ao automóvel, houve, de parte do Presidente, uma medida suprimindo automóvel no setor público. V. E~s
sabem que foi o único homem que chegou
a tirar automóvel de militar neste País. Está
nos jornais: os coronéis estão uma fera com
ele. Setecentos automóveis de coronéis e generais! Mas, eliminando todos os automóveis, ele disse quais seriam as autoridades
que podiam ter automóveiS e esqueceu o nome do Vice-Presidente da República e enviou
uma medida posterior, porque parecia até
um desapreço. Pois foi o único Presidente,
único, que mexeu aqui com os coronéis, aceitando eles a medida.
V. Ex•' sabe que se um Senador tomar dois
cafezinhos por dia a imprensa cai em cima,
dizendo que é mordomia. Mas militares, el~s
não tocam, jamais tocilm. -Se'ieCentos car:ros
aqui em Bras!1ial Mas o Presidente retirou,
-coisa que nenhum outro Presidente__ nem o~
sou pensát.
Sr. Presidente, estou terminando.
Então, Sr. Presidente, quanto ao projeto
de Governo, quero dizer o seguinte: o Senador Mário Covas, se fosse eleito Presidente,
pelo menos um direito teria e seria indiscutível: de apresentar o seu projeto ao Congresso. Quer dizer, eJe não teria a obrigação de
ouvir os outros candidatos ou Senadores, antes. O Presidente Collor ainda pós_esse projeto debaixo do braço, veio com todo o Ministério ao Congresso para explicá-lo, para discuti-lo humildemente. Tanto é que essa aparência.de autoritarismo naquele instante não
exis_tiu. Pois o Congresso disse: "Não, Senhor, não rece.bemos''. Então Sua Excelência
foi para o Gabinete do Senador Nelson Carneiro ·com esse pacote debaixo do braço, náo
teve sequer uma mesa onde colocá-to. O Presidente nada explicou e fez um discurso de
. humildade, apenas dizendo que o poder reside no equihbrio dessas tré~ frações, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e que ele
estava cumprindo a dele.
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Na televisão, eu vi quando ele disse que
era desejável que o Plano fosse mantido em
sua estrutura por ser uno e harmónico, formando uma unidade quanto ao conjunto e
aos objetivos. ·o que mostrou? Que _o- Plano
é como ArVore de Natai, se colocarem pesos
demais de um lado e menos do outr_p esse
plano pode ruir e por ele não será responsável. Mas não quer dizer que não se eritende.
Seria desejável que o Congresso aprovasse ...
O SR. PRESIDENTE (Faz soar a campainha)
O SR. LEITE CHAVES - Termino, Sr.
Presidente, com as minhas homenagens a V.
Ex•
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Obrigado a V. Ex' pelas homenagens.
O SR. LEITE CHAVES- Termino, dizendo o seguinte: eu acho que é um caso de
emergência naci-onal, não é todo dia que o
País tem uma inflação de 90%, que nós estaR
mos nesse descalabro, com o exemplo da ArR
gentina. Sua Excelência manda um projeto
que surpreendeu o País. Ninguém acreditava
que fosse verdade que um rapaz, durante uma
campanha, fosse capaz de fazer um Plano
desse, completo, que até os economistas clás·
sicos se sentem diminufdos por não terem
tido uma inspiração anterior. Não é que ele
seja um acerto total, mas se esse Piano for
mutilado, o que poderá ocorrer? Então, mesmo para aqueles que queiram a queda do
Presidente seria até desejável que ele fosse
aprovado intangivelmente. Esses desempreM
gados iriam -se levantar contra o Presidente.
Conto um caso, a que ontem me-referi no
plenário, do meu Partido entre Senadores e
Deputados. Havia no meu Estado um GoverR
nadar ...

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. Ex• se encontra na tribuna há quase
duas horas. Há outros assuntos a tratar, há
a Ordem do Dia, há outros oradQres. De
modo que peço a V. Ex• que, por obséquio,
encerre o discurso. Não repita o que já foi
dito.
0- SR. LEITE CHAVES -:- Vou e_ncerrar,
Sr. Presidente, apenas contando esse.caso paR
ra reflexão do Senado. V. Ex• haverá de convir que eu que estava apresentando um plano
e me inscrevi, tive 35 minutos e os aparteantes
tiveram muito mais e eu não podia, democra:ticamente, negar.
·
Quero dizer a V. Ex~ que já houve Senador
nesta Casa que· falou durante 8 horas. Não
havendo razão instante, não havendo urgência, por que, numa discussão dessas;- o PresiR
dente não ser tolerante, por que essa exigên~
cia regime"f.ttal?
Termino: no meu Estado havia um Governador que estabelecera mandos políticos nos
municípios. Havia numa cidade um padre que
tinha mando político. Esse padre criava os
maiores problemas. Chegou um dia pedindo
a demissão de mais de 60 funcionários. Porque tinha um mando político, ele iria demitir

os funCionãriOs. Os funcionários foram lá-e
mostraram que era um desastre aquela demissão, eram cartorários etc. O Governador até
pensou em refluir ·da medida e depois resol~
veu que não. E disse: "vou demití-los porque
é a iínica maneira_de _ eu me Ver_ livre do padre". Ele demitiu todo mundo e a cidade
se leVantou coÕtra o padre. O Padie caiu. Então, mesmo para aqueles que desejam
a queda do trapezista, achando que os demitidos vão sofrer com isso, por que não aprovar
o plano na sua· totalidade? Por que esses pru~
ridos de amor isolado? Tem sentido o Sr.
Lula ser defensor de banqueiro, ser defensor
do aumento do valor da retirada da carteira
de poupança? Porque todos os elementos do
"ABC" têm poupança superior à dos Senado·
res. Mas os bóiasRfrias e 80% do País não
têm poupança, como está provado.
Lamento não poder concluir meu discurso,
mas me coloco em defesa desses planos. En·
tão, quero vei-aS grandes autoridades políticas, qo.e, nõ c-ochico, "metem o pau" no Plano, virem a público com a responsabilidade
do mandato que têm para atacá-lo.
Era o que -tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.,I~/GNÁC/0 FERREIRA
NA SESSÃO DE 2ó,3-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÁ O DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.
Como Líder, pronuncia o seguinte discu.rso.}
-Sr. Presidente, eminen~es Srs. Senadores,
como o temPo de que &sponhO é breve vou,
naturalmente,_enfocar com objetividade, tó·
pico por tópiCo oi pontoSabordados no pronunciamento do eminente Senador Jutahy
Magalhães,_ e também nos apartes que recebeu.
Sr. Presidente, o eminente Senador Jutahy
Magalhães, uma das figuras mais ilustres e
dignas desta C3.sa e dg Congresso Nacional,
focaliza o que está sendo o tema do momento;
realmente, causou um estrépito e foi uma
coisa inusitada, incõmuffi o episódio de que
foi vítima 6 jorilal Folha da Manhã, que edita
a Folha de S_. Paulo.
Sr. Presidente, já nos manifestamos a respeito, dissemos que não concordamos com
truculências, com arbitrariedades. Jádisemos
que este Gõverno-que-está promovendo, no
País, verdadeira re'(olução, quando o normal, em outros governos, era, no máximo,
pretender fazer revisões, em um clima de
constituciOnalidade aberta, de caminho para
a redemÇ~cratização efetiva -porque jamais
quisemos só a reconstitticionalização, queremos chegar à redemocratização do País -,
estamos vendo que se processa aqu"í, em poucos -dias, uma verdadeira revolução dentro
do Estado de Dii.-eito e dentro do constitucionalismo que emana da Constituição Federal
de 1988.
O episódio da Folha de S. Paulo, Sr. Presidente, já o dissemos, inclusive em depoimen~
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to inscUlpidO no próprio texio da Folha, óomingo, lamentável, deve ser apurado em toda
a sua extensão, em toda a sua dimensão c
profundidade, mas é um episódio desconectado de outros tantos, quer dizer, não há um
contexto em que ele se insira cómo parte de
uma ~$caladª aut_oritá_ria, de uma escalada
da truculência, da violência, do arbítrio, do
desrespeito â lei deste Governo.
Na verdade, é um episódio -terá havido
o_utros. Mas não há qualquer evidência de
uma concatenação desses episódios, de um
esforço deste Governo para afiflnar a truculência e para impor a sua visão de Governo
à sociedade de maneira diversa daquela que
emane da lei. Este, portanto, é um ponto
que se deve logo deixar claro: nà_o há nada
que possa conectar esse episódio com uma
seqüência de outros; foi um fato isolado, que
se tomou estrepitoso, porque·, apesar de ser
a Folha da Manhã uma empresa comercial
como qualquer outra, _é um jorri3.1. E, afinal
de contas, todos nós, inclusive eu, estamos
aqui na estacada permanente para defender
o direito de liberdade de imprensa; precisamos disso, o Governo vai precisar de uma
imprensa livre, aberta, crítica, lúcida, capaz
de apontar os seus equívocos, porque, seguramente, vai cometê-los, como todos os governos.
Mas o que não se pode é afirmar que esse
episódio é o ponto de partida, o desdobramento de uma escalada autoritária do Governo FederaL
Outro aspecto, aqui, também enfocado por
tópicos, é a questão do uniforme. Lembro-me
de que o Presidente me convidou e juntamente com o Líder Renan Calheiros, tivemos
oportunidade de dizer que não poderíamos
ir porque ficaríamos em Brasília, para fazer
os cantatas necessários durante o sábado e
o domingo. Saí daqui à 1 hora da manhã
de sábado, e à 1 hora da manhã, de hoje,
mantendo os contatos que precisava no exer~
cício da minha liderança. Não fui e me lembro
de que, na ocasíiio~ o Gen-eral A&enOi- Íne
perguntou como é que se iriã: fai:er, ele estava
em dúvida quanto ao traje- havia qualquer
problema cuja dimensão eu náo tenho condições, aqui, de definir- do Senhor Presidente
da República e até dos que o acompanhavam.
Deve haver, e seguramente haverá, urna explicação que não será absolutamente a que
se pretendeu dar- é evidente, num esforço
de afirmação oposicionista -quando se to·
cou nesse episódio; parece-me que é um fato
comum, não há por que ser exagerado na
sua dimensão, o fato de um Presidente da
República estar, num determinado momen·
to, com um uniforme militar.
Há um outro aspecto: o estfmulo ao clima
de enfrentamento em detrimento da harmoniosa convivência entre os Podetes. Diz o
Senador J utahy Magalhães que o Presidente
da RepUblica promove um estímulo ao enfrentamento entre os Poderes.
"Sr._Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da República pretendeu vir ao Coilgresso
Nacional apresentar, pessoalmente, as medi-
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das que propôs, elencadas no Plano Económico de Emergência; Sua Excelência me~mo
vil"i"a:lo Congresso Nacional apresentar essas
medidas.
Por uma nuga regimental qualquer. o Congres-so entendeu que não devia, havia uma
omissão no Regimento, embora, pouco antes, um presidente da República tivesse vindo
ao Co-ngresso·Nacional e dissesse e falasse
perante todo o Congresso e, ao qüê fiõ(pare-

ce, não temos, na Constituição

de

1988, a

Disse também o eminente Senador Jutahy
Magalhães da_i!ltá~bilid.a_<;fe, 4a.ipegociabi·
fidade do pacOte. Não se pode dizer que o
_pacote é intocável, inegociável, realmente,
alguma palavra pode ter esc~pulidC?, algu.é~
pãde ter dito que o pacote é megocJável, Jsto
pode ter ocorrido, só que, p.a verdade, o que
se coloca é a importância, a gravidade deste
momento e desse gesto de _governo 4e salva~
çáo nacional. Ê preciso colocar claro que vi·
víamos com um verdadeiro rascunho de UJP
mapa de inferno, com uma íiiflação .d~con·
trolada, uma dívida Interna .numa escalad~
alucinanté~ :salários achatados, um_a _ciranda
financeíra: 'QUanto- se falou nisso tudo que
agora se tomam providências para combater!
Ora, todo's, na campanha poUtica, falaram
em alongamento do perfil da dívida, falar~rn
em vencer a inflação, em enxugar a máquma
do Estado, todos falaram nisso; falou-se _em
tributar o lucro da especulação financeira.
Tudo isso que está sendo objeto de medida
proposta foi cogitado recentemente em todo
o País, pelas estações de telev_isão, nas ruas 1
nas_e.s_quinas, nos comícios; em toâos os lugares. O qúe realmente se fez agora foi um
plano que tem começo, meio e fim, e é nat~ral
que o Presidente da República pretenda d1zer
que ele é de tal maneira estruturado, que
mexer em determinados -~ectos, que se
constituein seus aspectos i:iledulares, pode
comprome_ter a integralidade ~esse plano. Is~
50 -importante.
O Sr. Mário Covas- Permite~me V. EX"
um aparte?

tão conhecida fala do Reino a que se referia
a Constituiçáó do tempo do Império, e o Presidente José Sarney falou perante o Congresso Nacional.
Impedido de trazer, aqui, as medjdas do
Plano Económico de Emergência, o q~e fez
o Presidente da República, Sr. Presidente,
Srs. Se:Oadores? Compareceu _ao C6ngresso
Nacional, veio à pé, com seus Ministros, até
à ante~sala do Presidente do Congresso Na~
clonai e do Senado Federal - nem sequer
à sua sala, à sala do Presidente, mas à sua
ante-sala, acotovelado por parlamentares
que ali compareceram, fez um pronun.cia~
mento e entregou, pessoalmente, num gesto
que me pareceu de profunda humildade, ao
CongresS;o Naci~nal, as me_4idas do seu Plano
Económico de Emergência, daí por que não
vejo qualquer sinal de enfrentamento pretendido entre dois Poderes, ou estimulado entre
os dois Poderes.
Outra coisa a que se referiu o Senador Juta~
hy Magalhães: o Presidente da República se
aproveita do desgaste das elites e dos descré·
ditos das Instituições. Ai, Srs. Senadores, os
O SR:.Jost ÚlNÃÓO FERREIRA
fatos podem dar essa impressão porque, afi~
Coiri -prazer, Senador Mário Covas.
nal de contas, estamos· no limite, na linha
mais baixa da aprovação da nossa representaO Sr. Mário Covas - Senador José Ignácio
tividade -todos os parlamentares deste País
Ferreira, em primeiro lugar, quero parabesofrem campanha de descrédito, ao Iol!go de
nizá-lo pela nova função que ocupa. Tenho
anos, e a representação política ·caiU: ao nível
outra posição e discordo daquela que V. EX"
mais baixo na credibilidade da população,
assumiu, mas devo louvá~lo. V. Ex' acredita
um pouco por culpa nossa, um pouco por
em determinados pontõs e assumiu uma posi~
tudo o que tem ocorrido em volta desse conção conseqüente a sua crença. Um homem
texto a que chegamos. A verdade é que a
que é capaz de fazer isso nunca é passível
Representação política está colocada em níde críticas, sempre passível de elogios. De
veis muitO_ baixos, lamentavelmente. E o que
forma que receba a minha manifestação de
é·rcpresentatividade? -É a sintonia do penreconhecimento da coerência de V. Ex• em
samento do eleitor com o comportamento do
relação a suas próprias crenças.
eleito.
O SR. jOSÉ .IGNÁCIÓ FERREIRA O Presidente da República, ao que me paMuito obrigado, Senador Mário Covas.
rece, não revela nenhum propósito de aproO Sr. Máx:io Covas - Mas quero pergunveitamento desse clima, estimulando esse fa~
. tar-lhe algo, neste instante, sem pretender
to~ na verdade, cabe a nós e já o fizemos
polarizar com V. Ex~ Oritem à noite, quando
muito; este Congresso, há pouco, elaborou
chegava a Brasüia, fui interpelado por um
a Constituição federal, reconstitucionalizou
rapaz qUe me fez uma pergunta. Gostaria
o País, faz esforços efetivos para permitir que
de repassá-la, neste instante, ao Líder do Gocaminhe no rumo mais da complementação
verno, para que me forneça os elementos que
da obra da reconstitucionalizaçáo, gue será,
me permitam,_ afinal, da~ essa resposta de
exatamente, a construção de toda a estrutura
maneira objetiva. Perguntava~me o rapaz,
infraconstitucional necessária. Mas o Conquando descíamos do avião e esperávamos
gresso faz esforço efetivo e, seguramente, os
a bagagem: "Senador, é verd?de que o Presi_parlamentos de todas as unidades fedt'!:ra_tivas
dente teria afirmado cjue se fosse feita qualdas entidades de Direito público --muniquer mudança no Plano, ele _o retiraria do
cípios e estados- também o fazem, no sentiCongresso?" ~cimeiro, eu disse que achava
do de conduzir este País à trilha da redemomuito difícil. Afinal, o Cpngresso tem a sua
cratização, que é muito mais que a reconstituraiz e a sua consagração na mesn;ta Cosnticionalização.

e
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tuição que permitiu a Sua Excelência chegar
à Presidência da República. De modo que
não creiO, _se o Congresso cumprir o seu dever, que é apreciar um projeto de lei e dar
a ele o conteúdo e a forma definitiva em termos de legislação, que o Presidente da R~pú
blica, por via de conseqüência, retire o projeto do Congresso. De qualquer maneira, como
o Governo, hoje, tem um porta~voz nesta
Casa, e para que eu possa transmitir corretamente àqueles que se acodem do meu eventual conhecimento a respeito, gostaria de sa~
ber de V. Ex~: o Plano transita pelo Congresso e será rigorosamente restrito ã dimensão que a ele ofe~ecer o Congresso e __ será
rigorosamente restrito à dimensão que a ele
oferecer o Congresso. Não haverá por parte
do Pr.esidente da República, em instante nenhum, a pretensão da retirada deste Plano
do Congresso. Estou correto, ou há alguma
modificação em relação a isto? Pergunto, sem
nenhum juízo e sem, neste instante, pretender polemizar. Apenas quero uma informação de V. Ex~ que, me merecendo fé, traduz
concretamente o pensamento do Governo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Eminente_ Senador Mário Covas, Srs. Senadores, pelo que me é dado conhe.cer a respeito- acho que conheço o suficiente, porque
tenho conversado com Sua Excelência,_ o Senhor Presidente daRepúblfca- entendo que
não há qualquer pretensão de retirada d<? ~I~~
no, caso occorram alteraÇOes fei~s pefo Congresso Nacional. Esta é uma pergunta que
·chega a ser surpreendente, partindo não de
V. Ex\ mas da pessoa que a_fez a V. EX",
porque, afinal de contas, o Presi~en~e elei!O
fútou cumprir a Constituição:- H.á- uma ha.rmoriia entre os Poderes: o Pres.tdente veJo
à Casa,' num comportamento de profunda humildade, trazer pessoalmente as medidas,
sem o direito, que afinal Sua Excelência não
pôde ter, porque o Congresso entendeu que
o Presidente oão o tinha, arrostando uma
nuga regimental qualquer. Sua Excelência
trouxe essas medidas ao Congresso e, evidentemente, sabe que a posição do Congresso
é de quem pode emendar, de quem pode
até rejeitar o Plano todo. Esta, naturalmente,
é uma conclusão que tiro, até porque não
tenho qualquer evidência de algo em con~
trário.
Acho que todo o comportamento do Congresso é o que se espera do Congresso. Naturalmente que o que pode levar a isso é o
fato de_ que o Presidente da República e nisso eu também respondo ao eminente Sen_ador Jutahy Magalhães- quando recebeu
ãs Bancadas, algumas Banca.Pas que lá com·
pareceram, Sua Excelência não pretendeucomo disse o eminente Senador J utahy Magalhães- revelar qualquer desprezo pelo papel
das instituições e, muito menos, o Congresso.
O fato de Bancadas comparecerem ao Palácio
do Planalto naturalmente é fruto de um dever
míniri:to de.cortesia, aliás, até respectivamente ao que Sua Excelência teve quando veio
aqui. Nessas oportunidades, o Senhor Presi- ·
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dente da República manifestou, realmente,
o seu desejo de que o Plano fosse compreen-

dido pelo Congresso como um todo harmô·
nico,
O Si. Mário Maia -

Permite-me V. EX"

um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Em
segUida, nobre Senador é que naquelas partes
medulares, na sua espinha dorsal, fosse natu-

ralmente respeitado, pax:a que a visão-do Executivo, que a visão dos seuS-técnicOS que ela-

boraram esse Plano, que é uma visão que
acabou desembocando num contexto inteiro,
com começo, meio e fim, pudesse ser respeitada e compreendida pelo Congresso Nacional. O que o Presidente buscou foi" a compreensão do Congresso Nacional para um fa-

to inconteste de que alguma c_oisa precisava

ser feita de modo integrado, para tirar o País
dessa situação caótica, desse atoleiro em que
ele se encontrava até recentemente.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me Y.
EX" uma ligeira interrupção?

O Slt. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Se-

nador Ju_tahy Magalhães, o Senador Mário
Maia solicitou-me um aparte. Se .V. Ex• rrie
permitisse, eu concecleria primeiro a S. Ex~
O Sr. Mário Maia-- Nobre Senador José
Ignácio, gostaria que V. Ex• nos desse_ um
ligeiro esclarecimento também. O Presidente
informa, de viva VoZ, que-oseu Plano é into·
cável, não deve ser modificado; pode haver
algumas correçõ~s de rota, mas na sua estrutura é intocável; a Ministra da Economia diz
que é iiiegociável, juntamente com o Líder
do Governo. na Câmara - eu ouvi S. Ex'
dando essa de_claração numa emissora de televisão. O Mjnistro dO liibalho diz que o Plano é ~'imexívet". A nós, cabe também essa
expre&."íãO. porque lá no Norte empregamos
muito esse termo de mexer e não'mexer, que
é um ;;inônimo de intocável, pelo menos para
nós, nortistas. De modo que entendi perfeita·
mente o que o Ministro quis dizer ao pronunciar a palavra "imexível", embora a imprensa
esteja fazendo ·comentário d_e neologismo.
Não é. Acho que para nós, nortistas, é uma
linguagem fácil de entender. Quero perguntara V. Ex• se essa intocabilidade, essa "ime·
xibilidade", essa inegodabilidade não torna
o Plano, o entendimento- ao mesmo tempo
o Presidente diz que quer um diálogo amplo
~leal com o Congresso -de difícil diálogo?
E aquela estória do casamento da Maria:
"Você pode casar com qualquer uma das mi·
nhas filhas. c_ontanto que seja com a Maria.
Nó.s aceitamos todas as -emendas de v_ocês,
contanto_ que seja por via de Palácio e não
por via do Congresso··. Até os jornais de
ontem e hoje comentam que há duas corren·
tes de apresentação de emendas: uma normal. pelo Congresso Nacional. aqui na Secretaria do Senado ou na Comb:.ão Mista e na
recepção- e _eu entreguei. ainda agora._mais
de vinte- e outm. via Pahic-io- vão levar
as emendas para o Palácio. Parece que isso
estâ ocorrendo. porque o Glwernt) estã fa·

zendo um verdadeiro plágio: ele pega as
idéias de aperfeiçoamento dos Si-s. Parlamentar~s, nlaÍlda Ver aqui, ou os próprios Parlamentares falam pelo telefone, e Sua Exce·
Iência começa a mimdar essas medidas para
o congresso; já em forma de medidas provisórias. Ora, se Sua Excelência quer esse diálogo, se quer eSS:ã coriVersa-franca e-aberta
com o Congresso, se diz que quer que o Con·
gresso Nacional seja sócio do Plano, pois
mesmo não é dele nem dos seus auxiliares,
mas de toda a Nação, dos Parlamentares. da
so_dedade brasileira, por que não se aproveita
dessa oportunidade? Seria até uma questão
de inteligêrida política realmente essa lembxança corretora partir do Congresso: "Vamos deixar que o -congresso se manifeste,
que faça as emendas, e nós vamos aceitar,
lá no Congresso, as negociações das emendas
que vamos aprovar, aceitando as modificações, por emendas do Congresso" e não dizer
taxativamente que é intocável, que é inegociável e que é imexível, quando Sua ExceIêncía- iiiesnlo aceita as pr6pfias idéias, como
fez agora na Medida Provisória n'·' 172 ou
173, que faz modificações estruturais no Plano quanto aos aposentados. aos pensionistas,
cujos limites nas cadernetas de poupança forarn modi(ic_ados. Por que, então, o Governo
não age realmçnte com lealdade, sai do discurso e entra na prática de dialogar e aceitar
amplamente, numa mão dupla de cooperação? Esta é a minha pergunta, como Líder
_ do PDT nesta Casa.
--O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIR>\ -

Respondo a V. Ex• que, ao_,que me consta,
não há nenhum impedimento- e n_em seria
possível - nem solicitações veementes. insta_q!es a qualquer parlamentar, para que ele
não apresente emenda.
Diante da singularídade dessa situação que
todos sabemos ser. extremamente dramática,
inccimlim, pois estávãmos vivendo uina crise,
com o País no atoleiro, não havia outras perspectivas. O País caminhava rápido para uma
hipe-fiõ.flação, cOfn-tOdãs as· suas conseqüên·
cias. Realmente o Plano teve que ser elaborado no mais completo sigilo e, naturalmente,
acabou se .traduzindo como um forte impacto
na sociedade brasileira. É algo realmente incomum na economia brasileira e, quiçá, do
mundo.
Assim, toda a singularidade dessa situação
tem ensejado_ a que- O Governo peça àqueles
que se dispõem a ouvi-lo no Congresso Nacional- porque há setores respeitáveis, todos
eles. mas que não desejam qualquer forma
de diálogo --:-_que o Presidente peça a esses
setores do Congresso Nacional, sensíveis a
seus apelos, que compreendam a singularidade dessa situação. lsso não é um episódio
que vai ter desdobramentos pelo quinqüénio
do Goy_e_rn_Q,_mas um epiSódio resultante de
um-fato incomum, u-m-a medida extraordinária por decorrência de um problema extraordinário que o Brasil está vivendo.
Então. Sua Excelência faz ponderações a
determinados setores que o ouvem. no sen_ti-
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do de que, independente até da apresentação
das suas emendas - não deseja impedi-las
-apresentam também as suas sugestões. Para isto, qualquer Parlamentar que quiser fazêlo terá agora, neste momento, aqui mesmo,
nesta Casa. figuras da equipe econàmica do
Gové-rno dispostas a dar escl<irecimentos até
para a formulação de emendas, estariam no
entanto muito mais felizes se recebessem as
sugestões para que o Plano pudesse sofrer
as flexibilidades necessárias na área administ-rativa e até por via de iníciatíVa do Governo,
de medidas de natureza legislativa.
É preciso compreender-se que, no momento em que se mexe no Plano sem atentar
para a delicadeza do seu contexto das partes
que se interligam, que se interpenetram, colocamos em risco o Plano e o destino do País.
É uma situa_ção delicada, singular, que enseja
uma ponderação _de quem teve a humildade
de comparecer ao Congresso Nacional, trazendo debaixo do braço as propostas, pois
que ilão foi dado a Sua Excelência 0- direito
de lê-las perante o Congresso.
Nesta opqrtunidade, quero dizer que não
há nenhuma incompatibilidade entre o funcionamento regular e norma do Congresso.
A dignidade que o Congresso tem vai continuar, bem como a respeitabilidade e a credibilidade das instituições, que cada vez precisam ser maiores neste País, eo entendimento
que se busca entre setores do Congresso Nacional e o_ Executivo, no· sentido de minimízar, até cOm mais celeridade - muito mais
celeridade até - do que na tramitação de
uma emenda em situações que possam sêrr
de aflição agónica de setores do País. E nós
temos visto muitas. Há poucos dias, um Parlamentar desta Casa me fez encaminhar um
contingente_ enorme de setores de uma órgão
que foi extinto, e que precisava de atenção.
Amanhã, às dez horas, o Ministro Ozires Silva vai receber essa vertente importante dos
assalariados _brasileiros. Naturalmente vai
ouvi-los e, quem sabe, encontrar soluções,
parciais ou totais, para seus problemas.- muito5 antes das soluções que estariam propostas
em emendas parlamentares.
Portanto, fica claro: O Plano é emendável
pelo Congresso. Este tem um papel e vai cumpri-lo. Deve cumpri-lo. O Executivo, nesta
oportunidade, nesta conjuntura específica,
tem ponderado ao Congregso Nacional sobre
a sua preocupação para a delicadeza da situação em que vivemos. Isso não é precisO sequer fazer, porque estamos todos conscientes
da alta representatividade e da alta responsabilidade que temos desse momento grave da
vida nacional. Mas o Governo faz es~as pon·
derações. esperando que aqueles que entendem que é possfvel, pela via de uma medida
administrativil, ou da iniciativa de uma medida legislativa pelo próprio Poder Executivo. que o façam sem quebra da alta digni·
dade do Congresso Nacional e sem diminuição. até com muito respeito as suas próprias
re!.ptln~abilidades.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex· um apane'!_
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Quando y. Ex• fala em achatamento ~alaria!,
ãí é que pe-rgunto o que vale. O Presidente
tem, por várias vezes, repetido que seu ProO Sr. Jutahy Magalhães - Senador José
gra~ma de Gov~~rno foí aproVado tr_ê_s vezes:
lgnácío Ferreira vejo que a sua consciência
na prime_ira na segunda eleição e, agora, pelas
jurídica torna difícil a missão recebida por
pesquis-as._V. Ex•, que _deve ter lido com toda
V. Ex~ O nobr_e Senador com~ça o seu proa ·atenção (!Programa de Governo do Pre-sinunciamento recOhhecendó a invasãO do jordente Collor, escutado os programas de telenal Folha de S. Paulo.
visão, sabe que Sua Excelência prometeu triplicar o valor do salário mínimo. Qual foi
OSR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Não
a primeira medida de sua Excelência? Foi
reconheci, não. Se V. Ex• me permite, não
diminuir o aumento" real do salário mínimo
quero me inserir no seu aparte que é muito
porque, dentro da lei anteriQr, o salário mínihonroso para mim, mas eu disse que se trata
mo tinha 3% ao mês de aUmento real e agora
de um episódio grave, como foi noticiado,
que precisa ser suficientemente esclarecido, -pa-ssa a ter 5% por_trimesfi-e. Par~ os aposentados foi pior ainda. Existia Uma vinculação
mas que, seguramente, não se ínsere num
entre o aumento do salário real e o salário
contexto maior de escalada de violência, de
mínimo, a_g9ra !I~o apenas deixa de te_r _3%
truculência ou de violação de direitos.
ao mês como também não estará vinculado
O Sr. Jutahy Magalhães - Exatamente.
aos 5% de aumento real, perde essa vinculaV. Ex~ fala que- não está dentro de um contex·- ção. V. Ex• quando fala em todas as medidas
to, mas que houve o fato.
eu perguntaria: como V. Ex~, com seu espírito
jurídiCo, -Coin Seus conhecimentos dos atos
O SR. JOSÉ !GNÁCIO FERREIRA que devem emanar do Executivo e _com resHouve o fato, mas não posso qualificá-lo.
peito às normas constitucionais, considera a
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• reconhe·
Medida n" 172 para dar um carro ao nosso
ceu a gravidade do fato.
ex-companheiro Itamar Franco? Não seria
~uito mais convcníefl-te- O ExeCutivO se preOOSR. JOSÉ fGNÁCIO FERREIRA- Não
cupar em criar a Vice-Presidência? Na reforqualifico o fato, apenas reCo~heço a sua ocorõla adminiStrativ~ ele~ esque:ce:ram de ciiar
rência. V. EXl' não me verá nunca colocando,
a Vice-Presídência;_ não enste quadro para
desta tribuna, inverdades para a Sustentação
a Vice-Presidência. Então, seríamos remedas teses _que defendo.
tidos à lei anterior que criou a Vice-Presidência. V. Ex• deve saber que por decreto
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• recoforam modifícãâOS os cargos que existiam na
nhece_ a gravidade do fato, como ocorreu.
V ice-Presidência, porque o Vice-Presidente
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA de então, o que assumiu a Presidência, levou
Acho que ele deye ser apurado: não sei a essas funções para lá. Não existem na Vicesua dimensão.
Presidência, e é bom que se faça uma medida
o Sr. Jutahy Magalh3es ..:.. NâO-: porque provis~ri~ para isto. O programa que foi trê5
vezes aprovado, fala na defesa da Portobrás
ouvi, e li a declaração de V. Ex", agora é
com uma declaração específica, de que iria
diferente. V. Ex' íilslste inuito õ.o Problema
garantir e aumentar as suas possibilidades de
da humildade de o Presidente ter vindo aqui,
fechá-la. Entretanto, no s~u primeiro ato, o
ao Congresso, com o volume debaíxo do braSenhor Presidente fecha aPortobrás. Poderia
ço. Ora, Seriaaor, de humildade não tem nacitar, também o caso_ da caderneta de pouda; isso foi um fato bem colocado de markepança, que era considerada, no Programa,
ting político e cOloCado rio -iú:ltíciária_de imintocável. e Lula, o oponente do Presidente,
prensa. Foi muüo bem-feito. V. Ex• estava
foi acusado de que iria mexer na caderneta
chegando, aqui, cansado, para acompanhar
de poupança ...
o passo de Sua Excelência -~y Presidente.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO l'ERREIRA- Ou·
ço V. Ex" com prazer.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Es·
tou fazendo cooper todo dia, estou bem.

O Sr. MárfO Maia - Isso foi usado como
propaganda política.

O Sr. Jutahy Magalhães - É bom para
V. Ex• poder acompanhar o "passo do Presidente. Aquilo foi um marketing político; não
teve nada de humildade. Sua Excelência trouxe o Plano e ele está aqui. Agora, quanto
a Sua Excelência dizer da intocabilidade, não
foi ninguém, foi Sua Excelência quem declarou que era intocável, repetiu isso várias vezes, em várias declarações que fez; a Ministra
Zélia também considerou íntocável. Quanto
ao enfrentamento dos dois Poderes, na medida em que se nega o direito de modificaio projeto provoca-se, inegavelmente, um enfrentamento entre os dois Pode,rcs, porque
o Congresso não pode abrir mão dos seus
direitos de modificar a prOposta que vem do
Executivo. Estou falando tudo ligeiramente.

O Sr. Jutahy Magalhães- Foi usada como
propaganda poUtica pelo seu adversário. A
Ministra Zélia declarou na televisão - ninguém me contou. eu vT- qUe ifé o últíffiO
instante não iria meXer na caderneta de pouppança. só mexeu por causa da corrida, nos
últimos dias, de alguns especuladores. Agora, li, na imprensa, a Ministra dizer que se
mexesse na- caderneta de poupança iria atrapalhar o programa económico. Onde ê que
está a verdade, nobre Senador? Está na defesã --do progranla do período que antecedeu
a eleição? Estâ n3 defesa da palavra da Ministra que dizia que hão iria mexer na caderneta
de poupa-nça e só o fez por causa deSses fatos
~ portanto, ·se rião" iria mexer _é pbrq'i.Je dentro
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do programa não iria atrapalhar a execução
do projeto? São essas inverdades que causam
em rnim preocupações quanto a incredibilidade do próprio Governo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO l'ERREIRA- Se·
nador Jutahy Magalhães, infelizmente-não
vou poder abordar topicamente tudo o que
V. EX'! disse porque se tentar fazê-lo terei
que me pronunciar por, pelo menos, mais
uma hora.
O Senador Mário Covas disse há pouco
que "entendia o fato de que o Senador José
fgnáci? Ferreira tivçsse seguido a coeréncia
cOm aquilo que ele acredita." Quero dizer
a Y E:!&, caros SenadoresJutahy Magalhães,
-~-~~i'? CC?.vas e ~ri)in§ntes Srs. Senadores. que
realmente acredito neste Go'\éetno. Estou dizendo isso, não pelos fatos que narrei na carta
_que encaminhei aos eminentes quadros do
PSDB no Seilado e na Câmara, não pelo fato
de que o Senhqr flresidente da República,
inclusive na rninha presença, leu em voz alta
os quatro pontos basilares do Programa do
Partido da Social Democracia Brasileira, ins-pirado num trabalho do Professor Hélio Jaguaribe, e disse que os aprovava a todos inte·
9ralmente e apenas disi.X)rdava de um ponto,
que era o do crescimento mínimo programa·
do para anos subseqüentes de_ 5% do PIB,
porque pretendia fazer um crescimento mini·
mo do PIB de 6%. Não! Acredito realmente
que este Governo vai desembocar numa etapa nova para o País, que será social democrata.
Este momento, Sr. Presidente, é de enfrentamento de situações_ de natureza conjuntural. O Governo ainda não mostrou a Slia cara
ideológica, situações de natureZa conjuntu~
ral, mesmo que' perfurando aqui e ali aspectos
de natureza estrutural, mas o que se faz agora
é o enfrentamento que todo mundo que_ fosse
eleito faria: o enfrentamento da inflação, o
enxugamento da máquina do Estado, o fim
da ciranda financeira,.a elevação real do valor
dos salários. Todo um quadro que se queria
realmente vencer e de aspecto conjuntural
está sendo enfrentado e vencido: problemas
de dí~~da interna, inflação e até, seguramente, mUltO em breve, questões de natureza de
dívida externa, qüe formam um tripé de aspectos de natureza conjuntural que precisam
ser enfrentados por qualquer governo. E, de
um modo ou de outro, seriam enfrentados
por qualquer governo que _se instalasse neste
País.
-A singularidade é a forma coln. que se está
enfrentando, e ninguém discorda diStO. E no
pano de fundo dos conta tos que mantive com
todos os parlamentares, ao longo desses dois
dias e mais dos dias anteriores, nunca deixei
de ouvir que concordanl cOin -o Plano, na
sua essência. Todos os parlamentares que ouvi! E mais: este é um fato extremamente airo"
so, que é o fato de não ter ouvido de qualquer
parlamentar desta Casa ou da outra, qualquer
reivindicaçffio de caráter menor, sempre as
ponderações são de nível alto. Ouvi de todos
sempre isto! nenlilim só, Sr. Ptesidente, se
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expressou reivindicando matéria de natureza
fisiológica, de natureza menor.
Sr. Presidente, Srs. Sefladore.s, peftso que
a seguir, o Governo, depois distO, vai mostrar
a sua "c~ra ideológica" em um enfrentamen·

to _de questões aí sim como as de natureza
de desníveis de renda, de riqueza, de gargalos
fundiários, aspectos que vão, afinal, definir
claramente o tipo tdeológico deste Governo.
Eu acredito e apenas lamento.

O Sr. Gerson Camata EX'! um aparte?

Permite-me V.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car~eiro.
Fazendo soar a campainha) - Nobre Senador José Ignácio Ferreira~ V. Ex• já está falando há 45 minutos. Já ultrapassou em muito
o seu tempo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr.

Presidente, V. EX" me permiti! conceder aparte ao nobre Senador?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. EX" pode conceder o aparte por tolew
rância da Presidência, porém, solicito que,
em seguida, encerre o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Após o aparte do nobre Senador Gerson Camata, encerrarei o meu pronunciamento, Sr.
Presidente.
OSr.MárioCovas- V. EX" me concederia

um pequeno aparte, porque citado, embora
nãõ nominalmente, gostaria de consignar que
a referência era a mim.

O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente,
inicialmente, obrigado pela generosidade de
V. Ex•, nobre Senador José Ignácio Ferreira,
gostaria de colocar no discurso que pronuncia
alguns dados esclarecendo também apartes
que foram dado:; o primeiro, é claro, que
todo Governo quando encaminha mensagem
ao Congresso Nacional, o faz na intenção de
vê-la aprovada como encaminhou. Imagine
que fossem el}caminhadas para cá as mensagens e o Presidente nos informasse que precisariam ser melhoradas, aperfeiçoadas! Acho
que todo governo, ao enviar uma lei, ou uma
mensagem- o prefeito, à Câmara, o govcr·
nador, à Assembléia Legislativa, e o Presidente, ao Congresso N<lcional - espera e
vai lutar, com a sua Bancada, para vê-la aprovada nos termos em que foi mandada. Podem
ocorrer mudanças e o Congresso tem força~
e é soberano para fazer isso, tanto que Q
Presidente, não nesse caso mas na" tramitação
da legislação comum, ainda tem o direito de
vetar, pode achar que a mensagem que mandou. a lei que propt'ls é tão interessante, é
tão importante qu_c ainda pode vetar uma
mudança que o Congresso impós e estamos
aprovando, vetos do Governo passado! Acho
que não é absurdo, nem uma demonstração
de autoritarismo desejar, -o Governo. que a
lei que enviou seja aprovada integralme,nte.
bora ele próprio, vimos agora, tenha aceito
essas mudanças. a que se referiu o Senador
Mário Maia e as colocado imediatamente em
vigor. não esperando as emendas do Con-
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gresso qUe_ S~ iria- fàzê-las ~ntrar em vigor
o fato de que, há alguns minutos, V. Ex•
no riJ.ês ·que vem. Com relação ao problema
se referiu a um fato de que alguém lhe havia
do Fundo de Garantia da pessoa que ficou
encaminhado um agrupamento de trabalhadesempregada, imaginem ter que ficar espedores, cujo objetivo era sustentar, perante
rando en:íenda ser aprovada, aqui, para enV. Ex•. perante o Governo, a deSnecessidade
trar em vigor flepois do dia 15 do mês que
ou a inconveniência -de terminar com a Portovem. __Esses que perderam seus empregos prebrás. Como faço as minhas coisas muito à
éisavaiTIGesses recursos rapidamente, os apoluz do dia, quem encaminhoU ~e a generosentaOos também. O Presidente resolveu CO·
sidade de V. ~evitou dizer-, fui eu: fui
locá-las imediatamente cm vigor, adotando
procurado pela Federação dos EstivadOres,
as medidas que foram defendidas neste plenápela Federação dos Portuários, pela Federario. Outrã COisa íótenissante, Citando o SCnação dos Conferentes, por todos aqueles que
. cfo"r Má!io C9vas, na pergunta feira, é que,
operam os portos, dentro dos quais a Portohá poucos dias, fui a uma jantar a uma reubrás tem acesso, pois pretendiam ter uma
niâo de Parlamentares, à noite, inclusive daentrevista com o Presidente da República.
queles que desejavam apoiar o projeto do
Eu lhes disse não ser a pessoa indicada, nem
Governo~ Aí, ouvi, nobre Senador Jos_é Ignácom relações de natureza politica suficiente
do Ferreira, uma coisa muito interessante,
para conseguir isSo; todavia, há alguém, aqui
fora falando os Parlamentares que queriam
dentro do Senado, que pode fazer isso. E
aprovar o Plano. Então, um dizia: ··Olhem:
telefonei a V. Ex•, que os recebeu com a
acho o Plano maravilhoso, mas esse negócio
gentileza característica de
personalidade.
de bloquear poupança não pode acontecer!"
.Quero deixar claro para que não fique, no
Outro dizia: "Sou a favor do Plano, mas por
futuro, qualquer dúvida de que eu tenha feito
que bloquea!:_as contas correntes? As contas
isso, e isso possa ser um atd escondido; foi
correntes são dinheiro vivo, deveriam ser inum ato feito com a maior transparência. Nes-tocáVeis! O outro: "Por que Imposto de Rente instante, não estamos nem aísCutindo os
da para o agricultor? Cada um levantou uma
aspectos económicos do Plano; acho que isso
questão, e, se aquilo tudo se transformasse
se fará depois que as medidas provisórias fo·
em. emenda, o Plano ia"por água abaixo", rem discutidas dentro de cada uma das comisquer dizer, todo mundo queria aprovar à cus·
sões. Prevalecerão, aí, as idéias, os conceitos
ta do outro; já estava o Plano derrotado, ali,
de cada um dos Parlamentares. Há aqueles
por aqueles que queriam aprová-lo, se cada
que acham que a recessão pode desbandar
objeção colocada, interposta, fosse uma
para uma depressão; há aqueles que, afinal,
emenda. Acho que, por isso, o Governo desevêem na presen>ação do emprego o grande
ja -porque aq-uilo é um conjunto de medidas
problema, aqueles que vêem no confisco1eito
-_que elas sejam aprovadas integralmente.
em contas-correntes ou em caderneta_s de
MaS já há preocupações semelhantes às que - poupança o piot dos Problemas, mas a visão
o Senador Mário Covas ouviu e já ouvi este sobre os aspectos macro e microecohômicos
fim de semana muitos dizerem: "olhem, vodo Plano é que esses decorrerão da discussão
cês estão demorando muito, já estão pressionas contissões. Neste instante, falamos com
nando o homem e ele está começando a abrir;
o Líder do Governo, portanto, falamos poHti·
daqui a pouco, volta a inflação! ,.·quer dizer,
camente a uma figura política. E é neste ânguhá preocuplfç<'io da opinhh pública, na sua
lo, Sr. Senador.,que a coisa tem que ser consiexpresslva maioria, para que o Congresso
derada. V. Ex', cem a simpatia, com a compeaprove logo. porque há um enorme temor
tência que lhe é peculiar, "doura a pílula".
de que pos:>am abrir os _compartimentos da
O Presidente da RepUblica, manifesta ao
hiperinflação em que o País já se encontrava.
Congresso Nacional, que nem sempr::e age
pois na última semana antes da posse do Precom juízo necessário, o seguinte: olhem, se
sidente Collor, a inflação não foi de 8% nem
vocês mexerem neste Plano ... vocês precisam
10%, foi 100%, numa semana, e o povo sabe
entender que isto é_wn fato redondo e que,
disso~ Cumprimento V. Ex" pelas colocações
mexer neste Plano, pode implicar ... :é. difícil
que faz e pela maneira com que as faz.
para cada um de nós, Senadores e _Deputa·
dos, a compreensão deste fato, portanto nós
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA precisamos ser alertados para o fato de que,
Muito obrigado a V. Ex~. nobre Senador Germexendo em alguma coisa do Plano, pbde~
son Camata. Peço vénia à Presidéncia para
mos comprometer a inteireza do mesmo que
que me permita conceder o aparte ao emi·
só é inteiro -na medida em que é feito pelo
nente Senador Mário Covas.
Governo. Não posso deixar de consignar que,
em minha visão, e neste_ instante .começa a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
me preocupar a problemática política deste
-Que s_eja o Ultimo. porque. do contrário,
País. o Governo faz questão de mudar, só
com vênia, vênia, nós prolongaremos por
admite que _e1e próprio mude, o lógico, nas
mais uma hora.
mudanças feita!~, não é que elas deves_s_em
ser antecipadas. Não há razão para a pressa
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex,·
apregoada. há pouco, pelo Senador GersOn
um aparte?
Camata; a lei está em vigor; não há razão
O JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Con·
para que nos antecipemos ao prazo de um
cedo a V. Ex" o aparre.
mês para vota:r: isto. Não quero, nem que
se vá mais depressa, nem que se vá mais devaO Sr. Mário Covas -:-- Muito 'Obrigado a
gar, mas não há- razão para se supor que,
V. EX' Eu não__quero deixar sem referência

sua
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pelo fato de não se votar amanhã, a hiperinflação chegue, pois todo o Plano está em vigor

a partir da data da sua publicação, como me-

dida provisória. Portanto, não há a rigor, o
posicionamento polltico do Governo é o de
quem raciocina assim; recebi uma delegação
do Presidente da Rcpúblicu, tenho o dever
e, mais do que isto. o direito e a obrigação
de apresentar um projeto de estabilização.
E, nisto, estou inteiramente de acordo com

ele_;_vou até além: acho que a nós cabe menos
do que apresentar um plano alternativo, já
que não temos o ferramental; cabe-nos tentar
e o CongressO. entender. para balizar este Pla-

no, dentro daquilo que o Congresso entender, como parâmetro de legislação. Não é
a visão do Governo; a visão do Gove_rno,
até agora demonstrada, é _a de quem tem a
convicção, a certeza de que, porque o Plano
saiu da sua lavra; primeiro: só é to-cável pelo
próprio GoVerno; segundo: qualquer modificação feita, afinal, pelo Congresso Nacional,
tem que passar previamente no mínimo, pelo
ConseJho. E é preciso que os Srs. Senadores
e Deputados atentem para o fato, pois sem
o Conselho, seria provavelmente não percebido por S. -Ex' Qualquer toque no Plano
representará o desmonte do prt'iprio Plano.
Isso não é verdadeiro. E isso demanda um
posicionamento que; menos do que econômico, neste momento, começa a adquirir for·
tes_, nítidas conotações de natureza polúica.
Quando se asssociam a isso outras coisas que
começam a acontecer, já como conseqüência
do Plano ou em paralcto com ele, começo
a dizer que·, neste País, vamos ter que dar
a mesma dimensão, no mínimo, a mesma dimensão. aos aspectos políticos que temos que
dar aos aspectos econômicos _do Plano.

constitucionalidade. aqui ou ati, e em qual·
quer dessas Medidas, em nada fica erodida
a au1oridade do Governo. Aliás, diga-se de
passagem que o que de mais importante ocorreu. neste País, antes mesmo que a mudança
no plano econômico, foi a recomposição da
autoridade do_Governo, que, num tempo
bem recente. era erodida por duas pontas.;
uma, a omissão do exercício dela, c outra,
o _ ª:r_bjtrio ou o descumprímento da lei. O
que queremos, agora, é que este Plano seja
olhado pelo Congresso como algum<~ coisa
que pode até ser passível de erros na faixa
da inconstitucionalidade até, alguma coisa
pode ocorrer, o que niio podemos entender
é que se pense que a inconstitucionalidade,
eveiüu8lniente ocortlda, não é coisa previsfvel na ConstttuiÇ"Jo; a Constituição prevê
até a ocorrência de inconstitucionalidade e
os remédios Para Saná-la. Não podemos é
pensar confundindo o que é inconstitucional
com a violação total do Estado de Direito,
o Estado de Direito é mais do que o Constitucional, há todo um conjunto de instituições
que ajudam a preservar o Estado de Direito,
mesmo quando eventualmente o Governo
pense que não tenha cometido ma!'. eventualmente possa ter feitO atgci de inconstitucional
ou de arranhador da lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DICURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA NA
SESSÃO DE 28-3-90 E QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEVTE.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Muito obrigado a V. Ex'. Sr. Senador Mário
Covas.
Sr. Presidente, vou terminar, dizendo que
lamento. novamente, discordar do enfoque
dado pelo eminente Senador Mário Covas.
Na verdade, o Sr. Presidente não pretende
que o Plano sej~ intocado impositivamcnte;
Sua Excelência acredita, até porque submeteu o Plano ao Congresso, que as emendas
possam vir; Sua Excelência apela para alguns
Parlamentares no sentido de que compreendam que a situação quase um estado de necessidade social que gerou -o Plano é grave c,
port<~nto, não pode ficar submetida ao trato
comum da atividade rotineira nossa; é uma
situação excepcional que. sem preju(zo do
ex_ercCcio das nossas outras atividades enseja
um apelo à figura do Parlamento, para que
possam ouvi-lo no sentido de que, ao sugeri·
rem. ao emendarem, ouçam as autoridades.
ouçam as llguras da área econômica que coo·
tribuíram para construir esse esforço de recu·
peração nacional. traduzido no plano de salvação econômica excepcional do País.
Quero colocar, finalmente, Sr. Presidente,
que o temos no País, no que toca à inconstitucionalidade, são fatos que até podem ser argüidos e que, se amanhã,_se_çonstatar a_in-

Pela ordem.) -Sr. Presidente, pedi a palavra
apenas para fazer uma consideração breve
acerca de um assunto que tem sido comentado pela imprensa, assunto momentoso. que
é o da retirada das Medidas Provisórias n··'
153 e 156, pelo Governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, refiro-me
aqui, a esse fato lendo um editorial de O
Estado de S. Paulo:
"O chefe de Estado deve sentir-se con·
fartado -por ter sido humilde o suficiente
para reconhecer que - e o citamos havendo jurado a nova Constituição e
estando a cOmunidade jurídica dividida
sobi'e cOilstitucionalidade das medidas
O illiill sensato era ret1rá·las."

a

Na verdade. Sr. Presidente. o que havia
sobre a~ duas medidaS era uma controvérsia,
uma grande controvérsia, é verdade. em que
bavia vertentes do pensamento jurídico de
um lado e_de outro, que o Governo entendeu
serem densas e respeitáveis e que se encami·
nhavam na linha da inconstitucionalidade
dessas duas medidas, inconstitucionalidade
que. diga-se de pessagem, alcançava apenas,
segundo o pensamento desses juristas, quatro
artigos de uma c três artigos de outra dessas
medidas. De maneira que nem sequer a medida inteira era inquinada de inconstitucinna-
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!idade. Mas o Senhor Presidente da Repú·
blica, num procedimento que revelou o seu
respeito pelo estado de direit~\ a su~p-reocu
pação para com as coisas do Direito e, sobretudo, tent;Io e!ll mira o junt~em_o _gue fez
de respeito à nova Constituição e às leis, resolveu cortar o mal pela raiz e retirou as duas
medidas.
Nesta oportunidade Sr. Presidente. quero
também referir-me a um homem que tem sido
lastimavelmente injustiçado nessa hbtória toda. que é o Ministro Bernardo CabrilT. S.
Ex", o Ministro de Estado da Justiça, tem
também neste Governo misSOeS d"Us mais espinhosas. inclusive a de coordenar politicamente o Governo. S. Ex" tem um cargo espinhoso. e num tempo como este, em que vemos a realidade política metida num liquidificador ligado, todos os espaços de tempo
são consumidos para construir uma base de
apoio para o Governo, para essas medidas.
Precedendo a esse tempo, S. Ex~ também
consumiu muitas das suas energias em trabalho~ de elaboração dessas medidas, ajudado
por assessores os mais competentes. Na retaguarda dos tempos de hoje, S. Ex' desenvolveu. trabalh.u~ QS mais variados e não se
ateve especificamente aos de construção de.
todas essas normas. É um acervo muito grande de peças. é muito volumoso o conjunto
das medidas apresentadas pelo Governo. co·
mo eu dizia ontem, quase que num esforço
de salvação nacional, mudando tudo neste
País.
Este País, a partir do dia 16, não é mais
o mesmo. Tudo aquilo qu_c sc_ou,•iu na campanha de 89, aqui ou ali, consta dessas medidas: o enxugamento da máquina do Governo,
o zeramento do déficit público. o enfrenta·
mento viril do problema da inflação. a re_c_ompmição do poder de compra dos salários. to- do um conjunto de fatos que formava esse
cipoal intrincado em que se via enliçado o
País inteiro.
Teve que ser enfrentado no mais colossal
conjunto de medidas concatenadas, com começo. meio e fim. que a economia deste País
já teve, e no mais criativo conjunto_de medidas para o enfrentamento de uma crise que
este País e, quem sabe. o planeta, já tiveram.
Não temos na Históri<~. pelo menos na História Contemporânea e tnesmo na história
de uma passado recente. em qualquer parte
do mundo, um enfrentamento de um prohlc·
ma tão multifac.etado, de forma tão viril como
a que fez o Governo Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permit_e~me V.
Ex' ·um aparte?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRÀ Vou conceder a V. E.x·· o aparte. cm seguida.
Continuando, Sr. Presidente, quero nesta
oportunidade tecer uma consideração ~spe·
dai acerca de um homem que tem sofndo
muita~ cutiladas nos tempos de hoje, respon·
sabilizado injustamente pelo fato de ser apontado como o direto responsá":el por erron_ias
que estariam ·ocorrendo ou _que ocorreram.
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sobretudo nas Medidas Provisórias n"s 153
e 156. que o Governo retirou do Congresso.
Não gostaria de colocar a questão nestes
termos. Mas S. Ex•, cujo nome costa no Diário Oficial como tendo assinado ambas as medidas, S~Ex~, na velocidade dos fatos, não
teve sequer a oportunidade de vê-las e ass~ná·
las embora, na solidariedade que tem ao Governo, ele as encampe.
Esse é um fato que pessoalmente devo co~

locar aqui para esta Casa: S.___Exl' teve um
encargo tão grande, que alguma coisa poderia, evidentemente, não ter passado sob os
seus olhos. Este é o caso dessas duas Medidas, a de n" 153 e a de n" 156.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se diz
aqui que as medidas sejam inconstitucionais
porque, na verdade, há vertentes do pensamento jurídico que sustentam a tese da sua
constítucionalidade. A Medida Provisória é
um instituto de direito muito recente em nosso Direito Público, e é evidente que as interpretações surgem, de um lado e de outro,
ensejando controvérsias. _Q que o Governo
fez não foi reconhecer o cabimento das imputações de inconstitucionalidade que havia,
mas foi cortar urna controvérsia pelo meio,
envasar as medidas da maneira que pacificamente seriam aceitas e colocá-las de novo
à consideração do Congresso Nacional. Essa
foí a medida acertada.
O que me parece nesssário, nesta hora,
é fazer justiça a um homem cujo nome é
Bernardo Cabral que, hoje, inclusive numa
charge de um jornal brasileiro, êcoJocado
em uma posição absolutamente injusta. Nesta oportunidade, tenho inclusive o dever de
fazer a sua defesa da tribuna do Senado Federal, não na condição de Lider do Governo
nem na de seu amigo pessoal, mas na condi·
ção de um cidadão brasileiro eventualmente
numa alta representação política, no exercício de um mandato de Senador da Repú·
blica, um cidadão brasileiro que, antes de
tudo, deve muito a Bernardo Cabral pelo que
ele fez por este País, na tarefa de reconstitucionalização do Brasil e, mais do que isso,
na abertura dos caminhos, na Constituição,
de redemocratizaçáo de nosso País.
Sempre tenho dito que a nossa obra, nesta
Casa, não haverá de ser só a obra de rec_onstituciona!izar o País, pois ainda falta muito para que o estado de direito_se complete, com
a legislação infraconstitucional que vem por
aí. Curiosamente se faz, no Direito Público,
exatamente o oposto do que se faz na construção de uma casa: faz-se primeiro o teta para,
depois, descer-se à base.
Muita coisa tem que ser feita ainda no nos-

so Direito Público e também no nosso Direito
Privado. Nas _estruturas todas do Direito brasileiro muita reformulação tem que ser feita,
mas não se pode negar que a demarragem
desse processo de tr~nsformções neste País
foi feita -pela Constituição brasileira que se
aprovou em 1988. Durante dois anos esse
homem encaneceu, duranr~ dois anos esse
homem dedicou-se. minuto a minuto, a um
trabalho exaustivo, anónimo até. se conside-

rarmos, a dimensãQ do (iue aqui se realizava,
tendo sido ele o Relator de todo o trabaihu
da Constituinte.
E não foi uma constituição comum, não
foi um trabalho constituinte comum. Não
existe na história recente: não há na face do
Planeta nem no _p_a~Sado deste País ou de
qUalqUer IU~ar do :mundo, uma Constituição
que tenha sido elaborada_c.omtamanho espa·
çode participação, uma Constituição em que
todo País tenha participado do seu processo
de elaboração.
É uma obra de todos, realmente. É uma
obra.em que podemos, a partir dela, traduzir
o sentimento nosso de ver realmente o poder
sendo do povo e o povo construindo o seu
próprio destino.
Esta Constituição é o ponto de partida e
não-o ponto final na obra de reconstitucionalização e, muito menos, na obra de redemocratizaçáo do Pais. Esta Constituição é obra
de todos mas, como eixo destes uabalhos,
esteve Bernardo CabraL
Tenho o dever de colocar isto, Sr. Presidente, não precisavdo citar aqui o seu curriculum vitae, a sua história de lutas e sofrimentos. Quaritos aqui,- neste Parlamento, foram cassados, sofreram humilhações de todo
tipo, perderam Seus direitos políticos? QuantQS- aqui, neste Parlamento, passaram anos
sem vota.r e sem serem votados, foram preso:;?_ Bernardo Cabral é um desses que têm
u-ma -medalha que condecora pela sua biografia ríCa àe Sofrimeiltos nas lutas pelo País.
Pois bem! Volta à militância política partidªria, chega ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, chega à condição de Relatru da Constituinte e se coloca naquela posição---.:le grande eixo _dos trabalhos que aqui
se realizaram,
Entendo que este País deve muito a Bernardo CabraL Tenho o dever de dizer isto
nesta hora, porque senti a indignação que
certamente o cidadão que viu esse tipo de
critica terá sentido comigo, sobretudo porque
participei da tarefa de construção desses pila~
res da nova ordem jurídica brasileira e conheci, de perto o trabalho que S. Ex~ desenvolveu.
V. Ex· tem o aparte, eminete Senador J uta~
by Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V,_
Ex• Inidalmente pretendia aparteá-lo para,
sendo V. Ex• o Líder do Governo, fazer uma
indagação a respeito de ato dp Governo de
hoje. Antes de fazer esta indagação no decorrer da brilhante exposição de V. Ex~, quero
antecipar que tenho Q maior apreço, a maior
consideração pelo Deputado Bernardo Cabral, pela figura humana de Bernardo Cabral,
pela sua inteligência, pela capacidade demons_trada por S. Ex• durante os trabalhos
da Constituinte. A nossa ConstituiÇão deve
muito ao eSf9rço e à dedicação de Bernardo
Cabral. Posso discordar. hoje, do Ministro
Bernardo Cabral, mas V. EX" fez uma afirmaçãç que me chamou muito_a atenção. V. Ex'
foi o Presidente da CPI da Corrupção -eu
fiz partb dessa CPI- e há de e~tar lembrado,
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como os nossos companheiros,_ que discuti· ..
mos muito a respeito de um ato publicado
no Diário Oficial com a assinatura de um dos
ministros da área financeira da época, que
o Ministro não teria assinado. Fomos duros
quanto àquele fato:- manifestamos a maior
e~tranheza de como é possível sair um ato,
um decreto, um projeto ou uma mensagem
com a assinatura do Ministro no Diário Oficial
e ele, na realid~de, não ter assinado. V. EX'
acabou de informar ao Senado que as Medidas PrO\'isórias n<lõ 153 e 156 .tinham saído
no Diário Oficial c'Om a assinatura do Ministro
Bernardo Cabral mas que, na realidade, .na
pressa de se costurar um conjunto dessa natureza, não teria S. Ex• assinado_. V. Ex~ afirmou isso!

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Perfeitamente.
O Sr. João Menezes- Sr. Senador ...
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador João
Menezes, não precisa se apressar a defender.
lnclusive declarar que isso não significava que
S_. Ex" não estivesse solidário com aquelas
medidas. Foi o que entendi. -Teria eU _que
perguntar a V. Ex·: Estou entendendo certo
ou S~ Ex• não assinou porque não -estava solidário com aquela 'medida?

O SR. JOSÉ.IGNÁCIO FERREIRA Não. Fui claro.
O Sr. Jutahy Magalhães - A minha impressão foi que V. Ex• declarou isso, e o Senador João Menezes já está se antecipando.
Então, é um fato importante. Sai no Diário
Oficial um ato oficial do Governo sem corresponder à realidade, com assinatura inexistente, constando como se tivesse sido assina·
do pelo Ministro e, na realidade, não foi assinado! Veja V. Ex• a gravidade do fato. E
condenamos isso na CPI da-Corrupção, IlO
Governo passado. Agora está se repetindo
o fato.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -V.
Ex' terminou?

O Sr. Jutahy Magalhães- Não. Estão dizendo aí -V. Ex~ cm:n.o Lider do GoVerno
deve estar bem-informado- que teria havido uma mudança de ministros, hoje, na área
da Agricultura. que o Ministro Joaquim Roriz teria saido do Ministério e serià-·sUbstituído pelo Deputado Renan Calheiros. Mi·
nha pergunta é se esse fato ê verdadeiro e,
se for, qual o significado para a agricultura
do Brasil. Gostaria de saber também se houve
algum problema com o Ministro Joaquim Roriz para S. Ex• sair do Ministério, se é alguma
questão relativa à política agrícola do__ país
ou se é apenas para acomodar siruaç6es eleitorais do DistritO Federal e de Alagoas.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Muito obrigado, emin~nte Senador Jutahy
Magalhães. V. Ex• me feZ uma indagação no
final de um longo aparte. Antes de responder,_quero dizer a V. Ex' que mantenho a
colocaçáo que fiz de que, num pacote enorme
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de medidas, essas duas foram enviadas à im·
prensa oficial mas outros as assinaram. O Mi·
nisi:ro Bernarêlo Cabral não assinou essas
duas Medidas, a 153 e a 156.
Estou dizendo também que este fato não
elimina a solidariedade que o eminente Ministro tem para com esses -ãtos e S. Ex~ os
subscreve. Diferentemente ocorreu na CPI
da Corrupção, em que atas altamente lesivos
ao interesse-do País prejudicavam fortemente
o Erário. O Ministro de Estado _dizia que
os atos não lhe haviam sido submetidos e
que, descordando deles não os havia subs-"
crito. Os atas não lhe haviam sido levados
porque efetívariiente ôeles--ete--discordava.
Estou colocando_ a V. Ex• que, íncidentemente, ...
O Sr. jutahy Magalhães - Se_ V. E~ me
permite fazer uma retificação dessa colocação ...
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ... num volume enorme de medidas como essas que numa mesma hora foram subscritas;
duas delas, a 153 e a 156, não passaram sob
os olhos do eminente Ministro da Justiça que,
entretanto, delas não discorda. S. E::s.~ mantém a sua solidariedade ao Governo e, ev~n
tualmente, esse fato se deu.
Digo a V. Ex~ apenas que há Uma diferençá
muito marcante entre o episõdio de ontem
e o de hoje.
O Sr. Jutaby Magalhães - Quero fazer
urna retificação exatamente neste aspecto se
V. E~ me permitir. se V. Ex• se lembrar
bem do outro fato, há de se recordar que
o Ministro declarou que na época não tinha
reclai:nado do ato ter sido publicado no Diário
Oficial sem a sua assinatura, por ser Ministro.
Depois, quando veio a CPI- um ano depois,
parece - ele e_ntão passou a declarar que
discordava do fato. Quando lhe foi chamada
a atenção por não se haver manifestado na
época contra o fato de aparecer no Diário
Oficial um documento sem a sua assinatura,
e do-qual discordava, ele disse que comó era
Ministro não fez nada.
OSR. JOSÉIGNÁCIO FERREIRA -Justamente. Veja v. Ex~ a diferença. Aqueles
atos dos quais ele discordava eram lesivos
ao Erário. Incidentcmente, cclo_c.a-se 0 fato
para mostrar apenas que no volume enorme
da matéria que estava sendo elaborada naquela ocasião ocorreram feitos ménores como
este mas que, em absoluto, eliminam a solida·
riedade que tem 0 Ministro ·coin- 0 COnjunto
desses atos e com a ação do Governo. S.
Ex! se integra a eles.
· ~tou colocando este fato pai-a dizer o segumte ...
O Sr. Mário Covas- Mas, Sr. Senador ...

É uma beleza q~e falemos-aqui Sobre questões, menores quando há_fatos muita maiores

a serem enfocados! A esses episódios de Vire-

fo eu me refiro exatamente porque é sobre
eles que muito se têm detido figuras desta
Casa. O que revela que essas_ coisas podem

se dar. Um Gove.rno corri Qffi colossal encargo
como o que este teve elabora um conjunto_
de normas e pode ter ocorrido até um fato
desses, como realmente ocorreu. Essas duas

medidas, justarilente, o Sr._Ministro dÇt Jus_tiça não teve a oportunidde_

de chancelar

e

foram publicadas. S._ Ex• as reCoOnhece, S. Ex•
não as arrosta, não afirma a sua discordância
com relação as mesmas. É importante que
se coloque _que não h<l uma opinião pacífica
no mundo jurfdico brasileiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Em outras medidas não há falta de assinaturas, não?
Ó SR.-JóS-.f IGNTCIO FERREIRA- Há
urna discordância entre vertentes do pensamento jurídico nacional:_- Eliminou-se- então
o mal pela raíz,ou seja,elimlnõu-se a controvérsia, retirando-se essas medidas provisórias
e propondo-se, no envasamento que era pacífico, as medidas cabíveis ao Congresso brasileiro.
Coloco _essas questões com o propósito de
trazer aqui a minha homenagem a uma figura
que de todos nós deve mercer um profundo
respeito pela sua integridade moral, pela sua
visãõ jurídica elevada, pela sua bagagem de
jurista, pelos trabalhos que desenvolveu nesta Casa, ou melhor, no Congresso brasileiio,
durante os dois longos e. penosos anos de
estruturação da Constituição Federal que temos.
O Sr. Marcondes Gadelha - Pennite-me
um aparte?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO fERREIRA Càiicedo o_ aparte a V. E"_' com todo o prazer.
O Sr. Jutahy J\.1agalhães- Apenas um momento. Fíz um~f indagação ao Líder do Governo, na qualidade de Líder do Governo,
e S. Ex~ se esqueceu de responder. Gostaria
de saber se é verdadeira a informação de que
.- -teria havido·essa mudança no Ministério da
Agricultura. Estava correndo aqui a notícía
de que o Ministro Joaquim Roriz teria deixado o Ministério para cõncorrer ·ao Governo
do DistritO Federal. Teria _ido para o lugar
de S~ Ex~ o Deputado Renan Calheiros, para
deiXar a candidatura do Governo de Alagoas
para o Deputado Geraldo Bulhões?

OSR. JOSÉri}'NÁCIO FERREIRA- Di·
• go a V. Ex~ que desde às 13 horas estou a_qui
no Congresso Nacional. Vim direto para cá
a partir do início d_a sessão. Estive com o
Líder do Governo Renan Calheiros até às
O SR. JOSÉ IGNÁCIQ ~E~REIRA - - 13 horas e 40 _minutos. __Qe lá para cá não
estive cOm S. Ex~ e não ha"via, até aquele
Eminente· Seriador Mário CQvas, V. EX" não
instante, notfciá alguma desses fatos a que
me deu um aparte, mas estou dizendo a V.
V. EiC' se refere .. Não tenho condições de
Ex~ que estes atas foram assinados por muitos
responder a V. Ex~ porque me encontrO aqui
Ministros e, eventualmente, um desses Minise não tive notícia desses fatos desde o mo·
tros, no caso desses dois atas, não os chan·
mento· em que aqui cheguei.
celou. ·
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Concedo o aparte a V. E~. eminent~ Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador, tudo está bem se bem acaba, O Mipistro
Bernardo Cabral continua credor da nossa
admiração e acho que este_ episódio em nada
diminui S. Ex•, muito pelo contrário, sustenta
ainda mais o nível de respeitabilidade em que
sempre o colocamos. Acho até, Senador José
lgnácio Ferreira, que este episódio teve um
aspecto fortemente positivo qUe vai ajudar
a aparar arestas, a diminuir idiossincrasias
e pressuposições a respeito do conjunto das
medidas encaminhadas ao Congresso Nacio·
na!. O ato de retirar as medidas, a iniciativa
do Presidente da República de avocar, de
pedir o retorno dessas medidas quebra definitivamente aquele viés autoritarista que muitos jurístas -eStãVam começando a enXergar
no programa Fernando Collor de Mello. A
iniciativa da retirada das medidas mostra que
o Governo tem sensibilidade para não deixar
sequer que pairem dúvidas sobre a constitucionalidade das matérias. V. Ex• colocou com
muita precisão que subsistia ainda alguma dúvida, que a matéria ainda era controvertida,
polémica sobre a constitucionalidade ou não.
Em conversa pessoal com V. Ex\ manifestei
minha preocupação também a respeito deste
assunto. Estava preocupado com a maneira
de definir crime através de medida provisória
que, sendo um instrumento brusco, um instrumento-de efeito subitâneo, não daria sequer tempo à população de apreensão da rea·
!idade e muitos poderiam, até justamente,
alegar ignorância da lei, desconhecimento,
porqtie ela entra em vigor imediatamente e
não dá tempo para um conhecimento pleno,
como sói acontecer quando a matéria é trata·
da através de projeto de lei, que dá margem
a uma longa discussão! envolvendo não _só
o Congresso, mas outras forças vivas da Na·
ção e todas as entidades que compõem a sociedade civil. O fato de, mesmo em cima da
dúvida, romper esse nó górdio, retirar a matéria, assumir a idéia de que a simples possibilidade de ser inconstitucional já a deveria
afastar, levou o Governo, então, a assumir
uma atitude, que eu diria sábia. ponderada
e que facilita, de agora em diante, a aprova·
ção dessa matéria. Ganhou muito o Governo
ao retirar essas medidas, ganhou em apoioNós nos sentimos. agora, com a consciéncia
mais despojada, com a alma mais livre mais
isenta para apoiar conscientemente essas medidas. Foi um gesto extremamente importante e fecundo. A meu ver, agora, as poucas
respostas que o Goverrió tem que dar à sociedade _estão no campo dos resultados econô·
micos que virão certamente, principalmente
no que diz respeíto ao conibãte ã inflação,
e, ainda, ao problema da poupança, que era
um outro tema de iÍldagação nossa. Como
fazer para restaurar a confiança do cidadão
no ato de poupar? Este é um outro problema
que discutíreiilós âepóiS. Por enquanto, que·
ro dizer a V. Ex~- volto ao começo do meu
aparte -que tudo está bem, se bem acaba.
Ás vezes, Deus escreve certO por linhas tor-
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didatos vergastamos aquela situação caótica
em que vivíamos. Todos queríamos o fim da
inflação. Falava~se no alongamento do perfil
da dívida interna e todos queríamos a moder~
nização do Estado, o fim daquela perversidade que se constituía na privatização do Estado. Grupos de burocratas, aliados a empresários privatizavam perversamente o Estado.
Todos_ queríamos. a modernização da sociedade, o enxugamento da máquiria do Esta_do.
Não se falou tanto na questão do anonimato
do dinheirO. Há poucos dias, sábado e domingo, t~;:lefonei para quase todo o Brasil e um
senador dizia-me o sequiD.té: "Meu caro José
Ignácio, nunca vi um homem, numa canetada
só, naquela questão-do fiin do ãOonim-afo do
dinheiro, pegar tanta gente que vivia mi mar~
ginalidade deste País". Todos tínhamos pla~
nos para enfrentar esses aspectos perversos
em que vivíamos. Tenho a imPreSSão de que
todos concordamos em que chegou ao Poder
um governo que realmente se dispôs a enfren~
tar todo esse conjunfo -de-problemas. Certa~
mente, nos desdobramentos das suas lutas,
vai enfrentar outros problemas ainda seguramente com 1.u:nes_ma de!e!"min8.ção, com a
mesma competência, cofn a: mesma coragem
e, sobretudo, resgatandq uma coisa muito im~
portante que neste País estava extremamente
erodida, a autoridade do Governo que não
quer resvalar para o autoritarismo, que quer
ser autoridade e respeitar os Poderes.
Hoje mesmo, nesta sessão, deu-se um novo
exemplo de que se respeitam os Poderes. A
MiniStra da Economia se dispôs a comparecer
aqui espontaneamente até, e em nada a situação mudou com a convocação que foi feita
pelo Senado Federal para que compareça
aqui. E S. Ex.~ vai comparecer.
Essa obra do Governo não é uma obra
comum, não é uma meia-sola num sapato
velho. O povo cansou desse tipo de coisa.
Se V. Ex' tivesse chagado à Presidência
da República- tenho uma íntima convicção
disso -teria tido a mesma coragem e a mesma determinação. Queq~.-sabe cometeda até
equívocos de varejo tamb~m. E por que não,
Senador Mátio Covas? Todos o faríamos e
muito mais o faria um goVerno que tinha sobre seus ombros a responsabilidade de enfrentar uma crise nacional das proporções daqueh em que vivíamos.
O País mudou, inegavelmente. Não há dúvida de que o País é outro a partir de 16
de março. E. nós, naturalmente, teremos que
conviver, Governo e Oposição;-porque isso
é extremamente saudável. Essas coisas devem ser ditas. Uma coisa é certa: todos com
quem falei neste Senado e quase todos co-m
quem falei na Câmara dos Deputados, ao
longo dessa _peregrinação, nesses contatos
que tenho feito, todos têm sempre como pano
de fundo - e V. Ex~ agora tresdisse isso em
seu aparte - o apoiamento às Medidas que
o Governo está propondo. Discorda-s_e no
varejo, discorda-se dos detalhes, mas se concorda em que alguma coisa de muito viril
tinha que ser feita neste País. Até, quem sabe, no fundo, emulando-se à ação do Presidente, desejando dar a Sua Excelência a con-

tribuição. Tenho certeza de que V. Ex~ por
certo, no seu íntimo-profundo; haverá de_ter
esse desejo de dar a sua contribuição. E o
faz muit~ bem cop1 ã.s suas ci"íticas. Vai Jazê~
lo, exercltartdo o seu papel de Oposição.
Só se tem fustigado o Governo, até agora,
no varejo. São detalhes e, evidentemente,
o Governo, ao propor as suas medidas, não
se colocou na posição de quem não previa
que essas coisas poderiam surgir. Deveria saber que haveria imprecisões, imperfeições,
coisas a corrigir, haVerüi"Ialhas aqui e ali,
como _certamente outras existirão ao longo
de medidas_ futuras, no curso dos seus cinco
anos.
O Sr. Mário Maia - Permite-me V. Er
um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Fico até muito feliz, porque esses enfoques são
feitos sobre a questão do varejo.
Dentro de algups ffiimitris, cOnCederei 9 ·
aparte a V. E:t", Senador Mário Maia.
Quanto ao aspecto grave a que V. Ex~ se
referiu, aO episódiO -descrito pela revista Is·
toÉ, a meu ver- vivemos num regime republicano-:- essas coisas-podem, devem e serão
apuradas. O que 'se tem que compreender
- aprendi isso como advogado criminalista
e Promotor de Justiça- é que as coisas pri·
meiro têm que vir de forma--precisa, as impu~
tações t_êm_que-vir claras, sem estarem embaçadas. As acusações difusas quando vêm difi~
cultam o própri~ esforçõ da sua apuraçâo e
comprometem o esforço de se defender daqUele que é acusado. Toda imputação tem
que vir com as características próprias de pre~
cisão, de descrição de detalhes, referências,
com toda explicitação possível e com toda
transparência, ao fato objeto da imputação.
Falhas estarão existindo hoje. Agora mesmo me re-fei'í a um fáto que devia ser aperfeiçoado: o endosso naqueles títulos nomina~
tivos. O endOsso tem que ser_ em preto, para
impedir gue se abra o título, fazendO endosso
em branco. Este é um pequeno detalhe que,
afinal de contas, pode surgir na imperfeição
de__quem trabalha num atacado enorme, porque não tinha tempo de agir no varejo, de
fazer de novo aquilo que todo mundo fez
sempre e que tenho a consciência de que V.
E~ eminente Senador Mário Covas, não fa~
ria.
Todos Os ·meus sOD.hos depositei em V. EX".
Realmente, sonhei com um Brasil mudando
pelas suas mãos. Infelizmente V. EX\' não con!i.eguiu chegar ao segundo turno. Foi uma das
maiores e mais profUndas deCepções que tive,
p()rque lUtei realmente, com intensidade, devotei~me- por inteiro a V. Ex• nas lutas que
desenvolvi. Inclusive V. Ex~ sabe que, num
deterininadomomento, quando V. Ex• estava
na_ su~ escalada- e tanto se falava na decolagem da candidatura Mário Covas- cõm índices pequenos ainda, o então candidato Fernando Collor, de_tentor de índices altíssimos,
procurou-me e fui claro cOm ele. Eu disse:
Tenho compromisso com uma ~déia social democrata ql_Je vej_o eº"c:anl~da na figura de Má~
rio Covas.
-
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Quero deixar ctaro que hoje percebo que
um Governo conseguiu fã.zer aquilo gue Governo-nenhum do País conseguiu: recompôs
a autoridade e recompôs aquilo que, quando
fala, quando acaba, é o fim de tudo. Reco_mpôs as esperanças da população, e a falência
da esperançã é o pior que- põde acontecer
p-ara um País. O País, agora volta a ter espe·
ranças de ter um futuro ensolarado.
Nesta oportunidade, fico muíto feliz porque acredito que no varejo se possa fazer
os reparos necessários. Tenho a .certeza de
que conto com a solidariedade íntima mesmo
daqueles que Se opõem ao Governo.· Acredito que realmente o Governo fez o que tinha
que ser feito, pra enfr"êntãf ésse conjUnto Colossal de problemas que, afinal, parecia que
nos ia levar à falência total, falência do Estado~ da sociedade, das esperanças de todos,
o fim de uma sociedade qu~ aqui que desti__
_
nava a ter tantas p:rs~_ectivas.
-0 Sr. Mário Maia- V. Ex~ me permite
um aparte?
O "sR. JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA- V:
Ex• tem o aparte, eminente Senador Mário
Maia.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador José
lgnácio Ferrereira, não é preciso dizer a estima e a benqueren9a que nós todos aqui temas
por V. Ex• Todos nós verificarriõs- que V.
Ex'- eStá nUm -põntó-dà ni.omentó brasileiro
muito ·delicado, porque as coisas aContecem
com muita velocidade e, às vezes, com responsabilid:ide da-Lidérança-Q.ue v:-EX• -tini,
não pode acompanhar nos minutOs dos acontecimentos seu desenrolar com precisão. O
noóte Se"nãdor Mário Covas estava falando
em velocidade. Realmente, este Governo age
com uma velocidade muito grande e, talvez,
V. Ex~, que se dispôs a assumir essa graride
e grave responsabilidade de s_er o Líder do
Goverõ.o aqui nó Senado, teilha que usar até
dois carburadores para acompanhar a velocidade. Este Governo está iinprimindo uma
alta velocidade à sua máquina administratiVa-.
A pressa de acertar, de mudar, de transformar a Nação é muito grande. Entretanto,
V. Ex', com sua inteligência e habilidade potítíca, estã nos dando uma aula de humildade,
de fraternidade e disciplina mesmo, nesta tarde, quando se desnuda o Governo nos seus
erros, seus desacertos, na perseguição do
querer acertar e com a maior lealdade, a
maior dignidade, coloca, uma autocrítica, oorrio -Representante' do Gove-rno neste mo~
menta, aqui, os erros pratiCados pela -pressa,
pelo açodamento com que as providências
estão sendo tomadas. Com ÍS$0, V. E~ coloca, perante o Congresso Nacional e a Nação
brasileira, uma cooperação com seus P_~res,
aqueles que, riiuito entUsiasmados com as
providências tomadas, chegaram a pensar
que -eras eram perfeitas, que eram verdades
absolutas e cüaram até alguns adjetivos para
o Plano, tais cOmo: intocável, inegociável,
~'imexível", porqúe sendo perfeito não Precisa ser tocado. V. Ex- está demonstrando,
oom: humildade até, Que o Plano não é perfei~
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to, que· o Plano é "mexível", que O" Plano
é tocável e pode ser negociado. Dentro desse
esforço que V . .Ex:' faz para nos dar explicações dos tropeços nascidos dessa pressa, gostaria de fazer uma pergunta, a que V. ~~

me respondesse como juffsta: essiS.Me<fídS.s
Provisórias n'"' 153 e 156, corno está na Constituição, têm forças de lei a partir do momento
em que são publicadas no Diário Oficial?

O SR. JOSÊ IGNÁCJO FERREI·
RA- Não. Têl;Jl força de lei a parti do .momento da sua edição, p~n força do ~rt. 92
da ConstituiÇâo.
O sr.· Mário Maia - E .terá vigênCià, ·a.~
rante trinta dias, com força de lei, até que
o Congresso as transforme em lei defintiva
ou as rejeite? Essas duas Medidas tiveram
a vigência, se não me engano nos cálculos,
do dia 15 ao dia 26, de QIIZe dias. Aqueles
que foram penalizados durante a vigência
dessas Medidas, agora, com a su_a_ retirada,
como ficam? Como se farão os reparos morais
e materiais praticados coptra o cidadão que
foi penalizado? Era um esclarecimento que
eu gostaria de obter.

O SR. JOSÊ JGNÁCIO FERREIRA - Se·
nadar Mário Maia, a partir d.e um determi~
nado momenro o Gov~rno retirou essas Medidas e o fez.:._ repito - náo por reconhecer
explicitamente a inconstitucionalidade delas,
mas rendendo homenagem a corre,ntes _den~
sas, majoritárias, dentro d9 mundo jurídico
brasileiro,.que_flufam- no sentido da pregação
dessa inconstítucinalidade_,_Havia outras correntes em sentido contrário. _Q Governo·retirou essas medidas para elminar uma situação
polémica e com o propósito de envasar essas
medidas em outros termos, que fossem pacíficos e não ensejassem controvérsia alguma.
A Medida Provisória é muito recente no nosso Direito Públlco; não se tem precedentes
na jurisprudência a respeitO delas. O que o
Governo fez foi acabar c-om a polémiCa, com
a controvérsia, retirando essas Medidas .PJ:ovisórias. Quanto aos seus efeitos, V. Ex~ sabe
muito bem que o Estado de direito tem uma
complexidade muito grande 1 tem um conjun.to de instrumentos que permite àqueles que
eventualmente se considerem prejudicados
por medidas que tiveram uma vigência tem·
porária, e durante essa vigência, possam de~
las recorrer. É evidente que V, Ex~ sabe que
há previsão para essas coisas na própria estru·
tura do Estado de direito brasileiro.
Tenho a impressão de que, por esse ângulo,
a questão pode ser encarada naturalmente,
porque qualquer que seja o fato sem-pre haverá na lei previsão para o seu tratamento.
O Importante a fazer era eliminar essa si~
tuação de fricção desnecessária e se fazer um
envasamento em normas que não provocas·
sem qualquer controvérsia.
Pe maneira, Sr. Presidente, que pretendo,
nesta oportunidade, tecer a minha homenagem a uma pessoa- é- esse foi o meu. obje~
tivo, ao pedir a palavra aqui- a Bernardo
Cabral.

Ó Sr. José Fogaça
um

aparte~

-V:.- Ex~ me permite

nobre Senador?

v:

_O SR. JOSÉIGN.:í.clõFllRRElRAEx# teiri a- p-alavra, eminente -~en!idor Jo$~
Fogaça.
c

·
•

·
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·
•
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O SR. JOSÊ FOGAÇA - Nobre Lfder do
Governo, Senador José Ignácio Ferreira, não
posso, neste momento de rara oportunidade,
deixar de fazer rambém o meu ato de solida~
riedade pessoal a essa grande figura brasileira, o M!nis_~J:9 da Justiça, Berrtélrdo Cabral.
S. EX.• t.em sido-vítima da utilização de imagem, S. E:r('_ tem Sido vítima da exploração
publícitária de um Governo que acredita muito mais no marketing do,que nos fatos. Lamento que o Senhor Presidente da· República
tenha, em programa de televisão na Rede
Globo 1 dito que o atestado eJoqüente da consti tudonalidade das suas medidas era o seu
Ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Aquela decla~açâo era_ prOfundamente tranquilizadora para a ·sóciedade brasileira, e nos foi,
a nós do Congresso, um momento, inclusive,
de votar um crédito de confiança âs iniciativas
goverrlaniehtars; No -entanto, fico eu pasmo
em saber que o GovernO não deu conhecimento a J.!~rnardo- cábral_daquilo que emitira, daquilo que editara como ri:ieâiàa provisóría. O que nos parece, nobre Lfder do Go~
vemo, com todo o respeito, é que este Governo--prima por utilizar-se da imagem, do
prestígio das pessoas como um instrumento
de marketing político, esqueéendo-se de que,
por trãS âa versão, os fatos, aç_i.ma__de tudo,
é que são furidametais.
Ao contrário__do que diz uma regra jornalística de_ que o que _importa é a versão e
não -OS fatos, é preciso que o Presidente da
República saiba que o que importa são os
fatos e não a sua versão, e-que Sua Excelência
o Presidente não pode se valer como Bernardo Cabra[, para enganar o povo brasileiro
do prestígio, da imagem, da sabedoria, da
responsabilidade de um homem e dizer a todos que Bernando Cabral assinava, legitima~
va as medidas provisórias como u!n detentor
do espírito da Constituição. Isto é verdade,
mas não era verdade para o Senhor Presidente, porque Sua Excelência sabia que o
ilustre Deputado e hoje Ministro Bernado
Cabral não tomara conhecimento, não assinara e não dera o seu nihil obsl!lt àquela medida provisóría--: De ;modo que fico a lamentar, nobre Líder José Ignácio Ferreira, que
um homem da envergadura de Bernado Cabral seja usado dessa forma. Quero me valer
do pronunciamento de V. fu"" para prestar
a mínha mais irrestrita, mais sentida e, se
for possível, a mais veemente solidariedade
política ao Ministro da Justiç<l, que não foi
tratado aqui â altura çlo seu nome, do seu
pretígio e da sua importância no cenário nacional. De outra- parte, se tudo isso fui tão
mal, não poss9 deixar de reconhecer também
que foi bom. E preciso admitir que o Governo
teve um gesto absolutamente inédito no seu
comportamento insperado, que foi o de reconhecer seu erro e retirar as medidas provi-
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s6rias inconstitucíonais. A mudança do discurso, a partir daí, parece-me .absolutamente
imPortante. O discurso da "inexível'' o discurso do ~l_ltolável do inego_ciável, da auto-sufíciência e da ortipotência absoluta,. de repente, saudavelmente, come~ a ser _substituída pelo disCurso do diálogo, da convivência, da proximidade, de_uma humildade tão
necessária para 6 exercido do Poder. Nomes~
mo momento em que faço observações críticas em relação ao tratamento dado pelo Presidente de Repúbli.ca a um homem da dimensão e da grandeza de Bernardo Cabral, reconheço também que uma mudança de 180
graus no comportamento e nas "atitudes do
Governo é absoJutamente saudavel neste momento, para a própria estabi]idade do preces~
so, neste momento, democrático que todos
nós estamos longamente construindo. Muito
obl:"igado a V, Ex~

O SR. JOSÊ IGNÁCJO FERREIRA Agradeço a V.
gaça.

Ex~.

nobre Senador José Fo"

Vou encerrar, Sr. Presidente, mas devo
responder ao eminente _Senador José Fogaça,
apenas concordando _com suas menifestações
acerca do Ministro Bernado Cabral, o que,
aliás, foi o que me trouxe à tribuna, mas
discordando veementemente do fato de que
Bernardo Cabral, tenha sido utilizado pelo
Presidente da República no seu conceito, na
sua responsabilidade. para que essas medidas viessem a {>úblico sem a suit_assinatura_
Eu me refirO a iSso, parqué tenho a cOo~
ciéncia de como esses fatos se deram. Even~
tualmente, um episódio como este, menor,
que passa despercebido, poderia ter ocorrido, como efetivamente o_correu. Não houve
qualquer conhecimento do President~ daRepúbqca de~s_e fato, que me for revelado recen~
temente. E comuníssimo e poderia perfeita~
mente ocorrer. E é muito mais comum diante
do volume das mediad~ que foram levadas
à publicação. Eu precisava enfocar aqui este
fato, para deixar claro que, ao longo de todo
o e'sforço que foi feito para dar juridicidade
e ~onstitucionalidade a essas medidas, poderja o~orrer até que o Governo tivesse errado,
tivesse se equivocado _e cometido alguma inconstitucionalidade. O episódio não revela
-repito- sequer o reconhecimento do Go·
vemo de que praticara inconstitucionalidade
mas revela um desejo claro do Governo_ de
reduzir as faixas de polêm.ica com vertentes
importantes do pensamento jurídico, dentro
da sociedade organizada do País.
O Sr. Marco Maciel - Permita" me V.
um aparte?

Ex~

O SR. JOSÊ IGNÁCIO FERREIRA
Tem a palavra V. Ex•, nobre Senador Marco
Maciel.
O Sr. Marco Madel- Nobre Senador José
1gnácio Ferreira, há pouco, o nobre Senador
José Fogaça, Vice-Líder do PMDB, transmitia a sua solidariedade pessoal ao Sr. Minis-
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tro, Bernardo Cabral. Quero secundá-lo para
dizer que também transmito minha solidariedade pessoal ao Sr. Ministro da Justiça, e
acrescento, além da solidariedade pessoal, a
solidariedade partidária. Fatando aqui na
condição de Líder do meu Partido, o PFL,

posso dizer, expressando o sentimentO da minha Bancada, que o atual Ministro da Justiça

e ex-Relator da Constituinte, Bernardo Cabral, merece, de nossa parte, todo o apreço
e todo o respeito, não somente pela sua vida
pública, mas também pelas suas reconhecidas

qualidades de advogado e de jurista. Pór isso,
quero dizer que V. Ex• se houve muito bem

nesta tarde, ao brindar esta Casa oom um
discurso de desagravo, se assim posso dizer,
à figura do Minsitro Bernardo Cabral. Creio
que os apartes feitos ào diScurso de V. EX',
todos eles poss·o dizer, foram numa só dtreção, no reconhecimento do valor, do mérito
do atual Ministro da Justiça. Por isso, _quero,
neste meu breve aparte, fazer minhas, mas
muito mais do que minhas, do meu Partido,
as palavras de cumprimentos a V. Ex• pela
manifestação que faz, nesta tarde, em favor,
em prol da figura do atual Ministro da Justiça
e ex-colega nosso, aqui no Congresso Nacional, Bernardo CabraL
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Muito obrigado, eminente Senador Marco
Maciel, por enriquecer este pronunciamento
com o seu aparte,
Concluo, Sr. Presidente, dizendo da importância de deste País co_ntínuáf mantendo
a sua· reverência, o seu respeito à figura de
Bernardo Cabral. É uma figura envolvida
num, nimbo de respeito, de credibilidade e
admiração por toda a Nação brasileira, que
inclusive é devedora a ele pelo trabalho estafante, exaustivo que desenvolveu na condição
de Relator da Coristituinte, que cUlminou
com a Constituição braSileira que está em
vigor. Bernardo Cabral é, sem dúvida alguma, a fígura singular de um jurista de escOl,
de um advogado militante i:_om expressíVa folha de serviços prestados ao mundo jurídico
brasileiro; é uma figura que poderíamos dizer
espartano e ateniense, é cientista e guerreiro,
é homem do coliseu e é homem da catacumba, é o homem que mistura essas duas caias;
guerreiro e cientista porque, cómo advogado
e jurista que é, tem dado a sua vida à _causa
do Direito. Foi Presidente_ da Ordem dos Advogados do Brasil num momento crítico da
vida nacional~ enfrentou o autóritarisino que,
tempos atrás, o havia vitimado, cassando o
seu mandato e suspendendo os seus direitos
políticos por dez anos. É um homem de grande expressão nacional, de elevados padrões
teológiCO, cívico e ético~. É 1,1m hoq1em, sem
dúvida alguma, da maior credibilidade no
mundo jurídico brasileiro, competente, sério
e independente. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que o Congresso- Nacional e o povo
brasileiro continuam a m1fnter o respeito, á
confiança, a credibilidade que depositaram
sempre em Bernardo Cabral. (Muito bem!)

-

DISCURSOS PRONUNCIADOS
EM SESSÃO ANTERIOR
Retific;asã_o

-Na publicação dos Discursos Pronunciados
em Sessão Anterior, feita no DCN III. de
8-3-90, na página 558, 3~ coluna,
Onde se lê:
·-.:.Discurso pi-anUnciado pelo Sr. Roberto CamPOs- ria Sessão de 2-2-90 ... "
Leia-_se:.
"Dis-Cl.:trsO pronunciado pelo Sr. Roberto Campos na Sessão de 21-2-90 ... "
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inciso III, alínea a, da Constituição da República _Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 515, inciso II; 516, incisOT; 517, inciSo
IV e 488, § 4~; do Regulamento Adniinistrativõ do Senado Federal bem como o art.
11, da Resolução n\' 87, de 1989, com proventos integrais, observado o art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de abril de 1990. -Se»
nadar Nelson Carpeiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 39, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regiment<il e régUi<i.mentar, em conformidade com a delegação de
competência que ·lhe foi outorgada pelo Ato
(Publicada no DCN - Seção II
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo
de 2~3-90)
em vista o que consta no Processo n"
Retificação
003.011/90-0, resolve rescindir, o contrato de
trabalho do servidor IVAN SEBASTIÃO
No Requerimento n" 30, de 1990, de
BARBOSA AFONSO~ Assessor TécniCo,
urgência para o Ofício sf8, ·ae 1990 (n~
DAS-3, do Gabinete do Senador Mata Ma352/90, na origem), na página 628, 2· co~
chado, contratado sob o regime jurídico da
Juna,
Consolidação das Leis do TraQ~I_ho e do FunOnde se lê:
do de Garantia por Tempo de Serviço, a par... o Ofício o" 218, de 1990 (n'' · tir de 23 de março de 1990._
352/~0~_na ofigem), ...
Senado. F~dera) 1 2_9e abril de 1990.--:- Senador Nelson Carneiro, Presi_dente do Senàdo
Leia-se:
Federal.
·- o_Oficio n" s/8, de 1990 (n~ -352190,
na origem), ...
ATO DO PRESIDENTE
N• 40, DE 1990
ATO DO PRESIDENTE
N• 37, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
ATA DA 15' SESSÃO, REALIZADA
~Em 8 DE MARÇO DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua compcténcia regiinental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da_Comiss_ão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1970, e tendo em vista o que consta do Processo n" 002.307/90-4, resolve aposentar, voluntariamente, HUMBERTO HAYDT DE
SOUZA MEI..LO, Analista Legislativo,
Classe "E_special", Padrão III, do Quadro
Per-manente do Senado Federal, nos termos
do art. 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 no 87, de 1989, com
proventos integrais, observado o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
- -Senad_o Federal, 2 d~ abril de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 38, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e re&ulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe outorgada pelo Ato da
ComissãoDiretora n~2, de 4 de abril de 1978,
e tendo em vista o- que constá do Processo
n? 002.483/90»4, resolve aposentar .• volunta-

riamente HAROLDO PEREIRA FER-

NANDES, Analista Legislativo, Clas~e "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente
do Senad9 Federal~ nos termos do art. 40,

da suª' competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe' foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de
1973, e tendo ell].vista o que consta do ProceSso n" 009.499/89-0, resolve aposentar, por

invalidez, VENERANDO PEREIRA LEMOS, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Selládo Fede_ral, no~_teçmos do art.,_ 40, inciso
I, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os (lfts. 515, inciso
lU, 520, e 488~ § 4'1, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e 3:rt.l16, inciso III e 178, inciso II, da Lei n" 1. 711, de
1952, bem assim com o art. 11, da Resolução
D'' 87, de 1989, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, à razão de 15/35 (quinze
e trinta e cinco avos) do seu vencimento. ob_servado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
-Senado Federal, 3 de abril de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
SECRETARIA GERAL DA MESA

(Resenliã:- das matérias apreciadas de "1" a
31 de março de 1990- art~ 269, fi dO-Regimento Interno.)
Projetas Aprovados e Envidados

à sançãÓ do Governâdor
do Distrito Federal

- Projeto de Lei do DF n~ 8, de 1990,
de iniciativa do Governador do Disfrüo Federal, que autoriza o Poder I;xecutivo a abrir
?réditos adicionais até o limite de Cr$

-

5.187.958.000,00 (Cinco bilhões, cento e oitenta e sete milhões, novecentos e cinqUentae oito cruzeiroS), e dá outras providências.
Sessão; 20-3-90.

-Projeto de Lei do DF

n~'

31, de 1989;

de iniciatiVa da Comissão do Distrito Federal
(apresentado por sugestão d9 Deputado Augus1o Carvalho), que dispõe sobre ~ alienação de imóveis residenciais do Dísuito Federal e a utilização dos recursos dela oriundos.
SesSão: 20-3-90.
-Projeto de Lei do DF no 1, de 1990,
de iniciativa do Tribunal de Contas do Di.S·
trito Federal, que dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contru. do Distrito Federal,
e dá outras providências. Sessão: 21-3-90.

-Projeto de Lei do DF

-

-
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n~'

12, de 1990,

de iniciativa" do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre a reversão de servíd~r_
para o cargo de Professor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, e dá outras
_
providências. Sessão: 27~3-90.
-Pro}eto de Lei do DF._n~ 11, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Fe.deral, que altera dispositivos das leis que menciona, e dá outras providências. Sessão:

27-3-90.
-Projeto de Lei do DF _n" 7, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que clispõe sobre a transposição de servidor para a carreira de que trata a Lei no 82,
de 29 de dezembro de 1989. Sessão: 28-3-90.,.
Projetos aprovados e enviados
à promulgação
-:-Projeto de Decreto Legislativo no 66~
de 1989 (n~> 115/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas
de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em õnda média, na
cidade de Tíradentes, Estado d_e Minas Gerais. Sessão: 6-3-90. -Projeto de Resolução n"3, de 1990, que
autoriza a:Comissão Nacional de Energía 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, sete.:
centos oitenta e três francos belgas). Sessão:
6-3-90. ~
-J.:'rojeto de Decreto Legislativo n"-67,
de 1989 (n~ 116/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con~es
são de outorga à Rádio Maringá de Pombal
Ltda., para explorar serviço de radiodifUSão
sonora em Onda média, na cidade de Pomb~l,
Estado da Paraíba. Sessão: 8-3-90.
-Projeto de Resolução n~ 5, de .1990. que
autoriza o Gavet:ná-do Estado do Paraná a·
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras -do TesOuro do Estado do Paraná (LFT
-PR). Sessão; 13-3-90.
-Projeto de Resoluçáo pP 6, de 1990, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São ?aulo,
Estado de São Paulo, a emitir colocar no
roercado Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo - LFTM --- -SP.
Sessáo: 13-3~90~

e

-Projeto cfe Resolução n~7_, ~e 1990, que
autoriza a Pieiéitui-a tvfunícipal de Maceió,
Estado de Aiagóas, a contratar operação de
-tre'dito, em cruzadOs novos, no valor correspondente a 1K073A01,90 B~nus do Tesouro_
Nacional- BTN, junto à Caixa Económica
Federal. Sessão: 13-3-90.
-Projeto de Resolução nP8, de 1990, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Acailânclia, Estado do Maranhão, a_ elevar, temporariamente. o limite de sua dívida consolidada _
no valor equivalente a 7.605.262,00 Bónus
do Tesouro Nacional - BTN. Sessão:
13-3-90.
-Profeto de ~_esolução n"9, de 1990, que
aU~oríza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar, temporariamente, o lil_nite de stJa dívida consolidada interna,. no. v~l9r equivalente a
935~882,61 Bónus do Tesouro Nacinal BTN. Sessão: 13-3.~90
- Proje_r~ de R~solução _n~· !0, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitó·
ria da Conquista, Estado da Bahia, a contra·
tar operação de crédito rlO valor corresponde.ate, em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bô·
nus do Tesouro N?dOnll:l 7" :B.J'N, junto à
Caixa EConórÓica Fed~ral. Sessão; 13-3-90-.
-Projeto de Re_solução ng 2, de 1990, de
autoria do Senador Odacir Soares e outros
Senhores Senadores, que introduz alterações
no tftulo IV do Regimento Interno do Senado
Federal. Sessão: 20-3-90.
- Projeto de Resolução n" 13, de 1990,
que autoriza o Governo da União, ·através
do Ministério 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 lnteramericano de Reconstrução e
Desenvolvimento (Banco Mun_dial}. Sessão:
2(),3-90.
-Projeto de Resolução n~ 91, de 1989,
de iniciativa da Comissão_ de Constituição,
Justiça e Cidadania, que suspende, de acordo
com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ent acórdão de 5 de março de
1986, a execução do parágrafo único do art.
45 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(Lei Coinplémentar n" 35n9), nos termos do
que dispõe o art,52, inciso X da Co_nstituição.
Sessão: 21-3-90.
_
--Projeto de Resolução n" 11, de 1990,
que autoriza o_ Governo do ~Stado de_ Goiás
a emitir e oolocar no mercado, atrwés de
ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Fi-nanceiras do _Tesouro do Estado de Goiás
(LF.T-GO). Sessão: 23-3-90.
.
.
- Projeto de: Resolução n" 12, de 1990,
que autoriza o Governo do E_stado de S. 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. Sessão: 27-3-90.
-Projeto De Resolução n_9 4, de 1990, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Muríaé.
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e vinte
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míl, trezentos e setenta e um cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Sessão;
28-3-90.
Projetos Aprovados e Enviados
À Cânlara dos Deputados
....:._Emenda do Senado ao Projeto de Leí
da Câmara nr 81~ de 1989 (n'' 3.737/89, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que reorganiza o sistema de
administração das receitas federais, e dá ou·
tras providências. Sessão; 7-3·90.
-Projeto de Lei do Senado no 376, de
1989, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que_ dispõe sobre a criação da Funâação Funcebrae e dá outras providências~ Sessão: _22~3-90 (~xtraordiriáda)_.
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n'·' 240,· de 1983 (n9 191/75. na
Casa .de_ origem), que dá nova redação ao
parágrafo único do_art. F da Lei no 5.802 1
de 11 de setembro de 1972, G_ue <>diSpõe sobre
a inscrição em prova de habilitação à livre
docência", e determina outras providências.
Sessão: 22~3-~0 (çxtraordinária).
--substitutivo ao Projeto de Lei da Câma~
ra n" 3, de 1990- Complementar (n~ 149/90,
na Casa de origem). que estabelece, de acor·
do com o art. 14, § 9~· da Constituição, _casos
de inelegibilidade, prazos de sua cessação e
determina outras providências. Sessão:
23-3-90.
-Projeto de Lei do Senado nv 21, de 1989.,_
de_ autoria do S_enador Edison Lobão, que
autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fun·
dação U niversldade de Caxias", com sede
na cidade de idêntica denominação, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Sessão.:27,3-90 (competência terminativa de
comissão).
-Projeto de Lej do Senado nv7S, de_1989,
de autoí-ia do Senador Jutahy Magalhães, que
dispõe sobre a invfolabilídade dtt intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas. Sessão:-27-3-90 (competência terminativa. de comissão).
-Projeto de lei do Senado n•' 82, de 1989,
de autoria do Senador Itll.mar Franco, que
dispõe sobre a comemoração do feriado de
21 abril- Dia de Tiradentes. Sessão: 27-3-90
(competência terminativa de comissão).
--Projeto de Lei do Senado_ nu 260, de
19S9. ~!!_iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a demarcação das terras tradi~
cionahnente ocupadas pelos índios, c dá outras providências. Sessão: 27,3-9Q (competência terminativa de comissão).
- Projeto de Lei do Senado n" 318, de
1989, de autoria do Senador José Ignácio Ferreira, que acrescenta parágrafo único ao artigo 18 da Lei n" 6368, de 21 de outubro de
1986. Sessão: 27-3,90 (competência tç:rminativa de comissão).
-- Projeto de Lei do Senado nu 347, de
1989. de autoria do Senador Jamil Haddad,
que define crimes contra a meniória nacional
Sessão: 27-3-90 (competência terminativa de
comissão).
-Projeto de Lei do Senado n~ 223, de
1989. de autoria do Senador Teotónio Vilela
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Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches
e estabelecimentos similares no programa
educacional brasileiro. Sessão: 3d-3-90 (com:
petência terminativa de comissão).
- Projeto de Lei do_ S~'nadô n~ 229, de
1989, de autoria do Senador Lourefllberg Nunes Roccha, que dá nova redação ao an_. 125
da Lei n'' 5.108, de 21 de s_etembtQ_ de 1966
(Códigº __Nacional de Trânsito). Sessão-.
30-3-90 ( competéncia terminativa de comissão).

iniciatiVa do· Presidente da República,. que
dá novã redaÇão à aTíri.eà b do inciso 1 do
§_lo do Decreto-lei n~ 2.355, de 27 de agosto
de 1987. sessão; 23-3-90.
Projetos il~ciarado~
Prejud_ic~dos .
·
_ .
e Encaminhados ao Ar~uivo
•-- Prqjeto de ResÕluçcio n~ 94, de 19~9,
de iniciativa da Comissão Diretoia, qUe altera a estrutura da Categoria Funcionai de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior do Quadro Permanente do
Ptojetos Aprovados e Enviados
Senado Federal, e dá outras providências.
À Comissão Díreto:ra
Sessão: 6-3-90.
(Art. 98, V, do Regimento Interno)
- Projeto de_ Reso(l,!ção n9 95, de 1989,
-Projeto de Lei do DF n" 94, de 1989,
de iniciativa· da Coiníssão Diretora, quê altede iniciativa da Colnissão do Distrito Federal
ra a esftütura da Categoria Fmicional de Psi(aprese~tando- por sug-es-tão do Deputado
cólogo, do Grupo-Outras AtiVldades de NíFrancisco Carneiro), que dispõe sobre a criação da Escola Técnica Regional do Gama - vel Superior do Quadro Permanente do Senadó Féâeral, e dá outras providências. Sessão:
(Região Administrativa ll). Sessão: 20-3-g(f,
9·3·90.
.
- Projeto de Lei do DF n~ 97, de 1989,
de iniciativa da ComissãO do Distrito Federal
Projeto Arquivado nos Termos
(apresentado por sugestão da Deputada MaDo§ 1" do art. 101 do
ria de Lourdes Abaôia)~ qll~ _cria, ~o Go;..
Regimento Interno
vemo do Distrito Federal, um.Grupo de Tra- Projeto de Decreto Legislativo n~ 23,
balho para redefinir as Re_giões- Administrade 1988, de autoria do Senador Severo Gotivas do Distrito Federa_!. Sessão: 20-3-90.
mes. que dispõe sobre a concessão das emis- Projeto de Lei do Sen_ado -n~ 121, de
soras de rádio e televisão. Sessão: 20-3-90.
1989, de autoria slo Senador Antônio Luiz
Maya, que protege temporlamente os invenMensagens Aprovadas
tos industriais, nos termos do art. s~. XXIX
Relativas à Escolha '
da Constituição. Sessão: 20·3-90.
de Autoridades
-Projeto de Resolução n~ 1, de 1990, de
-Mensagem n" 321, de 1989-(N" 834/89,
inic"iátiv·a da Comissão de Constituição, Jusna origem), de 28 de novembro de 1989, pela
tiça e Cidadania, que suspende, de acordo
qual o Senhor Presidente da República subcom a decisão proferida peta Supremo Tribumete à deliberação do Senado a escolha da
nal Federal, em acórdão de 19 de novembro
Doutora Cnéa Cirniiii Moreira de Oliveira
de 1987, a execu.Ção dQ art. 8_~ dq DeC!eto
para exercer o cargo de MinistrO Togado do
nQ68.419, de 25 de março de 1971, nos terinos
Tribunal Superior do Trabalho em vaga origido que dispõe o art. 52, inciso X da Constinária destinada a membro do Ministério Pútuição. Ses_são: 20-3-90.
_ blica do T.r_a.balho, decorrente da nova com~
-Projeto de Lei DF n" 65, de 1989, de
posição do Tribunal. Sessão: 8-3-90 (eXtraoriniciativa da Comissão do Distrito Federal
dinária).
(apresentado por sugestãodo Deputado Au~Mensagem- n~ 78, de 1990 (n~ 83/90, na
gusto de Carvalho), que dispõe sobre~ ut~li
zaçâo de reCllrsos d'água na área do Dtstnto origem), de 16 de fevereiro de 1990, pela
Federal por empresas- industriais e agroin- qual o Presidente da República submete i!
deliberação do Senado. a escolha do Doutor
dustrias. Sessão: 23-9·90.
Eduardo Victor Pires Gonçalves para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal MiProjeto Rejeitado
litar, em vaga destinada a membro do Minis,
e t:ncamJnhaao ao Arquivo
tério Público da Justiça Militar. decorrente
-Projeto de Resolução nu 2, de 1989, de
da aposentadoria do Doutor- Ruy de Lima
iniciativa da Comissão Diretora, que altera
Pessoa. Sessão: 8-3-90 (extraordinária).
o Regulamento Administrativo do Senado
-"-' Mensage.-,.n" 83, de 1990 (n' 169/90,
Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de
10 de novembro de 1972, nas partes refe- na origem), de 5 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
rentes à Secretaria de Documentação e Inforsubmete à deliberação do Senado a escolha
mação. Sessão: 23-3-?0.
do Doutor Gustavo Jorge ~aboisiere Loyola,
Projetas Arquivados
para exercer o çargo de Diietor da Área BanNos Termos do art. 254
cária do Banco Central do Brasil. Sessão:
Do Regimento Interno
8-3-90 (extraordinária).
-Projeto de Lei do DF g_o 41, de 1989,
-'Mensagem n• 84, de 1990 (n" 170/90,
de iniciativa da Comls.sãg do Distrito Federal
na origerri), de 5 de março do corrente ano,
(apresentado por sugestão do Deputado Aupela qual o Senhor Presidente da República
gusto Cazy_a_lho), que dá nome de ''Parque
submete à deliberação do S_enadQ a escolha
Chico Mendes" ao Parque do Guará. Sessão:
do DotitoiLuis Eduar_do Alves de Assis, para
8-3-90.
exercer o_ cárgo de -Diretor- de Mercado de
- Projeto de Lei~da éâri}ara_ 0° 30, de
Capitáís do Banco central do BrasiL Sessão:
1989 (n~ 1.31918&, na Cas-ã-de origern), de
8--3-90 (eXtraordinária);-

)

Abril de 1990

-Mensagem n'' 85, de 1990 (n• 171190,
na origem), de 5 de março do correQte ano~
peta qual Senhor Presidente da República
submétê à 'deliberação do Senado a escolha
do Doutor AntoniO ClaUdio L-eonardo Pi~fei
ra Sochaczewski, para exerCer o cargo de Oiretor lia Área Externa do Banco Central do
Brasil. Sessão: 8-3-90 (eXt(aórdiná.ria) .
-Mensagem n' 86, de ~1990 (n• 172/90,
na origem), de 5 março do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da Repúbllca submete à deliberàção do Senado a escolha do
Doutor Ibrahim Eris, para exercer o cargo
de Presidente do Banco Central do Brasil.
s~ssão: 8-3-90 (e~traordínária).
.•
Proposição Retirada pelo Autor

e_ Árquivada nos Têrmós elo
Art. 156 do Regimento IDterno

· - Proposta de Fiscalização e Controle n~
2, de 1988, de autoria do Senador Roberto
Campos, que requei ampla fiscalização das
atividades e condições da indústria de transporte aéreo regular, objetivando a propositura de medidas definitivas para sanear essa
indústria no Brasil e evitar novas e dispendiosas _experiênCia de estatização. Sessão:
6-3-90.
Requerimentos Aprov:O.dos
..:___Requerimento n9 8, de 1990, de autoria
do Senador Roberto Campos. solicitando,
rios termos regimentais, a retirada em caráter
definitivo da Proposta de Fiscalização e Controle n9.2, de 1988 .• de sua autoria, que iequer
ampla fiscalização, pela Comissão de Fiscalização e CQntrote, das atividades e condições
da indústria de transporte aéreo regulãr, objetivando a propositura de medidas definitivas para senear essa indústria no Brasil e
evitar novas e dispendiosas experiências de
estatização. Sessão: 6-3-90.
-Requerimento n" 12, de 1990, de autoria
do Senador Cid Sabóia de CarvMho, solicitando a retirada da Emenda n? 1~ de Plenário,
de sua autoria, apresentada ao Projeto de
Lei do DF no 31, de 1989. Sessão: 8-3M90 (_e~traordinária).
-Requerimento n~ 37, de 1990, de autoria
do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos
termos regimentais e de àCordo com o art.
50 da Constituição Federal~ a convocação da
Senhora Ministra de Estado da Economia,
Fazenda e Planejamento, para prestar, p~
rante o Plenário, esclarecimento a respeito
das medidas adotadas pelo Governo com relação à liquidez dos ati vos financeiros, à nova
sistemática de reajuste de· preços e salários
e à criação de imposto sobre saque nas cadernetas de poupança. Sessão: 28'-3-90
Vetos Mantidos pelo Senado rederal
-Veto parçial aposto ao Projeto de Lei
do DF n"_72, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Quadro de Pessoa!_ do Distrito Federal, os cargos
de natureza e.SPecial que menciona e dá outras providências. SessãO: 20-3~90-
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Veto parcial aposto _ao Prqjeto, de Lei

do DF n 9 66,.de 1989,_ de iniciativa do_QQvernador do Distrito Federal, que .c~.:ia a can;eira.
Magistério Público do Dístritc;r .F~çler~l, seus

cargos e empregos, fixa os valorçs ~e. seus
vencimentos e salários e- d~ o~tra,s providências. Sessão: 20-3-90.
- Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n~ 74, de 1989, de iniciativa do Gover-

/

nadordo Distrito federal, que autoriza o Distrito Federal a alienar imóveis. Sessão:
20-3--90 ..

-Veto parcial aposto ao Projeto de Lei

do DF n~ 82, de 1989, de iniciativa do Gove!nador do Distrito Federal, que cria a carreirã
Administração_ Pública da FUndação Zoobo~
tânica do Distrito Federal e seus empregos,
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Füca os valores de seus salários e dá outras
providências. Sessão: 20~:3-90.
Projeto Prejudicado
e Enviado ao_ Arquivo
-Projeto. de ·Lei do ,Senado n~ 4, de
1990~Complementar, de autoria do Senador
Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e dá outras providências. Sessão;
23-3-90.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 32• SESSÃO, EM 6 DE
ABRIL DE 1990
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. J• Secretário.da
CAmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Fe·

1.2.4 -

Comuni~ções

-Do Sr..Benador Divaldo Suruagy,
que se ausentará dos trabalhos da Casa
a partir do dia 17 do corrente mês.

-Do Sr. Senador Raimundo Lira, referenié ao seu desligamento do Partido
dO Movimento Democrático Bnisíleiro-

PMDB, desde já, passan?o a integrar a
. ·"'ba_t_u:ada d~ PRN- Partido da Recons(n9l.943/89, na Casa de orlgem), que diS-.,1'- lruçao NaciOnal.
.
~
.
põe sobre a faixa de idade em que o traba-"·
. -Do Sr._ Sen~d?r _Mmsés Abrao, sohIhador é considerado menor conforme O
Citando as substltUJÇoes de mempros em
inciso XXXIII do- art. 79 da 'constituiÇão
coroissOes permanentes.
Federal. alterando o art. 402 da Conso·
lidação das Leis do Trabalho.
1.2.5- Offcio
Comunicando o arquivãmento do se~
N'? 1190. do Presidente da Comissão
guinte projeto:
de Serviços de Infra-Estrutura, comuni·
-Projeto de Lei do Senado n~' 245/85,
cando a aprovação do Projeto de Lei do
que altera a Lei n" 7.238-, de 29 de outubro
Senado n'? 110/89, que dispõe sobre a mide 1984, para o fim de determinar repo·
neração em terras in~ígenas e dá outras
sição salarial obrigatória nas condiçõe_s
providências. - - ·
que especifica.

1.2.8 - Comunicações

-Do Sr. SenadOr Jarbas Piissarinho,
que se ausentará dos trabalhos da Casa
do dia 7 de abril ao dia 15 d_o mesmo
mês.
-Do Sr. Senador Afonso Sancho, referente à sua filiação ao Partído da Frente
Liberal - PFL.

deral autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Lei da Câmaran: 8/90

1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do DF n~' 65/89, qUe
dispõe sobre a utilização de corsos d'água
na área do Distrito Federal por empresas
industriais e agroindustriais. (Redação fi·
nal).
-Projeto de Lei do Senado n9 110/89,
que dispõe sobre a mineração em terras
indígenas e dá outras providências.

~.2.~ ~ Coiriuni~ção

da Presidência

- Aberturã de: Priizo para interposição
de recurso, por um d~cimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado nD 110/89, seja apreciado pelo Plenário.
__
1.2. 7 -

DiSCU!llOS do Expediente

SENADORANTÓNIO LUIZMA YA
-Estatuto da criança e do adolescente.

1.2.3 -

Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado fi'? 21/90
-Complementar, de autoria do Senador
Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inele·
gibilidade e dá outras providéncias.

SENADO"ICLEITE CHAVES Apoio ao plano de estabilização económica do Govemo.

SENADOR LAVOISIER MAIAHomenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. José Bezerra de Araújo.

1.2.9- Comunicações da Presidência

-Deferimento das indicações feita pelo Senado~ Chagas R~drigo.es, no exer·
cício da Liderança do PSDB, dos Senadores J~sé "Riçha e Miirio COvaS para
exercerem, respectivam~nte_, ·as_ ~unçóes
de Titular e Suplente da Comissão_ de A-ssuntos Económicos.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n?193/89,
de autoria do Senador Ronan Tito, que
dispõe sobre o estatuto da criança e do
adolescente, e dá outras providências. Re·
tirado da pauta _por falha processual.
-Projeto de Leí do Senado n"' 255/89,
de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que institui o ·códigO de Menores e dá
outras providências. Retirado da pauta
por tramitar conjuntamente· c-oiii o PLS
n' 193/89.
-Projeto de Lei do Senado n~ 279/89,
de autoria do Senador Márcio. Lacerda,
que altera os arts. 32 e 34 da ·tei riY 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. arts. 226;
§ 3'?, e 227, caput. Retirado da pauta por
tramitar conjuntamente com o PLS n'?
193/89.
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. AGACIEL DA SilVA MAIA
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CESAIII AUGUSTO~ DE SOUZA
.,...._ ~rativo

Se.estral ......... ~--················-···············,··-::··_!""_:"":::! ::Cr$1-~,10,.:

lUIZ CAN.OS DE MSTOS

R.OIIIAN AUGUSTO COUTINHO MAD11UGA
Oiretor Ad;unto

nado, de resposta do Ministro Octávio
Moreira Lima, ao requerimento de S. Ex•,
sobre aspectos da aviação comercial brasileira.
_
SENADOR MÃRÍO MAIA -... Elei·
tos, no País, do plano de estaOíiização
económica do Governo. SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Consíde-iaÇões sobre a Medida ·
Provisória n" 168/90, _que trata do blo-queio dos saldos de conta corrente e de
aplicações financeiras, inclusive da caderneta de po_upança.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MEIRA FILHO -Artigo
publicado no jornal Correio Braziliense,
sob título decisão sensata, sobre a nomeação do Sr. Vanderlei Valim para governador do Distrito Federal.
SENADOR JOÃO CALMON -Indicação do Senador Carlos Chiarelli para
o Ministério da Educação. Necessidade
de maiores recursos·panr-â- Educação.
SENADOR JAMIL HADDAD -Situação crítica que ficará a Biblioteca Nacional, caso·seja aprovada pelo Congresso
a demissão de funcionários ptlbticos.

1.3.2 ~ Comunicação da Presidência

SENADOR CARLOS ALBERTOEstiagem que está ocorrendo no Rio
Grande do Norte. Início de saques no interior do Estado.
SENADOR FRANCISCO ROLLEM-BERG- Litígio territorial entre os Estados_de Sergipe e Bahia.

- Té_rmJno do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do S_enado
n~249/89, sendo que ao mesnlo foram ofe-recidas 25 emendas.

4'
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MESA DIRETORA

1.3.3_- Designação da Ordem do Dia
da Próxima Sessão
~ 1.4-:_ ENCERRAMENTO

8- LÍDERES E VJCE-LÍDERES DE
PARTIDOS

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
· Ne 6, de 1990

9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

~

32~

~ \;);o,...o-GU
C'l,:::!o~'-'.50

5 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONG RESSJST AS
Relatório 1989
Ata da 28• Assembléia Geral Ordinária,
realizada em 28 de março de 1990
Ata da 9~ Reunião Ordinária, realizada
em 8 de. março de 1990
Resoluções n>" 1 a 9/90 e 26 a 28!89
Pareceres referentes aos Balancetes Patrimoniais e Demonstrativos das Receitas
e Despesas do IPC
6 ~ ATA DE COMISSÃO

SENADOR ODAC1R SOARES Privatização de empresas estatais.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Transcriçáo" rio-s Anais do Se--

Ata da

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N' 41, de 1990
~-4- EXTRA TO DE TERMO DE OCUPAÇÃO
Referente ao imóvel situado na SQS
210 Bloco "G" apartamento 201.

Sessão, em 6 de abril de 1990

T
Pcrid~tt"!:l
,L..J""Ó,I,o.;J.I.U. ...:l'JU.

í\rrlin·&rl~
r1~
'-'J..~~J.~U.&..I.U' ......._u.-

Ll.RI.!
T
Poldatnr~
"TV
.&...J.....-6,1,1J.I.
.. .._... .........

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Nabo r Júnior - Leopoldo Peres -Áureo
Mello- Almir Gabriel - Jarbas Pas:>arinho
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio- António Luiz Maya - Alexandre Costa Afonso Sancho - Teotônio Vilela Filho Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A hsta de presença acusa o compareci-mento de Srs. Senadores. Havendo númerO
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos._

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 8, DE 1990

OS~. 1~ Secretário procederá à leitura do
Expediente. _
_
--

(N9 L 943/89, na Casa de origem)

,t

lid_?_ o se_guinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
Do Sr. 1~' Secretário da Câmara dos DeputadOS, encaminhando à revisão do Senado
aqtógrafo do seguinte projeto:

Dispõe sobre a faixa de idade em que
o trabalhador é considerado menor, con·
forme o inciso XXXUJ do art. 7? da Cons·
tituição Federal, alterando o art. 402 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

O CongreSSo NacioriaJ decreta:
Art. 1~ O cap.ut do art. 402 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovãd-a pelo
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Decreto-Lei n~ 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 402. Considera-se menor, para efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 (quatorze) a 18 (dezoito)
anos de idade."
Art. zo Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA f'EDERATIVA DO BRASIL

-·-·················-riTüi.o.íí·················· ··
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

····· C:ArFrüi..o·ii"········
Dos Direitos Sociais
Art. 7o São ·direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição soCfal:
XXXIII- Proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz;

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452,
de }9 de maio de 1943
·······•••<••• ·······:riTüí.:éi"i"íi""""~··············

Das Normas Especiais de
Tutela do Trabalho

···················cA:Piiüi:a·i·v·.................
Da Proteção do Trabalho do Menor

SEÇÃO I
Disposições Gerias
Art. 402. Considera-se menor para os
efeitos desta Consolidação o trabalhador de
12 (doze) a 18 (dezoito) anos.
Parágrafo único. O trabalho do menor
reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço enl ofíciri.iis em que
trabalhem exclusivamente pessoas da família
do menor e esteja este sob a direção do pai,
mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 404 e 405 e na Seção II.

de autoria.do Senador Nivaldo Machado, que
altera a Lei n° 7.238-, de 29 de outubro de
1984, para: o fim de defermin3r repOsição salarial obrigatói'ía nas condições que específica.

PARECERES
P~RECER

N• 75, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Lei do_DF
n• 65, de 1989.
A ComiSsão Diretor<~_ apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF no 65, de 1989,
que dispõe sobre a utilização de cursos d'ág~a
na área do Distrito Federal por empresas Industriais e_ agroindustriais.
-Sala de Reuniões da ComiSsão, 6 de abril
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente António Luiz -Maya~- RelatOr ..::... POlnperi de
Sousa - Divaldo Suruagy.

ANEXO AO PARECER N• 75, DE !990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 65, de 1989, que dispõe sobre a utilização de cursos d'água na área do Distrito
Federal por empresas industriais e
agroindustriais.
O SenadÕ Federal decreta:
Art. l'' As empresaS industriais e agroindustriais que se utiliZarem dos cursos -d'á~ua
no território do Distrito Federal são obngadas a captar as águas, exclusivamente, em
local situado abaixo do ponto onde a mesma
empresa lançar seus esgotos.
Art. zo O disposto no artigo anterior não
isenta a empresa do cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação ambiental.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Regavam-se as disposições em
contrário.
__ P ~CE:R)~·~ 76, DE 1?~0
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura sobre o Projeto de Lei n~ 110 de
1989, do Senado Federal que "dispõe sobre a mineração em terras indígenas e
dá outras providênc_las".
Relator: Senador João Castelo
O presente projeto ~e lei visa regulameiitar
os preceitOs constitucionais con?tantes:

OFiCIO DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

"A. do § 19 do art. 176, da ConstitUiÇão Federal, o qual, ao enumerar as
condições gerais em que se farão a peS>quisa e lavra de recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciaíS de energia hidráulica, determina, in fine, que,
na forma da lei, se estabelecerão:
- ~~as condições específicas
--quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou
terras indígenas".
"B. do§ 3? do art. 231, do Capítulo "Dos
Índios" da Constituição de 1988."

N9 15!90, de 3 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n" 245. de 1985 (n" 5.388/85, naquela Casa),

Dar que- ci pr~sente projeto passa a se desenvolver em função das determinações obje-

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
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tÓ de alguns dispositivos constitucionais-e"iitrC
os quais citam-se:
"a) No art. 175
* a distinção entre a propriedad~ do
solo e a dos recursos minerais e pOtenciais de energia: hir;iráulica;
_
*r-eCursos e potenciais estes que pertencem à União, inclusive quando localizados .em terras indígenas ou de fronteiras;
* cuja lavra e aproveitamento poderão
ser concedidos pela União, na forma da
·
lei;
* somente a brasileiros ou empresa
brasileira de capital nacional, definida
esta no art. 171 da Constituição;
* participação do proprietário do solo
no produto da exploração;
b) No art. 231, que trata "Dos Índios''
e onde, a para das exigências do art.
176, determina ainda que o aproveitamento dos reCursoS potenciais- em tela
seja concedido:
* com autorização do Congresso Nacional;
*ouvidas as comunidades afetadas;
*assegurada, a estas comunidades,
participação nos resultados da lavra, de
noyo, "na forma da lei".

e

-Saliente~se que, atrelados em ambos os dis~
positivos constitucionãis ..:_artigos 176 e 231
- a explcração dos recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, o Projeto versa exclusivamente da
exploração dos recursos minerais. Não sem
razão, certamente, uma vez que estes têm
sido objeto de uma corrida que se acelerou
a partir de 1985.
Já em princípios de 1986, dossiê preparado
pela Coordenação Nacional dos Ge61ogos-Conage e pelo Centro Ecuménico de Documentação e Informação e entregue aos Minis~
tros do Interior e das Minas e Energia. em
15 de abril daquele ano, revelava o_ seguinte:
77 de 302 áreas indígenas da Amazônia estão
afetadas em 34% (17 milhões -de hectares)
de sua extensão total pelos alvarás concedidos e pelos requerimentos em curso. As
terras indígenas dos Estados do Pará e de
Rondónia são as mais atingidas. O Alto Rio
Negro e a área Yanomani (RR) estão quase
totalmente requeridos.
. A mineração em área indígena foi objeto
de um decreto do governo Figueiredo (n~
88.985/83. O Procurador-Geral da República, por representação de lideranças indígenas
argüíu a inconstituciOnalidade daquele decreto. Independentemente da questão da inconstitucionalidade, o decreto não poderia ser
aplicado sem sua regulamentação pela Funai,
o que não ocorreu. Os alvarás concedidos
são portanto ílegais. Mais ainda: o _decreto
prevê a autorização de pesquisa e concessão
__de lavra a empresas estatais e somente para
minerais estratégicos. Apenas excepcionalmente se poderia concedê-las a empresas
privadas nacionais. Ora, o dossiê Cedi/Co~
riagé- eVidencia que apenas 10% dos alvarás
foram concedidos a grupos estatais, 50% fa-
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vorecem grupos privados nacionais· e 40%
grupos multinacionais.
Segundo informações desse _d_ossiê, após

delegar poderes de concessão de alvarás ao
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, verificou~se o p.ico de 1985, ano em que
foram liberados 160 alvarás, levando a situação a assustar o próprio Ministro das Minas

e Energia.
Esta razão por que o presente projeto de
lei determina, em seu artigo 89, "o levantamento dos alvarás de pesquisa e concessão
de: lavra em vigor em terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios, concedidas até a data
de promulgação da Constituição Federal, to-

mando -

o MME - medidas para que se

adaptem às exigências desta lei".

Por fim, lembrar que o projeto separou,
didaticamente, os procedimentos relativos à
autorização de pesquisa daqueles referentes
à autorização de lavra, em alguns casos deter~
minando a repetição de diligências tais como
a consulta à comunidade indígena prevista
no§ 3~ do art. 231 da Constituição.
Em face do exposto, e tendo em vista o
alto sentido social e o alcance humanístico
do presente projeto, somos favoráveis à sua
aprovação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1990.
-Teotónio Vilela Filho, Presidente, em exercício - João Castelo, Relator - Gerson Camata - Ronaldo Aragão - Nabor Júnior
~-Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda Francisco Rollemberg - Ruy Bacelar - Leopoldo Peres.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei dó Senado
que será lido pelo Sr. lo Secretário.
·

É lido o seguinte
PROJETO DE LETDlTSENADO
N~ 21, DE 1990
(Complementar)
Dispõe sobre inelegibilidade e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São inelegíveis, além dos casos
previstos no art. 14 da Constituição:
I - para qualquer cargo eletivo:
a) os que participem da organizaçâo ou
funcionamentO de qu31quer agrupamento,
associação ou partido político cujo programa
ou ação contrariem a soberania nacional e
o regime democrático, baseado na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos
fundamentais do homem, conforme express_o
no art. 17 da Constituição Federal;
b) os membros do Poder Legislativo que
hajam perdido os mandatos pelos motivos
'referidos no art. 55 da Constituição;c) os que, por ato de subversão ou de improbidade na administração pública, direta
ou indireta, ou na particular, tenham sido
condenados á destituição de cargo, função
· ou emprego, em virtude de sentença judicial,
transitada em julgado, ou n:t~diante processo

--

-
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administrativo em que se lhes haja assegu~
de 1962; quando, pelo âmbito e natureza de
rado ampla defesa;
suas atividades, possam tais empresas influir
d) por 4 (quatro) anos a contar de senten- na economia nacional;
ça, os que forem declarados indignos do servi3. Tenham exercido cargo ou função diço militar, tanto profissional quanto temporetiva, gerencial ou representação nas socierário, em qualquer das forças;
dades, empresas ou estabelecimentos públie) os que tenham cometido, por si ou por
cos ou privados que gozem, sob qualquer foroutrem, mediante abuso do poder económima, de vantagens asseguradas pelo poder púco, ato de corrupção ou de influência no exer~
blico ou que tenham exclusivamente por obCfcio de cai-go ou função da administração
jeto operações financeiras, façam- publicadireta ou indireta, assim reconhecidos pela
mente apelo à poupança e ao crédito, inclujustiça, ou que venham a comprometer, pela
sive através de cooperativas;
prática dos mesmos abusos, atos ou influên4. Tenham exercido cargo ou função dicia;
retiva, gerencial ou representação, em pessoa
f) os que tenham, contra si, sentença conjurídica ou empresa, cuja atividilde consista
denatória por enriqueCiriierih5-ilícito;
na execução de obras, na prestação de servig) os que tenham sido condenados por criços ou no fornecimento de bens por conta
me contra a segurança nacional e a ordem
ou Sob controle do poder público;
político-social, a economia popular, a fé pública e o património, e que tenham praticado
5. Os que· tenham exercido cargo ou fun~
a argüição de inelegibilidade ou a impugnação de direção, admiriístiação, represe-ntação
ção de registro de candidato feita com motiem empresas concessionárias ou permissiovação falsa, ou graciosamente, por esp(rito
nárias de serviço público, na área de comunide ~mulação e mero capricho.
cação social, ou ainda participação ou apreI I - Para Presidente e Vice-Presidente da
sentação habituais, com ou sem vínculo con·
tratual, na propaganda dessas empresas, asRepública:
a) os brasileiros naturalizados e os estransim como em fundações rrianfidaspela União,
geiros de qualquer nacionalidade;
Estados, Distrito Federal, Território ou Mub) até 5 (cinco) meses depois de afastados
nicípios.
definitiVamente de suas funçóes:
d) Os que, nos três meses __ anteriores ao
L Os Ministros de Estado;
pleito:
2. O Secretário-Geral da Presidência da
L Tenham exercido o cargo de SubproRepública;
curador~Geral da República;
3. O chefe do Gabinete Militar da Presi2. Tiveram competência, direta ou -índidência da República;
reta, no lançamento, arrecadação ou físcali4. Os Secretários de órgaos de assistência
zação de impostos, taxas e contribuições de
direta e lnl.ediata ao Presidente da República;
caráter compulsório, inclusive parafiscais, ou
5.-- O .Cbde de Estado-Maior das Forças
para aplicar multas relacionadas com essas
Armadas;
atividades;
- 6. Os Chefes do Estado-Maior da Mari~
3. Tenham exercido cargo ou função de
nha, do Exército, da Aeronáutica;
direção, administração ou representação em
7. Os Comandantes_de Comando Militar;
pessoa jurídica ou empresa estrangeira ou em
8. Os Magistrados;
entidade mantida por contribuições impostas
9. O Procur_ador-Ge~:al da República;
pelo poder público;
10. O Consultor-Geral da República;
4. Tenham exercido cargo ou função di11. O Procurador-Geral da Fazenda Naretiva em confederação, sindical ou entidade
cional;
de classe de âmbito nacional.
12. Govermidores de Estádo e o GoverIII- Para Góvenlador e Vice-Gciveinanador do Distritõ Federal;
dor de Estado e do Distrito Federal:
13.- Os Secretários de Estado;
a) os estrangeiros de qualquer nacionali14. Os Membros do Tribunal de Contas
dade~
da União, dos Estado_s_e do Distrito Federal;
b) até 5 (cinco) meSes depois de afastados
15. O _Diretor-Geral do Departamento
definitivamente de suas funções:
de Polícia Federal;
1. Os inelegíveis para os cargos de Presi- 10. - Os Presidentes, Diretores ou Supedente e Vice-Presidente da República especirintendentes de Autarquias, Empresas Públificados na alínea b do item II e, no tocante
cas ou Sociedades de Economia Mista;
às demais alíneas, tratando-se de repartição
17. Os Prefeitos Municipais.
pública, associação ou etripresa que opere no-c) ós que n-os: 4 (quat:i'O)" meses anteriores
território do Estado~
ao pleito:
2. O Procurador-Geral do Estado ou
1. Tenham exercido cargo ou função de
Chefe do Ministério Público Estadual, os
direção, administração _ou-representação em
empresas co-ncessionárias ou permissionárias - Subprocuradores-Gerais do Estado, bem como os Membros do Ministério Público que
de serviço público, ou sujeitas a seu controle,
desempenham funções junto 3: tribunais;
assim como em fundações instituídas ou sub3. Os chefes dos Gabinetes Civil e Militar
vencionadas pela União, Estado, Distrito Fedo Governador;
deral, Território ou Município;
·
4. Os membros do Tribunal de Contas
2. Hajam ocupado cargo ou função de
dos Estados e do Tribunal de Contas dos Mudireção nas empresas de que tratam os arts.
nicípios;
3~ ~ s~ da Lei _n~ _4.137, de 10 de setembro
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Os Diretoies de órgãôs eStaduais ou

sociedades de assistência aos Municípios;
6. Os Secretários da Administração Municipal ou membros de órgãos congéneres;
7. O Comandante da Polícia Militar Estadual.
c) Em cada Estado:
1. Os que não possuam domicilio eleitoral. no Estado, pelo menos um ano imediatamente anterior à eleição;
2. Os que não tenham aomenos5 (cinco)
meses de filiação partidária;
3. Os mei.nbros do Ministério Púbtico,
com exercício na Comarca da Capital, nos
três meses anteriores ao pleito.

IV----: Para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhe for aplicável, por identidade
de situações, ou inelegiveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governadof, observados os mesmos prazos;
· b) os membros do Ministério Público em
exercício na Comarca, nos 3 (três) meses anteriores ao p1eito;
c) as autoridades policiais, civiS OU ffiifitilres, com exercício no Município, nos 3 (trés)
meses anteriores ao pleito;
d) os que não possuam domicílio eleitoral
no Município 1 (um) ano- pelo menos, imediatamente anterior à eleição;
e) os membros das Câmaras Municipais
que, na conformidade da Constituição e-das
leis, hajam perdido os respectivos mandatos;
V- Para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos- de Presidente e Vice-Presidente da República, especificados nas alíneas a e b do item II 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 4 (quatro) meses para a desincompa·
tibilização;
b) em cada Estado e no Distrito Federal,
os ineleg{veis para os cargos de Governador
e Vice-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas;
c) os que não possuam domicílio eleitoral,
no Estado, Distrito Federal ou Território,
pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição;
VI- Para a Cãmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Assembléia Distrit"al:
a) no que lhe for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observado o prazo de 4 (quatro) meses
para a desincompatibilização;
b) os que não possuam domicílio eleitoral
no Estado, Distrito Federal ou Território,
pelo menos 1 (um) ano imediatamente anteK
rior à eleição;
VII- Para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegfveis para o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 3 (três) meses para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os iiielegívelS p3ra
os cargos de Prefeito e Vicie-Prefeito.

Art. 2~ Não podem ser reeleitos os que,
no perfod_o__ imediatamente anterior à eleição,
hajam exercido os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-"Govemador, Prefeito e V ice-Prefeito.
Art. 3~ Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir_ as argüições de inelegibiK
lidade.
_
Art. 4o Ocgrrendo, após a eleição para
o cargo de Presidente e Vice-Presidente da
República, Govúnador e Vice-Govemador
PrefeitO e Víci~Prefeito, o canceÜmento d~
diploma de candidato eleíto, realizar-se-á nova eleição dentro de 60 (sessenta) dias após
a publicação ou intimação-da: decisão transitada em julgado.
Art. 5° O'Triburi3.I Superior Eleitoral ex·
pedirá instruções para o processamento do
registro de candidatos.
Art, 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
DeriVa a presente proposta de Obrigação
constitucíOnal-âe regulamentar por lei co:m~
pi ementar as situações e as pessoas cujas configurações e exercício de funções inabilitem
pretendentes para o exercíci9 do direito de
pleitear ·cargos eletivos, estabelecendo, outrossim, outros casos. de inelegibilidade, além
daqueles previstos na Constituição e os praK
zos de sua cessação.
A Lei anterior, no 5 (Complementãr) dataR
da ainda de 1970, consubstanciava o momenK
to polítkoJfetuliar por que passava o País.
Procuramos, em nossa proposta, configuK
ração consentânea com o regime democrático
pluralista, a liberdade de ação polftica e espe~
cialmente a_adequação da norma menor aos
princípios constitucioiiais de 1988 que visem,
sem sombra de dúvida, a segurança do ho·
merri~ -a consolidação do poder civil, o resguardo- da cidádariià e a defesa do estado
de direito.
·
O presente projeto, procu-rando atender
a boa técnica legislativa, estruturou o texto
na sua primeira parte em sete itens, que são
as inelegibilidades por cargos.
-- O inciso primeiro trata das inelegibilidades
para quãlquer cargo eletivo.
o-inciso segundo trata das inelegibilidades
para os pretendentes aos cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República. Os prazos
para desincompatibilização com o exercício
de funçóes ou cargos, ficaram em até 5 (cinco)
meses e/ou em até três meses dependendo
da atividade exercida pelo pretendente a candidato.
O inciso terceiro trata das inelegibilidades
para os pretendentes aos cargos de Governador e Vice dos Estados, incluídos agora
os pretendentes ao Governo do Distrito Federal, que a partir da Constituição de 1988,
passa a ser eleitO pelo povo. Mantêm-se as
mesmas regras-estabelecidas no inciso anterior·e adequadas as casos estaduais.
O inciso ·quarto traia das inelegibilidades .
para os pretendentes aos cargos de Prefeito
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e Vice-Prefeito. Mantêm-se as regras anteriores, adequadas aos Municípios.
Os incisos quinto e sexto tratam das inelegibilidad.es para os pretendentes ao cargo de
Senador, Deputado Federal ou Estadual respectivamente. Mantêm-se, também, as regras anteriores, vinculadas e adequadas ao
Estado de origem eleitoral do pretendente.
O inciso sétimo trata das inelegibilidades
para os pretendentes ao cargo de Vereador.
Mantêm-se as regras anteriores, adequadas
aos MunicípiOs.
O. objetivo primacial dã. presente prOPOsitura é estabelecer limites éticos de elegibilidade, especialmente no que diz respeito ao
e~ercício d<? poder; à influência do comando
sobre comandados; ao poder de império dos
controladores do dinheiro público; ao uso dos
meios de comunicação de massa; e aos efeitos
espúrios do poder económico por parte dos
que postulam funções eletivas e o exercício
da administração pública.
_Sala das Sessões, 6 de abril1990.- Senador Jarbas Passarinho.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e" Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto será publicado e remetido à
comissão cOinpetente.
Sobre a mesa, comunicaçóes que serão li~
da& pelo Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes
Brasaia, 4 de abril de 1990
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o. disposto no art. 39,
alínea a, do Regimento Interno do Senado
Federal, que me ausentarei dos trabalhos da
Casa a partir do dia 17 do corrente mês para
breve viagem ao estrangeiro.
Atenciosas saj.ldações,- Senador Divaldo
Suruagy, 2~ S_ecretário.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE MUN!CIPIOS

Of. 067/90
Brasília, 2 _de abril de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Senador Divaldo SurUagy
Senado Federal- DF
Senhor Senador,
A Associação Brasileira de MunicípiosABM, dando continuidade ao seu_ Programa
de Aperfeiçoamento dos administradores Públicos, estará realizando, no período entre
a segunda quinzena de abril e a primeira de
maio do corrente, na República Federal da
Alemanha, um curs9 que terá como tema
principal "Objetivos e Tarefas das Adminis·
trações Públicas no Domínio da Proteçáo
Ambiental".
O referido evento, integrante do Programa
de Cooperação Técnica desenvolvido pela
ABM junto à Fundação Alemã para o Desen·
volvimento Internacional- DSE e o Senado
de Berlim, compõe-se de duas etapas, sendo
a primeira realizada em Berlim e a etapa final
na cidade de Munique, tendo como objetivo
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o intercâmbio de experiências internacionais
no âmbito da administração pública, com enfoque especial na Proteção Ambiental.
Sendo Vossa Excelência um entusiasta do
movimento municipalista bi'asileiro, em nome desta associação, da Fundação Alemã e
do Senado.de Berlim, temos a honra e satisfa-

Comissão aProvou o PLS 110/89,-que "dispõe
sobre a mineração em terras indígenas e dá
outras providências", em reunião de 5-4-90.
__ Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Edison Lobão, Presidente.

ção de convidá-lo para integrar a represen-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3~> a 69 .>
do Regimento Interno, aguarda-se-á o prazo
de (cinco) dias para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado n? 110, de
1989, sefa aPreciado pelo Plenário. Esgotado
esse Prazo, sem interposição de recurso, a
proposição s_erá remetida à Câmara dos Deputados.

tação da ABM junto ao mencionado curso.

Na certeza de contarmos com a inclusão
do prestigioso nome de Vossa Excelência na
lista de participantes do aluído evento, o que
muito honrará a representação desta entidade, usamos do ensejo para renovar-lhe nossos

protestos de elevada e distinguida consideração.
Atenciosamente, - Osmar Francisco da
Costa, Diretor Executivo da ABM.
Brasilia, 27 de março de 1990
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, a partir
desta data, 27-3-90, não mais pertenço aos
quadros do PMDB- Partido do Movimento
DemocrátiCo Brasileiro, passando, desde já7
a integrar a bancada do PRN - Partido da
Reconstrução Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Senador Raimundo Lira.
O ~R. PRESIDENTE (Po.;peu de Sousa)
-Os expedientes lidos vão a publicação.
Sobre a mesa, outra comunicação que será
lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
Brasília, 6 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Na qualidade de coordenador dos pequenos partidos nesta casa, solicito as necessárias providências de V. Ex• a fim de que
sejam feitas, na composição das comissões
permanentes abaixo especificadas, na parte
que cabe ao Partido Democrático Social, as
seguintes substituições:
-na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - CCJ:
-na qualidade de titular- substituir o
Senador João Castelo pelo Senador Jarbas
Passarinho;
-na Comissão de Relações Exteriores e
Deefesa nacional- CRE:
..
_
-na qualidade de titular - substituir o
Senador Afonso Sancho pelo Senador J arbas
Passarinho; e na qualidade de suplente substituir o Se-riador JOão Castelo pelo Senador Roberto Campos.
Atenciosas saudações, - Senador Moisés
Abrão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura

OFICI/001190

Brasflia, 5 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regin;J.ent~ Interno, comunico a V. Ex• que esta

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
Antônio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso sem revisão do orador.)- Sr. P_resid~nte, Srs. Senadores, na pauta dos nossos trabalhos de hoje,
nesta sessão, na Ordem do Dia, encontra-se
o Projeto de Lei do Senado n? 193, que tramita em conjunto com os Projetas de Lei também do Senado, de n9' 255 e 279, de 1989.
Os projetas dizem respeito ao Estatuto da
Criança e do Ad-olescente.
Uma Comissão Temporária foi constituída
com a finalidade de examinar os três projetas
e dar parecer sobre o Código de Menores
que estava sendo discutido na oportunidade.
Essa comissáo trouxe ao Plenário da Casa
o resultado dos seus trabalhos, razão pela
qual encontra-se em discussão esse Projeto
de Lei que entra, exatamente, do Estatuto
da Criança e do Adolescente. _
_
Sr. Presíáe-rite, Srs. Senado!es, a importância da matéria é por demais evidente; não
há necessidade de se ressaltar essa importância por se tratar de assunto fundamental,
sobretudo na área da educação e da assistência para o menor, para a criança e para
o adolescente.
-E é exatamente nesta linha de pensamento
que eu gostaria de fazer o meu pronunciamento, nesta oportunidade.
Ao tratar o assunto há de se ressaltar, sobretudo na apreciação da matéria em discus:
são;duas idéias que se constituem em espinha
dorsal do projeto de lei.
As referidas idéias servem de norte para
uma tomada de posição consciente para a
aprovação do referido projeto,
A idéia-mestra, que_ serve de roteiro em
toda proposição, é a que reconhece a criança
e o adolescente como pessoas humanas.
Na concepção clássica dos gregos, a pessoa
nuncã é objeto. É sempre, e em qualquer
circunstância, sujeito. A pessoa é sujeito de
direitos e de devereS, mas é sempre sujeito.
É sujeito de direitos fundamentais à vida,
à saúde, à educação, ao lazer, à alimentação,
à qualificação profissional, à cultura. à dipi-
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dade, ao respeito, à liberdade, à convivência
familiar e comunitária, à proteção especial
e aos meios que lhe faculta a auto-realização
nas dimensões física, mental, moral, espiritual e social. Pessoa, portanto, é sujeito, não
é objeto!
Enquanto pessoa humana, livre e consciente, a criança e o adolescente não podem, de
maneira alguma, ser objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violéncia, de crueldade e de
opressão.
A pessoa humana da criança do adolescente é st,~jeito potencial de responsabilidade
e possíveiS transfonnã-ções sociais.
Há pois, que se ressaltar essa idéia-mestra
inserida em todo o corpo do projeto- que,
ao invés de se tratar de código, trata·se de
estatuto-, isto é, a criança e o adolescente
são tidos e reconhecidos como pessoas humana_s.
A segunda idéia que dever ser ressaltada
é a que se refere a "estatuto". Estatuto, na
sua concepção original, tem relação fundamental com status, que diz respeito à dignj.
dade fundamental da pessoa humana que merece todo respeito e consideração por seus
pares e semelhantes. Status confere honra
e dignidade.
Esta a razão pela qual o Projeto do Esta-tu to da Criança e-do Adolescente prevaleceu
sobre os Projetas do Código de Menores.
O conceito "código" está relacionado aqui
com a situação de legalidade qué" coloca o
menor dentro das exigências da lei. A lei disciplina o relacionamento entre os membros
de uma determinada sociedade, onde os di. reitos de alguns se limitam pelos deveres de
outros e vice-versa.
Na concepção de "Estatuto" está embutida
a idéia de educação, de que tanto precisam
nossas crianças e nossos jovens em sua fase
de formação.
Educar é formar: formar a consciência, formar o caráter, formar a responsabilidade, formar o cidadão consciente e livre, responsável
pelas suas atitudes.
Na concepção, porém, de "Código" está
embutida a idéia de penalidade. O Código
é dirigido prirrioi'dialmente a menores inúatores. Já o Estatuto consagra a criança e o
jovem como educandos, futuros cidadãos
promotores do desenvolvimento social.
Na idéia de Código nós fazemos um corte
no universo das crianças e dos adolescentes
para tratar de Uma maneira esp~cífica dos
lnfratores, menores infratores. Enquanto que
na idéia de Estatuto nós englobamos o universo inteiro das crianças e dos adolescentes,
não discriminando nenhum desses segmentos.
Foi esta segunda idéia que prevalesceu junto à Comissão para a aprov-ação do Estatuto
da Criança e do Adolescente, que prevaleceu
sobre o Cóçligo de Menores. Que as idéias
polarizadoras do Projeto em discussão, segundo as quais as crianças e os jovens são
pessoas humanas, sujeitos de direitos deveres, e Estatuto engloba no seu conceito origi-
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nal a idéia de educação das crianças e dos
jovens, sirvam de razões básicas para que
os nobres Senadores aprovem em seu todo
o Projeto de Estatuto ora em tramitação nesw
ta Casa.
O Sr. Nabor Júnior- Permitewme V. E,
um aparte, nobre Senador.

tuto da Criança
bem! Palma$,)

e_ do

Adolescente. (Muitq

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

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Ouço
V. Ex• com imenso prazer~ nobre Senad9r.

O SR. LEITE CHAVES PRONUN"
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
BLICADO POSTERIORMENTE:

O Sr. Nabo r Júnior- Ilustre Senador Anw
tônio Luiz Maya, tendo exercido a Presidência da Comissão Temporária que -eXaminou

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia, pa'ra uma comunicação.

os três projetas, fundidos neste Projeto de
Lei do Senado nP 193/89, que é o Estatuto

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN.
Para uma comunicação.) - Sr. Presidente,
da Criança e do Adolescente, desejo trazer
aqui o meu testemunho do exemplar trabalho . Srs_ Senadores, há homens que viveram com
tanta dignidade e retidão de atitudes qUe per~
·que foi desenvolvido por todos os membros
manecem vivos, após a morte, como um farol
,da Comissão, especialmente pelo Relatora iluminar a vida das gerações futuras. En~
Geral dessas três proposições, ilustre Sena~
quadra-se, perfeitamente, nesta galeria a fi·dor Francisco Rollemberg e os dois Relatores
gura inolvidável do Dr. José Bezerra de
. parciais, Senadores Wilson Martins e LouAraújo, falecido no dia 30 de mai-ço próximo
remberg Nunes Rocha. A Comissão teve
passado.
oportunidade de ouvir, em audiência, diverNasceu em Currais Novos (RN) aos 4 de
sas autoridades ligadas a essa ativídade, a
agosto de 1908, sendo seus pais o Sr. Antonio
esse se to r, como juízes, promotores, procuraBezerra de Araújo e D• Rita Alzira de Araú~
dores, sociólogos, assistentes sociais e tódos
jo, arilbos de família tradicionã.I do Rio Granaqueles que se dispuseram a contribuir para
de do Norte.
que a Comissão elaborasse esse projeto que
Em JoãQ__p~~-ssoa, capital do Estado da Pahoje vai entrar na Ordem do Dia desta sessão.
raíba, fez os seus primeiros estudos no tradiQuero parabenizar V. Ex• pela abordagem
cional Colégio Pio XII, onde se destacou pelo
deste palpitante e importante tema que se
seu talento e excelente caráter.
relaciona com a proteção do menor abando~
Em Belo Horizonte (MG) fez o curso supe~
nado em nosso País. Muito obrigado.
rior de Agronomia, onde angariol!- a simpatia
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Sou eu
do corpo docente e a amizade dos seus coleque agradeço a V. Ex', nobre SenadorNabor
gas.
Júnior, representante do Acre nesta Casa,
Regressando ao seu estado Datai, dedicouse âs atividades agropecuárias, onde era gran~
a quem coube a responsabilidade maior de
dirigir os trabalhos da Comissão Especial ende fazendeiro. Espírito progressista, aberto
carregada de traçar as linhas mestras para
às inovações tecnológicas, procurou introduesse assunto referente, exatamente, à criança
zir; nas suas terras, métodos eficientes na lavoura e na ciração de gado.
e ao adolescente e que é sintetizado neste
CedO, Se-ntfU~se 3traídO--peh-poiítica. AsProjeto de Lei do Estatuto. V. Ex•, com muita razão, fez questão de colocar em evidência
sim, aos 28 anos de idade, elegeu-se prefeito
de Currais Novos. Com o advento do Estado
o trabalho realizado pelos Srs. Relatores, já
mencionados, trabalho, sem dúvida, exímio,
Novo, em 1937, José Bezerra de Araújo foi
responsável e sério, que não-deixou de lado
nomeado prefeito da cidade que já governava, permanecendo no cargo até 1943.
as idéias englobadas também nos outros dois
projetas de autoria do Presidente desta Casa,
Em 1955, foi nomeado para o cargo de
nobre Senador Nelson Carneiro, e de outro
SecretáriO-de Estado da Agricultura, no GoColega desta Casa que, salvo engano, é o
verno Dinarte Mariz.
nobre Senador Márcio Lacerda, projetes esDurante quatro legislaturas, foi deputado
estadual pela legenda da União Democrática
ses que estavam à mercê da dicussão de V.
Ext' E todas as idéias forani, de algum modo,
Nacional. Neste período, sempre exerceu a
aproveitadas, sobretudo na elaboração desse
presidência da Comissão de Agricultura da
novo texto- o Estatuto-, que tem a autoria
Assembléia Legislativa.
Nas eleições de 1958, sob_a coligação da
inicial do nobre Senador e Líder do PMDB,
Ronan Tito. Agradeço '1- V. Ex~ por ter feito
UDN com o PR, foi companheiro de chapa
esta lembrança, aqui merecedora dos nossos
de Jerónimo Dix-Huit Rosado Maia, que se
candidatou ao Senado Federal na vaga deixaaplausos, aplausos ao trabalho daqueles que,
da pelo Senador Kerginaldo Cavalcanti. A
com muita seriedade, trouxeram para esta
Casa um Estatuto que merece, sem dúvida,
chapa da coligação saiu vitoriosa, obtendo
lise, a apreciação e, sobretudo, a aprovação
uma votação total de 196.011 sufrágios.
dos nobres Senadores.
Na qualidade de suplente do Senador JeróSr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas
nimo Dix~Huit Rosado Maia, José Bezerra
as idéias que eu pretendia trazer à apreciação
assumiu o Senado por três vezes: prime"ira,
desta Casa na oportunidade em que se enconde 10 de julho a 23 de setembro de 1963;
tra em discussão, na Ordem do Dia, o Esta~ segunda, de 14 de julho a 13 de outubro de
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"1964, e terceira, de 8 de julho a 4 de novembro de 1965.
Após a sua passagem pelo Senado, o Dr .
José Bezerra de Araújo dedicou-se, exclusivamente, às suas atividades de agropecuarista. Era casado com o~ I vete de Sá Bezerra,
possuindo, deste consórcio, os seguintes filhos: Haroldo, Franklin, Zorilda, Dulce,
Eleika, Regina e José.
Ao falecer, aos 81 anos de idade, cercado
de amigos, parentes e admiradores, deixou
um património moral do mais alto valor, que
enobrece a comunidade norte-rio-grandense,
orgulha a, sua descendência e, por muitos e
muitos anos, será lembrado pela posteridade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEREM MAIS OS SRS. SE·
NADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Carlos
De'Carli - Odacir Soares - Ronaldo Ara~
gão- OlavO Pires- João Menezes- JOão
Castelo - Edison Lobão - João Lobo Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
- Mauro Benevides - Carlos Alberto José Agripiiio- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Ney
Maranhão - Mansueto d_e Lavor - João
Lyra- Albano Franco- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Ruy BacelarJoão Calmon - Jamil Haddad -Nelson
Carneiro - Mário Covas--- Irapuan Costa
junior - Maurício Corrê a --Meira Filho
-Roberto ·campos -:- Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins- Leite Chaves
-Jorge Bomhausen -Nelson WedekinJosé Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, comunicações que serão
lidas pelo Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes:
Brasília, 6 de abril de 1990
Senhor Presidente Nelson Carneiro,
Comunico a Vossa Excelência, de acordo
com o dispostO no art. 39, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa do dia 7 de abril ao dia 15 do
mesmo mês, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter partiCular, atendendo convite que me fOi feito pela World Media Association, para participar da Eleventh Wold
Conference, em MÕscou, sêm nenhum ónus
para o Tesouro Nacional.
Atenciosas saudações, - Senador Jarbas
Passarinho.
Brasília, 6 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Comunico a V.· Ex~ que a partir do dia
de abril do corrente, me filiei ao Partido
da Frente Liberal- PFL.
Antecipadamente 'agradeço a V. Ex• as
providências determinadas a este respeito.
Cordialmente,- Senador Afonso Sancho.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os expedientes lidos vão â publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A presidência comunica ao plenário que,
em 8 de março passado, deferiu indicações

feitas pelo Senador Chagas Rodrigues, no
exercício da liderança do PSDB, dos Senadores José Richa e Mário Covas para exercerem, respectivamente, as funções de titular
e suplente da Comissão de Assuntos Econó-

micos.
São as seguintes as indicações deferidas
Senhor. Presidente do Senado Federal
Comunico· a V. E~ que designei o Sr. Senador José Richa para exercer a função de membro titular da Comissão de Assuntos Económicos.
Brasfiia, 8 de_ março de 1990. - Chagas

Rodrigues, no exercício da Liderança do·
PSDB.
Senhor. Presidente do Senado Federal
Comunico a V. Er, que designei o Sr. Se-·
nadar Mário Covas para exercer a função
de suplente da Comissão de Assuntos Econó·
micos.
Brasília, 8 de março de 1990. - Chagas
Rodrigues, no exercício da Liderança do
PSDB.
O SR. -PRESlDENTE-(Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe·
diente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Iteml:
Discussão, em turno úniCo; do Projeto
de Lei do Senado n" 193, de 1989, de
autoria do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, favorável ao
projeto e às Emendas n'~' 3, 5, 7 a 10,
12 a 18, 20 a 22, 24 a 30 __e_ às de n~
1 e 19 nos termos e subemendas que ofe·
rece;_ contrário às de n"" 2 e 6; e pela
prejudicíalidade das de n"' 4, 11 e 23 e
dos Projetas- de Lei do senado n.s 255
e 179, de 1989.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A Presidência esclarece que, de acordo
com o art. 374, inciso XI, do Regimento ln·
terno, as matérias deverão ser debatidas du·
rante trés sessões ordinárias consecutivas pe·
lo rnenos, após o que a discussão poderá ser
encerrada mediante autorização do Plenário,
a requerimento de Uder.
Portanto, estas matérias ficarão três dias
em discussão, que só será encerrada por deliberação do Plenário, a requerimento de L'í·
der. Hoje é o segundo dia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão o projeto e as emendas em
turno único. -(Pausa.)
O Sr. MauríciO Corrêa- Sr. Presidente,

e=.iO a palavra para discutir.

O SR. PRESÍDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de matéria da mais alta impor·
tânciã, -a discussão do estatuto da criança e
do adolescente.
Estranho, de certo modo, que uma matéria
de tamanha importância como essa seja colo·
cada na Ordem do Día, no momento em que
nos encontramos sobrecarregados com a tarefa de cnscutir no Congresso as medidas generalizadas que o Governo mandou, que impli·
cam na transformação da vida do cidadão
brasileiro.
Parece esse Estatuto numa semana, Sr.
Presidente, em que não temos condições de
examinar minudenciosamente o que se contém aqui.
Quero salientar a V. Ex~ que tenho o mal.o r
empe_nho _até em votar favoravelmente. Estranho que em decorrência do projeto ser
da autoria do Sep.ador Ronan Tito se col(!que
a matéria para ser discutida com essa violência.
É _quase impossível lermos o que está escrito aqui, porql.le a letra é muito pequena, dificultando a leitura. Não bastasse isso, essa
publicação está inteiramente errada. Consultem, Srs. Senaqores, me açompanhando: na
página 2 do avulso temos Seção I - Disposições Gerais, art. 19. Passa-se para o 20 e
do 20 pãra o 32.
O Regimento estabelece que os avulsos devem ser distribuídos com antecedência mínima e há vários dispositivos que fazem remissão exatamente a esses disposifívos qUe estão
intercalados entre os arts. 20 e 32.
De modo que solicito a V, Ex·, invoc"ai:tdo
essa minha interlerêq.cia como uma questão
d~ ordem, que retire o estatuto de discussão
a-fim de que venham os avulsos devidamente
corrigidos para que possamos examiná-los
com prudência.
Repito, Srs. Senadores, que não tenho nehuma manifestação contrária, a priorl, contra
O projeto, embora saiba que todos os Juízes
de Menores do Brasil se reuniram e se manifestaram contra este projeto. Com exceÇão,
salvo engano, do Juiz de Menores do Estado
de Santa Catarina, o resto é totalmente contrário a este projeto.
Não tenho o maniqueísmo de dizer que
ele não serve; pelo contrário, tenho tido informações até elogiosas a respeito deste Estatuto. O que quero é examiná-lo com correção.
Na ligeira leitu;~ que fiz examinei algumas
impropriedade-s de natureza jurídica, até algumas violações de natureza constitucionaL
Gostaria de_ trazer isso ao Plenário para examinar se tenho razão ou não.
Não é possível votar uma matéria com 282
artigos neste momento em que estamos atarefados com a obra de examinar o pacote eco-

Abril de 1990

nõmico do Governo. É uma questão de bomsenso, é um pedido de prudência e de.cautela
que ía"Ç-o" ao Sr. Presidente e aos Srs. Senado_res. Espero que _esta matéria seja retirada
de pauta com o compromisso de votarmos
na próxima semana, ou na outra, na primeira
oportunidade. Do ponto de vista da racionalidade é impossível discuti-la aqui. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. ~RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa recolhe a reclamação de V. E r,
nobre Senador Maurício Corrêa, inclusive a
propósito da publicação. Realmente houve
um equívoco: pula do art. 20 para o art. 32.
Verificamos agora. A Mesa tem estada tão
sobrecarregada quanto o resto da Casa. De
forma que, na composição gráfica, pulou-se
uma página do projeto. Este assunto, portan·
to, não pode prosseguir sem que o engano
seja devidamente retificado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Mande
aumentar também o tamanho da letra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Secretaria da Mesa está sugerindo que
mande para o nobre Senador Maurício Corrêa a página. Entretanto, isso não resolve,
porque os outros Srs. Senadore-s não terão
o mesmo privilégio e ainda teríamos que tirar
cópias agora e distribuir. Tenho a impressão
de que hoje ainda é o segundo dia de discussão e pode haver, no mínimo, três . .Podere·
mos fazer quarro, cinco ou seis, o que for
necessário. De forma que o assunto entrará
em pauta na próxima sessão.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presi·
dente, gostaria de saber se V. Ex• OOnsideia,
para efeito de coniagerD., esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não. Esta sessão não está contada. Houve
um equívoco que será sanado.
- O SR. MAURÍCIO CORRÊA -:-Faço um
requerimento a V. Ex• no sentido de que seja,
retirada de_ pauta para correção e trazido depois novamente-à Ordem do Dia.
O S!l.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência acolhe a solicitáçãà do Sr.
Senador Maurício Corrêa, pára que a falha
apontada por S. Ex~ Seja SaJ:lada. Em razão
de tramitação conjunta, são retiradas os de·
mais itens da pauta.
São os seguintes os itens retirados:
Item 2:
Projeto de Lei do Senado n?255, de 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado noS 193 e 279, de 1989)
DiscUss-ão, em turno único, do Profeta ~e
Lei do Senado n" 255, de 1989, de autoria
do_ Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990. da
-Comissão Temporária, peta prejudiciaJidade.
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Item 3.
Projeto de Lei do Senado n" 279, de 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do S~nado n<6 193 e 255, de 1989)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei do Senado no 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
arts. 32 e 34 da Lei n\' 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que instituí o Código de Menores,
dando-lhes nova redação na conformidade da
Constituição Federal em seu capítulo VII,
arts. 226, § 39, e 227, caput, tendo

PARECER, sob n" 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prijudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Meira
Filho, para uma comunicação.
O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pa·
ra comunicação. Sem revisãO do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Respeitosamente, com a brevidade que a
Mesa tanto gostã e que certamente o Plenário
aplaude. venho pedir à Mesa que faça constar
dos Anais da Casa artigo publícado hoje no
Correio Brazilien.se, que tem o seguinte títu·
lo:

O SR. MEIRA FILHO- Ouço V. EX',
com prazer.

O Sr. Edison Lobão - Senador Meira Fi·
lho, manifesto meu regozijo pelo pronunciamento de V~ Ex\ porque, afinal, se trata de
um administrador de grande competência
aceito pelo Senado da República como Vice:
Governa~o7 ~o Distrito Federal e que, agora,
em substitmçã_o_do Governador Joaquim Roriz, assume a administração do Distrito Fede·
ral. Não seria, realmente, lógico, neste ins·
tante - o Senado Federal aprovou o nome
indicado pelo Presidente da República e já
assumiu o cargo de ViceMOovernador, depois
de ter sido Secretário dé: Viação e Obras
do DistritO Federal, e que exerce seu man~
dato de Governador com extrema competência e patriotismo- não seria ·razoável substituíMio a meio caminho, quando temos uma
eleição prevista para 3 de outubro. Creio que
a· Presidente da República esteve bem inspirado quando aceitou a permanência do Governador Vallim aqui, no Distrito Federal.
CongratulO-me com V. Ex' também com
o Presidente -da República, sobretudo com
a população do Distrito Federal, pelo excelente Governador que tem e que continuará
a ter até a posse do futuro Governador eleito
pelo Distrito Federal.

e

O SR. MEIRA F(Lfiú . . :. . Àgradeço ao nobre Senador e pelo aparte e também maniDECISÃO SENSATA
festo, aqui, o meu agradecimento, como brasiliense, ao Presiden~e Fet:~ando ÇoUor pela
O Ministro da Justiça, Bernardo Casensibilidade no que diz respeito aos proble·
bral, ao anunciar, ontem, que o, presimas de nossa cidade.
dente Fernando Collor acabara de convidara engenheiro Wanderley Vallim para
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex'
permanecer à frente do GDF até aposse
um aparte?
do governador a ser eleito em outubro,
disse que a decisão presidencial levou
0 SR. MEIRA FILHO- Com prazer, ou·
em conta dois aspectos -impOrtanü:s: o
ço o aparte de V. Ex•
entrosamento do governo de Brasflia
O Sr. Odadr Soares- Seiladoi Meira Ficom a administração federal e o fato de
Ího, queria apenaS dizer-a V. Ex~ que as raVattim aqui residir há mais de 25 anos,
zões que levaram o Senhor Presidente daRe·
o que equivale dizer um cidadão bastante
idenüfiCado com o Distrito Federal, co~_ púb\ica_~_riotiiea-i para o Gõviei'no -de Brasília
o seu então Vice-Governador-, Wanderley
nhecedor, portanto, da problemática lo·
Vallim, se fortak.cem também como o fato
cal e apto a oferecer-lhe sugestões ade·
-de que, não ãpenas durante o perfodo em
quadas.
que S. Ex~ esteve à frente da ViceMGoverVale, ainda, acrescentar às palavras
nadoria e, mais recentemente, do Governo
do ministro outro ponto fundamental:
de Brasi1ía, sõube manter um relacionamento
elimina-se, assim, um sério transtorno
muito esti:'éítO com a ComísSão do Senado
para a capital da República, o de orgaM
que trata das questões do Distrito FederaL
nizar nova equipe administrativa para o
Como Vice-Presidente dessa Comissão, posexercício de um mandato curtíssimo, até
so atestar esse relacionamento, que foi o mais
lo de janeiro de 1991, quando deverá
proveitoso possível, um relacionamento de
instalar-se o governo cujo líder sairá das
respeito, um relacionamento entre dois Podeumas deste ano.
-res, Legisl<~:tívo e Exe_cutivo, e qlle caracteriza
Acho importantíssimo o aspecto enfocado
muito bem o alto espírito público do então
pelo Correio Braziliense. E queria apenas
Vice-Governa:~or Wanderley Vallim, já agoacrescentar a esse artigo o seguinte - certaM
ra Governador nomeado pelo Presidente da
mente, o faço com absoluta convicção: o EnM
República. De modo que me congratulo tamgenheiro Wanderley Vallitn dará aq GDF o
bém com y. E~•._ pelo registro qu~ faz, e
cunho de sua personalidade marcante de proacho que, baseado nas infonnações que tefissional competente, homem trabalhador,
mos recolhido em Brasília, dos serviços que
além de ser um pioneiro das primeiras horas,
?
então V ice-Governador, hoje Governador,
ajudando a construir a Capital do Brasil.
já prestou ã- cidade, nas diversas atividades
que aqui desenvolveu, o Presidente andou
O Sr: Edison Lobão - Permite-me V. Ex'
bem em mantê-lo, até por que se propõe a
um aparte?
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dãr continuidade ao programa administrativo
de seu antecessor.
O "SR. MEIRA FILHO - Muito obrigado
aO ilustre Senidor Odacir Soares, pelo aparte.
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Meii"a
Filho, permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MEIRA FILHO·- Senador Maurfçio Corrêa, é uma Iionra ouvi-lo.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Meira
Filho, é claro que o Presidente da República,
valendoMse de uma prerrogativa constitucional, resolve confimiãr, no cargo de Gover·
nador, o substituto legal do Chefe do ExecUtivo do Distrito Federal, que foi Ministro durante doze dias. Espero, Senador Meira FiM
lho, com toda honestidade, que S. Ex~ seja
inclusive, o juiz, nesta fase de transição e~
que a Capital da República se encontra V. Ex' sabe muito bem que, no dia 3 de o_utuM
bro, travaremos o primeTi"o pleito para a escolha de Governador, vice-Governador, Sena·
dores, Deputados federais e distritais ...
O SR. MEIRA FILHO- Pleito que tam_
bém será di~p~~ado_ por V. Ex~!
O Sr. Maurício Corrêa- Não sei! Quem
sabe? Mas, me honraria muito se o fizesse.
Senador Meira Filho, o que quero colocar
é ex.atamente isto~ que o Governador cumpra
estntamente as suas obrigações, sem nenhum
faccionismo, sem colocar a máquina do Governo do Distrito Federal à disposição dessa
ou daquela outra candidatura; se S. E~ assim
proceder, não há dúvida alguma de que tenho certeza que falo também em nome do
Senador Pompeu de Sousa - terá, da nossa
parte, compreensão para o desempenho das
suas atividades. Todavia, se descambar para
um lado, é claro que entendemos que estará
desyirtuando-se de uma função precípua, da
ma_Js alta relevância neste instante em que
a_c1d~de vai sair do seu _estágio de governador
b1ômco para ter o seu governador legitimado
pela população de Brasília. E, para demonstrar a V. Ex• que há uma abertura, inclusive,
para tal enetendimento, no que tange à minha
pessoa, vou até endereçar-lhe um pedido: votamos aqui, na semana retrasada ou passada,
um projeto com algumas melhorias na área
de saúde, que contou! inclusive, com o respaldo do Senador Mauro Benevides, Presidente
da Comissão do Distrito Federal. Através de
emenda que apresentei, estenderam-se essas
vantagens a algu~as categorias - poucas;
o volume que avaliamos, na hora, era da ordem de 14 mil funcionários, e aqueles que
não seriam abrangidos, na ordem de 800 funcionários, do Instituto de Saúde de Brasília
e outras entidades que, por um cochilo, ou
omissão, não foram incluídos no projeto. A
emenda foi acolhida por unanimidade, inclusive Com o voto de V. Ex• Chega-me ao co·
ilhecimento, agora, que o Governador preten?e vetar. Já era uma demonstração de
mmto boa vontade se S. Ex• examinasse esse
?ist:ositivo, não o vetando, e se fãria grande
JUStlça a todos aqueles que foram incluídas.
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Está 1 aí, uma manifestação da oposição no
. sentido de colaborar com o Governador escolhido, portanto, dando a nossa participação
no discurso que V. Ex• faz. Muíto obrigado!

O SR. MEIRA FILHO - Ilustre Senador
Maurício Corrêa, V. Ex• traz uma oportunidade ímpar a este Senador que tem vibrado
com o Distrito Federal e dado o seu esforço
na busca de soluções para a nossa Capital.
Estamos vivendo um novo tempo, e estaCasa, o Congresso Nacional, é o lugar do entendimento.

Até, de público, faço questão de convidar
V. Ex' para, juntos, realizarmos uma visita
de amizade e de boa expectativa ao Governador Wanderley Vallirn, quando lavaremos
esse pleito pessoalmente.
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V.
Ex• Senador Meira Filho?

do SÜDS servidores que, trabalhando, igualmente; -na área de saúd_e, forma discriminados- _e estou certo de que involuntariamente
-da percepção daquela gratificação ãtribuída ao pessoal da Fundação de Saúde a outros
órgãos que atuam na esfera sanitária de Brasília. Se o Governo do Distrito Federal enveredar pelo caminho da inflexibilidade na interpretaçâo do texto constitucional, embora
reconhecendo a justeza da propo5ta, exercitar o ve·to governamental, espero que, concomitantemente a essa providência, seja en·
viada ao senado mensagem repondo aquela
gratificação e, Conseqüentemente, estabelecendo uma paridade entre aqueles que atuam
na área -de saúde. Quando o Senador Mau~
rício Corr_êa e eu - acredito que também
V. E~ e o Senador Pompeu de Sousa - fomos procurados pelos servidores que se sentiam, naquele momento, marginalizados,
constávamos que, realmente, era procenden·
te a reclamação. Tanto isso é verdade que,
na nossa Comissão, a Emenda do Senador
Mauríc;iQ Corr!a__teve a unanimidade da manifestação_9os nossos Colegas
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Calmon.
O SR. JOAO CALMON PRONUN·
CIA Dl~CURSO QUE. ENTREG'JE A,
REVISA O DO ORADOR, SERA PU·
BLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.

O SR. IAM/L HADDAD PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A
REVISA O DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
O SR. MEIRA FILHO - POís Dão, SenaSousa) - Concedo a palavra ao nobre
dor' Mauro Benevides, com a maior hOnra!
Senador Carlos Alberto.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Meira Filho, V. Ex• ocupa a tribuna do Senado Federal na manhã de hoje, para solicitar
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN.
Esse··ratõ_é.do conheCimento do Governo
a inserção, nos Anais do Senado, de Um ediPara uma comunicação. Sem revisão do ora~
do Distiito- Federai. Agora, V., Ex•.,- cretorial do Cori-eio Braziliense, que enaltece
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Redenciado que está pelo Senador Maurício
as qualidades pessoais do _V ice-Governador
cebi, em meu gabinete, nestes últimos dias,
Corrêa e por mim,- porta-voz dessa reinviWanderley Vallim e registra a decisão do Goalguns telegramas de Prefeitos do interior do
dicação dos s.ervidores marginalizados do
verno de mantê-lo à testa dos destinos do
meu Estado, dando notícias sobre as estiaSUDS, pode obter, imediatamente, se o veto
GDF. Eu diria a V. Ex' que, quando na condi·
gens que estão acontecendo no meu Rio
incidir sobre_aquele dispositivo, o envio de
ção de Vice-Governador, o Dr. Wanderley
Grande do Norte, precisamente na região do
nOva Mensagem para que, num acordo amplo
Vallim compareceu à Comissão- do Distrito
Agreste e na região do Alto Oeste. Arlteonde todas as Lideranças, consigamos vota~ a
Federal para se submeter a uma sabatina,
tem, batia um papo, pelo telefone, com o
matéria e ofeiecer urna rêffiunúação mais
prevista na Resolução n"' 157/88, e parece- quePrefeito Nei Moacir, da Cidade de Alexan·
justa, reinvidiCada por cerca de 80 servidores
já viSlumbrávamos a alternativa de vê-lo as·
dria, que me falou, com muita preocupação,
do GDF. Portanto, eminente Senador Meira
cender à posição de maior relevo na estrutura
acerca dos saques que já começam a aconFilho, acredito que o Governador Wanderley
político-administrativa de Brasília. As pertecer na região do Alto Oeste. Nas cidades
Va1ím, que agora permanecerá até 1(> de ja~
guntas que lhe foram feitas ensejaram a que
de Apodi, e nas da região do Alto Oeste,
neiro de 1991 à frente do GDF, deverá comse mostrasse para todos nós, não apenas a
todos os dias, vêm sendo a_meaçadas a::; feiras,
portar-Se com a maior dignidade, não enga· _o mercado, o_ comércio, porco ma exatamenV. Ex\ aos Senadores Maurício Corrêa,
jando
a
máquina
administrativa,
como
ressai·
Pompeu de Sousa, mas também aos demais
te_da estiagem prolongada, e não há previsão
tou o Senador Maurício Corrêa - nem S. __ de inverno. A verdade é que não há uma
integrantes da Comissão do Distrito Federal,
ExCo-fará,
nem
o
ex~Governador
Joaquim
e tivemos condições de sentir que S. Ex•, radi_estrutura, no presente momento, que possa
Roriz, que, pelos seu espírito público, jamais
cado há 25 anos nesta cidade, conhecia de
pennitir condições- jl'ara aquelas pessoas que
isso.
O
que
Ex~
deve
prete_rJ·
reinvidicaria
perto aquela problemática que, na ocasião,
vivem tão-somente da agricultura, que são
der,
sim,
é
o
apoio
do
povo
brasiliense
para
foi susCitada na área de saúde, educação,
os _trabalhadores d_o campo. Como não há
as suas idéias, para os seus programas, para
transporte e habitação, enfim, toda essa gama
existência do dinheiro, não há alimento, não
aquilo
que
pretende,
ainda
como
candidato,
de problemas com que se defronta uma cidahá água, não há como plantar, não há como
Capital
expor
ao
eleitorado_esclarecido
da
de de 2 milhões de habitantes. E, se naquela
trabalhar; fica tudo muito difícil. É preciso
da República como postulante ã sua Govero-casião, S. Ex• já evidenciava um conhecique, numa hora como esta, façamos apelo
nadoria.
mento exato da realidade brasiliense, acreao Governo Federal para que seja viabilizado
dito que, na sua condição de Vice-Goverum plano, se estude um plano, a fim de buscar
O
SR.
MEIRA
FILHO
Ilustre
Senador
nador e não apenas como· Secretário de
solução para os problemas dos municípios do
Mauro
Benevides,
este
é
o
caminho
que
Obras, teve oportunidade de se adentrar ainAlto Oeste, no Rio Grande do Norte, que
da mais nas questões ligadas à Capital da aprendi a trilhar nesta Casa: - o camiriho
estão, realmente, passando por dramática crido
e_quilíbrio.
As
palavras,
o
conhecimento
R~pública e tentar deslindá-Ias com a sua co·
se por conta dessa estiagem prolongada, bem
e
a
vivência
de
V.
Ex~
dão
respaldo,
sem
laboração, inicialmente, ao Governador Joacomo os municípios da região do Agreste.
dúvida, ao pleito do ilustre SenadOr Maurício
quim Roríz e, nessa etapa, com a sua equipe,
Recebi telegrama do Prefeito de Serra de São
que deverá ocupar os postos de maior evidên~ Corrêa, que, eu aqui, perante o Plenârio,
Bento, pedindo até pelo amor de Deus que
ratifiCo com a maior sati_sfação.
cia, recebendo, para isso, a sua orientação
o Governo busque, de imediato, uma salvaSr. Presiderite-, Si's: SeriadOres, -fi.iializanpolítico~administrativa. No que concerne à
ção para que possam sair desta crise, pois
do, devo dizer, como_ ainda há pouco falava,
reivindicação agora expo-sta pelo eminente
o comércio está empre fechado,_ ninguém
Senador Maurício Com~a, eu diria- a V. Ex' que tenho absoluta certeza que o Engenheiro
quer abrir mais as lojas com medo de saques,
que é, exatamente, justa e legítima; já dei Wanderley Valim dará ao GDF o cunho de
o mesmo ocorrendo com as cidades de São
sua marcante personalidade de profissional
ciência, inclusive, disso ao GDF, porque o
José de Campestre, Sena de São Bento, Laque se registrou, de fato, foi uma orriiSsàO - conipetente e homem trabalhador.
goa de Velhos e Lagoa Danta, que são MuniEra o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
cípios do Agreste do Rio Grande do Norte.
na elaboração da Mensagem que o Senado
teve que apreciar- excluíram da gratificação (Muito bem!)
Os comércios dessas cidades estão sem poder-

s:
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abrir as portas com medo de saques, não se
fazem mais as feiras com medo de saques.
É este o apelo que dirijo, aqui, através
da tribuna do Senado, ao Governo Federal,
a Sua Excelência o Senhor Presidente daRepública, para que, num momento como este,
se faça qualquer coisa para salvar o nosso
homem do campo, que vive tão-somente no
campo, que precis~ do campo para plantar,
cultivar e tirar o seu sustento e que-, no-momento, não está tendo condições de assim
fazer, porque não há chuva, não há inverno,
não há dinheiro, não há coisa alguma que
se possa fazer para que aquele homem possa
levar avante a vida sem ajuda governamental.
Acredito que o Governo, mais do que nunca,
agora, precisa partir para esse entendimento
e fazer com que os nossos nordestinos que
estão padecendo em conseqüência da seca
possam receber a ajuda governamental.
Era o· que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CARLOS ALBERTO EM
SEU-DISCURSO:)
5-4-90
4/1640
FRN01288 0404 1552
Natai!RN
Senador Carlos Alberto de Souza
Senado Federal
Brasilia/DF

Informamos V. Ex~ São José de Campestre
passa por situação emergencial, virtude falta
de chuvas para agricultura, principal meio
de subsistência da população da região, com
a população acorrendo diariamente a esta
prefeitura-em busca de ajuda. Apelamos V.
E:xl' sentido de conseguir junto Governo Federal ajuda para promovermos frentes de trabalho, distribuição de feiras e abastecimento
dágua com carros-pipa, fim evitar situações
mais graves para população. -Laércio José
de Oliveira, Prefeito Municipal.
5-4-90
4/1506
FRNOI246 0404 1426
Natai/RN
Senador Carlos Alb_erto de Souza
Senado Federal- Anexo XI- Gab. 10
Ala Nilo Coelho
Brasília/DF

Comunicamos V. EX' município Serrã de
São Bento estado emergência enfrentando
sérias dificuldades abastecimento dágua e alimentação população -care-nte zona rural que
s?brevive basicamente agricultura ora prejudicada pela escassez chuvas região. Solicitamos prestinosa fnterferência vossência junto
6r~ã~s federal fim liberaçáo recurs-os para
cnaçao- frente trabalho, aluguel carro pipa
para abastecimento -dágua e distribuição feira
básica aos flagelados. -Ricardo de Santana
Araójo, Prefeito.

5-4-90
04/1458
FRN01255 0404 1413
Natal/RN
Senad_or Carlos Alberto
_ _
Senado Federal Anexo XI Gab. 10
Ala Nilo Coelho
BrasíliaíDF
Como ex-Prefeito e Líder Político Município Lagoa de Velhos, venho presença V.
EX" informar situação emergêncía, devido a
seca que já assola a região provocando invasão da cidade por flagelados da zona rural,
em busca de auxilio junto a prefeitura. SoliM
cito do grande llder, buscar junto a esfera
federal, liberação de recursos, para que nossa
prefeitura possa atender a população distribuindo alimentos água e criando frente de
trabalho. -Ailton Araújo, ex-Prefeito Município Lagoa de Velhos.
5-4-90
411648
FRNO!Z93 0404 1559
FRN01293
Natal/RN
Senador Carlos Albáto
Senado Federal
Brasília/DF Conlun"ícamos V. Ex' municfpio Lagoa
Danta estado emergência, enfrentando difiw
cu idades abalitecimento dágua e alimentação
população zona rural, que tem como meio
de vida agricultura esta prejudicada pela lon·
ga estiagem. ·solicitamos no~-sõ-líder, interferir junto a administração federal sentido
consentir liberação verbas para podermos
criar frentes de trabalho, doar feira-s e abastecer as coinunidades atravéS de carros-pipa.
-José Terce~ro Lo~es, Prefeito.

O SK. Pll:ESIDENTE (Pom·peu de Sousa)
-Concedo a pai avia ao nobre Senador FranciSco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discur-so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ao assumir uma das cadeiras de Sergipe na Câmara
A.lta çlo Legislativo, nenhuma outra idéia moveu-me mais a conduzir o manõato a mim
confiado por aquela nobre e valorosa gente,
senão pelo exercício de minha representatividade em nome do engrandecimento do
meu Estado e do seu povo.
Tal engrandecimento signifiéa algo mais
preciso que a mera simbologia do termo.
Com efeito, a grandeza do berço de oriw
gem, seja ele o município, a unidade federada
ou o país, é parte integrante de qualquer convívio sadio do homem público com os comw
promissos de sua consciência. Não inovo,
pois, ao reafirmar meus firmes propósitos de
sempre buscar engrandecer, pela prática do
mandato, o meu-Estado natal e o meu País.
Por outro lado, embofa a menor daS Unidades da Federação, com seus atuais e reduzidos 21.059 krri2, Sergipe é suficientemente
-grande por suas riquezas naturais, pelo valor
ag!ega:~o de seu po!~ncial económico, pela
pnmazta que sua gente confere ao que lhe
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pertence enquanto comunidade disposta a
enfrentar quais_quer embates na busca da reiteração de sua legítima vontade.
Como mandatário do conjunto de todas
essas realidades e expectativas, desafio-me

diuturnamente em fazer corresponder minhas ações com o estado de espírito que me
predispõe a reciclar os anseios daquele povo
sob a forma de uma atuação coerente com
o efetivo significado de representar Sergipe.
Assim, é notório que jamais compareci ãs
Tribunas do Senado Federal, do Congresso
Nacional ou da Assembléia Constituinte, como nunca fiz uso do meu mandato para pleitear algo que de perto soasse como ilegítimo,
inoportuno ou inconsistente em relação -à Justiça e à relevância da causa.
Nessa esfera de ação parlamentar, Vossas
Excelências, Sr. Presidente e Srs._Senadores,
têm me honrado com sua atenção e com seu
testemunho em relação a uma batalha que
venho enfrentando desde a instalação da
atual Legislatura, relativa ao redimensionamento do espaço geográfico sergipanci, não
pela usurpação de áreas vizinhas, mas pela
reapropriação de um territóiio secularmente
a ele expropriado pela força de argumenta-ções falaciosas e desprovidas de conSiStência
histórica, jurídica ou documental.
É a esse engrandecimento nada simbólico,
~as objetivamente relacionado com a matéria territorial do meu Estado, que me referi
no início deste pronunc1ã.Inento.
Esgotadas aparentemente as fontes de informação comprabatórias do esbulho de que
sOmos vítimas, surgiam cada vez mais e a
todo momento novas e imbatíveis referências
à legitimidade da reivindicação, como que
trazidas a lume pelo mais elevado poder da
Verdade!
Tive opOrtunidades incontáveis de comparecer às mais variadas Tribunas da Assembléia Constituinte, seja perante sua Subcomissão dos Estados, seja perante a ComiSsão
de Organizaç~o do Estado, seja em Plenário,
para defender, com o mesmo ardor de sempre, sugestões e emendas proporcionadoras
do reencontro de Sergipe com sua realidade
territorial.

Esgotadas todas as instâncias, mas airlda
em elaboração o texto constitucional defiriitivo, pude fazer inscrever-se dispositivo qUe
alentava as esperanças sergipanas. De fato,
o art. 12 do Ato das Disposições Constitucioriais Transitórias da nova Carta gar2ntia
a criação de uma Comissão de Estudos Territoriais destinada a apresentar anteprojetos,
inclusive, quanto a "áreas pendentes de solução''. A existência -dessa Comissão deveu-se,
ainda sob primado do .noSSo secular pleito,
a _emenda de minha autoria, em fusão coin
outras, acolhida, por sua justeza, j)elo Plenário.
Fiz de tudo para compor, como membro,
a referida CQmissão, sem que obtivesse êxito.
Compareci perante ela não só como debatedor, mas como expositor das razões que levavam os sergipanos a preservar em sua histórica luta._
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Em Relatório datado de 12 de dezembro
de 1989, seu autor, o Eminente Deputado
Gabriel Guerreiro, logrou o Parecer fosse
acolhido pela Comissão de Estudos Territoriaís, ca-usando profundo mal-estar em nossa
capacidade de entendimento, ao dedicar sintéticas linhas à grande causa do meu Estado.
Em verdade, aprovaram-se, na 3• seção do
referido Parecer, intitulada "Questões de limites estaduais", conclusões nem de perto
consistentes com a dimerisáo histórico-jurídico-documental presente em todas as fases de
minha defesa perante a Constituinte, consOlidada na exposição que fiz àquela Cori:t.isslo.
Observem, Sr. Presidente e Srs. senadores, a que se reduziu a causa Sergipana, segundo o_ Relatório: - "A Comissão teve O"porttinidade, das mais
·valiosas, de assistir .à explanação( ... ) do Senador FranCisco Rollemberg, de Sergipe, que
"pronunciou fundamentada ·exposição sobre
as históricas reivindicaçOes do seu Estado a
parte do território baiano."
E conclui o RelatóriO n" 1, de 1990-CN,
que~

"Estados com questões pendentes teriam prazos de três anos para negociarem solução entre si e só então, em caso
de persistência do impasse, caberia o arbítrio ao-- Congress-o Nacional'', e que
"esta Comissão, cujas propostas devem
ser examinadas pelo Congresso Nacional, não poderia antecipar~se ao- prazo
constitucional, emitindo parecer sobre
aquelas questões."
Ora, Sr. Presidente, pelo menos dois comentários precisam ser feitos em relaçãO às·conclusões da Comissão de Estudos Territoriais.
Primeiramente, ao encontrar cabimento no
pleito de Sergipe, por considerar funda'mentada a reivindicação, ao mesmo tempo eximiu-se aquele Colegiada de emitir parecer
"sobre aquelas questões". É inegável que o
art. 12 do Ato das Disposições Constitucio- ·
nais Transitórias confere poderes à Comissão
para a emissão de parec_efes mesmo sobre
questões a serem arbitradas, soberanamente,
pelo CongresSo Nacional. É, pois, de sua
competência ou, mais ~in~a, dt: ~_l_la obrigação, orientar o Parlamento para o entendimento das pendências. Afinal, sua COnstitUição objetivciu submeter "ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos", segundo dispõe o parágrafo primeiro do aludido
art. 12. E assim efetivamente procedeu, ao
apresentar anteprojetos de decretos legislativos relacionados corn outras questões, como
é o caso da criação dos Estados do Tapajós
e do T~ángulo e dos Territórios Fc;derais do
Rio Negro, do Alto Solimões e do Araguaia,
conforme se observa nos Anexos ao Relatório.
Em segundo lugar, cabe refletir sobre a
recomendação da Comissão, ao opinar pela
observância do prazo de três anos para as
panes "negociarem solução entre si".
Tal entendimento tem sido proposto à Bahia há décadas, sem que este Estado se dispu-
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sesse, sequer, a sentar-se à mesa para debater
mente, integram o noroeste do Estadç:t da
Bahia.
o problema conr Sergipe. Como, então, buscar a solução negociada, quando uma das parNeste_s termos,
tes sistematicamente se esquiva de negociar?
P.edem Deferimento.
O Parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Sala das Sessões do Congresso Nacional,
não convém, data venia, aos interesses da
27 de março de 1990. - Senador Francisco
Justiça, nem atende a dispositivo cOnStituRollemberg, Senador Lourival Baptista cional. Ao menos, no que diz respeito a SerDeputado José Queiroz- Deputado Messias
gipe.
Góis_;_ Senador Albano Franco- Deputado
Por essa razão, e com o apoiamento da
Djenal Gonçalves- Deputado Leopoldo SouBancada do meu Estado, dei entrada, junto
za - Deputado Acival Gomes.
j1 Mesa DiJ;-etora do_ Congresso Nacional, a
Tudo isso se fez de conformidade com o
um r_equerimento de reexame do pleito sergique determina o sentimento de justiça prepano, vazado nos seguintes termos:_
sente na Carta de 1988, em amparo à correçáo
"REQUERIMENTO N'
, DE 1990
de _deformações de há muito existentes na
Exceleptíssirn_o .Sephor - ·
·
geografia daquela área do Nordeste brasileiro.
Presidente do Congresso Nacional
Essa posição ficou marcada em esclareci-.
Excelentíssimo Senhores Membros do Conmentos por mim prestados à Comissão e, em
gresso Nacional.
especial, ao Senador Jarbas Passarinho,
Os_Senadores e Deputados abaixo assinaquando de sua exposição àquele Colegiada,'
dos, integrantes da Bancada do Estado de
em ~9 de_ outubro do ano passado.
Sergípe no Congresso Nacional, consideranDizia eu que, em termos geopolíticos, nosdo:
sa luta é "para que Sergipe amplie um pouco
1. que a Comissão de Estudos Territoriais,
mais a sua área territorial, não retirando de
prevista no art. 12 das Disposições Constitualguém, mas recebendo em devolução as tercionais TranSitórias; inst3.lada em jUnho -de
ras que lhe foram tiradas, embasando_essa
1989, destina-Se a .. apresentar estudos sobre
minha pretensão em fatos históricos').- Refeo território nacional e anteprojetos relativos
ria-me adian-te
fatO~ de que, "nos df::bates
a novas unidades territoriais, notadamente
da nossa Constituiçao, ficou maú· ou.nienos
na Amazónia Legal e em áreas pendentes
acertado que deveriam os Estados ter um míde solução";
nimo de 300 mil quilómetros quai:irados". E
2. que, durante a fase de trabalhos da refeaduzia, naquela breve alocução, que "a mi, rida Comissão, os requerentes encaminhanha luta para que se criasse esta Comissão,
ram detalhado estudo sobre a centenária
a minha presença nesta ComissãQ, se_m_ que
questão· de limites entre os Estados da Bahia
ela seja membro, mas que tanto lutei para
e ae Sergipe, acompalihado dC- proposta para
sê-lo, é decorrência de um chamamento his-que, em definitivO, fosse feita justiça ao povo
t6rico do meu Estado. O meu Estado nunca ·
se!gipanõ; devõlVendO=Ihe o território co-rse conformou com a amputação que sofreu,
re;spondente às suas fronteiras sul e oeste.
e há quase que um acordo: que em cada gera3. que, ainda durante a fase de trabalhos
ção alguém se manifeste. Para honra minha,
da Comissão, o eminente Senador Francisco
coube-me, nesta geração, se_ro porta-voz dos
Rollemberg realizou, perante seus membros,
sergipanos. Para a minha alegria, está criada
detalhada exposição sobre a questão de limiesta Comissão, que, espero, no final, possateS ·entre Bahía e Ser~iee, ocasião em que
. mos, pelo menos, encontrar uma. recomenfoi eX:ãüs"tlvãliiéífe áebatido ci assunto;
dação para que, em se dividindo o País, ao
4. que o Relatório Fin-al da Comissão de
se fazer uma redivisão territorial; Sergipe
Estudos Territoriais não contemplou, em
possa ser aquinhoado com u-m pouco mais
suas recomendações ao Congresso Nacional
de território".
a necessidade de devolver ao ·Estado de Ser~
·Essa foi, __ Sr. Pfesidente e Srs. Senadores,
gipe Os-rS.031 .lu:D2- de seu território, indevi·parte de miÕha intervenção naquela 12~ Reudamente tomados pelo Estado da Bahía;
-5. que, enfim, eSta ij_úest<fO, que remonta
nião da Comissilo de Estudos Territoriais,
ao século pa~sado, não pode mais ser posterconforme documenta a Ata do dia 19 de outubro último.
gada, esquecida ou desconsiderada, quando
Não logrei êxito, em que p·esasse toda a
todas as evidências jurídicas, históricas, culargumentação; não consegui que minhas ponturais e econômicas atestam a legitimidade
derações fossem ouvidas; n,.ão ã.lcançamos a
da reivindicação sergipana.
reincorporação dos 18.031 km2 reclamados
Requerem que seja encaminhada solicitação à-Comissão· de Estudos Territoriais para
par Sergipe. Mesmo assim, não vejo por que
o teexame do pleito apresentado pelos requenão persistir nesSa inesgOtável luta do povo
rentes, a fim de que seja incluído, no Relasergipano pela reconquista de parte de um
território, que a ele pertence _por direito e
tório Final da Comissão, a recomendação ao
por Justiça. Vamos até o fim. E nossa 4eterCorigreSSONacional de se devolver ao Estado
minação.
de Ser_gipe os 18.031 km2, conforme reconheSr. Presidente e Srs. Senadores.
cimento do Estado da Bahia, em seu livro
A grandeza de Sergipe a que me referia
"Estudo sobre a Origem Histórica dos Limites entre Sergipe e Bahia", publicado em
ao iniciar este pronunciamento não ultrapassa seus legítimos limites históricos, culturais,
1891, que legítima e irrefutavelmente perteneconómicos. Nem é nossa pretensão vislum-.
cem ao seu territ~rio e que hoje..!....ing_~vida-

ao
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brar em nosso Estado uma fisionomia diferente daquela que a tradição lhe consagrou.
Seria usurpação descabida à vísão e à consciéncia sergipanas.
'
_
A Publicação "Álbum de Sergipe", Ano
I, nl' I, faz constar, por seu Editor, Bemvindo
Salles de Campos Netto, jornalista e pesquisador conceituado, um chamamento popular
à causa de todo nosso povo, que eu não poderia deixar de fazer constar deste pronuncia·
menta, por sua representatividade, diz ele:
"História: ainda permanece em suspenso
a questão de limites- Sergipe-Bahia, com a
perda injustificável, para o nosso Estado, de
quatro quintos do seu território. O quadro
abaixo demonstra, de forma insofismável, o
direíto de Se_rgipc a parte de que lhe foi tomada. As autoridades sergipanas não- devem e
não podem esquecer este esbulho."
,
Queremos - e p6t isso nos valemos do
entendimento jurídic_o - apenas a restaura-ção de um pa<>sado terrJtoral consagrado por
doc11tnentos de insupeitável coerência e va-.
lor. Nesse aspecto, até a Bahia se reconhece
invasora dos nossos domínios, conforma respalda a pubticaçl;i.o "Estudo sobre a origem
histórica dos limites entre Sergipe e Bahía'',
de 1891, de autoria do próprio governo baiano, que consigna, na página 31, um total_de
39.000km 2 ao nosso Estado.
Não há defesa mais pei"cmpt6ria da legitimidade de nossa reivindicação. Jurídica e
constitucionalmente, inexistem razões de se

postegar a solução. Do ponto de vista do
equilíbrio e da natureza federativa, o pleito
engrandece a harmonia e o convívio entre
os dois Estados.
Por isso, nada mais- urgente que atender
o dispositivo constitucional.
So(icito de V. Ex•, Sr. Presidente, mandar
fazer constar, como parte integrante deste
pronunciamento, o riiapa em anexo, que ilustra com perfeição a real dimensão de Sergipe,
l-'is-àwvis a situação territorial em que hoje
se encontra, em face do esbulho, o meu Estado. No referido mapa, e pela reivindicação
que fazemos com base em documentação do
próprio governo baiãno, voltariam à administração de __ Sergipe os munícípíos seguintes,
que completariam os 18.031 km2 necessários
à recomposição do nosso território: na fronteira sul, os Municfpios da Jandaíra, Rio Real
e Itapicuru e, na fronteira oeste, os MunicípiOs de Paulo Afonso (em parte), Santa E rígida, Pedro Alexandre, Jeremoabo (em parte:), Coronel João Sá, Antas, Cícero Dantas,
Paripiranga, Ribeira do Pombal e Ribeira do
Amparo.
issO posto, e atendidas as determinações
da Justiça, estou certo de que mais urna página se fará inscrever na históri(! do Legislativo
brasileiro, pautada no respeito pela verdade
e nas insofismáveis fontes de reaquisição do
Direito.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente,
. Srs+ S6tãdores. (Muito b_ern!)

.;
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: quando o Legislativo.
é convocado a apreciar, na sua soberania,
as primeiras iniciativas de lei do Governo recém-constituído, permitimo-nos o registro de
alguns comeritários que ponham em relevo
os sombrios antec_edentes dessas medidas quando o País caminhava a passos acelerados
para o caos econômico e social, parecendo
declinar de sua vocação de grande potência
---=e suas-ccmseq_Uências bastante previsíveis,
que nos- permitem antever, a curto prazo,
o soerguimento de nossa economia e o renascimento da fé e da esperança do povo brasileiro em seu projeto de desenvolvimento.
Entre outras, as proposições que analisamos sinteticamente visam a instituir imposto
sobre as grandes fortunas (Projeto de Lei
Complementar); a alterar o Fundo de_ Amparo ao Trabalhador (Medida Provisória
147); a pennitir.a alienação de bens imóveis
da União (Medidas Provisórias 148 e 149);
a dar nova organização ã Presdiência da República e aos Minfstérios (Medida Provisória
150); a extinguir ou dissolver entidades da
Administração Pública Federal (Medida Provisória 151); a dispor sobre as relações entre
entidadeS feChadãs de previdência privada e
a Administração Pública Federal (Medida
Provisória 152); a definir os crimes de abuso
do poder econômico (_Medida PNvisória
153); a insfitUir- nova sistemática para reajuste
de preços e salários em geral (Medida provisória 154); a criar o- Programa Nacional de
Desestatização (Medida Provisória 155); a
definir criffies contraã Faze-ndãPública, estabelecendo penalidades aplicáveis a contribuintes, servidores fazendários e terceiros
que as pratiquem (Medida Provisória 156);
a criar os Certificados de Privatização (Medida Provisória 157), a dispor sobre a isenção
ou redução do imposto de importação (Medida Provisória 158); a dispor sobre normas
de conduta dos servidores públicos civis da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas (Medida Provisória 159); a alterar a
legislação do Imposto sobre Operações Financeiras, instituindo incidências transitórias
(Medida Provisória 160); a alterar a legislação dO TiitpostO-de Renda (Medida Provisória
161); a dispor sobre a tributação do Imposto
de Renda sobre os ganhos líquidos nas bolsas
(Medida Provisória 162); a dispor sobre a
penalidade de demissão de funcionário público (Medida Provisória 163); a dispor sobre
o pagamento de tributos da União (Medida
Provisória 164); a dispor sobre a identificaçãO
dos contribuintes (Medida Provisória 165);
a alterar o sistema de administração das receitas federais (Medida Provisória 166); a alterar
a legislação do Imposto de Renda sobre a
atividade rural (Medida Provisória 167, a instituir o cruzeiro e dispor sobre a liquidez dos·
ativos financeiros (Medida Provisória __168);
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a ceder crédiws., a título oneroso e mediante
liCitaÇão, inscritas na Dívida Ativa da Uni_ão

(Medida Provisória 169).
Relativamente aos Decretos do Poder Exe-

cutivo, examinamos; também, o que dispõe
sobre o regime de acumulação de cargos e
empregos (Decreto 99.177); o qu~ dispõe sobre contenção- de despess na AdmiJlistração
Pública Federal (Decreto 99.178); o que insti-

tui o Programa Federal de Desregulamentação (Decreto 99.179), o que reorganiza a
Presidência da República e dos Ministérios
(Decreto 99.1~0); o que dispõe sobre o Imposto sobre Produtos Industr!alizados (Decreto 99.181); o que dispõe sobre a legislação
referente a esse ímposto (Decreto 99.182),
o que dispõe sobre a contençâ_o__ de despesas
na Administr~_çã_o _Pública Federa.! (Decreto
99.183); o que regula~enta o _Cadastro Nacional de bens Imóveis (D_ecreto 99.184).
Observamos que certas paréelas da sociedade confundiram o poder de impa~to das
medidas com o que teriam de inesperadas
ou de excessivo rigor. Na verdade, porém,
o projeto em fase de implementação era co~
nhecido de todo o País. Coriq:uanto as minúcias do Plano só há pouco viessem a público,
seus pontos nucleares eram proclamados desde os primeiros dias da campanha para aPresidência da "República.
Recorde-se, a propósito, que o vencedor
daquele pleito, em seu discurso-de posse perante o Congre~so Nacional; érifãtizou esses
pontOs principais, constantes do -programa de
candidato. Entre eles, "a modernização do
País, a reforma dO Estado 1-eC:riação das
bases do nosso desenvolvimento econômico
e social".
Dentro da 'prfimissa de que O Estado deve
ser visto "não cOmo produtor, mas como promotor do bem-estar coletiVo", a economia
de mercado constitui a "forma comprovadamente superior de geração de riqueza, de desenvolvimento intensivo c sUstentado". Daí
· adoiar a privatização e menoi interferência
na atividade económica, gerã.ndo receitas e
amenizando o déficit da União.
Cumprindo as promessaS~ o Presidente,
distribuiu com justiça os ónus: desta primeira
hora de dificuldades, deflagrou de uma só
vez o processo de redenção do País resguardando de seus maiores efeitos a massa trabalhadora, combatendo o desperdício e a ineficiéncia da máquina estatal _extinguindo as
mordomias e liberando o patriniônio imobiliário desnecessário à utilidade_ pública.
Ademais disso, dispensando-se de interfe·
rências indevidas no cenário da economia,
quer o novo Governo ocupar-se integralmente do exercício de suas verdadeiras funções,
promovendo as reformas nas áreas da educaç3.o, da saúde, da assistência social dos trans·
portes, da urbanização, da segurança nacional- entre_outros campos nitidamente dirigidos à melhoria de vida de cada integrante
da família brasileira.
No mesmo sentido, a Ministra Zélia Cardoso de Melo, em seu discurso de posse no
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, afirmou que as decisões adotadas na

a-

área econQmica ªeriam aqueJas r~uJtantes
dos maiores anseios dos_ bra11H.eirç:~s, cçmstituindo o seu compromisso_ çle servir aq país
"não frustrar essa esperança, mas, ao contrário vê-la transformada e renovada".
A partir do diagnós!iç:o, D.Uncad:h:ergent~,
da situação econõmica e soc;ial d9 _Paí?, i~ent1·
ficou "distorções extremadas com ?S guais
não podemos Conviver coõ:l Õ risco de grandes
rupturas na paz social", recomendando a irhplementação de sist~ma ,ma.is eqüânime em~
derno. Assim~ no a,cert<l,Q.o entender da MInistra, era imper.atiya a e.x~cuçãO de· um piano
destinado_ a introduzir profundas modificaÇões na ecõnúmlã nadonal.
, -

Abril de.19~0

. Em seu favoJ;" depõe, por igual, a constatação de que, ~nquanto a maio.r parte das
agremiações políticas já parcebe que o evidente assentimento popular recomenda ao
Legislativo a aprovação das propostas, somente algumas poucas agremi_açqe~ políticas
pretendem, $em preconceito, o estudo mais
demorado das medidas, significando que o
apoio quase unânime dos partidos aos pontos
essenciais das reformas importa em que estas
poderiam ser decretadas por qualquer outro
chefe dt;; governo, verdadeiramente interessado em higierlizar oS fatOres- êondi_cfonantes
do crescimeiito ecoil.ÓlÍllco e socl<ll dO País.
Consideramos que ,med.idas paliativ~, tão
-Basicamente,- exigiam-se ·medidas de- con- -comuns q\-lanto ineficazes no passado recente, não resolveriam uma crise económica sem
tenção dos agudos- desequilibrios da econoprecedentes na nossa história, e para a _qual
mia e doex~rcício d~ priyilégios; de combate
todos reclamavam as mais rigorOsas, imediãsem trégua à inflação; de saneamento das
tas e efetivas provídências.
finança~ do Estado; de criar austeras políticas
Dessa forma, o choque deveria ser suficienfiscal e monetária;- de recupeÍ-ação do planetemente forte para debelar de y_ez o processo
jamento e reOrdenamento da economia, num
conjunto harmónico parã garadt:ir o bem-es- inflacionário, _eliminar o déficit públ,ico, promover•a- desconcetraçã<ide.rend<;~., as formas
tar social da popu_l~ç_ão e o ingresso definitivo
fiscal, monetária e_ administrativa. c;letendo,
do País entre_ as nações de maior expoente
ne"sse· passo, a ·orgia dos_que no anonimato
·
na comuniãade intern'aciOnal'
Co1lstruíram gigantescas fortunas à custa da
A tarefa é grandiosa, e muito difícil. Toda- especulação, dos que sonegaram o que pude-via, como nos assegura a Ministra, ··não falta
ram do devido ao estiolado Erário.
io Brasil condiçOes para que possamos consEm circunstância grave como essa, certatituir uma sociedade moderna, dentro de pa- mente ocorrem os entrechoques do interesse
drões elevados çl.e justiça social, onde todos
individual com o coletivo, por conta de que
possam exercer s-em dificuldade e sem medo
nem sempre às parcelas minoritárias da popuo seu direito básico à sobrevivência", defininlação os sacrifíciOS--- quaisqUer qUe sejam
do-se_Qormas de convivência .Social mais seguas suas graduações de justiça- parecem exi~
ras, ··_que não penalizem demais a uns e bene- gíveis pelo bem-estar da maioria.
ficiem excessivamente a outros".
Por isso,. muitos esqueceram as próprias
As conclusões já definitivas do estudo da . ailterior'cs infelicidades, as queixas e as exiquestão levam-nos à certeza· de que as mogências que há pouco faziam de providências
mentâneas_ atribulações vividas pela econo- inadiáveis para pôr fim ao caos económico,
mia não justificam severos reparos às formupara debelar a inflação e extinguir a intolelações em .exame. Sobre. esses transtornos.
rável remarcação dos preços., .
çleve prevalecer o entendimento de qÜe o Pia~
Aqui e ali, eventualmentt";,a~ medi~ª's,p,a
{lo, tecnicamente irretocável, nem por is~o
recerão, excessivame.;tte drásticas a quem igc;leixa de ser suscetível de correção ditadq.s
nora o e;stado de guerra vivido até bem pouco
pelo interesse público, ensejando a utilização
pelo País, que lutava, heróico, para sobrede mecanismos que o ajustem à normalidade
viver às ameaças da hiperinflação, do descaQo curso desejado, sem contudo imunizar de
labro administrativo, da ausência de auto1lUPS consf:q üéncias .o.s grandes. inYestidores, . ridade.
__ .
ou quem mais tenha participação construtiva
Serão ess-es poucos, somados aos pequenos
a dar ao projeto de saneamento das finanças
grupos Que por questões ideológicas, políticas
nacionais.
ou partidárias mostram-se invariavelmente
Assim, também, não visluml;lramos nas
refratários a qualquer ação do Governo, os
medidas qu?lquer intenção de l'rejudi~ar pesopositores do Plano Brasil Novo. São contra,
soas efe_tivamente necessitadas, inesmo porembçra _n_ão t~nham melhor contribuição a
que estas terão os respectivos e excepcionais
oferecer para o reordenamento da economia
problemas satisfatoriamente equacionados.
pátria, sobretudo a enxerga,r no fqturo_próxi·
mo o êxito- das corajosas iniciativas do Presi' Em abono à~ _posições do G~verno: dev~·
dente Fernando Collor, refletido na existênà-tos acrescentar qUe, se a sociedade, por su_a
ex-pressiva maioria, encontra rio Projeto g~ ·cia mais digna, feliz e próspera de cada um
dos brasileiros.
vernamental a resposta pronta e eficaz às suas
De nossa pane, resta fortalecida a convicansiedades, compartilhando agora das difição de que o Plano, em seu conjunto, mereculdades que atingem como um todo, é certo
cerá, além da nossa e da solidariedade do
que igu_almente aprove a distribuição das
agruras do reajuste económico aos credores_ Partido da Frente Liberal, tamb_ém o apoiamente ·da maioria dos Srs. Congressistas, peda dívida externa, que terão- amortizados,
neste primeirO ano do novo Governo, tão-so- las n1.zões procedentemente alinhadas.
-Era o que tíriliamos a dizer, Sr. Presidente.
mente metade das parcelas pagas no último
·
(Muito bem!)
exércício.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

(Portaria n~ 3g61SPL, de 16 de nov.
88, publicada no DOU n9 236, de '16 dá.
88). .
.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-

tuadas de acordo com as cláusulas dos
respectivos contratos de seguro, autorizados pelo Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB). Não há ingerência do DAC
nas indenizações, ocorrendo ou não registras ilícitos. A caracterização desses
registras é resOlvida no âmbito da justiça
civil competente.
2. ·OS critérios de aplicação são:
a) aquisição de aeronaves e equipamentos para aeroclubes;
b) construção e recuperação de hangares dos aeroclubes;
t) CUsteio dO ·en.siilo profissional da
aviação civil;
d) obras em aeroclubes e escolas de
instrução;
e) subvenção ao ensino profissiOnal
da Aviação Civil.
Entre os recursos destinados às atividade de ensino profisSiórial aeronáutico,
têm-se principãlinente os_ advindes do
programa 036, originário das contribuições_ efetivamente arrecadadas, de acordo com o disposto no Decreto-Lei_ n~
1.305;-ae 8 jan 84; alterado pelo Decreto-Lei n~ 2.237, de 24 jan. 1985.
O montante das aplicações es_tá discriminado a se,guir:

As indenizaçóes dos sinistros são efe-

BA. Pronuncia o seguinte discursõ:) --sr.
Presidente, Srs. ·senadores, para que conste
dos Anais, leio a resposta do Ministro da
Aeronáutica, à época, o Brigadeiro Octávio
Júlio Moreira Lima, ao Requerimento de Informações n9 628, de 1989, de minha autoria,
solicitando esclarecimentos sobre aspectos_da
aviação coinercial brasileira:

Aviso n• 001/GM-7/026
Em, 25 de janeiro de 1990
A Sua Excelência, o Senhor
Senador Mendes Canale
DD. Primeiro Secretárío do Senado Federal
Senhor PrimeirO -secretário,
Em atenção ao Requerimento de Informações n~>628/89, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, infornio a V. Ext:
1. As aeronaves tem a _obrigatoriedade de _contratar seguros, de acordo
com as exigências feitas na ocasião do
seu registro. De uma forma geral, os seguros são de:
a) tripulantes;
b) passageiros;
c) responsabilidade civil;
d) casco

Açlo PROGRA.'!ADA

Construção e recuperação de hana:arcs

1984

1985

1986

1987

1988

CZ$

CZ$

CZ$

CZ$

CZ$

&1.141

-

740.000

3.872.000

9.000

-

Subvenção

-

-

-

Custeio de ensino
p:rofissional

-

-

57.900

108.506

517.776,51 5.339,19

Obraa ,em ae:roc1ubes
e escolas

-

-

-

-

113.500,00 7.643,75.

8.299.000

26.600

80.753

Aquisição de ae-ron.!_
ves e eq_uipa~ntoa
para os aeroclubea
Nhapecam
Hotopl.anador
Aero Bcero
Corisco

2.600.000

3 e 4. Na área de Recursos Humanos
para a ayiação civil, a política em vigor
no Ministério da Aeronáutica tem os Seguintes objetivos:
-Reformulação das bases e aumento
da eficiência do ensino profissional aeronáutico.

-

17:9
c:$

248.193,47 l.S:-9.19

882.643,79

S:.~S7,

- Capacitação prOfissional adequada
em todos os níveis e setores do Sistema
de Aviação CiviL- Atito-sufidências dos aeroclubes,
escolas e centro de formação e aperfeiçoamento.
-'- Region'alizaçã:o da formulação e
aperfeiçoamento dos quadros técnicos.
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- Participação dos exploradores dos
_serviços aéreos públicos na capacitação
profissional.
Com· vistas â operacionalização desta
política, vem o Departamento de Aviação Civil adotando a seguinte estratégia:
- Base __do ensino profissional em aeroclubes e escolas de formação privadas,
com supervisão técnica do DA C.
- co-nc~rilração de recursos em centros regionais de formação e aperfeiçoamento de pilotos e técnicos de manutenção.
-:- Ampliação do ensino profissiOnal
até a formação dos quadros _administrativos e gOvernamentais,· além d-os quadros técnicos_.
-Estímulos à colaboração entre centros de formação e aperfeiçoamento e
entre exploradores dos serviços aéreos
públicos na capacitação profissionaL
Dentro da estrutura organizacional do
DAC, temos 9 InstitUto de Aviação Civil
que tem por atribuições co_ordenar as atividades relativas à instrução_.técnica-especializada. Planejando, programando,
_orientando, coordenando a supervisão
das atividades de seleção, formação,
treinamento, especialização e aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários ao atendimento das exigências das
atividades na área de aviação civiL
Assim é que, especificamente a área
de instrução profissional, o IAC deverá
desenvolv_er critérios_que otimizem orecrutamento, a seleção, a formação, a es. pecia:Jização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários ao atendimento das exigências cada vez mais cOm·
. plexas da aviação civiL Competirá, ainda, ao IAC, montar um suporte técnic_os~
científico que possibilite a elevação do
grau de qualidade técnico-profissional
do potencial humano disponível favorecendo, com isso, o estabelecimento do
·eqoilíbrio entre a oferta e a procUra de
mão-de-obra específica para o Sistema
dentro das diversas categorias profissionais da aviação civil..
Deverá o IAC, também, fixãi" uma
orientação apropriada para o estabelecimento de uma sistemática que faça fluir
informações para o organismo, através
de uma descentralização, objetivando a
sua permanente atualização.
Através da efetivação de um plano para a criação de uma infra-estrutura de
ensino visando à formação, à especialização e ao aperfeiçoamento dos recursos necessários ao o Sistema de A v_iação
Civil, deverá o IAC estabelecer critérios,
normas e programas voitados exclusivamente para o campo pedagógico, ob_jetivando a padronização do ensino profissional aeronáutico, - além de fixar padrões profissionais gráficos definidos para as diversas categorias profissionais di~
retaniente ligados às ~tividades 9o Sistema de Aviação CiviL
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O]AC ut'iliza., através do DAC, os recursos destinados às atividades de ensino
profissional aeronáutico, principalmente
aqueles advindes do programa 375, originário das contribuições· efetivamente
arrecadadas, conforme o disposto no
Decreto-Lei n" 1.305, de 8 de janeiro
de 1974, alterado pelo Decreto-Lei n~'
2.237, de 14 de janeiro de 1985.
ContnOuirão, também, recursOs p-rovenientes de convénios· é- outras fontes
do Instituto de Aviação Civil, além -da-

queles oriundos do Projeto
BRA-87/001-01/15- Programa das Nações Unidas para o DesenvolvimentoPNUD.
Quanto à indagação específica, a respeito da criação de uma escola superior,

para profí.o;síOnais da Aviação Civil ares~
posta é negativa, Entende o Ministério
da Aeronáutica que as atividades executivas relativas a formação, treiriamento
e aperfeiçoamento devam ser, a maior
parte. descentralizadas e operacionalizadas, por aeroclubes e outras escolas do
ramo, cabendo a intervenção estatal apenas no seu fomento inicial,
Com respeito às exigências par.â habilitação de pilotos, tem-se a dizer que elas
se mantém constantes e são as mesmas
para todos os países-membros da Organi~
zação de A viação Civil Internacional OACI.
5 __. No que concerne a subsídios à
aviação civil, há destacar a suplementação tarifária concedida a aviação regional. São recursos arrecadados dos usuários da aviação d_oméstica brasileira (3%
do bilhete pago pelo passageiro) que
apenas transitam pelo Ministério da Aeronáutica e são repassados à'i Empresas
Regionais: Taba, Rio Sul, Tam, Nordeste e Brasil-Central.
A Infraero e Embraer não recebem
subsídios do Minístériô dá Aeronáutica.
Os recursos da primeiia proVêm de taiifas de serviços prestados. Os da segunda,
de sua atividade industrial. O valor das
importações referentes aos 5 últimos
anos fo; de US$ I ,660,000,000.00 (hum
bilhão, seiscentos e sessenta milhões de
dólares) não incluídas as importações
das empresas regulares de aviaç~o que
solicitani diretamente ao Ministério da
Fazenda as importações.
Não existe subSidio nestas importa~
ções é uma isenção parcial de impostos
(na ordem de 80%) para as empresas
ligadas ao Sistema de Aviação Civil.
Com respeito a combustíveis, há necessidade de consultar o Conselho Nacional de Petróleo.
6 - As idades médias da frota das
empresas são:
Varig- 13 anos e 8 meses
Vasp- 12 anos e 5 meses
Transbrasil - 11 anos e 5 meses
Há dez anos, a aviação comercial brasileira passou a se desenvolver no sentido

de ãumentar sua- capacidad_e de transporte_._ particularmente estimulada pel<t
evolução técnico-operacional da frota e
pela demanda das linhas de grande densidad_e de tráfego.
__ _
.
Em função da evolução tecnológica,
programas de reequipamento têm sido
desenvolvidos e elaborados pelas empresas de transporte aéreo comercial brasileiras, levando-se em consideração fatores como obsolescência da frota,_ tipo de
operação pretendidos e planos de manutenção compatíveis à operação, bem como problemas relacionados ao meio ambiente.
A frota que atl!almente atende ao
trariSj)orte aéreo brasileiro é composta,
aproximadamente, de 65% de aeronaves
},110

NQ Empre:s.a

Vari4cão A
Variacã:o %

1984

218

-

1985

1986
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de geraÇão ~nÜga, de 25% que utífizam
motores de nova geraçã-o e de 10% de
aenonaves turboélices.
A Varíg, em estudo de reformulação
da frota, pretende adquirir, anualmente,
pelo menos duas aeronaves de passagei~
ros (B747-400 e MD-11), e converter as
aeronaves de passageiros mais antigas
para aeronaves cargueiras.
A Transbrasil pretende, a curto prazo,
arrendar aeronaves B737-400 e B757.
O Departamento de A viação Civil não
tem informações sobre aquisição de aeronaves provenientes do leste.europeu.
7 - De 1984 a 1989, inclu_sive, as empresas de táxi aéreo no país cresceram
de acordo com o quadro abaixo:

1987

230

297

383

12

67

86

:s.s -

+29,13

+28.95

1988

...

1989

Alll!ENTO
T6TAL

497

279

83

31

219

+21,67

6,65

127,98%

No perfodo considerado foram autorizados pelo DAC, já descontadas as can- celac!_!!h_!!_m total de 279 empresas, o que
-representa um aumento de 127,98%
_ÉJmportante assinalar, que do total
de 497 empresas autorizadas, 104 têm
pequena partic~pação de_ pessoas jurídicas não ligadas à avião, sendo que dessas
apenas 11 têm participação de pessoas
jurídicas acima de 25% do capital sociaL
As empresas de táxi aéreo se colocam
no mercado de duas formas:
-aberta a qualquer usuário, mediante cobrança de tarifa pelo serviço a pres·
tar~

- aberta exclusivamente a grupos de
empresas-especificamente identifiCadas,
geralmente acioniStas do táxí aéreo. Nes~
te caso os serviços de táxi aéreo contra~
tados, geralmente, são suficientes para
absorver toda a demanda em atividades
dos empresários.
A maior demanda de aeronaves está
ligada à maior atividade empresarial,_o
í:jue, inegavelmente se amplia a cada dia
em todo o país.
A importação· de aeronaves é reali~ada _mediante _análise preliminar do
DAC, apreâando os aspectos operacionais, jurídicos e de infra-estrutura.
_ Nos çasos em que há deferimento do
pedido no âmbito do DAC, o pedido
é apreciado por_ uin colegiado da Comi~:
são de Cóbrden~ã"o do Transporte A~
reo Civil - COTAC, em que, além do
DAC, têm assento o áacen, Escex e Se
plan

Da ampla análise da COTA C redUnda
a _definição sobre o pedido de importação, devidamente ordenado por nonpas
dos segmentos envolvidos_.
No ano de 1989, o crédito para importação de aeronaves para empresa de táxi
aéreo atingiu apeitas a 80% do valai- estabelecido pela Cacex. - Octávio Júlio
Moreira Lima, Ministro d<~_: Aeronáutica.
Era o que tinha_a dizer Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR- JUTAHY MAG,'\LHÃES .EM
SEU DISCURSO:
REQUERIMENTO N• 628, DE !989
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50,. § z~ da Constituição Federal, requeiro seja enc~inhado
ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octáv~o Moreir~ Lima, o presenterequerime:nto
de mformaçoes, sobre as seguintes questões:
1 -Tem fuad~mento a notícia de_ que niesmo quando registr;;tdos ilícitos, como infração
à regulamentação dos aeronautas ou ainda
f~lta de cumprimento das inspeções perió~
dtcas de ~anutenç_ão, os seguros das aeronaves têm sido pagos? Existem recursos públicos envolv_i<_los neste processo?
2 - Quais os critérios para a aplicação
de recursos do Fundo Aeroviário? Qual o
montante das aplicações no período
1984/1989 e respectivos beneficiários? Qual
a políti~a do Mi_nist~rio da Aeronaútica, para
os pr6Xllllos anos, na aplicação do Fundo?
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3- Qual a política de ensino e treinamento
do Ministério da Aeronáutica para a formação de profissionãis quãliflc3doS para -a aviação civil? Prevê o Ministério a criação de
uma escola superior para a formação de pilotos, outras categorias- de tripulantes e para
técnicos de apoio aos serviços de terra, manutenção, meteorologia, eletrónica, navegação,
etc.? Esta seria uma escola civil ou militar?
4 - É verdade que a formação de Pilotos
está cada vez mais prejUdicada, tanto na formação teórica quanto prática, pelo fato de
que tem diminuído o tempo para a concessão
de habilitação, inclusive no treinamento de
pilotos de aviação comercial? Não seria conveniente e mais seguro estabdecer uma hierarquização no sistema de aeroclubes do País
de forma a fixar um conjunto _de 15 a 20
centros regi_onais credenciados à formação de
pilotos, os quais poderiam vir a sei subsidiados pelo Frundo Aeroviãii.O'T _
5 - Qual o montante de subsídios concedidos, nos últimos três anos, à aviação civil
no Brasil, inclusive Infraero e Embraer? Qual·
o valor dos subsídios concedidos aos combustíveis e óleos de aviação destinados à aviação
comercial nos últimos três anos? Qual O valor
das importações de aviões destinados a aviação comercial e particulares nos últimos cinco
anos? Existem subsídios na importação de
peças de reposiçãO de peça para aviões?
Quais?
6- Qual a idade média da frota comercial
civil no Brasil? Há estudos prevendo a subisti-tuição por aparelhos mais novos, de forma
a evitar a obsolescência- do equipamento de
vôo? Qual a previsão de origem destes equipamentos? O Leste Europeu poderá vir a
ser um dos fornecedores no plano de reequipamento da frota comercial?
7 - :b verdade que está havendo uma proliferação de empresas de táxi aéreo derivada
da importação desordenada de aeronaves por
empresas sem tradição no setor que apenás
as criam com o objetivo de amparar legalmente a internacionalização de aviões comprados no exterior para uso próprio?
Justificação
O aumento de acidentes na viação comercial - e de outros "quase acidentes .. , não
só no Brasil, mas também no exterior- tem
ressuscitado o medo de voar entre os usuários. Repentinamente, descobre-se que até
mesmo nos Estados Unidos 265 aeronaves
da frota comercial têm mais de vinte anos
e mais da metade possui mais de dez anos
de vida e uso intenso. De outra parte, são
:visíveiS os irripasses vividos por algumas em·
presas grandes da aviação civil, como Transbrasil e Vasp, que apresentam sucessivos déficits, exigindo até a intervenção governamental em suas gestões. Fala-se, como soluções, às vezes, na privatizaçáo da Vasp, outras vezes, na estatização da Transbrasil. A
verdade é que a indefinição do modelo de
organização da aviação civil no Brasil está
provocando tensões junto aos profissionais
que atuam na área e apreensões entre os
usuários.

Enqu?-n.tO isto fala-se que a internacionalização de aparelhos para aviação comercial
tornou-se um excelente negócio para grandes
empresas.
Diante deste quadro os usuários indaga)llse o que está acon:tecendo c_om a aviação civil
no Brasil? Como está se processando a formação de pilotos? Como estão sendo organi_zadas e reorganizadas as empresas comer·
ciais? Qual_o montante de subsídios oficiais
envolvidos na·aviação civil, tanto na internacionalização de aparelhos como na importação de peças e gastos com combustíveis.
·Finalmente, sabe-se que em toda a sociedade brasileira estãa avançando os proces..~os
de discussão paritária entre trabalhadores e
empregadores de forma a democratizar agestão de decis_ões que afetam sobretudÇl a qualidade dos serviços públicos. ·
Para sanar estas indagações estou enviando
este Re_querimento de Informações certo da
acolhida e apoio desta Casa.
Sala dãs Sessões, 24 de novembro de 1989.
- Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Conceda a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MARIA (PDT- AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas teorias clássicas
sobre os usos e costumes da_ civilização ocidentãl, e mesmo algumas da oriental, ·são,
na verdade, teorías e tratados sobre economia. Assim foi, talvez, o mais dássico tratado
nessa área, o que resultou no chamado marxismo. Por isso, a Economia é uma ciência
que perpassa por todas as Ciências Sociais.
Na Sociologia, na antropologia, na psicologia, em todas essas_ ciências~- a economia s-e
faz presente. Mesmo na Medicina, a Economia influência doenças e diagnósticos. Como
médico, já tiVe numerosas oportunidades de
constatar a importância da Economia na saúde psicossomática das pessoas.
Mesmo assim, o raciocínio da maioria das
pessoas é lento nessas questões. Mesmo ilus~
tres _economistas ficaram meio perplexos perante mudanças tão grarides, tanto no sentido
horizontal quanto no vertical, alterando profund,amente a vida da sociedade brasileira.
Somente dias depois, toda essa sociedade
vem-se recuperando desse estado catártico,
pa5mado, a que foi submetida com o Plano
Collor_. As.sim_a_ço_o_t~G.e também com quem,
no momento, ocupa esta honrosa tribuna.
Assim é o meu estado: aos poucos, estou
acordando da perplexidade a que fui arremessado; aos poucos, e vagarosamente, estou entendendo toda a complexidade do Plano e
_percebendo a dimensão de sua influência nos
usos e costumes do mundo brasileiro. É um
plano econômico, mas que afeta brutalmente
nossas vi(!a~. tap_to pobres quanto ricos, porém, como sempre, os m'ais pobres são mais
afetados: aquele trabalhador avulso, g bóiafria, o jardineiro, o bombeiro-hidráulico, o
carpinteiro;·o ajUdante de obras, a passadeira, a diarista, enfim~ todos aqueles trabalhadores avulsos que dependiam das pequenas
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obras das reformas, das ampliações e, mesmo, da construção da casa própria - são
milhare~ as residências em construção pelo
próprio dono, com administração e recursos
próprios, cujas obras foram, intempestivamente, interrompidas por absoluta falta de
recursos - , todos esses trabalhadores autônomos e diaristas perderam seus empregos;
estão nas ruas, -ã mercê da grande injustiça
que. mais uma vez,_preponderou nas relações
sociais em que estão envolvidos.
O Prof. Otávio Gouveia de Bulhões, eminente brasileiro, patriarca dos economistas,
disse, recentemente, que "a inflação poderia
ser eliminada sem toda essa coerção; não vejo
como melhorar o País deixando os pais na
miséria". Será que podemos constatar que
saiu a ditadura militar e entrou o Estado policial? Será que estamos perante a dicotomia:
Estado melhor ou Estado maior? Compreenda-se por este Estado maior toda a du"biedade
que o termo apresenta: Estado maior seria
o mesmo que nos submetermoS ao Estado
Maior?
O Jornal Financial Times, representante
do meio mais conservador dos Estados Uni·
dos, afirmou, há poucos dias, que "o Plano
_é incompatível com uma sociedade aberta e
Capitalista". Então, como é que o Congresso
se comportará dentro deste quadro de grande
exp_ectativa, de forte comoção? De graves
conflitos éticos, ideológicos e constitucionais? - .
.
Hoje, o povo está considerando que especulação seria apenas o que está no over, o
que foi desviado da produção para a especulação. Em cadernetas de pou'pança estão economias de décadas: estão, justamente, a falta
de consumo, a renúncia, o freio à inflação.
As dúvidas, -oS medos, a angustiosa espera
pelos próximos passos, próximas jogadas do
Governo, que sentimos no povo, aqui desta
caixa de ressonância que é o Congresso Nacional, estão a desequilibrar o- País. Não por
causa da inflação, mas pelo emocionalismo
que tomou conta de todos nós e, principalmente, do Governo, pela forma passional,
amadora e exibicionista com que o Senhor
Presidente vem agindo. Suas atitudes heróicas, entre aspas, como andar a 160 km numa
poderosa motocicleta, demonstram nada
mais que y.mª' grande imatu,ridad~. E o povo
percebe isto. Então, o País está nas mãos
de quem? Daquele que julga ter a força? Um
herói de televisão, que deixa as crianças entusiã.smadas e irónicos os seus pais?
Pergunto se, hoje, toda essa equipe que
integra o Governo não s~ estaria questionando quanto ao seu papel nessa grande celeu~
ma. E se as medidas econômicas não foram
preparadaS -iinProVisadainenie e- cuja dosagem se reVe]a excessiva, como a um Nero
que, no vigor de sua juventude tão _decan·
tada, botou fogo em Roma. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Teo.
tónio Vilela Filho.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO
(PSDB - AL. Pronuncia o seguinte discur-
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so)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso começa a discutir e votar, agora, a
polêmica medida provisória na 168, a que confisca saldos de conta-corrente e de apHcaçães
financeiras, inclusive da caderneta de poupança, até agora intocável. Com o_ confisco
da poupança, o governo não_ apertou apenas
a liquidez, feriu de morte a credibilidade do
sistema financeiro e dã própria instituição,

pois, afinal, segundo garantia toda a farta
divulgação oficial, a caderneta era protegida

pelo Governo até limites hoje superiores a
um milhão de cruzeiros.

Como considerar especuladores os que,

o pretenso fim da especulação, há muitas Outras perguntas a fazer. Mas infelizmente não
dá para esperar respostas de um Governo
que não consegue descobrir a tempo em seus
decretc~s_ ~ me_qidas provisórias inconstitucionalidades tão flagrantes que qualquer primeiroanista de Direito facilmente detectaria.
Era o ql!_e tinha a dizer
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~)
~Na presente Sessão, terminou o prazo para
apresentação de Emendas ao Projeto de Lei
do Senado n 9 249, de 1989, de autoria do
Senador Luiz Viana Fi!ho, que altera, atualiza e consolida a_ Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais.
Ao ProJeto foram oferecidas 25 Emendas.
De acordo com o disposto no ~egimento
Interno, a matéria será despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
prOferir parecer sobre as Emendas.s

atendend,o a apelos do próprio Governo, canalizaram suas reservas para um investimento
que pretendia financiar casas populares e saneamento basico? Como tachar de especuladores os que, ao longo de anos e anos de
contenção, reuniram saldos__m~destos para
enfrentar vicissitudes da vida? Como considerar especuladores os que permaneceram
São as seguintes as emendas oferecicom seus recursos na caderneta, sem se deixadas
rem seduzir pelos ganhos reais doovere dos
fundos de curto prazo, até oito vezes superiores aos da poupança'?
EMENPAS PE PLENÁRIO
Garante o Governo,· em discutível justifiOferecidas
ao Projeto de Lei do Senado
cativa, que os recursos do over migraram esn~ 249, de 1989, que altera, atualiza e
peculativamente para a caderneta, no último
consolida a Lei n~ 5.9-88, de 14 de dezemmes. A· realidade desmente o_ Governo: em
bro de 1973, que regula os direitos auto~
fevereiro, havia nas cadernetas cerca de 30,5
rais.
bilhões de dolares, mas noovercontinuavam
60 bilhões de dólares. Mais ainda, o estoque
da poupança em fevereiro foi precisamente
EMENDA
o mesmo de novembro, e muito inferior aos
N'i
37,4 bilhões de agosto do ano passado. Mes(De Plenário)
mo se compravada a migração especulativa,
O caput do art. 1~. passa a ter a seguinte
por que não congelar apenas os depósitos
redação:
de vulto do último mês? Mais ainda, se o
Governo quer tratar como e::;peculador todos
"Art. lo Esta lei regula os direitos
de autor."
os poupadores, por que tratar o depositante
da poupança mais severamente _qUe _o do apli·
cador do over? Este, afinal, pode sacar até
Justificação
20 por cento de seus_depósitos, qualquer que
Direitos de autor é a expressão usada interseja o valor, enquanto o poupador da cader·
neta ficou restrito a 50 mil cruzeiros. Há, -- nacionalmente do- tratar da matéria, pois refere_-se a uma relação jurídica exclusiva entre
como se Vê, mais ficção do que realidade,
o criador e a criação intelectual.
há muito mais perguntas que respostas nessa
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
confusa e discutível decisão, como de resto
Senador Jamil Haddad.
em quase todos os atas do novo Governo.
Quem afinal especula? Quem afinal gar<inte
N•2
a especulação? Pois o over, ainda no início
O caprit do art. 2? passa a ter a seguinte
desta semana, pagava taxas de 18% ao mês,
redação:
numa economia pretensamente estabilizada
e num celebrado quadro de deflação. Mesmo
"Art. 2" Para os efeitos dessa lei, a
agora, com -á queda da taxa do over a 9%
obra é bem m6vel."
ao mês, há a perspectiva de rendimento líqui~
do de 3,1 por cento. Os ganhos do over~
Justificação
night, hoje, sáo praticamente 'os mesmos do
Matéria doUtrinária e constitucional.
período da mais desenfreada especulação do
governo anterior. O que mudou, então? A
Os direitos- de autOr COnsagrados na Declaresposta, talvez, esteja na falta de credibi~
ração Universal dos Direitos do Homem e
!idade e_de_ _confiança do investidor, que já
OOllsiderildoS entre os direitos e garantias funfoi logrado e punido uma vez. O Governo
d~mentais do cidadão pela Constituição Brasileira não podem ser reputados como bens
precisa sinalizar com taxas cada vez maiores
móveis, poS-síVeis de expropriação. A obra
para suprir de juros e cruzeiros a confiança
sim é que é o bem móvel.
que destruiu no investimento.
Sala das Sessões, 6 de abril dé 1990. Nesse cipoal de lendas e de meias-verdaSenador Jamfl Haddad.
des, gue cercam o confisco da polipãnça e
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O inciso IV do art. 4'1 passa a a ter a
seguinte redação:
''Art. 4" ·····-·-·······-·~~·--·-·-········
IV -Reprodução - A cópia de obra
literária, científica ou artística."
Justificação
Matéria doutrinária.
O texto origi11:al enseja um privilégio.
O inciso considera reprodução "a cópia de
obra" e não do corpo mecânico que reproduz
a obra. Fonograma não é obra, mas a reprodução de obras, como o livro, o filme, a gravura, etc.
A se colocar um tipo de corpo- mecâri-icÕ-que se coloquem todos.
O que seria impróprio face à evol~:~ção tecnológica.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Jamil Haddad.
N•4
Supressão da alínea a do inciso VI do art.

4•
Justificação
Em se tratando de matéria doutrinária, a
expressão "colaboração'' não serve ao direito
autoral, pois o termo carece de precisão jurídica para firmar concretamente, o fato gerador dos direitos de autor: a criação intelectual.
A obra criada por dois· ou mais autores
é coletiva (objetodaalínea h), e foi produzida
com o empenho e anuência de seus cc-autores, caso contrário, não seria concluída.
A~colaboração é uma condição circunstancial da ação cole ti vizada, mas não a substância que lhe define a qualidade, a espécie.
Anotar o termo como definição é estabelecer
uma falsa dicotomia para O conceito da obra
coletiva; é provocar confusão para a aplicação da letra constitucional.
Sala das _Sessões, 6 de abril de 1990,
Jamil Haddad.
N•S
A alínea b do inciso VI do art. 4~ passa
ã ter a segr.iinte redação:
"Art. 4• ·········~··············~--······
VI - b) coletiva - Quando tem o
concursó-de diversos criadores.''

Justificação
Matéria doutrinária e co-nstitucional.
O texto origimi.f enseja um privilégio e fere
a _Constituição.
O que caracteriza a natureza coletiva de
uma criação intelectual pass(vel de reprodução não é a responsabilidade da pessoa física
ou jurídica que a publica sob seu nome ou
marca, mas o-concurso de diversos criadores.
todos identificáveis. Nem a Lei n~ 5.988 que
o projeto pretende reformar definia a obra
co,letiva com tanta impropriedade.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
Jamil Haddad.
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N•6

Justificação

Suprimir a alfnea i do inciso VI, do art.
4'.

Matéria doutrinária e constitucional.
O direito do autor é um direito de propriedade "Erga omnes". A Constituição Brasileira reafirma a exclusividade de seu domínio
por parte do autor. Como poderia o legislador ordinariamente manter esse direito ante
as pessoas jurídicas de Direito Privado?
Seria uma contradição.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.

Justificação

Matéria doutrinária.
O texto original enseja um erro -íncoii.tOf-

nável.
Audiovisual é um sistema pelo qual as pessoas podem observar um fenómeno ou mensurar as coisas pelos sentidos da audição e
da visão. Aqui, no caso, e um processo de
fixação da coisa-criada, isto é, preconcebida.
. Os processos de fixação da obra intelectual
não tem a qualidade da obra em si. A Lei
n" 5.988 que o projeto pretende reformar já

assimilara esse entendimento colocando o audiovisual (vídeo fonograma) entre os processos de fixação da obra. Senã6, teríamos que
colocar a "obra" fonográfica, a radíofônica,

a televisiva, ·a impres.o;;a e :assim pof diante,
atribuindo a quem possui, os recursos técnicos de reprodução_ da obra a _qualidade de
autor.

Sala das Sessões; 6 de abril de 1990.
Jamil Haddad.

N'7
Os incisos IX e X com sUas respectiva<; alíneas a e b do art. passa a ter a seguinte redação:
1- ........... ~· "·~·~"'·"·"·'' ''''·'·'·' '"'".
IX- Editor- a pesSoa física ·oú jurfdica autorizada pelo autor· a reprodução
gráfica: da obra.
X - Produtor.
a) fonogiáiü:o--- a pessoa física ou
jurídica autorizada pelo autor à edição
fonográfica ·da obra._
b) cinematográfico - a pessoa física
ou jurídica autorizada pelo autor a edição cinematográfiCa ou audiovisual da
obra.

Justificação
Matéria doutrinária e constitucional.
o editor e_ os produtores ·ron_{igtáfícos ou
vídeo fonográficos têm as mesmas _finalidades
precfpuas; reproduzir e publicar obras intelectuais. O princípio constitucional confere
aos autores o direito exclusivo de utilizar,
publicar ou reproduzir as suas obras. Assim,
para que esses produtores atinjam suas finalidades a primeira é a de estar autorizado pelo
autor para reproduzir e publicar sua obra.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Jamil Haddad.
O caput do art. s~ passa a ter a seguinte
redação:
"Art. s~ Não caem no dornfnio das
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, as obras por elas publicadas ou subvencionadas."

Jamil Haddad.

N•9

Supressão dos §§ 1 e 2 do art.. Y..
Justificação
Matéria est~;anha ao direito autoral.
.Sala d-as SessÕeS, 6 d~ abÍil de 1990.
Senador Jamil Haddad.
N~

10

Os incisos VI, VII, XI e XII do art. 6?
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 6"
I - "·"-"'~·"""""""""""""""'
VI - "As obras cin-eõúúográficas e as
produzidas por P!"Ocessos audivisuais,
análogos aos da cinematografia.
VII - As· obras fonogr.áficas e as produzidas por qualquer processo análogo
ao da fotografia.
Vlll- ....'" .. ~... : ...................... ..

XI- As obms de arte aplicada.
XII- As adaptações, traduções, interpretações e outras transformações de
obras originádas, previamente autoriz"adas, e não lhes causando danos, se aprescntem __comQ criação intel~çtual nova".
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A interpretação artística é uma criação intele_ctu_al concreta, de forma viva, mesmo
quando elaborada sobre outra criação preexistente, sob a forma escrita. Ela tema fonna
de expressão do que é inexprimível apenas
pela palavra escrita, ela é passível de reprodução, mas é uma criação intelectual por sua
própria expressão e não por estar fixada num
suporte materiaL
_
Ela é a criação que atribui forma de expressão à obra dramática e dramático - musical
constituindo a finalidade destas.
Fin8.lmente, a interpretaçãO artística de
uma obra preexistente é uma modalidade de
transformação criativa da obra original e resulta numa obra derivada.
Não foi por acaso que o novo texto constitucional, em seu artigo XXVIII, explicitou
que são asseguradas, nos termos da lei, a
produção às participações individuais em
obras coletivas e o direito de fiscalização do
aproveitamento económico das obras que
criarem os de que· participarem aos intérpretes.
.
Sala das Sessões, 6 de ab.ril de 1990.
Senador j~il Haddad.
NG 11
O ·caput do art. 7" passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 7" São protegidas como
obras coletívas e assegurados os direitos
dos criadores das partes que as constituem as coletâneas ou compilações, co~
mo seletas,_c_ompêndios, _a_ntologias, enciclopédias, dicionários, jornais, revistas, coletâneas de textos legais, de despachos, de decisões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou judiciais,
desde que pelos critérios originais de forma constituam criação intelectual autônoma".

·Justiflcàção
A consideração de criação artística é absolutamente subjetiva. Além do mais, o caput
do artigo considera as obras intelectuais, independente do mérito ou destinação.
Para a Convenção de Berna, da qual oBra- si! é signatário, os termos "obras literárias
e artistícas" compreendem todas as produções-do domínio literári_o, científico e artístico
qualquer que seja o seu modo de forma de
expressão (artigo 2~). E mais, são protegidas
como obras originais sem prejuízo dos direitos do autor da obra original, as traduções,
adaptações, arranjos da música e outras
transformações de uma obra literária ou artística. Ora, se· o Princípio de Berna é a proteção
dos direitos dos autores sobre suas obras literárias e artísticas, qualquer que seja o modo
ou forma de expressão e se são protegidas,
i:nth.i.síve-·como- oh r as- -orig"imüs- -a:-tt-a<iuçóes~
adaptações, arranjos e outras transformações
de uma obra literária e artística, porque a
criação do artista intérprete não será conhecida com precisão conceituai pelo legislador
ordinário e os direitos sobre essa criação não
serão corretamente protegi~as no Brasil?

Justificação
Matéria Constitucional.0 texto original do projeto não atende ao
preceito constitucional de assegurar a proteção às participações individuais em obras coletivas e permite o domínío da obra por pessoa f{sica ou jurídica de direito público ou
privado contrarjando, inclusive, jurisprudência do STF.
É o que _caracteriza a originalídade .da obra
original ou derivada é a sua forma.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Senador Jamil Haddad.
N"l2

O caput do art. s~ passa a ter a seguinte
redação:
-"Art.. 8"- É titütar de direitos de ãutor quem adapta, traduz, arranja, or·
--questra ou interpreta obra caída no domínio público, não podendo opor-se a
outra adaptação, tradução, arranjo, orquestração ou interpretação, salvo se for
cópia de sua.
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Justificação
Matéria doUtriõ.ária e constitucionàl.
O texto original do projeto exCI~i a forma
da interpretação artística.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1990 . . . :. ._
Senador Jamil Haddad.
N' 13
Suprimir o parágrafo único do art. 10.

em cujo nome, pesudômino ou sinal convencioilal for utilizada".
Justificação
Matéria Doutrinária e Constitucional.
O projeto visa regular os direitos de autor.
A figura do colaborador é estranha à matéria.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. SenadO! Jamil Haddad.

Justificação
princípio constitucional, suprime o direito ex~
clusivo do autor de utilizar a sua obra, transferindo esse direito para o-doJníriiO-âos proprietários de jornais, revistas e periódicos.
O artigo protege o títUlO da obra. Por sua
vez, o parágrafo há que se referir ã título
e não ao titular da publicação.
Admitindo-se, no entanto, a possibilidade
de ter havido erro material, a redaçáo deveria
ser: "O título de publicação períodicas ... ",
já que o caput do artigo em discussão refere-se a proteção do título da obra e não ao
seu titular.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
Senador Jamil Haddad.
N• 14

13 passa a

tú

aseguinte

redaçáo:
"Art. 13. "Coil.sideia::Se autor, não
havendo prova em~crntrário, pessoa
física que, por uma das modalidades de
identificaÇão referióas no artigo anteriof
tiver, em confoJ'Illidade c_om o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua
utilização".

a

Justificação

O registró da obra, a que se refere o texto
original do projeto, não é COnStitutivo de direito. Assim, bastaria que, um verdadeiro autor registrasse a sua obra para que qualquer
um a publicasse e assumisse a sua autoria.
Quantos aUtores, inclusive faffiosos, não tém ·
suas obras inéditas e até publicadas, sem registro?
A finalidade de apropriação da criação
alheia está explícita no parágrafo ú_nico deste
artigo, o que seria uma imoralidade. __
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
Sena-dor Jamil Haddad.
-N~

IS

Supressão do parágrafo único do art. 13.
Justificação
A finalidade- de -apro"priação da criaçlio
alheia está explícita no parágrafo único deste
artigo, o que seria uma imoralidade:
Sala das_Sess.ões, 6 de "abril de 1990. Senador Jamil Haddad.
N~

O caput do art.
redação:

~4

mais sagrada, a mais legítima, a mais pessoal
das propriedades". E o dire~to moral do autor
é inalienável e irrenunciável. E é também
a nossa Constituição que afirma: "É garantido o direito de prOpriedade"; (art. 5? XXII).
Assim sendo, náo pode a lei ordínária
transferir pai"a terceiios um direito a que a
lei maior assegura exclusividade.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Senador Jamil Haddad.

N• 17

O texto original do projeto contraria o

o caput do art.
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passa a ter a seguinte

"Art. 14. "A autoria da obra coletiva é atribuída àqueles que cc-autores

O parágrafo Unico do art. 14 passa a ter
a seguinte redação:

.

"Parágrafo único. "Não se considera cc-autor quem simplesmente auxiliou
o aUtor na prOdução da obra intelectual,
revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando, ou dirigináo sua edição ou
qualquer processo de comunicação ao
público."

Justificação
O jurista Pontes de Miranda nos ensina
que: "se pela melhor exegese não se pode
excluir a autoria -original ou derivada, individual ou coletíva, conforme a hipótese fática
-também não se confundem as linhas divisórias, nem os conceitos fundamentais. Criação
é criação. Existe ou não existe". Se há- a criação, há autoria, se mais de um autor, cc-autoria. Nunca uma imprecisa colaboração.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
SenadOr Jlimil Uaddad.
--- N~ 18
Substituir a palavra participante contida no
texto dos§§ lu e zo do art. 15:
"Art. 15 ............... " ................... .
§ 1~' Ao co-autor de obra coletiva,
cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as
faculdades inerentes à sua criação como
obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à ex-

ploração da obra comum.
§ zu Qualcjuú- dos- cc-autores, no
exercício de seus direitos morais, poderá
proibir que se indique ou anuncie seu
nome na obra coletiva, sem prejuízo do
direito de haver a remuneração contratada."
Justificação
Matéria Constitucional.
Diz á Constituição:
"Aos aUtores pertence o dífeito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução _de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempO que a lei fixar"
(art. 5", XVII).
O direí(o exclusivo que pertence aos autores de autorizar ou não a utilização de suas
obras. é um direito exclusivo visa, exatamente, assegurar.os reflexos econônücos de um
,direito de propriedade muito especial. Para
os pensadores da Revolução francesa, "a

N'19
O § 3\' do art. 15 passa a ter a seguinte
redação:
--"§- .3? Cábe aos co~autores o exercício de seus direitos morais e patrimoniais
sobre o conjunto da obra coletiva".

Justificação
Em seu art. s~, incíSo XXVIII:
A Constituição dispõe: "São assegurados,
nos termos da lei;
a) a proteção às participações individUais
em obras coletivas e à reprodução da imagem
e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas;
b) o direito de físcaliiã:ção -do aprOveitamento econômíco dã.S obras que criarem ou
que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais
e associatívas;
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
Senador Jamil Haddad.

N• 20
O caput do art. 21 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 21. Onde ,se lê "que produziu", leia-se "que criou".
Justificação
A substituição do verbo "produzir" por

''criou" resultante de idéia de que_a criação
é Inerente à autoria e não-à prõdução. O
romancista cria o romance e a gráfica produz
o livro.
Sala das Sessões, 6 de_ abril de 1990. Senador Jlimil Haddad.
N• 21

O caput do art. 23 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 23. Os co~autores da Obra intelectual exercerão de comum acordo seus direitos."
Justificação
Supre-me a expressão "salvo expressão em
contrário". uma vez que sendo o exclusivo
direito, convenção em contrário, estaria eivada de nulidade.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Senador Jamil Haddad.
N? 22
Art. 24

Suprimir.
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Justificação

A matéria já se encontra regulada no art.
15, com a emenda proposta.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990.
Senador Jamil Haddad.
N• 23
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ma é intelectual, da qual nasce a obra deri·
vada.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Senador Jamil Haddad.
(A Comissão de Constituição~ Justiça
e Cidadanfâ.}

O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Sousa)
- está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 10
minutos.)

O SR. PlU:SIIJEl'ITE (POrripeude Sousa)
......:Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a próxima
sessão ordinária a seguinte

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 6 DE 1990

O inciso I do art. 25 passa a ser o seguinte:

"Art. 25: ............. ~ ...................... .
I - O de autorizar e utilização de obra".

Justificação

A primeira expressão do direito moral do
autor, personalíssimo e exclusivo, é aquele
consagrado na Constituição: o direito de autorizar a utilização de sua obra. Portanto,
desencabeçar a série dos direitos_ enumerados
neste dispositivo.
-- .Por conseguinte, há que se modificar a re~
dação do parágrafo primeiro deste artigo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990. Senador Jamil Haddad.

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 193 DE 1989
(Tramitando em conjunto_ com os
Projetas de Lei do Senado
n• 255 e 279, de 1989)

Justificação

Discussã_o-, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n'·' 193, de 1989, de autoria
do Senador Ronan 'Tito, que dispõe sobre
o estatuto da criança: e do adolescente, e dá
outras providências, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, favorável ao projeto e às Emendas n"' 3, 5, 7 a 10, 12, 18,
20 a 22,24 a 36 e às de o<~~ 1 e 19, nos termos
de subemendas que oferece; contrário âs de
n~~ 2 e 6; e pela prejudicialidade das de n~
4, 11 e 23 e dos Projetas de Lei do Senado
n\.s 255 e 279, de 1989.

Matéria Doutrinária.
A questão tratada no artigo não é da delegação, mas de presunção legal. É inaceitável
a parte final que só admitiria após sentença
judicial, transitada em julgado, a utilização
indevida. Essa rigídcz revogaria disposição
do Código Penal, do de Processo Penal e
do _Código de Processa Civil, quebrando a
sistemática jurídica nacional. Certamente, a
nível contratual, o diretor no próprio resguar·
do do seu direito obteria as autorizações ne·
cessárias.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1990, Senador Jamil Haddad.
N7 25

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 255, DE 1989
(Trimítando ein conjuD.io com os
Projetas de Lei do SeJ;tado
N•' 193 e 279, de 1989)
Discuss-ão;·e-m tUrrio único, dO Projeto de
Lei do Senado n9 255, de 1989, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

O caput do art. 30 passa a ter a seguinte
redação.
"Art. 30 Depende da autorização
prévia e expressa do autor, ou de quem
represente, a utilização da obra ou sua
transformação, por qualquer forma.
meio ou processo, tais como":

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado
N''' 193 e 255, _de 1989)

N'24

O caput do art. 26 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 26. Para o exercício dos direitos morais sobre a obra cinematográfica
presume-se autorizado o diretor, como
representante legal dos demais cc-autores".

Justificação
Autoria não significa titularidade.
Produção é uma das modalidades de reprodução.
Os diversos incisos, ora se referem a forma
de transformação ora a meios de reprodução.
Assim, no caput é mais apropriado substituir
"~redução" por "transformação". Esta últi·

-2-

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto_de
Lei do__ Senado n~ 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
arts. 32 e 34 da Lei n1• 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que institui o Código de Menores,
dando-lhes nova redação na conformidade da
Constituição Federal em seu capítulo VII,
arts. 226, § 3°, e 227, caput, tendo
PARECER, sob n• 48, de 1990, da
·-Comissão Temporária, pelã prejudiCialidade.

Regulamenta a distribuição de jornais
e revistas no Senado Federal.
A Comissão DlreiOfá do Senado Federal,
usando da competência que lhe confere oRe·
gimento Interno, e considerando a necessidade de redisciplinãr a distribuição de jornais
e revistas para autoridades da Casa, a fim
de reduzir custos, consoante exposiçãO- de
motivos da Secretaria de Sei-viços EspeCiais,
constante do Processo nd 000521f90-6,res01ve:
Art. 1~ A distribuição de jornais e reVistas para Senadores- e 6rga-os da Casa será
feita segundo os crité-riOs e quotas estabelecidas neste Ato.
§ 1~ Cada Senador, receberá exclusivamente no respectivo gabinete ou- residência,
de acordo com sua escolha, o total de 4 (quatro) jornais, sendo 1 (um) de Brasília, 1 (um)
do Rio de Janeiro, 1 (um) de São Paulo e
1 (um) do Estado representado, e 1 (uma)
revista de sua preferência. § 29 A Direitoria Geral, a ConSuito!iã
Geral e a Comissão Permanente de Licitação
poderão solicitar até 2 (dois) jornais, a serem
entregues nos respectivos gabinetes.
· § 39 O Comitê deimprensa poderá solici~
tar até 4 (quatro) jornais, a serem entregues
no respectivo comitê. __ ~
_
§ 49 A Subse_cretaría de Biblioteca e a
Subsecretaria de Divulgação poderão scilicitar todos os jornais e revistas necessários aos
seus serviços_, ,que passarão a fazer parte do
arquivo.
Art. 2? Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o-Ato da Comissão
Diretora n? 34, de 1988.
Sala da Comissão Diretora, 28 de março
de 1990. --Nelson Carneiro- li-am Sãr8iVa
-- Mendes Canale - Pompeu de Sousa Antônio _Luiz Maya"- ~~bor Júnior.
ATO DO PRESIDENTE
N• 41, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
sua competência regimental e regulamentar, em confOrmidade com a delegaç-ão de
competência que lhe foi outorgado pelo Ato
da Comissão Diretora nG 2, "de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo_ n•
003.109/90-9, resolve:
Rescindir o contrato de trabalho da servidora Graziela Natalina de Oliveira Gabriel,
Assessor Técnico, DAS-3, do. Ga,binete do
Senador Almir Gabriel, contratada sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
d~
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Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, a partir de 20 de_ março de 1990.
Senado Federal, 5 de abril de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
EXTRATO DE TERMO Dll OCU-pAÇÃO

Imóvel: Apartamento 201. Bloco "G" da
SQS 210, tra.D.sferido para o Senado Federal
pelo Ministério dos Transportes, de acordo
com a Portaria Sucad n" 379, de 16-2-90, publicada no D.O.U. de 20-2-9-0.
Nome do Ocupante: Delza Maria de Oliveira Batista
CPF' 144149101-53
Órgão: Senado Federal
Cargo:.Técnico Legislativó "E'-'_

Matrícula: 3472
Vigência do termo de ocupação: 2-2~2-9IT
Brasília, 4 de março de 1990. - Amaury
Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria
de Admiriisiraçâo de Material e Patrimónío.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
DOS CONGRESSISTAS

RELATÓRIO 1989
Brasllia i 99{(
Administração Atual
Administração a tua! do Instituto de Previ-_

dência dos COngressistas -IPC, eleita, respectivamente, pelo Senado Federal e Assembléia Geral, está assim constituída:
Presidente: Senador Ruy Bacelar
Vice-Presidente: Deputado Lúcio Alcan!ara
Conselho Delibe.rativo:
Titulares
Senador Affonso C2.margo
Senador Afonso Sancho Senador Chagas Rodrigues
Deputado Alvaro Valie
Deputado Amaury Müller
qeputado Cid Cir-valho
Deputado Domingos Juvenil
Deputado Fernando Santana
Deputado Simão Sessim -

Suplentes
Senador Jarnil Haddad
Senador Moisés Abráo
Deputada Abigail Feitosa
Deputado Carlos Benevides
Deputado Geraldo Bulhões
Deputado Raul Ferraz
Dr. Henrique Lima Santos
Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa
Dr. Jorge Odilon dos Anjos
,
A eleição do presidente e do vice-presidente deu-se em sessão do Senado Federal
no dia 28-3-89, publicada rlo DCN do dia
29-3-89 e a eleição do Conselho Deliberativo,
pela Assembléia Geral, foi reálliada iii:> dia
29-3-1989. .
.
O Conselho Deliberativo elegeu como tesoureiro efetivo o Senador Nabor Júnior e
como tesoureiros substitutos o Senador José
Ronaldo Aragão e o Deputado Aécio de-Bar·
ba.

Quadro Social

O número de segurados do IPC é o seguinte:
Contribtiílltes obrigatórios .............. 594
Contibuintes facultativoS .............. 4.935
Novas inscrições em 1989 ................ 350
CancelamentoS de inscrições em 1989. 300
Número de pensionistas em 31-12-89:
Contribuintes obrigatórios .............. 669
Benefidáiíós de c. obrigatórios .. . . . . . . . ~22
Contiibiifiités facultativos ............... 612
Beneficiáríos de c. facultativos .......... 359
Ao tírldif~se o ario de 1989, na honrosa
condição de Presidente do Instituto de Previdénda dos Congressistas -IPC, empossado
a· 4 de abril do ano passado, para o biénio
1989 a 1991, temos a satisfação de apresentar
à Assembléia Geral o relatório anual de nossas ativ~dades, atendendo o disposto no inciso I do art. 16 da Lei n\' 7.087, de 29 de
dezembro de 1982.
Centrando nossos esforços em busca da
realização do nosso objetívõ maior, ou seja,
a promoção do bem~estar social dos nossos
segurados, persegui'!los uma administraçác;>
efieaz,---a-ustera. transparente, fiscalizada e
subsidiada pelo Conselho Deliberativo e por
todos os nossos filiados.
Fundamentados na meta de uma administração transparente e proftcua, decidimos, ao
tomar posse_, realizar uma detalhada auditoria para fazer um levantamento contábil
no órgão, que no~rpermitisse conhecer claramente a situação-económiCo-financeira e patrimonial na entidade.
A au:diioria do Congresso Nacional, reali-zada pelos auditores Dr. Vicente Sebastião
de Oliveira, do Senado Federal e Dr. Edson
Pedrosa, da Câmara dos Deputados, apontou
di.,..ersas irregularidades comprometendo a
gestão·anterior. No relatório resultante desse
trabalho, destacamos a constatação de faltas
graves, ·a s'aber:
·_-_-inobservâncíã-do dispositivo legal que
estabelece a necessidade de anuência prévia
do Conselho Deliberativo para aplicações financeiras e investimentos;
-aplicações em CDB, RDB,'letras de
câmbio, TDA, debêntures, obrigações da
Eletrobrás ~concessão de empréstimos a taxas de juros bastante inferiores -às de mercado;
- dlreclOUamento das aplicações do saldo
disponível para instituições privadas, contrariando as normas do instituto, e sem apresentar qualquer vantagem para o mesmo;
-descumprimento de rotinas, legal e administrativa, regularmente adotadas para
movimentação de contas bancárias, utilizandq documentos inadequados para a realização das operações e assinatura individual.
Com o objetivo de esclarecer as irreiulariaades apOntadas pela auditoria nas _aplica-_
ções financ~iras, foi sQ.\icitado ao Banco Central o rastreariiento dos documentos de todas
as operaç-ões suspeitas, no que estamos sendo

Abril de 1990

atendidos. Em janeiro deste ano já rece-bemo~ do referido órgão um documento no qual
relaciona algumas das operações, confirmando as irregularidades.
_
Solicitamos através do Ofício n" 173/89 ao
Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Alberto Hoffmann, a realização de
uma inspeção especial, no que fomos atendidos prontamente. Essa inspeção foi realiZada por técnicos da Secretaria de Auditoria
~daquele órgão, na qual foram comprovados
·os p-rocedimentos irregulares e c_ujo relatório
se encontra ã apreciação do plenário do egrégio Tribunal, sendo o Ministro Relator -Dr.
Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça. ·
O Relatório dos auditores do _Congresso
Nacional foi encaminhado aos Presidentes
das duas Casas no dia 8 de junho de 1989,
sendo que a Mesa Diretora do Senado Federal constituiu uma Comissão eSi)f:cial, cujo i-elato r foi o Senador Ney Maranhão.
Já a Mesa da Câmara dos Deputados const!tuiu uma, coinisSáo especial de inquérito,
tendo como Presidente, o Deputado Antonio
Mariz; Vice~Presidente, o Deputado Eraldo
Tinoco; Relator, o Deputado Egídio Ferreira
Lima e como membros os Deputados Farabulini Júnior, João Paulo, Jorge Arbage,
Gonzaga Patriota e Ivo Lech. Aguarda-se para o mês de abril o encaminhamento do parecer conclusivo dessa Comissão, para votação
em Plenário.
O Conselho Deliberativo do -IPC, dente
da necessidade de contratar um advogado para Cpntestãf a açãO de Prestação de Contas
proposta pelo Deputado Gustavo de Faria
e_para patrocinar ações de ordem cívil e crÍmi~
ilal contra os atas irregulares praticados pela
gestão anterior, aprovou em reunião do dia
21-6-89 a contratação do advogado Dr: Leopoldo Cesar Fontelene, que tomou e vem
tomando todas as medidas judiciais cabíveis,
objetivando punição aos culpados e ressarcimento dos prejuízos ao IPC.
D_entre taiS medidas judiciais, Convém ressiltar as seguiiltes iições ajuizadas:
Justiça Federal de Brasllia
1 - Processo V-963/89
Autor: Gustavo de Faria

Ação ordinária de_ Préstação d,e Contas,
julgada improcedente, encontra-se em grau
de recurso no Tribunal Regional Federal.
2-6' Vara
Processo no 1-930/89
Ação de responsabilidade civil, proposta
pelo IPC, sendo réus o Deputado Gustavo
de Faria e a CELTEC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;
3 -6Êl Vara
Processo n~ 1-1112189-AO
Ação ordinária de responsabilidade civil
proposta pelo IPC contra o Deputado Gustavo de Faria e a Rural e Colonização S/A,
IfP Títulos e Valores Mobiliários, Credimus
Distribuidora _de_Títufos e Valores Mobiliários, Banco do Estado do Rio de Janeiro BANERJ, e Fundação de Seguridade de Minas Gerais- FUNDASEMG.

4-9·Vara
Processo 1-547/89

Ação ordinária de responsabilidade civil
proposta pelo IPC contra o Deputado Gustavo de Faria, Credimus Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Fundação de

Seguridade de Minas Gerais -

FUNDA-

SEMG.
5 - 6• Vara do Rio de Janeiro

Processo n" 26-614189
Consignação em pagamento de juros em
debêntures proposta por A Rural Coloniza-

ção 'S/A.
6-
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Acompanhamento do inquérito poli-

cial em realização na Delegacia de Polícia
Fazendária da Superintendência da Polícia
Federal no Distrito Federal, para apurar atas
praticados na administração Gustavo de Fa-

ria, no IPC.
Administração

Com o intuito de melhorar a qualidade dos
serviços e o _atendimento aos segurados, assinamos, com o Banco do Brasil, convênio para
pagamento da folha de pensões a ex-parla-,
mentares, ex-funcionários e beneficiários. O
Banco do Brasil, de acordo com o convénio,
comprometeu-se a creditar os proventos na
conta do beneficiário, automatícamente, eliminando os atrasos nos pagamentos, assim
como incumbiu-se de abrir conta aos favorecidos do IPC, para recebimento dos benefícios, sem exigir depósito inicial ou qualquer
formalidade.
Em conformidade com as normas institucionais e com.·a -aprOvãção do Conselho Deliberativo, decidimos que toda e qualquer aplicação financeira dos recursos disponíveis do
IPC seria realizada em bancos oficiais- Banco do Brasil e Caixa Económica Federal.
Em reunião do Conselho Deliberativo realizada em 9-8-89, propusemos consignar, na
legislação e no Regulamento Básico do IPC,
um instrumento, em caráter obrigatóriO, determinando que, ao final de cada administração, seja realizada uma auditoria interna
e externa, com a finalidade de preservar- a
integridade da gestão a se encerrar e oferecer
um panorama real da situação da entidade
à nova administração, proporcionando-lhe
condições de iniciar seus trabalhos com segurança.
Consciente da urgente necessidade de uma
revisão e atualização das normas e procedimentos operacionais, assim como de uma
avaliação da estrutura e desempenho do instituto em relação aos seus fins, constituímos
uma comissão para estudar e propor a consolidação da legislação do IPC (incluindo normas internas, análise dos benefícios e as possibilidades de sua ampliação) para examinar
os registras contábeis e sua adequação às normas vigentes, para eliminar os entraves burocráticos e administrativos.
Detectada a necessidade, contratamos,
com a competente aprovação do Conselho
Deliberativo, os serviços de renomada Em, presa de Atuária e Estatfstica- STEA, dirigida pelo Dr. Rio Nogueira, para elaborar
minuciosa análise atuarial do instituto, a:va-

liando sua sanidade financeira a longo prazo,analisando os benefícios concedidos pela legislação existente e as possibilidades de sua
ampliação, em confronto com as perspectivas
de receita da entidade.
Na tentativa de ampliar os benefícios oferecidos pelo IPC aos seus segurados, estamos
concluindo estudos iniciados em meados do
ano passado referentes à implantação de planos de consórcios de bens duráveis, tais como: automóveis, televisores, motos e vídeocassetes._ Contatos e estudos, já em fase
adiantada, vêm também sendo desenvolvidos
para a implantação de planos de saúde e fi.
nanciamentos d_a casa própria através da Caixa Eco~ômíCa Federal.
Com a fíilalidade de aprimorar o atendimento ao segurado, oferecendo maior credibilidade em nossas informações, dinamizamos o serviço de microfilmagem dos documentos e anotações referentes aos nossos filiados, tendo sido microfilmados no ano de
1989 o total de 1.208 pastas.
·
Fizemos constantes apelos ao PRODASEM com o objefivo de implantar no sistema
todos os dados cadastrais e serviços que ainda
faltam, uma vez que temos encontrado enormes dificuldades quando precisamos prestar
informações estatís-ticas. Isso tem-nos acarre~
tado sérias dificuldades administrativas, para
fornecímentos de dados solicitados pela empresa que está realizando os estudos técnicos
a tua riais.
Beneficios e Serviços

1.

Pensões

O Instituto de Previdência dos Congressistas _: IPC, atendendo a sua finalidade
principal, que é a de conceder pensões a seus
segurados, tem reajustado, mensalmente, este benefício;- obedecendo a todas as nonnas
l.egais, de acordo com os índices estabelecidos
para o aumento do funcionalismo público da
União, tendo efetuado os pagamentos rigorosamente em dia. Pagou no ano de 1989, a
seus pensionistas e beneficiários, o montante
de NCZ$59.466.737,59, o que corresponde
a 8.337.549,44 BTN, contra um montante pago em 1988 de CZ$ 3.126.599.499,06 (cruzados), o que corresponde a 4.026.625,30 BTN,
representando um acrésciri:to no ano de 1989
de 107,06% em relação ao ano anterior. Este
acréscimo considerável deveu-se ao aumento
de mais 122 novos _pensionistas e à política
económica do País,-com uma inflação sempre
-crescente.
2.

Auxílio-Doença

Foí-Col:tCêdido 302 awu1jos-doença no ano
de 1989, no valor de NCz$ 94.878,37, o que
corresponde a 13.302,45 BTN, que comparados com o montante pago em 1988, equiva.lem a 7.897 ~87 BTN, apresentando um crescimento de 68,43%.
3.

AuxOfoMFuneral

No ano de 1989 foram ressarcidas despesas
com 15 funerais, no valor total de NCz$
12.834,97, correspondente a 1.799,53 BTN
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contra 6,08 BTN pagas em 1988, apresentando um acrésciino-de 2.949,75%.
4.

Pecúlio Parlamentar

No ano de 1989 o IPC pagou o- valor tOtal
de NCz$ 265.473,71, nos moldes estabelecidos no Decreto Legislativo n" 96, de novembro _de 1975.
5.

Pecúlio Facultativo

Os valores das contribuições para a Caixa
de Pecúlio tiveram a forma de cálculo alterada para torná-los mais condizentes com a
realidade a tua!, tendo em vista que os mes-,
mos estavam sem qualquer correção desde
o ano de 1986. Através da Resolução n\' 25,
de 29-11-89, estabelecemos novos valores,
passando a contribuição mensal para o Fundo
Assistencial de 1/100 (um centésimO) do salário mínimO e a contribuição para a formação
do pecúlio de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
6.

Empréstimos

A política de empréstimos process_ou-se,
inicialmente, nas mesmas características dos
anos anteriores, isto é, a 10% ao mês até
agosto. Porém, em virtude da enorme escalada inflacionária que atingiu o Sisterria ecOnómico do País e atendendo a orientação dá
Tribunal de Contas da União, esta administração viu-se obrigada a adequar a taxa praticada à atual política económica, passando a
operar com uma taxa flutuante na base de
80% dos índices estabelecidos para a correção da poupança. Mesmo assim, o IPC continua oferecendo a seus segUrados empréstimos a custos bem inferiores aos custOs de
merçado.
O valor do _empréstimo também sofreu
atualização mês a mês, de acordo com a taxa
.de inflação do mês imeditamente anterior,
tendo sido emprestado no ano de 1989 o montante de NCz$ 6.081.916,82.
7.

Aplicações Financeiras

Em 1989", a administração do IPC, preocupada principalmente com a segurança de seus
investimentos, porém sem se -descuidar de
garantir a melhor rentabilidade, sempre com
a aprovação do Conselho Deliberativo, canalizou suas aplicaçõeS pai-a bancos oficiais
(Banco do Brasil e Caixa Económica Federal)
em poupanças e "overnight", tendo sua receita patrimonial atingindo o total de NCz$
74.359.793,35, o que corresponde a
6.789.732,59 BTN que, comparados com dados de 1988, nessa mesma rubrica, corresponde a 5.125.913,62 BTN, constando um
crescimento de 32,46%.
Situação EconômicoMFinanceira

Analisando os valores expressos nos de~
monstrativos financeiros levanta'do em
31-12-89 e comparando-os com os valores
apresentados em 3I-12-88, através de um único indexador (BTN), verificamos ·um crescimento positivo dos principais indicadores patrimoniaiS". -
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A administração do institutO teve de desen-

volver enormes esforços para recuperar os
inúmeros problemas que se apresentaram,
buscando maior rentabilidade e maior segurança de s_eusinvestimento~, canalizançJo suas
aplicações para bancos oficiais, conforme determina a legislação.
Visando, também, o lado magnânimo e so-

cial da instituição, continuou oferecendo empréstimos a seus segurados a uma taxa abaixo
da inflação. A maioria dos mutuários, insegura com a atual política económica do País,
deixou de s.olicitar empréstimos, havendo
uma retração desses após o més de setembro

de 1989.

-

Comparando as receitas apresentadas em
31-12-89 com as do ano de 1988, verifica-se
um crescimento em quase todas as rubricas,
tendo o grupo Receita Tributária apresentado um incremento de 78,35%, justificado
apenas pela atualização dos salários, o que
provocou, automaticamente, a correção das
contribuições; o grupo de Receita Patrimonial apresentou um cresciinento real de
32,45%, mas convém salientar que esse grupo
ficou altamente comprometido no ano de
1989 com as aplicações duvidosas do exercício
anterior, notadamente no caso da aquisição
de debêntures de A Rural Colonização SIA
no valor de Cz$ 4.438.889.509,00, em
29-12-88, que ficou parado dur-ante todo
ano, sem qualquer rendimento, uma vez que
encontra-se sub judice, provocando um decréscimo de aproximadamente 50% nessa ieceita; o grupo Receita de Transferências Correntes apresentou um crescimento de
85,09%, jutificado pelo aumento das contribuições,

-o

As despesas, paralel~mente às Receitas
também apresentaram um crescimento substancial, tendo as despesas com pagamento
de pensões atingido um crescimento de
88,30%, superior, portanto, ao crescimento
das Receitas Tributárias em aproximadamente 10%. Entretanto, o bom desempenho financeiro apresentado possibilitou, pela primeira vez, a formação de Reservas A:tuariais,
para fazer face aOs- pagamentos de benefícios
a conceder, embora estejamos ainda muito
aquém dos índiceS té-cnicos detcirmiõados pelos cálculos atuariais. Permitiu, tãmbém, pela
primeira vez, a formação do Fundo de Liquidez Congressual, em cumprimento à legislação. Estas reservas representaram UI_!l acr~s
cimo de 145,48%, tendo sido utilizado para
a constituição das mesmas todo o superávit
do exercício atual.
Foi constituída, também no ano de 1989,
a conta de Provisão para Cobertura de Apli»
cações Duvidosas (debêntures), tendo sido
utilizado para sua constituição_ o Superávit
de Exercícios Anteriores e parte da Reserva
de Contingência.
O Resultado Patrimonial, comparado cqm
o exercício de 1988, apresentou um crescimento de 34,53%. Entretanto, se deduzirmos
do grupo Realizável o valor da aplicação duvidosa com a compra de debêntures, a qual
ficou durante todo o ano de 1989 sem qual-

quer rentabilidade, constataremos que o crescimento real atingiu o percentual de
101,29%, _sep.do que esse crescimento está
conce.fitrãdo no gr_upo Disponível Imediato,
em aplicações de _poupança e overnight.
O valor do Ativo Permanente não retrata
a-----realidade, poiS está registrado pelo valor
históríco d_~ época 9a aquisição, com' apenas
duas reavaliações, tornando-se valor simbólico em função da transformação de cruzeiros
em cruzados e posteriormente de cruzados
para cruzados novos. De acordo com o laudo
técnico de reavaliação de imóveis elaborado
por técnicos da Caixa Económica Federal,
em princípios do mês de janeiro do corrente
ano, esses imóveis foram reavãliados em
NCz$ 24.060.000,00. Se esta reavaliação tivesse sido registrada em dezembro de 1989,
teiia repr-ese-n-tado um acrésdffio patrimonial
da ordem de 18,10%.
Pelo acíma exposto, concluímos que a situação econômico-financeifa do órgão está
atualizada de acordo com a inflação e de que
a administração apresenta resultados apreciáveis, levando em consideração a política económico-financeira do País e dos esforços que
foram necessários para neutralizar e corrigir
atividades irregulares da admil'listração anterior.
Conclusão
Ao concluirmos este relatório, sentimo-nos
no dever de COitlpar_tilhar nossas realizações
e registrar OS nossOs agradecimentos a todos
os que nos apoia-ram e coilfiaram em nosso
trabalho. Dentre esses, destacamos:
---os Presidentes do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro e da Câmara dos Deputados, Deputado Paes de Andrade e respectivos membros das Mesas Diretoras, que nos
prestigiaram com a compreensão e o apoio
na apuração dos fatos e nas medidas cabíveis
para punir os culpados;
-os Diretores-Geral do Senado Federal,
Dr. Passos Pôrto e da Câmara dos Deputados, Dr. Adelmar Silveira Sabino, que têm
atendido a todas as nossas solicitações;
-o Presídente do_ Tribunal de Contas da
União, Ministro Alb_erto Hoffmann, que autorizou a Secretaria de Auditoria desse Órgão
a realizar minuciosa inspeçáo para apurar,
de forma criteriosa, todas as irregularidades
observadas na gestão anterior;
.......... a auditoria do Congresso Nacional, através de seus dedicados e competentes auditores, Dr. Edson Pedrosa, da Câmara dos Deputados, e Dr. Vicente Sebastião de Oliveira,
do Senado Federal, que elaborou detalhado
r!!latório, frutO-de-exaustivo trabã.lho no nosso instítu"to, constatando faltas graves na administração anterior;
- o respeitável- Conselho Deliberativo,
com suas _Constantes trianífestações de apoio
e confii:illça, sempre pautando suas decisões
e deliberações na justiça, sensatez e na defesa
do Instituto;
-os Direlores do Piodasen- C6gra( pela
enorme colaboração que nos deram;

e
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- o quadro de segurados do IPC, sempre
solidário e compreensivo;
-os funcionários lotados no IPC, que demonstraram dedicação no cumprimento de
seus deveres. -_Senador Ruy Bacelar, Presidente.
28• Assembléia Geral Ordinária,
em 28 de março de 1990
Às dez horas do dia vinte e oito de março
de hum mil novecentos e noventa, na sede
do Instituto de Previdência dos Coflgressistas-IPC, no vigésimo quinto andar do Anexo
I da Cãmara dos Deputados, sob a Presidência do Senador Ruy Bf!celar, com apresença de quatro segurados obrigatórios, de
noventa e nove segurados facultativos e de
oito pensionistas, num total de cento e onze
segurados, realizou-se a 28' Assembléia Geral Ordinária, em cumprimento ao disposto
no inciso I do artigo dezesseis da Lei número
sete mil e oitenta e sete, de hum mil novecentos e oitenta e -dois, regulamentado pela
alínea "a" inciso I do artigo dezesseis do Regulamento Básico do IPC. Aberta a reunião,
o Presidente procedeu a leitura do Relatório
da Presidência do e.xerclcio financeiro e social
referente ao ano de hum mil novecentos e
oitenta e nove, que após lido e discutido,
foi aprovado, sem restrições, ã unanimidade
dos presentes, o qual será publicado à parte.
Em seguida o Presidente agradece4 a presença de todos, com dest~que aos membros
do.. Conselho Deliberativo, pela cooperação
que vem recebendo. Franqueada a palavra,
não havendo quem dela quizesse fazer uso,
o Presidente encerrou a reunião, dizendo es_·
pe'rar a- colaboração d-e todos os segurados,
fazendo votos para que o IPC possa, cada
vez mais, desenvolver-se e progredir a fim
de resguardar o futuro dos contribuintes e
de seus beneficiários. Nada mais havendo a
tratar, ãs doze horas e trinta minutos, foi
encerrada a reuníão. E, para constar, eu Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei apresente_Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
9~ Reunião Ordinária, realizada
em 8 de março de 1990
Aos oito dias do mês de março do ano
de hum mil novecentos e noventa, às onzê
horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do
Instituto de Previdência dos CongressistasIPC, em sua sede, situada no Anexo I, 259
andar da Cãmara dos Deputados, sob a Presid6ncia do Senador Ruy Bacelar e com apre·
sença da maioria dos seus membros, representada pelos Deputados Raul Ferraz, Simão
Sessim e Domingos Juvenil, Senador Chagas
Rodrigues·, Doutores Jorge Odilon dos AnjoS
e Edgard Lincoln de Proença Rosa, presentes
também os tesoureiros Senador Nabor Júnior
e o Deputado Aécio de Borba, o Vice-Pre~
sidente Deputado Lúcio Alcântara e o Presidente da associação dos ex-parlamentares,
Doutor Geraldo Guedes. Havendo número
regimental, o senhor Presidente, Senador
Ruy Bacelar, determinou a leitura da Ata
da reunião anterior, que após lida foi discu-
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tida e aprovada por unanimidade e sem restri~
ções. Em seguida o Senhor Presidente submete ã apreciação e aprovação doze Resoluções, sendo quatro sobre atualização das pensões dos ex-contribuintes_ obrigatórios' e res-

pectivos benefiCiárioS, quatro sobre atualização das pensões dos ex-contribuintes facultativos e respectivos beneficiários e quatro
sobre atualização das gratificações dos servidores à disposição do IPC. As Resoluções
foram discutidas e aprovadas por unanimidade, receberam, rspectivamente, ris números vinte e seis, de hum mil novece-ntos e
oitenta e nove, um, q·uatro e sete-todas de
hum mil novecentos e noventa~ vinte e sete,
de hum mil novecentos e oitenta e nove, dois,
cinco e oito, todas de hum mil novecento~
e noventa; vinte e oito, de hum mil nove·
centos e oitenta e nove, três, seis e nove-,
todas de hum mil novecentos e noventa, que
serão publicadas à parte. Em continuação o
Senhor Presidente~ de acordo com o disposto
no art. doze, inciso III, da Lei número sete
mil e oitenta e sete, de hum mil novecentos
e oitenta e dois, colocou em discussão e votação os Balancetes e Demonstrativos das_receitas e despesas referentes aos meses de setembro, outubro novembro e dezembro, todos do ano de bum mil novecentos e oitenta
e nove e, também o Balanço Patrimonial do
ano de hum mil novecentos e oitenta e nove,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao perfodo de hum
de janeiro a trinta e um de dezembro de hum
mil novecentos e oitenta e nove, todos relatados pelo Deputado Simão Sessim, tendo sido
apreciados, discutidos e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente
deu conhecimento ao Conselho sobre os Ofícios no!. 29/90 e 30/90, encaminhados, respectivamente, aos Presidentes do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, expondo as dificuldades enfrentadas em conseqüência das
alterações da base salarial dos fuJJ.Cionários
s do Congresso, que provocaram profundas
modificãi;ões no sistema de benefícios dos segurados facultativos e propõe que, em caráter
de urgência, haja gestões entre os órgãos
competentes de cada Casa e o IPC, para que
se encontre uma solução para o problema.
Deu conhecimento também, de irregularidades detectadas pelo Banco Central do Brasil
peta confrontação das informações contábds
do IPC, sobre aplicações e resgates efetuados
pela administração anterior, tendo determinado a Consultaria Jurídica a enviar cópias
desses documentos para a Polícia Federal,
o que foi feito. Continuando, o Presidente
distribuiu com os Conselheiros presentes uma
planilha com a atual situação económica e
financeira do Instituto, comunicando que os
valores aplicados em overnight até esta data,
dada a instabilidade económica do momento
'seriam todos transferidos para a Caderneta
de Poupança da Caixa Económica Federal
e do Banco do Brasil S.A., o que foi aprovado
por unanimidade. E seguida, foram apreciados e aprovados os seguintes processos-:-1 de.concessão de auXI1io-_doença - na ordem
que segue: a) para serem relatados _pelo Con-

selheiro Doutor Jorge Odilon dos Anjos os
processos dos segurados Deputados Simão
Sessim (n 396/90), Deputado Riodrígues Palma (n'·' 7_2/90), Adilson Noronha dos Santos
(n'·' 99!90}, -Màri8 Betânia Ferreira Maia (n~
f0079U), Lúcia Santos Tomelin (no 251/90),
Sílvia Ribeiro Tomé (n? 299/90), Ney Felipe
clã STt:va (n" 319/90), Vencez Rodrigues Alves
(n9 333/90), Raul Pinheiro da Costa Veiga
(n" 353/90), Oséas Cardoso Paes (n" 275/90),
Oséas Cardoso Paes (n~" 92/90), Gilsara das
Neves Reis (no 87/90), Afrísio de Souza Viera
Lima(n?969/89), Deputado Antonio de Jesus
Dias (n" 966/89), Maria Magdalena Alves Pacheoo (n" 28190), Silvia Maria Toledo dos Santos (nu 55/90), Antonio Gomes da Rocha (n~
63!90), Bianor Antunes de Siqueira (n?
58190), José de Matos Carvalho (n" 27190),
Delson Scarano (n~ 9/90), Arthur Fonseca (nP
59/90), Arthur Fonseca (n" 1061189), Pedro
Quirinó da Rocha (n~ 976/89), Ney Felipe
da Silva (n~' 8/90), Teima Maria Soares Goulãi:t-(ri0967189), Maria da Conceição AzeVedo
(n~ 1060/89), Maria Betânia Ferreira Maia
(no 946/89), Roberto Vital Ferreira (n9
960/89), Bianor Antunes de Siqlleira (n?
919189), José de Matos Carvalho (no 934/89),
Nilda Fernandes Si!_va (n" 950/89), Célia
Humberto dos -Santos- (nv 859/89) Gracinira
Lopes da Silva (n'·' 943/89), Walter Mendes
Lucas (n~ 881/89), Antonio de Jesus Dias (n?
964189), Afrísio Vieira Lima (n" 866/89), Afrísio Vieira Lima (n~ 933/89), Ailtônio Severiano da Câmara Filho (n\' 930/89)_ e Deputado Valmir Campelo (n'.> 878/89). Todos os
processos foram relatad.os com pareceres pelo deferimento. 2 - de concessão de auxt1iofuneraL- para serem relatados pelo Conselheiro doutor Jorge Odilon dos Anjos os processo--dos segurados Carolina Coelho de Souza (no 899/89), e Maria das Graças Marinho
Crema (n'.> 894/89), ambos relatados com pareceres pelo deferimento. 3 .,- de integralização de carência -a) para serem relatados
pelo Conselheiro doutor Jorge Odilon dos
Anjos os processos dos segurados João Batista Zefferino Saltes Vanni (no 694/89), Matia José da Silva (n\' 681/89), Oton Queir~z
Mendes (n" 114/90) e Carlos Gonçalves de
Faria {ri" 113/90). Todos os processos foram
relatados com pareceres pelo deferimento;
b) ainda para- serem relatados pelo Conselheiro Doutor Jorge Odilon dos Anjos os processos dos rsegurados Durval dos Santos (n9
290/89), Arnaldo Nogueira (n? 331/89), RiCa"rdo Cristiano Ribeiro (nu 268/89) Fadah
Scaff Gattass (n" 579/89), Estevão Gaivão de
Oliveira (n" 141/89), e Roberto Galvani (n?
276/89). Foram todos relatados com pareceres pelo indeferimento. 4 - de desistência
de opção - para ser relatado pelo Conselheiro Deputado Simão Sessim o processo do
segurado Jorge Odilon dos Anjos, recebendo
parecer pelo deferimento. O processo acima
referido levou o n'.> 212/90. 5 -:7'" de. conces~ão
de pensão- para serem relatados pelo Conselheiro Deputado Simão Sessim, os processos dos segurados Pedro Vitor Mafra (n"
749/89), Helena Brown Hadjinicolaou (n"
918/89), Maria Auxiliadora Viana de Souza
6
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(n'' 874/8~). Leda J:ialho·Diniz Martins (n~
864/89), Adalberto de Sousa Barros (n~
846/89), Maria do Socorro Saldanha Ramalho (no 787/89), Maria de Lourdes Pereira
Alves (n" 419/89), Carolina Castello Branco
Coutinho da Silveira (n'' 322190), Maria da
Conceição Albuquerque Montenegro (n~
913/89) Glória Maria Felipe dos Santos Caruso (n~'861189), Cila Martins (nq31f89), Maria
das Qraças Marinho Crema (n\' 858/89), Reinaldo Carleial (n'' 337/~0); Maurício Nery.
Leite Guimarães (N9 845/89). Todos _os processos foram dis~utidos e aprovados por unanimidade, exceto o de n'.> 212!90, que apenas
não teve manifestação do Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, por ser do interesse do mesmo.
Foram, ainda, apreciados e aprovados os processos de cancelamento de inscrição dos segurados facultativos abaixo relacionados. Carlito Coutinho Brito (n9 896/89), Ismail Pereira
da Silva (n" 891189), Francisco das C Rodrigues (n~ 900/89) Joseorge Elias Batista (n"
890/89), Thereza C. T.B. Madeira (n• 898/89),
Carlos Ney Mad.eira (n~ 897/89), Francisca
dasC.S. Araújo (n99ll/89), MariaF. da Cruz
Machado (n" 916/89), Silvia Nascimento Sobreira (n? 908/89), Amarildo Gonçalves Fer·
raz (n~ 906/&9), Luis Antonio A. Monteiro
(n~ 892/89), José Da'-:!no_Sobrinho (n"
912/89), Ricardo Soares_ de Almeida (n"
921189), Célia Henrique Sousa (n• 922/89),
Terezinha E. da Costa (n" 929/89), Magda
.Suely Rosa Oyo (n~ 92:?/89), Walter Mendes
Lucas (o" 924/89), Paulo Roberto Amorim
(n• 920189), Antonio Gonçalves (n' 936189), I
Ronaldo Duarte Costa ( n~ 937189), Adilson
Clementina dos Santos (n9 938/89), José Eustáquio D. de Oliveira (no 939/89), Fausto Rabelo Mesquita (n" 932/89), Antonio Francisco
Amaral (n" 928/89), Derli Cunha Lemos
Amaral (n" 927/89), Marcos Antonio de
Araújo (n" 949/89), Francisco Amaury Soare_s
(n~ 947/89), Rita de Cássia C. Ribeiro (n9
948/89), Iraides Milhomen da Silva (n~
944/89), Antonio da Silva -Oliveira (n1>
945/89), Antonio Alexandre da SOva (no
942/89), Auta S.F. Arruda de Oliveira (n~
953/89), Baitazas dos R,eis R. Alcântara (n''
9_57/89), Ezequiel Sousa do Nasciniento (nP
854/89), Irandy Gonçalves da Silva (n~
952/89), João Luiz P. Belaguarda (n• 940189),
Leonam Carneiro (n~ 955/89), Maria Lopes
Ferreira_ (n\'--95.8/89), Raimundo F. Dos Santos (n~ 954/89), Romeu Ronis da Costa (n"
917/89), Sílvio Ricardo F. Hofstatter (n 9
95ó/89), Zely Soares de Oliveira (n~ 951189),
VanderJino F. _de Brito (n~ 901/89), Simone
Crema Mendes (n9 914/89), Rene_ Santos
Amaral (n•.> 893/89), Marilza Ramos Corrêa
(no 910/89), Maria do Carmo G. Maciel (n~
926/89), Alexandre Lopes Gonçalves (no
93V89); Berto da Silva Oliveira (no 903/89),
Eloni de Melo Souza (n9 905/89), Hebervaldo
Feitosa Carvalho (n~ 904/89), Idivaldo Cris9), José Luiz de Andrade Lima (n• 915189),
Vânia Regina Gomes da Silva (n? 974/89),
João Martins (ri'.> 970/89), Lucília Rodrigues
da Silva (n" 971189), Elias Milhomem de Oliveira (n9 972/89), Maria de Nazaré V, de Sousa (n~ 973189), Alfredo Labes Neto (n9
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L046/89), Robson Luiz Fialho Coutinho (n~
1.055/89), Severino Gõffies de Almeida (n9
1.036189), Ulysse~. Celestino Xavier (n9
(n9
L045/89), Valdeci Pereira dos Santos (n9
975/89), Geraldo Cezar de C. Barreto (n~·
1.057/89), Vera Lúcia Pereira Mundim (n~
961189), Jadir da Cruz Moura (n" 980/89),
1.053/89), Marcos Antonio Vieira Borba (n~
Aparecido Squipano (n~ 979189), Geraldo de
925/89), Jandir Gomes Ribeiro (n" 1/90), Ma·
Morais Rodrigues (n" 977/89), Jader Carrijo
ria José Ferreira de I\10ura (n? 2.(90), Alencar
(n" 983!89), Marinez Ferreira A. Araújo (n"
Gircia doS Santos (n" 3/90), !osé Gonçalves
981/&9r -Maria Dãntas do Nascimento (n9
Guimarães (n? 5/90), Maria Bernadete A.
983/89), Adeildo Alves da Silva (n• 984/89),
Fontenele (n" 6/90), Antonio Sousa Neto (n9
Maria Flocele Fernandes (n~ 941/89); Izabel
7/90), Anã Lúcia C. Sousa Viana (n" 12/90),
Carneiro R. Barros (n~985/89J, José Antonio
Alberto Nogueira Viana (n~ 11/90), Alvimar
Torres CorteS -(n~ L003/89), José VenânciO
Alves de Sousa (n~ 23/90, Elias Ricardo de
(n• 996/89), Eder Luiz dos S. de Jesus (n' Araújo (no 14/90), Eurípedes Antonio de
997/89), Paulo Ramos Pereira (n' 998/89);
Araújo (n~ 24/90), Fernando Cardoso GouAlia Fdício Jobias (no 1.005/8~), Edison Jo~é
lart (n_" 19/90), Ingrid Bergman F. Bezerra
Guimarães (n" 1.004/89), Adina Torres Sil(n9 21190)~ Jcião Ferreira de Souza (n~ 13190),
veira (no 1.001189), Luiz Hermani Silva Fran- Lázaro Carneiro da Silva (n? 15/90, Paulo Ceça (n~' 988/89), Etizeti- da Silva Couto (n" zar ~erraz (_n? 16/90), Roberto Gonzaga Silva
991/89), Leila Forte Curached (n' 1.002189),
(n 9 -l7/90),_ Rosim.e_ire Vieira G2mes (n 9
Valdir Pinto de Gusmão (n" 989/89), José
25/90), Sebastião Matias de_Souza (n918/90),
Cosmo de Lira (n" 992189); Waldir Gomes
Taciana Na_ssif (n? 22/90), Teima Maria Spade Oliveira (n'·' 993/89),-Rosimeire de O. Bai--- res Goulart (no 20190),Vera Lúcia de Sousa
reiros (n'1 994/89), Clarimundo Cam(:tos_,Pinto
_(o~ 26/90, Antonio Fernando Ferreira Leite
(n" 987/89), Luisa dos Santos da Silva (n"
(n~ 31/90)~-Adr!anO--Lat.ire-riiino de Ãraújo
986/89), Osvaldo de Farja Vieira (n?
(n" 43190), Álvaro LeonardoD.S. Martins
1.000/89), José Carlos Tavares fn' 990/89),
(n• 35/901, Carlos Marino Martins (n' 40/90),
Antonio Luiz de Carvalho (n~ 999/89), Maria
Dionísio Aparecido da Silva (n~ 39/90), DelPereira de S. Alves (n~ 1.015/89), Dilson Emízuite Macedo A velar do V alie (n~ 36/90), Delio Brusco (n~ 1.016/89), Alonso Pereira da
merval Gomes Ribeiro (n 9 30/90) Francisco
Silva (n? 1.017/89), Galvani Soares de Lima
Maurício da Paz (n~ 46/90), Gilson Sebastião
(n~ 1.018/89), Irad Pereira de P. Silva (n~·
da Silva (n" 45/90), Jovanes Elias Batista (n~
1.019/89), Jaime Borges de Oliveira (n~
37/90), Jovercina de Freitas Alves (n~ 41/90),
1.020/89), Maria Dirce Alves Gomes) n~ Lorentiita Caixeta dOs Santos (n~ 47/90), Ma1021/89), Juvenal Ataide Castro-(n~
ría Lúcia V .C. Guimarães (n~ 38/90), Maria
1.023/89), Clademir Ricardo Lazzarretti (n9
José Fagundes Barbosa (n" 33/90), Renata
1.026/89), Francisco Mace na do Nascimento
de-campos Abrego (n" 44/90), Ronaldo Wag(n~ 1.027/89), José Ribeiro de C. Sobrinho
ner Carmona (n"' 42190), Cecília Maria Luli
(n" 1.028/89), AOtonia Maria de Lacerda (n"
(n\' 71190), Antonio Bandeira Costa (n"
1.029/89), Vera Lucia B. de Paiva (n"
70/90), José Jiron Lacerda (n? 69/90), José
1.030/89), Francisco de Assis Moraes (n"
Hilton Mensalis da Silva (nP 68/90), Denise
1.031/89), Carlos Henrique de Paula Veloso
Rkhards Pontes (n" 65/90), Ozias Cardoso
(n• 1.022189), II deu Teixeira de Souza (n'
Santana (nB 64/90), Davina Vieira-Isaac (n 9
1.032/89); Lersen Gomes da Silv_a (n~
67/90), João José dos Santos (n• 60/90), Aba·
diit Teles da -Purificação "(n? 61/90), Maria
1.024/89), Plínio Fernandes d~ Çastro (n"
1.006/89), Guilherm_e M. Rocha- Pinto_(n~ Thereza da Silva Mota (n~ 63/90). Maria Tere·
1.007/89), Elizabeth Garcia :de Lima (n"
sinha Melo Pimentel (??" 95/90), Carlos Ro1.008/89), Odete_G_omes da Silva (n'·'
berto Stuckert (n9 94/90), Alexandre Lustosa
1.009/89). Wilson Ferreirada Costa_(n"
Neto (o_" 91/90), Wallace Ladeira Lirgili (nY
1.010/89), Joel Ferreira Cohen (n" J.OII/89),
89/90), Paulo Inácio Martins (n" 93190), Maria
Francisca das Chagas Cunha (n~ 1.014/89);
Li:n_dalva Hola_r::1da (no 48/90), José Evandro
Agassis Nylande Brito (n1' 1.042189); Celio
Car_n_eiro Gondim_(n"49/90), Lucia Maria Rode Almeida Rocha (na 1.035/89), Francisco
·cha Araújo (n? 50/90), Nelson José Gonçalves
Alves Ferreira (n~ 1.038/89), EdivaJdo Leite
(n" 52190), Maria José Dias da~ Silva (n'' 53/90),
da Silva (n" 1.052/89), Itelvina Alves C. MarAntonio Carlos Silva Lima (n" 54/90), Sebastins (n~· 1.040/89), José Ataide da Silva (n\'
tião José Alvares (n" 51190), Maria Magda1.051/89), João de Moraes Silva (nd 1.049/89),
lena Alves Pacheco (n~ 83/90), Alzira Alves
José Marcos Cordeiro Irrnão (n" 1.056/89),
Pugas (n" 82/90), João Carreira de Freitas
Leine Oliveira D. Munhoz (n'-' 1.050/89), Ma(n'' 86/9!)), Sebastião Alexandrino da Silva
ria Lucia S.S. Furtado (n" 1.039/89),' Mari3.
(n" 81190), Armando-Peúira da: Silva (n~
de Fátima Oliveira (n" 1.037/89), Maria Bar74/90), Marcos Aurélío da Silva Lima (n"
bosa de Santana (n\' 1.043/89), Maria doSo80/90), Vitor Nogales Vasconcelos (n" 88/90),
corro Brito Costa (n" 1.058/89), Mafia Sanrâ
Karla A_lb_u_querque Vieira de Mello (n?
Seixas Bethlem (n" 1.034/89), Mirívalâõ- LlÍ84/90), Antonio Alaor Moreira (no 85/90).
cio dos Santos (n" 1.047/89), Miriam Maria
Nada mais havendo a tratar, o Presidente
Bragança Santos (n" 1.054/89), Myrthes de
encerrou a reunião às dezesseis horas e quinSousa da Silva (n" 1.048/89), Neuci Alves Bar·
ze minutos. E, para constar, eu, Pedro Alves
bosa (n" 1.041/89), OSmar Soares (n~
de Freitas, Secretário, lavrei a presente Ata
1.044/89), Rachel Bernardino S. Glória (n"
963/89), Terezin_ha Feítosa de O. So-usa
959189), Carlã. ROdrigues de Medeiros
962/89), Viva"tda Rodrigues de Lima
968/89), Carlos Alberto Gouvêa Dritra

(n"

(n~
(n~

Abril de 1990

que, após lida e aprovada~ será assinada pelo
Senhor Presidente e demais Conselheiros.
RESOLUÇÃO N• 1/90
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos seus segurados
obrigatórios e respectivos beneficiários.
O Conselho DeliberatiVo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, rios
termos do art. 43 da Lei n9 7.087/82, alterado
pelo Art. 19 da Lei n? 7.586/87, e tendo em
vista os Atos n~ 10 e 187, da Comissáo Diretorà do Senado Federal e da Mesa da Câmara
dos Deputados, respectivamente, ambos n~
12, de 1~ de dezembro de 1988, e., considerando, ainda, o disposto na Portaria da Seplan n? 3 de 3 de janeiro de 1990, publicada
nõ Diário Oficial da União de 4 de janeiro
de 1990, resolve:
Art. 1" Os atuais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas -IPC aos seus segurados_obrigatórios e respectivos beneficiários, resultantes das Resolução o\' 26/1989 do Conselho
Deliberativo, ficam, na forma autorizada pela Portaria da Seplan n9 3, de 1989, reajustados em 89,18% (oitenta e nove vírgula de·
zoito por cento), a partir de 1 de janeiro de
1990.
Art. 2~ Esta resolução entra enl Vigor na
data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as. disposiç6es em
contrário.
Brasília, 8 de março de 1990. - Senador
Ruy Bacelar, Presidente - Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros -Deputado Simão
Sessim- Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO N• 2190
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC. em
conformidade com o artigo 43, da Lei n9
7.087/82, alterado pelo Art. 1? da Lei n?
7.586/87, e tendo em vista os A tos n'~'" 31 e
188, da Comissão Diretora do Senado Federal e da Mesa da Câmara dos Deputados,
respectivamente, ambos de 1989, considerando o disposto na Portaria n\' 3, de 3 de janeiro
de 1990, publicada no Diário Oficial da União
de 4 de janeiro de 1990, resolve:
Art. 1\' Os atuaís valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurãdos facultativos e seus respectivos beneficiários, resultantes da aplicação da Resolução n? 27/1989
do Conselho Deliberativo, ficam, na forma
autorizada pela Portaria n~ 3, de 198'9, reajustados em 89,18% (oitenta e nove vírgula dezoito por cento), a partir de 1 de janeiro de
1990.
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Art. 2~ Esta rResolução entra em vigor
na data de sua' publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposiÇ6es- eiricontrário.
Brasília, 8 de março de 1990. - Senador
Ruy Bacelar, PreSidente- Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros -Deputado Simão
Sessim - Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO N'' 3/90
Atualiza os atuais valores da gratificação dos sen:idores à disposição do Insti·
tuto de Previdência dos Congressistas IPC.
O COnselho Deliberativo do Instituto de

Previdência dos Congressistas - IPC_, us_ando das atribuições que lhe confere o inciso
IX do art. _12 da Lei n~ 7.087/82, e considerando o estabelecido no art. 5" da Resolução
n• 07/86 -IPC, de 30 de outubro de !986,
considerando ainda, o disposto na Portaria
da Seplan n" 3, de 3 de janeiro de 1990, publicadano_Diário__Oficial da União de 4 de_ janeirode 1990, resolve:
Art. 1" Os atuais valores da gratificação
concedida aos servidores à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, resultantes da aplicação da Resolução
n9 28/89, ficãm, na- forma estabelecida pela
Portaria da Seplan n" 3, de 1990, reajustados
em 89,18% (oitenta-e nove vírgula dezoito
por cento), a partir de 1" de janeiro de 1990.
Art. 2" Esta resolução entra cm vigor na
data de sua publicação,_
Art. 3~ revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 8 de março de 1990. -Senador
Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Jorge Odilon
dos Anjos; Conselheiro!>- Deputado Simão

Sessim- Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO N" 4/90
Atualiza os valores das pensões com·edidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas- IPC aos segurados obrigatórios e seus respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de

-pfeViditlCiã -dOS

CO~g-r-cssiSúi.S ::~-"iPt;O-DOS

termos do art. 43 da Lei n" 7.087/82-, ãlterado
pelo art. 1" da Lei n" 7.586/87, e tendo em
vista os A tos n·~ 10 e 187, da Comissao Diretora do Senado Federal e da Meda da Cârriara
dos Deputados, respectivamente, ambos de
1989, considerando as disposições do Decreto
Legislativo nn 72, de 1" de dezembro de 1988,
e, considerando, aind&, o disposto na Portaria da Seplan n" 30, deZ de fevereiro de 1990,
publicada no Diário Oficial da. União de 6
de fevereiro de 1990, resolve:
Art. 1" Os átué:iis valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congres-sistas - IPC aos segurados obrigatórios e seus respectivos beneficiários, reslll·
tantes da aplicação da Resolução n" 01/90 do
Conselho Deliberativo, fíCãm, mlioima autõ-

rfzada pela Portaria da Seplan n'1 30, de 1990,
reajustados em 66,15% (sessenta e seis vírgula quinze por cento), a partir de 1" de fevereiro de 1990.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se a·s disposições em
contrário·.- ·
Brastlici.; ~ de março de 1990_. -_Senador
Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Jorge Odilon
d_Qs. A_njos; Conselheiros -Deputado Simão
Sessim- Dr._ Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO No 5190
Atualiza os valores das pensões conce·
didas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurados fa~
-- cultativos e seus respectivos beneficiá~
rios.
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no Diário Oficial da União de 6 de fevereirp
de 1990, resolve:
Art. 1" Os atuais valores da gratificação
concedida aos servidores à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, resultantes da aplicação da Resolução
nv 3/1990, fiCam, na forma estabele_cida pela
Portaria da Seplan n? 30, de 1990, re3.jUSfãdos
em 66,15% (sessenta e seis vírgula qüiri.ze
por cento), a partir de 1 de fevereiro de 1990.
Art. zg Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3" Revogamwse as disposições em
contrário.
Brasma, 8 de março de 1990. - Senador
Ruy Bacelar, Presidente - Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros- Deputado Simão
Sessim- Dr. Edgard Linconl de Proença Ro·
sa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO No 7/90
Atualiza os valores das pensões conce~
didas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos seus segurados
obrigatórios e respectivos beneficiários.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, nos
termos do art. 43, da Lei n~· 7.087/82, alterando pelo_ art. 1\' d~ Lei nD 7.586/89, e tendo
em vista aos Atas n~ 31 e 188, ambos de
1989, repectivamente, da Comissão Diretora
do Senado Federal e da Mesa da Câmara
dos Deputados, considerando o disposto na
Portaria n" 30, de 2 de fevereiro de 1_990,
publicada no Diário Oficial d~ União 4e 6
de fevereiro de 1990, resolve:
Art. 1? Os atuais valores das pensões
conc:~diQas pelo Instituto de Previdência dos
Congressisfas - IPC aoS segurados facultativos e" seus respectivos beneficiários, resultantes da_ apliçação da Resolução n" 2/89 do
Conselho Deliberativo, fiCam, na forri:ta aUtorizada pela Portaria n~ 30, de 1990, reajustados em 66,15% (sessenta e seis vírgula quinze por cento), a partir de 1 de fevereiro de
1990.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
-data de _sua publicação.
Art. 3° revogam-se as disposições em
contrário.
Bras!1ia, 8 de março de 1990. -Senador
Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros -:-Deputado Simão

O Cõnselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, de
acordo com o Art. 43 da Lei n" 7.087/82,
alterado_pelo Art. 1~ da Lei ng 7.586/87, e
tendo ein vista os Atas nõs 10 e 187, da Comissão Dire"tõrã -do Senado Federal e da mesa
da Câmara dos Deputados, respectivamente,
ambos de 1989, considerando as disposições
do Decreto Legislativo n" 72, de 1" de dezembro de 1989, e, considerando, outrossim, o
disposto na Portaria da Seplan nv 52, de 2
de março de 1990, publicada no Diário Oficial
da União de 5 de março de 1990,_ resolve:
Art. 1" Os atuais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas -IPC aos seus segurados obrigatórios e respectivos beneficiários, resultantes da aplicação da Resolução n"4/90 do Conselho Deliberativo, ficam, na: forma autorizada pela Portaria da Seplan ng 52, de 1990,
reajustados em 83,89% (oitenta e três vírgula
oitenta e nove por cento), a partir de 1" de
março de 1990.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de_ sua publicação.

Se-ssim;;...; Dr. Edgãrd Liüêõül de Proeüça Rosa- Deputado Raul Ferraz- Deputado Do-

contrário.

mingos Ju}'enil.
RESOLUÇÃO No 6190
Atualiza aos atuais valores da gratifi~
cação dos servidores à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto dePrevidência dos Cmlgressistas - IPC, usãnw
do das _atribuições que lhe confere o inciso
IX do art. 12 da Lei nv 7.087/82, e considerando o estabelecido no art. su_da Resolução
n" 7/86 - IPC, de 30 de outubro de 1986,
assim como o disposto na Portaria da Seplan
n"""30, de 2 de fevereiro de 1990, publicada

Art.

3~

:Revogam-se as disposições em

'Br~l.Sl1ia, 8 de março de 1990. - Sena.dor
Ruy Bacelar, Presidente -.Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros - Deputado Simão
Sessim --Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.

RESOLUÇÃO No 8/9Ó
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários.
O Conselho DeliberatiVo do lnstitu-to de
PrevidênCia- dos Congressistas - IPC, nostermos do Art. 43, da Lei n~ 7.087/82, altew
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rado pelo art. lo da Lei n" 7.586/87;e tendo
O ConselhQ Deliberativo do Instituto de
em vista os Atos no• 31 e 188, da Comissão
Previdência dos Congressistas - IPC, de
Diretora do Senado Federal e da Mesa da
acordo com o art. 43 da Lei n~· 7.087/82, alteCâmara dos Deputados, respectivamente,
rado pelo art. 1" da Lei n'' 7.586/87, e tendo
ambos de 1989, considerando o disposto na
em vista os Atos n~·~ 10 e 184, da Comissão
Portaría da Seplan n" 52, de 2 de marÇo de
Diretorii do Senado Federal e da Me~a da
Câãtara dos Deputados, respectivamente,
1990, publicada no Diário Ofidal da União
ambos de 1989, considerando as disposições
de 5 de março de 1990, resolve:
Art. 1o Os atuais valores das pensões
do Decreto Legislativo n"72, de lu de dezemconcedidas pelo Instituto de Previdência dos . bro de 1988, _e~ considerando, outrossim. o
Congressistas _;.-IPC aos_ segurado~ fac~ha
disposto na Medida Provisória n~ 123, de 11''
tivos e seus respectivos beneficiáriOs, resulde dezembro de 1989, publicada no Diário
tantes da apHcação da Resolução n~ 5/90 do
Oficial da União de 5 de março de 1990, reConselho Deliberativo, ficam, na forma autosolve:
rizada pela Portaria da Seplann~ 52, dç_J990,
Are. 1" Os àtuais valores das pensões
reajustados em 83,89% (oitenta e três vírgula
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
oitenta e 'nove por cento), a partir de_ 1" de
CongressistaS- IPC aos seus segurados obrimarço de 1990.
gatórios e respectivos beneficiários, resultanArt. 2~ Esta resolução entra em vigor na
tes da aplicação da Resolução n" 20/89 do
data de sua publicação.
Conselho Deliberativo, ficam; na forma autoArt. 39 Revogam-se as disposições em
rizada pela Medida Provisória n" 123, de
cpntrário.
1989, reajustados em 49,09% (quarenta e nove vírgula zero nove_ por cento), a partir de
Bras!1ia, 8 de março de 1990. ~ Senador
Ruy Bacelar, Presidente -Dr. J_org_ç Odilon _1" de dezembro de 1989.
dos Anjos, Consellieiros -Deputado Simão
Art. 2" Esta. resolução entr<l em vigor
Sessim- Dr. Edgard Linconl de Proença Ro- oa data de sua publicação.
sa - Deputado Raul F~rraz - Deputado
Art. 3~' Revogam-se as disposições em
Domingos Juvenil.
contrário.
Brasília, 8 de março de 1990. -Senador
RESOLUÇÃO N' 9/90
Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Jorge Odilon
Atualiza os atuals valores da gratifi-. dos Anjos, Conselheiros- Deputado Simão
caçâo dos senidores .à disposição do Insti- , Sessim- Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa- _Deputado Raul Ferraz- Deputado Dotuto de Previdência dos Congressistas mingos Juvenil.
IPC.

O Conselfio Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas -IPC, _us~n
do das atribuições que lhe confere o mc1so
IX do Art. 12 d<1 Lei n" 7.087/82, e consíderando o estabelecido no Art. 5o da Resolução
n"' 7/86 - IPC, de 30 de outubro de 1986,
considerando ainda, o disposto na Port<1ri~
da Seplan n" 52, de 2 de março de 1990, pubhcada no Diário Oficial da União de 5 de março
de 1990, resolve:
--Art. P Os atuais valores da gratificação
concedida aos servidores à disposição do Instituto de Previdência ·dos Congressistas IPC resultantes da aplicação da Resolução
n~ 6Íl990, ficam, na forma estabelecida pela
Portaria da Seplan n" 52, de 1990, reajustados
em 83,89% (oitenta e três vírgula oitenta e
nove por cento), a partir de lu de março de

RESOl-UÇÃO N" 27/89

. Abril de.l9.90

Sessirn :-:- Dr._ Edgard Lincon'i de Proença Ro·
sa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.
RESOLUÇÃO N" 28189
A tualiza os atuais valores da gratifi·

cação dos servidores à disposição do Instituto de Pre\·ldência dos Congressistas U'C •.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas- IPC, no uso
das atribuições_ que lhe confere o inciso IX
do art.12 da Lei n'·' 7.087/82, e considerando
o que estabeiece o art. 5" da Resolução n•
7(86, de 30 de outubro de 1986, considerando
ainda, o disposto na Medida Provisória n~>
123, de 11 de dezembro de 1989, publicada
no Diário Oficial da União de 12 de dezembro
de l9S9, resolve:
Art. 1~ Os atuais va]ores da gratificação
cOncedida aos servidores à disposição do lns·
tituto de Previdência dos Congressistas IPC, resultantes da aplicação da Reso!ução
n~ 22/89 do Conselho Deliberªtivo, ficam, _na
forma autofizada pela Medida Provisória n"
123, de 1989, reajustados em 49,09 (quarenta
e nove vírgula zero nove _por cento),_a partir
de 1" de dezembro de 1989.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3? Revogam·se as disposições em
contrário.
Bras1lia, 8 de março- de "1990. - Senador
Ruy_Bacelar, Presidente -Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiros- Deputado Simáo
Sessiril- Dr. Edgard Linconl de Proença Rosa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
Domingos Juvenil.

Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, a~~ segurados facultativos e seus respectivos beneficiá·
PARECER
rios.
.. __ Balancente Patrim~mial e_ Demonstrativo d~s Receitas e Despesas do IPC_.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
P"revidência dos Congressistas - IPC, nos
O Conselho Deliberativo do Instituto de
termOS di:i"irt. 43, da Lei n·• 7.087/82, alterado
Previdência dos Congressistas - IPC, de
pelo art. 1'' da Lei n" 7.586/87, e tendo em
acordo com o _que estabelece o art. 12, inciso
1
vista os Atos n" 31 e 185, da Comissão DireUI da Lei n" 7.087 de 29 de dezembro de
torã: do Senado Federal e da Mesa da Câmara
1982, examinou o Balancete Patrimonial e
d~s Deputados, __ respectiv<lmente, ambos de
o Demonstrativo das Receitas e Despesas re1989, considerando o disposto na Medida
ferentes ao período de 1~-1 a 30-9-89, juntaProviSória n" 123, de 11 de dezembro de 1989,
mente com o Demonstrativo das Receitas e
-publicada no Diário Oficial da União de 12
Despesas do més de setembro/89 e consideM
de dezembro de 1989, resolve:
rando que essas peças traduzem a situação
Art. 1" Os atuais valores das pensões
patrimoni<ll e financeira do Instituto em
1990.
Art. zn Esta resolução entra em vigor na
concedidas pelo Instituto de Previdência _dos
30~09-89, com as ressalvas objeto das Notas
COrigreSsíStas - IPC ao_s segurados facultadata de sua publicação.
Explicativas anexas, resolve, aprovar os E aArt. 3~ Revogam~se as disposições em tivos e se-us respectiVos beneficiários, resullancetes e os Demonstrativos das Receitas
tantes da aplicação da Resolução n"2I/89 do
e De_spesas do Instituto de Previdência dos
contrário.
Conselho Oeliberatívo, ficam, na forma auto· Brasma---; 8 de março de 1990. ~Senador
Congressistas - ·rpc, referentes ao més de
Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Jorge Odilon rizada pela Medida Provisória n" 123, de
setembro/89, apresentando um Ativo com
dos Anjos, Conselheiros- Deputado Simão 1989, reajustados em 49,09% (quarenta e noum Disponível de NCz$ 27 .532.056,48, todo
ve vírgula zero ndve por cento), a partir de
Sessim - Dr. Edgard Linconl de Proença R o~
ele depositado em Bancos Oficiais; Recursos
sa - Deputado Raul Ferraz - Deputado
1~ de dezembro de 1089.
Re<!Ji;z;áveis no valor de NC:z:$ 18.376.103,00,
Art. 2° E"sta resOlução entra em vigor na
com as ressalvas das Notas Explicativas; AtiDomingos Juvenil.
data de sua publicação_. _
vo.Permanente no valor de NCz$ 772,35 :e
RESOl-UÇÃO N" 26/89
Art. 3" Re-vOgam-se as disposições em
Valores Custodiados de NCz$ 11.926,23. O
Atualiza os valores das pensões conce- contrário.
passivo da Instituição demonstra um Exigível
didas pelo Instituto de Previdência dos
Brasília, 8 de março de 1990. -Senador · de NCz$ 499.207,37~ Reserva Técnica de
Congressistas - IPC aos segurados obri- Ruy Bacelar, Presidente -Dr. Jorge Odilon
NCz$ 900.528,89, Não Exigível de NCz$
gatórios e seus respectivos beneficiários.
dos Anjos, Conselheiros -Deputado Simão
44.444.033,02, Valores em Custódia de NCz$
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11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de
NCzS 65.162,55, As Contas de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
de NCz$ 15.742.451,69 no mês de setembro/89 e de NCz$ 60.318.487,19 acumulados

no ano e Despesas de NCz$ 4.825.026,77 no
mês de setembro/89 e de NCz$ 24.021.570,46
acumuladas nQ--ª-nQ, apresentando um superávit acumulado no ano de NCz$
36.296.916,73.
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DIÁIUO DO ÇOJ.<GRE~SO NAÇIONAL (Seção II)

Abril de 1990
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Notas Explicativas Anexas ao Balancete
Patrimonial de Setembro de 1989
1. A aplicação em "RDB" do Produban,
no valor de Ncz$ 200.000,00, vencida em
16-11-88, foi liquidada mediante emissão de
"C D B, em 5-9-89, no valor de Ncz$
1.785.133,03, com vencimentos em parcelas
sucessivas nos seguintes valores: em 19.02.91
Ncz$ 238.017,00; em_l9.03.91 Ncz$
238.017 ,00; em 18.04.91 Ncz$ 238.019,21; em
14.02.92 Ncz$ 357.026,00; em 17.03.9:2 Ncz$
357.026,00; em !5.04.92 Ncz$ 357.027,82.
2. As aplicações em "TDA"' no valor de
Ncz$ 303.532,00 e, obrigações de Eletrobrás,
no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes
ao grupo Realizável, constituem investimentos a longo prazo.
3. A aplicação em "Debêntures" 1 equivalente a títulos não converS{veis da "A Rural
Coloriização SIA", realizada em 29-12-88, no
valor de NcZ$ 4.438.889,50, pertecentes ao
grupo Realizável, constituem investimentos
a longo prazo, representado, à época, 45%
do Ativo Contábil, acha:..se Sub Judice, em
virtude de 'iUegularidades constatadas na
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Bras1lia - DF, 8 de março de 1990. Conselheiros: Deputado Simão Sessim - Dr.
Jorge Odilon dos Anjos - Senador Chagas
Rodrigues - Dr. Edgard Linc_onl de Proença
Rosa- Deputado Raul Ferraz- Deputado
Domingos Juvenil.

MACtiNAl

--·-----

an~w:t:L

nnn flNC:<IJ n>!TA

Ju;"'""'.,ll:-l

outubro/89, apresentando um ati vo com um
Disponível de NCz$ 40.128.358,93, todo ele
depositado em Bancos Ofici3is; Recursos
realizáveis no valor de NCz$ 21.097.749,87,
com as ressalvas das Notas Explicativas; Ativo Permanente no valor de NCz$ 772,35 e
Valores Custodiados de NCz$ 11.926,23. O
passivo da Instituição demonstra um E~igível
de NCz$ 700.298,93, Reserva Técnica de
NCz$ 900.528,89, Não Exigível de NCz$
59.560.89-0,78, valores em custódia de NCz$
11.926,23 e Contas de Resultado_ Futuro de
NCz$ 65.162,55. As Contas de Resultado demonstram a realização de Receitas n:o valor
de NCz$ 22.330.517,83 no mês de outubrol89
e de NCz$ 82.649.005,02 acumuladas no ano
e Despesas de NCz$ 7.213.660,07 no mês de
Outubro/89 e de NCz$ 31.235.230,53 acumuladas no ano, apresentando um superávit acumulado no ano d~ NCz$ 51.413.774,89.

0C I'IIIVlDIIICI.liOI COI«õõlt:runAS

""-"'C'TC N'IIIIIOIIAL lr«:,U.u» ln

•nl-1·

r::•n

PARECER
Balan.cete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC.
O Co.gs_elh_o Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC, de acordo
com o que ·estabelece o art. 12, inciso III
da Lei n" 7.087 de 29 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o DemonStrativo das Receitas e Despesas referentes ao período de 1~-1 a 31-10-89, juntamente com o-Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de outubro/89 e considerando que essas peças traduzem a situação
patrimonial e financeira do Instituto em
31.10.89, com as ressalvas objeto das Notas
Explicativas anexas, resolve, aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas
e Despesas do Instituto de Previdência dos
COngressistas,_ IPC, referentes· ao mês de
, •••• Is••

~·(--'Tll:ll

n-n•

emissãO dOs títulos e falta de documentação
hábil, conforme processo n~ 14.332189 da Câmara dos Deputados.
Brasília, 29 de setembro de 1989. -Paulo
Roberto dos Santos, Chefe da Seçã.o de Contabilidade Contador CRC-DF 6683- Francisco dos Santos Passos, Contador CRC-DF
4966.
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DIÁRI~ DÇIC~NGREssp NACIONALC (Seção II)

Abril de 1990
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Notas explicativas anexas ao balancete patrimonial de setembro de 1989
1. A aplicação em "RDB" do Produban,
no valor de NCz$ 200.000,00, venclda em
16-11-88, foi liquidada mediante emissão de
''CD B, em .5-9-89, no valor de NCz$
1.785.133,03,-com vencimentos em parcelas
sucessivas nos seguintes valores: em 19-2-91
NCz$ 238.017,00; em 19·3·91 NCz$
238.017,00; em 18·4·91 NCz$ 238.0!9,21; em
14·2-92 NCz$ 357.026,00; em !7·3·92 NCz$
357.026,00; em 15-4-92 NCz$ 3$7.027,82.
2. As.aplicações em "TDA' no valor de
NCz$ 303.532,00 e, obrigações da E!etrobrás,
no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes
ao gru-po Realizável, constituem i~vestlmentos a longo prazo.
~

3. A aplicação em "Debéntures", equlvatentes a tltulos não conversíveis da "A Rural Colonização S/ A'', realizada em 29-12-88,
no valor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes
ao grupo Reali:zável, constituem investimentos a longo prazo, representando, à época,
45% do Ativo Contábil, acha-se Sub Judice,
em virtude de irregularidades constatadas na
emissão dos títulos e falta de documentação

PARECER
Bahwcete Patrimonial e Demonstrati·
vo das Receitas e Despesas do IPC.

· O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas -IPC, de
aêordo ce:m o que estabelece o Art. 12, inciso
III da Lei n" 7.087 de 29 de dezembro de
1982, examinou -o Balancete Patrimonial e
o Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao período de 1-1 a 30~11~89, junta·
mente com o Demonstrativo das Receitas e
Despesas dÓ mês de novembro/89 e considerando que essas peças traduzÇ.m a situação
patrimonial e financeira do Instituto em
30·11-89, com as r~ssalvas objeto das Notas
Explicãfivã.S anexas, Resolve,
Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas e Despesas do Instituto
de Previdência do Congressistas- IPC, referentes ao mês de Novembro/89, apresentanCIMI.fl·~

,r;;.LtttA. I

llltmVf" N

oltl:llll:.....
.t<Jr~rnt.

•

hábil, conforme processo n" 14.332/89 da Câmara dos Deputados.
Brasilia,-29 de setembro de 1989.- Paulo
Roberto dos Santos, Chefe da Secáo de Contabilidade, Contador CRC-DF 6683- Francisco dos Santos Passos, Contador CRC-DF
4966.
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do um Ativo com um Disponível de NCz$
55.275.549~01, todo ele depositado em Bancos Oficiais; Recursos Realizáveis no valor
de NCz$ 31.484.155,74, com as ressalvas das
Notas Explicativas; Ativo Permanente novalor de NCz$ 772,35 e VaJores Custodiados
de NCZ$11.926,23. O Passivo da Instituição
demonstra um Exigível de NCz$
1.351.781,80, Reserva Técnica de NCz$
900.528,N, Não Exigível de NCz$
84.443.003,86, Valores em Custódi_a d.e NCz$
11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de
NCz$ 65.162,55. As Contas de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
de NCz$ 36.728.486,76 no mês de novembro/89 e de NCz$ 119.377.491,78 acumuladas
no ano e Despesas de NCz$ 11.846.373,68
no mês de novembrol89 e de NCzS
43.081.604,21 acumuladas no ano, apresen·
tando um superávit acumulado no ano de
NCz$ 76.295.887,57.
Brasflia-DF, 8 de março de19-90. -Canse·
lheiros Deputado Simão Ses.sim, Dr. Jorge
Odilon dos Anjos, Senador Chagas Rodrigues
- Dr. Edgard Li.nconl de Proença Rosa Deputado Raul Ferraz- Deputado Domin.
gos Juvenil.
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Abril de 1990

. DIÁRIO DO COJ\fGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Notas Explicativas Anexas ao Balancete
Patrim(jnia! de Setembro de 1989
1. A aplicação em "RDB" do Produban,
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em
16-11-88, foi liquidada mediante emissão de_

"CDB", em 5-9-89, no valar de_ NC~$
1.785.133,03, com vencimentos- em parcelas
sucessivas nos seguintes. valores: em 19-2-91
NCz$ 238.017,00; em 19-3-91 NCz$
238.017 ,00; em 18·4-91 NCz$ 238.019,21; em
14-2·92 NCz$ 357 .026,00; em 17-3-92 NCz$
357,026,00; em 15'4-92 NCz$ 357.027,82.
2. As aplicações em «TOA"' no valor de
NCz$ 303.532,00 e, obrigações da Eletrobrás,
no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes
ao grupo Realizável, constituem investimentos a longo prazo.
3.- -A aplicação em "Debêntures'', equivalentes a títulos não conversíveis a da "A
Rural _Golonizaçâo S/ A". realizada em
Z9-l2-88, no valor de NCz$ 4.438,88~,~Q, per·
tencentes ao grupo, ~~a!izável, constituem investimentos a longo prazo, repreSentando,
à época, 45% do Ativo Contábil, acha~se Sub
Judie~. em virtude de irregularidades consta~
tadas na emissão dos títulos e falta de doeu·
mentação hábil, conforme o processo n"
14.332/89 da Câmara dos Deputados,
Brasília, 29 de setembro de 1989- -Paulo
Roberto dos Santos, Chefe da Seção de Con-

tabilidade -

Contador CRC· DF 6683 -

Francisco dos Santos Passos, Contador CRCDF 4966.

PARECER
Balanço Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, de
acor,do com o que estabelece o Art. 12, indso
III da Lei n" 7.087 de 29 de dezembro de~
1982~ examinou o BalanÇo Patrimonial do
ano de 1989 e o Demonstrativa -das ReCeitas
e Despesas referentes ao_ per{odo de 1·1 a

31-12-89, juntamente com O Demonstrativo
das Receitas e Despesas do més de dezembro
de 1989, e considerando que essas peças traduzem a situação patrimonial e financeira do
Instituto em31-12-89, com as ressalvasobjeto
das notas explicativas anexas, Resolve,
Aprovar -õ Balanço e o Demonstrativo das
Receitas e Despesas do ano de 1989, juntamente com o Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de dezembro/89, apresentando um ativo com um disponível de NCz$
89.615.076.54, todo ele depositado em Bancos oficiais; Recursos -Realizáveis no valor
de N"Çz$ 42.668.655~36, conforme .as ressalva,s ?as nptas explicativas,_altamente'compro1!1-~tid~. cpl!!__ f.. aplicação duvidosa, em
29- f2-88, na aquisição de Debêntures de A
Rural Colonização S/A, no valor de Cz$
4.438.889.509,00, valor este que transformado em BTN e reajustado a preços de 31-12~89,
considerando apenas a correçáo inflacionária, sem qua~que~ j_uro ou ganho real, atinge
o montante-de NCzS 64.359.872,36 (sessenta
e quatro mllhões,' tÍ-ezentos e cinqüenta e nove mil, oitocemos·e setenta 'e dois cruzados
no~os e trinta e seis ce~taV:o~)_ o que represen·
tana um acréscinio patrimonial em 31-12-89
de_ 48',6%. Portanto, quase 50% dO: património _do IPC? está comprometido com 'essa aplicaçao; Attvo Permanente no valor histórico
de NCz$ 96.395,35 e Valores Custodiados de
NCz$ 11.926,23, também em valores históri·
cos. O Passívo da Instituição demonstra um
Exigível de NCz$ 2.222.771,61, quase que
totalmente representado por Imposto de
Renda a Re:olher, portanto obrigação a curto prazo; EXIgível Atuarüd:no valor de NCz$
108.099.840,69, tendo sido constituída nessa
-rubrica a Reserva Matemática de Benefícios
a CçiD.-ceder no valor de NCz$107, 19"9:311 ,80,
valor este, ainda insuficiente para a cobertura
do D_éficit Técnico de Benefícios a Conceder.
!endo sjdo utilizados recursos do superávit
9o exercício atual para constituição da reser~
và;)'olão Exigiv.el de.NCz$ 21.991.721,84, no
qual consta a criação de duas novas provisões:

Sába_do 7 12,61

Provisão para Cobertura de Aplicações Duvidosas, referente à aquisição das debêntures
efetívada no exetcício anterior nO valor de
NCz$ 4.438.889,50, constituída com recursos
do superávit do exercício atual, e o Fundo
de Liquidez da Previdência Congressual
criado com recursos repassados pelas dua~
Casas do Congresso Nacional, em cumprimento ã Lei nn 7.586/87 nõ val_or Oe NCz$
14.304.488,50; Val.ore.s_~Ol_Custódia, no valor
histórico de NCz$ 11.926,23, e Cantas de Re·
sultado Futuro de NCz$ 65. 793,11, também
em valor histórico. As Contas de Resultado
demonstram a -realizaç~g de R~ç_e:itas no valor
de NCz$ 62.967.994,99 no tnês de dezembro/89 e de NCz$ 182.345.436,77 acumuladas
no ano e Despesas de NCz$ 139.263.832,56
no mês de dezembro/89 e de NCz$
182._.345.436,77 acumuladas no ano, 8presen~
tando um Déficit no inês de -dezembro de
1989 no valor de NCz$76.295.887,00, déficit
verificado pela formação de reservas atuariais, O Re!~Jtad<;='__ .Patr~~onial comparado
c?m o exerc1cro de 1988 apr~sentou um crescunento de 34,53%; entretanto, se deduzir·
mos do RealiZáVel o valor da aplicação duvidosa na coinpra de debéntures, a êtual ficou
durante todo o exercício de 1989 sem qualquer rentabilidade, constataremoS que o cres·
cimento real atingiu 101,29%. sendo que este
crescimento está concentrado no DiSpOnível
Imediato, em aplicações de Poupança e no
overnight em instituições financeiras oficiais,
conforme determina a legislação.
Pelo acima exposto concluimos que a situaçãp econômico~financeiia do órgão está atualizada de acor.do. c.om a inflação e de que
a ~dministração apresenta resultados apreciáve1S, levando em consideração.as_ incertezas
_da política econôiílíco·financeira dó País.
Brast1ia- DF, 8-de março de 1990.Conselheiros: DePutado Simão Sessim- Dr.
Jorge Odi1on dos Anjos - Senador Chagas
Rodrigues - Dr_ Edgard Linconl de Proença
Rosa- Deputa5i9 ~aul Ferraz- Deputado
Domingos Juvenil.
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SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Notas explicativas anexa<> ao balanço patrimonial de dezembro de 1989
1. A aplicação em "RDB" do Produban,no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em
16-11-88, foi liquidada mediante emissão de
"CDB"; cm 5-9-89, no valor de NCz$
1.785.133,03, com vencimentos em parcelas
sucessivas nos seguintes valores: em 19-2-91
NCz$ 238.017,00; em 19-3-91 NCz$
238.017,00; em 18-4-91 Ncz$ 238.019,21; em
14-2-92 NCz$ 357.026,00; em 17-3-92 Ncz$
357.026,00; em 15-4-92 Ncz$ 357.027,82.
2. As aplicações em "'TD_A ·• no valor de
NCz$ 303.532,00 c, obrigações da Eletrobrás,
no valor de Ncz$ 114.078,30, pertencentes
ao grupo realizável, constituem investimentos a longo prazo.

3. A aplicação em ''debêntures", equivalentes a títulos não conversíveis da "A rural
colonização S/A", realizada em 29-12-88, no
valor de NCz$ 4.438,889,50, pertencentes ao
grupo realizável, constituem investimentos a
longo prazo,_ representando, à época, 45%
do Ativo Contábil, acha-se Sub judice, em
·virtude de irregularidades constatadas na

emissão dos títulos e falta de documentação
hábil, conforme_ processo n"l4.332/89 da Câmara dos Deputados.
·
4. A rubrica "Rcs.erva Matemática de Pensões a Conceder'', do grupo exigível ãtuaría[,
foi. cOnstituída com o superávit do exercício
atual, com a finalidade de atender a cobertura
de benefícios a conceder de acordo com
-orientação da STEA- Empresa de Atuária,
sendo que este valor será ratificado nos lançamentos futuros baseados em cálculos atuariais a serem aPresentados oportunamente.
Brasília, 31 de dezembro de 1989. -Paulo
RQberto dos Santos, Chefe da Seção de Contabilidade - Contador CRC~DF 6683 Francisco dos Santos Passos, Contador CRCDF4966.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI-

- --

cos

4• Reunião, realizada em
28 de março de 1990
Às onze horas do dia vinte e oito de março
d_e mil novecentos e noventa, na sala de re!J·

_niões d~_ Comissão_. Ala Senador Ale~andre
Costa, sob a presidência do Senhor Senador
raimundo Lira, co~ a presença dos Senhores
Senadores: Jorge Bornhausen. João Calmon,
José Fogaça, Roberto Campos, Dirceu Car·
neiro, Aloízio Bezerra, Meira Filho e Márcio
Lacerda, reune-se a Comissão qe Assuntos
Econômicos. Deixam ~e comParecer, por
motivo justificado, os Senhores Senãdores:
Ronaldo Aragão. Gerson Çamata, lrapuan
Costa Jr, João Lyra, Mansueto de lavor, Nelson Wedekin, Ruy Bacelar, Severo Gomes,
Wilson Martins, Edison Lobão, Odacir Soares, MarcondeS Gadelha, Teotonio Vilela Filho, José Richa, Olavo Pires, Carlos De Carli, Moises Abrão, Maurício Corrêa, Ney Maranhão e Jamif Haddad. O Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, que e dada
como aprovada. A seguir o Senhor Presiden·
te coloca em votação os requerimentos de
n~ 01 e 02 de_ 1990, de autoria dos Senhores
Senadores José Fogaça e Raimundo Lira, que
visam convidar os Senhores Ibrahim Eris,
Presidente do Banco Central do Brasil e Antonio Kandir. Secretário Especial de Política
Económica do .!'1inistério da Economia, Fa~

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESS01'ACIONAL (Seção II)

zenda e Planejamento a comparecer a es.ra
Comissão a fim de fazer exposição sobre o
Plano Econômico do Governo. Submetidos
à votação, os requerimentos são aprovados.
Constatando a ausência de quorum, o Senhor
Presidente comunica que fi_~arão adiadas, para uma próxima reunião, as seguintes matérias: PLS n" !90/89. PLS n" 325/89, PLS n"

62/89, PLS n·· 115/89, PLS n" 171189- Complementar, PLS n" 28/89, PLS N 59/89, PLS
n" 264/89, PLS n" 66/89, PLS n" 159/89, PLS
n" 170/89 -Complementar, PLS n" 161189
-Complementar, PLS nu 168(89- Com pie·
mentar, PLS n" 164189 ~Complementar PLS
no 165/89 - Complementar, PLS no 85/89,
PLS n" 222189, PLS n" 245/89, PLS n"234/89,

Sábado 7 1273

PLS N !92/89, PLS n• 209/89, PLS n' !08/88,
e PLS n·• 136/89.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às onze horas e vinte e sete minutos,
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho,
a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor presidente. -Senador
Raimundo Lira, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1990

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
(**)DECRETO LEGISLATIVO
N• S, DE 1987

aa

Aprova o te:rto
Convenção das Na·
ções Unidas sobre o úireito do Mar, con·
duído em Montego Bay, Jamaica, em 10
de dezembro de 19"82.
ARTIGO 19
Segnificado de passagem inocente*
1. A passagem é inocente"' desde que não
·seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. A passagem deve
efetuar-se de·conformidade com a presente
Convenção e demais normas de direito internacional.
2.-- A passagem de um navio estrangeiro
será considerada prejudicial à paz, à boa or·
dem ou à segurança do Estado costeiro, se
esse navio realizar, no mar territorial, alguma
das seguintes atividades:

a) qualquer ameaça ou uso da força contra
a soberania, a integridade territorial ou a independência política do Estado costeiro ou
qualquer outra açáo em violação dos princípios de direito internacional enunciados na
Carta da Nações'Unidas;
b) qualquer exercício ou manobra com armas de qualquer tipo;
c) qualquer ato destinado a obter informaçõe.<; em prejuf:Zo da defesa ou da segurança
do Estado costeiro;
d) qualquer ato de propagapda destinado
a atentar contra a defesa ou a segurança do
Estado costeiro;
e) o lançamento, pouso ou t_ccebimento a
bordo de qualquer aeronave:
f) o lançamento, pouso ou recebimento a
bordo de qualquer dispositivo militar;
g)" o embarque- Ou desembarque ~e qualquer produto, moedaDu pessoa com violação

das leis e regulamentos aduaneiroS, fiscais,
de imigração ou sanitários do Estado costeiro;
h) qualquer ato intencional e grave de poluição contrário ã presente COnvenção;
i) qualquer atividade de pesca;
_j) a realização de atividades de investigação ou de levantamentos hidrográficos;
k) qualquer ato destinado a perturbar
qu,alquer sistema de comunicação ou quaisquer outros serviços ou instalações do Estad(_?
costeiro;
I) qualquer outra atividade que não esteja
diretamente relacionada.com a passagem.
" Passagem inofensiva- f!m uso nos demais países
d.e expressão portuguesa.
("'") Art. 19 da Convenção. Republicado por
haver ;.aído com incorreção no OCN (Seção 11),
pág. 2726. de 12-11-87.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 33• SESSÃO,
ABRIL DE I990

EM

I6 DE

I.!- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
I .2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
- N" 95190 (n" 352/90. na origem), de
agradecimento de comunicação.
1.2.2- Mensagens do Governador do
Distrito Federal
- N·' 54/90-DF (n" 22i90. na origem),
restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado.

- N" 52i90-bF (Ji··-26!90, na origein). sub·
metendo à deliberação do Senado Federal
o Projeto de Lei .do DF n" 21. de 1990,
que altera o Anexo I da Lei n·• 93, de
2 de abril de 1990.

Prazo para apresentação de emendas
aos Projetos de Lei do DF n'" 21 e 22,
de 1990, lidos anteriormente.

1.2.4- Leitura de projetas

-N" 53/90-DF (n" 27/YO, na origem).
submentcndo â deliberação do Senado
Federal o Projeto de Lei do DF n" 22.
de 1990, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ã0-0[çamento do Distrito Federal
crédito suplementar até o limite de Cr$
1.369~000.000.00 para os fins que especifica.

-Projeto de Lei do Senado n''
22.190-Complementar, de autoria do Senador Olayo Pires, que altera o art. 36 da
Lei CompleLUentar n" 41, de 22 de dezembro de 1981.
-Projeto de Lei do Senado n·• 23190,
de autoria do Senador João Menezes. que
compatibiliza os interesses dos trabalha·
do_rt:!'S com as necessidades das. empresas
e-m situação difícil.
·

1.2.3 - Comunicação da Presidência

1.2.5- Comunicações da Presidência
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EXPEDIENTE
CENTRO OllÃFICO DO SENADO FEDEIIAL

DfAIIIO 00 CONOIIESSO NACIONAL
Impresso sob • respons•b•hdlde do~ Meu do Sen~o Federal

PASSOS PORTO

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adíunto

-Recebimento do Ofício n'J S/16/90,
do Presidente do Sup~emo Tribunal Fede·ral, comunicando que aquela Corte declarou a inconstitucionalíàade dos §§ 4" e 5"
do art. _5° da Lei n" 3.539174, do Estado
do Maranhão.

-Recebimento de

sug~stão

do Sena-

dor Marco Maciel e outros Senadores, no
sentido de que o Congresso Nacional faça
realizar sessão solene para celebrar a passagem do centenário do Jornal do Brasil,
em data a ser posteriormente marcada.
1.2.6 - Cómunicações ·

-Do Senador Joãó Lyra; referente ao
seu desligamento do Partido Democrático
Brasileiro- PMDB. passando a integrar
o Partido Social - PSC.
-Da Liderança do PMDB, referente
a substituição de membros na Comissão
de Assuntos· Económicos.
-Do Senador Moisés Abrão, solicitando alterações de membros em comissões permanentes, que menciona.
-Da Liderança do PFL, referente a
substituição de membros em comissões
permanentes.
1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR JOÃO CALMON -Fale·
cimento do jurista Fernando Reis Perdigão.
SENADOR EDISON LOBÃO Realizações do Banco do Nordeste do
Brasil nos últimos quatro anos.
SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA Y A
-Proposta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep,
sobre a viabilidade de uma universidade
aberta.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Noticiário da Imprensa sobre vetos
apostos pelo Senhor Presidente da.República a dispositivoS, incluídos pelo Congresso Nacional em medidas provisórias,
que resultaram de entendimentos entre
as Lideranças Partidárias e do Governo.

ASSINATURAS

Semestral ...................................... - .............,.-- C:,.l-.et
Tiragem:· 2.200-exemplares.

L3- ORDEM-DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n" 193/SY,
que d~spóe sobre o estatuto da crian.ç~
e do adolescente. e dá outras providências
(2' Sessão). Prosseguimento da discussão
na sessão seguinte.
-Projeto de Lei do ·senado n" 255/89,
que institui o Código de Menores e dâ
outras providências. Tramitação conjunta
com os Projetas de Lei do Senado n,; 193
e 279/89.
-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-lhe nova redação na conformidade da Constituição
Federal em seu capítulo VII, arts. 226.
§ 3", e 227, caput. Tramitação conjUnta
com os Projetas de Lei do Senado n"" 193
e 255/89.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG - Restituição à Sudene de sua
autonomia de ação.
SENADOR JOSÉ AGR!PINO - Necessidade da adoção de uma política capaz
de reduzir riscos da atividade rural no
Nordeste. Manutenção do Progr3.ma Nacional do Leite para o Nordeste,
SENADOR LOURIVAL BATISTA
-Falecimento do D_esembargador Seraw
píão Agu-iar.
1.3.2- Comunicação da Presidência
.....,.... Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do._Dia do seguinte projeto de lei
apreciado conclusivamente pela Comissão de Serviç,os de Infra-Estrutura:
_ -Projeto de Lei do Senado n~ 110/89,
que dispõe sobre a mineração em terras
índígenas e dá outras providências. À C:liIriara dos Deputados.
"[3~3- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4-ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIOR
-Do Senador Leíte Chaves, pronunciado na sessão de 6-4-90
-Do Senador João Calmou, pronunciado na sessão de 6-4-90
-Do Senador Jamil Haddad, pronunciado na sessão de 6-4-90

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
-N" 35189 (Republicação)
4- PORTARIA DO PRIMEIRO SE·
CRETÃRIO DO SENADO FEDERAL
-N"4190
S- CONSELHO DE SUPERVISÃO ~
DOPRODASEN

_._Ata da

105~

Reunião

6- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO·
RES DO SENADO FEDERAL

-Editais de convocação
7- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSfSTAS

-Ata da 9~ Reunião Ordinária. realizada em 8-3-90
-Ata da 28~ Assembléia Geral Ordi·
nária, realizada. em 28-3-90
-Ata da I (r Reunião Ordinária, reali·
zada em 28-3-90
- A ta da 6• Reunião Extraordinária,
realizada em 4-4-90
-Resoluções n"J 10 e 11190
-Renúncia do Presidente, Vice·Presidente e do Tesoureiro

8- ATAS DE COMISSÕES
9- MESA DIRETORA
10- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
11- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 16 de abril de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência do Sr. Alexandre Costa
ASI4HORAS E30MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Moisés Abrão - Alexandre Costa Edison Lobão- Lavoisier Maia- Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor -João Lyra- Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Albano Franco - Francisco Rollemberg - Ruy
Bacelar - João Calmon - Mendes Canale
-José Paulo Biso! -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cnsta)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 12 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
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De agradeci.~ento de comun!cação:
N' 95190 (n" 352190. na origem), de 11 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes _das Mensagens da Presidência da
República n~s 721. 742 e 895, de 1989; 11,
188 e 215, de 1990.
·
MENSAGEM DO
GOVERNADOR DO .DISTRITO FEDERAL
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N" 54190-DF (n" 22190, na origem), de 23
de março último, relativa ao Projeto 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 milhões~ novecentos
e cinqüenta e oito mil cruzeiros) e dá outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei n" 90,
de 21 de marçode 1990).
MENSAGEM DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Submetendo à deliberação do Senado projetos
de lei:

forma constante do projeto de lei encaminhado à essa Casa Legislativa através da
Mensagem n~ 11/90-GAG, de_ 8 de março de
1990..
.
.
Como o projeto referente à Lei n'' 93, de
2 de abril de 1990, foi enviado anteriormente
ao que se refere a Mensagem n" 11/90-GAG,
a correspondência constante do mencionado
Anexo I, da Lei n" 93_, de 1990, encontra-se.
em desacordo com a atual estrutura dos respectivps ~mpregqs.
Pçr essa ~az~o propõe-se a correspondência referência/padrão nos termos do anexo
que acompanha o presente projeto de lei.
Na oportunidade. renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima distinta consideração.- Wanderley Vallim da Silva, Governador do Distrito Federal.

e

MENSAGEM N• 52, DE 1990-DF
- (N~ 26/90-GAG, na origem)
BrasJ1ia, 6 de abril de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, projeto de lei que altera o Anexo
I, da Lei n" 93, de 2 de abril de 1990, que
disp6e sobre a transposição de servidores para a Carreira de que trata a Lei n" 82, de
19 de dezembro de 1989.
O aludido Anexo I diz respeito à correspondência das aruais referências de salário
com os padrões integrantes dos empregos de
Carreira Adnlmisrrativa Pública âa'Fiiridação
Zoobotânica do Distrito Federal recentemente criada, para fins de enquadramento
dos servidores nos novos empregos.
A alteração ora proposta se faz necessária
à vista da reestruturação dos empregos na

· PROJETO DE LEI DO DF
W2I. DE 1990
Altera o Anexo_ I da Lei n~ 93, de 2
de abril de 1990.
O Senado Federal decreta:
Art. 1" O Anexo I da Lei n," 93, de 2
de abril de 1990, fica alterado na forma do
anexo desta lei.
Art. 2!' Os. efeitos da alteração de que
·trata esta lei retroagem a 1'·' de janeiro de
1990.
Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em
contrário.
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Att'EXO
(Ait'l', 1•, <lo L!:J lfl

(ART. 1"
SITUAÇÃO
~

QUADRO ORG.

X O

T'll'! 191lO)

I"'
DI!: 1990)

093 , O! 02 DI!:

d.a LI!:I Nt

SZ%U~Ç~O

ANTE:RIOR

CARRI!:IRA (NR NI.()S/83 - CPP)

CATlCORIA

· PADRlo

17

ENGENHEIRO FLORESTAI.

,.
16

AGRÔNOMO

ECONOMISTA

14

CONTADOR
~

BIÓLOGO

,.

-

MtoiCO VETERIN~RIO
OU1MICO

10

ENGENHEIRO MECANICO

09

SOCIÓLOGO

OB

.,

FARMj!I.C~UTICO

07

ODONTÓLOGO

06

VI
v
IV
III
II

Mfl:OICO

05

I

;/

ARQUIT!TO
ENGENHEIRO

04

TtCNICO COMUNICAÇXO SOCIAL

03

IV
III

BIBLIOTECONOMISTA

02

II

01

I

ENFERMEIRO

ENGENHEIRO SeG. TRABALHO

PllBLICA

'I

,.

-

Alfr.XO

·"

(AII.'l'. 11, d• L-EI MI

-- ..

-- AllTo 1•, "
SlTUAÇ).O

.

•A 1o1 C X O
U!:I lfl

OU

DI!:

••

c:A'l'ECORl,\

02

AÇtNT!: AOHINISTRA'l'IYO
AGt:NTt: ,\9tllNISTIIATIVO AllXILIAII.
,,.niiKMõUI

AU:tiLlAII ENFk.RKAOtM DO TRAIIAUIO

TtCNtCO L.\DOIIA'rt1Rl0
AGi:hTI!: DI!: ATIVIDADCS AGROI"t:Cti.ÜI.U
AGt:N'l'l!: OE Sl:ltViÇOS DI! QIGillltUIA

TtCNICO CON'rAIIILIOAOII:
ACtJ4TI!: O!: D&I"I!:S,\ FLORr:.s1'AL

SUftii.VISOit UI!.. nAJAt.liO

All'l'ti"ICC rsptciAt.IU.DO

ABitlt.

OE U90)
SITUAÇ'JiO

MOVA

CARRElaA JU)fC. l'ÓBt.ICA OA. rtJNDAÇJ.O ~.QOTJ.NICA
Ra:ll'tRtNCIA

'" "

'" "
"
27

·P~RAO

CUSS<

EHPA.CCO

IV

'"

••

'"I

... "

>v

21

ÚX

Ttou:co

20

u

AnltiJIISTIUIÇlO

•

MESTRE

co:na.uu:.sTRE

DI!:

ANT~IOR

l'UNCIO~M.

Di!:S&IIKISTA

Di!: 1990)

I"

QtJADitO QRG. CAAREIAA (NA )11. (18/&3 '" Cj!I,P)

!Ir

DE
ADMINISTRAÇXO
ANALISTA

20

HtOICO DO TRABALHO

AIJJCILIA\t

o
•• •-• • J---

CLASSE

VI
v
IV
III
II
I

19 a .25
lB

AO!•UNISTRADOR

NOVA

CARREIRA AOM,.' PÓB!.ICA DA. FUNDAÇJ.o ZOOBOTA!fiCA

REl"ER~NCIA

FUNCIONAL

ADVOGADO

&NG!NH~IRO

nr.

"I'!

e

"'A H

"

ARdFICC
K(l'fORl.STA

u.u

PAOCit.VU.OOil COMPUTADOR

.oa •

OP'&.a.AOOI' COMPU'l'AOOR

--

01

"

v

IV

m

u·

'

.fi
~

,.

p(lat.:tCA

DO
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(Art.

Lo i

O&

1',

.

N

E

n•

E

A N
(Art.

......__.-

SI'l:U~çAo

"·

c:l.a Lê1 n 1 ~93,

o

X

X o
d~

"I"

02 Cc abl:'il

o.

1990)

SITUAÇXO
.

NOVA

CARREIRA ADM. PÚBLICA DA FUNDAçlO ZOOBOTÂNICA

CPP)

·PADRJI.O

REFI!:Rt.'IC:XA

FUNCIONI\t.

C11.'I'EÇO~:IA

1990}

O<

do

AN'l'I!:RIOR.

cn Anl'I:O nm;. EM CA.R'REIRA (NR Nl 08/83 -
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IV
III
II
I

ci.Asse

&MPRE:GO

1'

- AGENTe-DE MECANIZAÇÃO DE APOIO - MÁQUINAS

PESADAS

- ACENTE DE MECANIZAÇÃO DE APOIO - ~;QUINAS
17

LEVES

•.

IV
III

19

16

l5
14

II

13

v

I

IV
I~ I

II

Éc.1H :,

j

'

o!INI

i .. A•;A

JUt. .. J:CA

'

••

I

A N E X O

o.

• o•

.

A N E X O

- .

(Art

- 1t

da Lo1 n• 093

''!"

de 02 Qe abril do 1990)

..

SI'i'UlloÇJI.O

SI'l'tJAÇlO

AN'l'ERIOR

QUADRO ORG. EM CARREIRA. (NR N• 08/83 - CPP')
CATEGORIA

FUNCIONAL

AUXILIAR ARTÍFICE

CARREIRA. A.DM.
REFERt'NCI11.

PADRAO

16

•

21

VI

AUX. OP, S&RV. DIVE~SOS
TEtEFONIS'I'A
AUX. OPER. CINEFOTOGRAFIA

ll

•

15

v

06

IV

Ol

•
•

10

AUXILIAR OE LAaORATÓRIO

os

lii

AUXILIAR OPER. AGROPEÇUÁRIA
AGENTE DE PORTARIA
AGENTE DE CONSERVAÇX'O E LIMPEZA
VIGIA

II

l

.NOVA

P0BtiCA DA FUNDAÇÃO ZOOBOtÃHICA
CLASSE!:

l

E H PR. E: G O

AUXILIAR DE ADMIHISTRAÇXO
PÚBLICA
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(À Comissão do Distrito Federal)

MENSAGEM N• 53, DE 1990-DF
(N' 27/90-GAG, na origem)

Brasflia, 10 de abril de 1990
Senhor Presidente,

Nos termos do artigo
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3~

da Resolução n"

157, de 1~ de novembro de 1988, tenho a
honra de submeter à elevada deliberação de_S: .

sa Casa, acompanhado de Exposição de

Mo~

tivos dos Senhores Secretários de Planeja-

mento e da Fazenda, o anexo Projeto de Lei
que autorizei o Poder Executivo a abrir créditos adicionais à Lei Orçamentária Aiiual até
o limite de Cr$1.369.000.000;oo (hum bilhão,
trezentos e sessenta t: nove milhões de cruzeiros).

Dada a importância da matéria para a Administração do Distiito Federal, solicito a

Vossa Excelência, de conformidade com o
artigo 4~ da citada Resolução, conceder caráter de urgência à apreciação do aludido projeto 9e l~i.
_
Valho-me do ensejo para testemunhar a
Vossa Excelência a cx.:r~~a .do meu alto aRreço e consideração. - Wanderly Vailim da
Silva, Governador do Distrito Federal.

E.M,L Conjunta
N' 6/Seplan/SEF

PROJETO DE LEI DO DF
N' 22, DE 1990

Brasília, 9 de abril de 1990
Excelentíssimo Senhor Governador,
Temos a_honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a
abrir à Lei Orçamentária Anual do Distrito
Federal (Lei n" 89, de 29 de dezembro de
1989), créditos suplementares até o limite de
Cr$ 1.369.000.000,00 (hum bilh'.\o, trezentos
e sessenta e nove milhões de cruzeiros).
A aceleração dos preços nos primeiros meses do corrente exercício absorveu, de forma
considerável, as dotações consignadas para
pesso-al e encargos sociais, na Lei Orçamentária Anual, requerendo sua edição imediata
para atendimento desses dispêndios a partir
do mês de abril.
A suplementação proposta para as despesas de pessoal e encargos sociais será atendida
mediante cancelamento de dotações consignadas no próprio orçamento, conforme especííiCadõ no an~xo projeto de lei, sem alteração dos valores globais da Lei Orçamentária
Anual.
Renovamos a Vossa Excelência votos do
nosso mais profundo respeito. - Celsius Antonio Lóder; O~as Monteiro Rodrigues.

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal crédito
suplementar até o limite de Cr$
1.369.000.000,00 para os fins que especifica.

_O Governador do Distrito Feder~!
Faço saber que _o Senado Federal decreta
e_eu_sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autori~do a abrir ao Orçamento do Distrito Federal (Lei n" 89, de 29 de dezembro de 1989),
crédJtos suplementares até o limite de Cr$
1.369.000.000,00 (hum bilhão, trezentos e
sessenta e nove milhões de cruzeiros), para
~t~nder despesas com pessoal e encargos so·
cuus, conforme especificado no Anexo L
Art. 2" Os recursOs necessários -ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações ordinárias do orçamento, conforme discriminado
nos Anexos II e III.
Art. 3~' Esta lei entra _em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em
contrário.
CrS t.M

ANEXO 1

CREDITO SUPLEIIENTAR
DESPESr.S COK PESSOJU. E ENCARGOS SOCIAIS
l!llf(XO A LEI Ko.
OE
DE

:--I

COOIGO

o ..1

8 "

:.1--,--------,----:
110\lf
TRIOUIIAL. DE COHlAS DO DISTRITO FEDERAL
mu

met

1:11160

o43tet
13110-4
136tS
i3f66
13t07
i3US
13Ut
i36H

13612

13ti3
HtU

15Ut
17003

tsnt
o4Sttl
i9tft

.mu
2tl0t

"'"
5\1fU
21U6
22093
S~tol

231ft
231&3
23~34

53001
24&tt

25nt
260ft
27\lat
27104

RECURSOS N TESOUR? l

DE l99i

----·

o

·,

GAB1HtTE DO GOVOIHIIDOR
PROCURAGORIII GeRAl.
SEtRETARIA DE PI.ANEJAI\000
COiiPANHIA DO DESEINOLVUIENTQ DO PL.AKALTO CENTRAl
AEGIAQ ADKIKISTRATIVA - Ii GAIIA
AEGIAO ADtlllllS1~.ATIVA - III TAGUAHIIGA
REGIAO AOHIIHSTRATIVA - IV BRAzt.ANDIA
REGIAO AOHINlSTI.ATI!JA - \l SCIIRADINHO
KEGIAO AOliiNlSTRATIVA - \II PLANAL!IIIA
lEGIAO A~IKISTRATIVA - \liii HOO.EO BAIIOEIRAHTE
REGJAO AOIHIHSTR.ATIVA - IX CEILAIIDIA
REGIAO AOliiHlSTRATIVA - X GUAIIA
REGIAO IIOKlNISfRATIVA - XI CRUZEIRO
stCRElARIA DE ADHINlSIAACAO
SECRETARIA DA FAZENDA
INSTITUTO DE SAUOE 00 IHSlRITO FEDERAL
SECilEIARIA DE OES(1\VOL\IIIIOO'O SOCIAL
FIJNI)ACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO fEDERAL
sr&RETARIA DE DESDmLVIKENTO URBANO
COHPA!llilA URBAN.IIADORA DA NOVA CAPITAL DO DRASJL
SECRETARIA DE lRAllS~ORIES
ADHUUSJRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA DE DRASILIA
DEPARTAIIENTO DE ESTRADAS OE ROOAGEit 00 DISTRITO FEIYERM.
SmETARIA DE AGRICULTURA f. PIIOOUCo'IO
POLICIA KILITAR DO DISTRITO ftllE~AL
DUAATAtiENTO DE TRAIISIIO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA CE CUI.TUIIA E ESPORTE
ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO fEDERAl
DEPARIAHENTG llE EDUCACilO FISICA, ESPORTES E RECREACAO
FtJHOAC.AO CULTURAL DO DISTRiTO ffiJOIAL
SECRElARIA DE INDUSTRIA, COMERciO E TURISIIO
SECRETARIA DO UABALilO
SECRUARIA DE COI\UNICACAO SOCIAL
SECRETARIA liO t!EJO AH81EHTE, CIENCIA E TECNOLOGIA
INSTllUTO DE ClEh'CIA E TECNOLOGIA 00 DISTRITO 'fEDERAL
TOTAL

--:

5t.nt.tn :
~t.nt.tU :
:i5.1tt.ttl :

Jt.en.Jet :
:
S.IIMtt;

SMU.t~t

~.m.en:

un.t&a :
S.fU.tll :

J.m.tu:
J.tu.ttl :
4.m.•~•

:

J.m.tte :
J.tn.tti :
~BI.tn.t\1~

Jt.m.ttt

tt.Ht·.u•

s.m.nt
9e.IU.Ut
20.t 1 ~.ttt

4t.eH.IIt

21.m.ne

s.m.tet

21.m.t~•

J.m.m

:-,~.m.nt

JB'.m.en
s.m.;a
3.ut.en
7.1~t.nt

33.m.m
J.m.m
:un.m
ltl.lltl.tn

J.ut.tn

2.UUU

1.J69.eee.m

'
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----------~----

I

I ANOO A LEI No.

.,I
•

RECURSOS liO

DE 1990•
DE
DE
---------------------

CODIGO

.

.

ESPECIFICACAO

PRDJETOS

ATIVIDAúES :

H.:S~~;~·:

T OT A L

4.m."'

11!00 : TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
lltBl : TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

4.ee3.~~··

: 01001.6lf20022.001 : 0000
r'
I
F!SCAL!ZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E AI'LICACAO DOS RECUR I
'I
SOS PUSL!CDS
I
: 0001
FUNCIONAII!:HTO DO TRI8UNAL OE CONTAS

.

.

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :
11111
lli01
: um.tJe7e202.!i3

GABINETE DO GOVERNADOR
GAHINETE DO GOVERNADOR

3.ei0.!("1
3.100.01'

eo0e

ASSESSORAII!:HTD SUPERIOR

3.000.100

eeGl
FUNCIONAHENTO DO GABINETE CIVIL
NATUREZA DA DE~PFSA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000.001}

l29it : PROCURADilRIA GERAL
12101 : PROCURADORIA GERAL

26.601.; '·'

26.00!.1:'

I
. 12011.03170142.009 : 1000

I

: ee01

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

6.10!.000

FUNCIONAHENTO DA PROCURADORIA GERAL
NATUREZA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CO~REHTES I
lllVESTIHEHTDS I

5.!0!.011
!.iie.iii

I 12091.63070142.121 : 0000

: eee1

PRECATDRIOS JUDICIAIS

20.000.010 '

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
I
NATUREZA DA DESPESA :
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

20.01!.010 :
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-.:AMCElAHENTQP R"O GTA."H A DE. T R ABA. L H O
1

I Alr<XO A LEI No.

DE

CODIGO

DE 199l.

DE

----"----·--

ESPECIFICACAO

PRD.IETOS

ATIVIOADES

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

TO T H
-:--

'

13001 I SECRETARIA .DE PLANEJAHENTO
13001 I SECRETARIA DE PLANEJAHENTO

113.0!'-!<•l :
76.001.00'. :

I
6.tlt.ee& :

: 1310!.03!7i211.oo3 : me

CONTRAPARTIDA DE ACORDOS, CONTRATOS E CONVENIOS
: teli
CONTRAPARTIDA DE ACORDOS, CONTRATOS E CONVENIOS

:

I
NATUREZA DA DESPESA I
- OOTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

I

6.01!1.00! I

13011.13!71211.005 : ooet

ENCARGOS DE REGIONALIZACAO
: 1001
I
ENCARGOS DE REGIONAL!ZACAO

7Mit.e00 I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

.

71.000.0;0 I

'

13003 I REGIAO ADH!N!STRATIVA I - PLANO PILOTO

2\l.ú!l-!10 :
·,

: 130!3.63i71212.197 : !lei

ADH!NISTRACAO GOVERNAHENTAL NO PLANO PILOTO

I 1021
FUNCIONAHENTO DA ADNINISTRACAO

I
I
I
I

NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

20.010.000 :

13008 I REGIAO ADHINISTRATIVA VI - PLANALi'INA
I 13008.03070212.123 : 0001

ADH!N!S!RACAO GOVERNAHEN!AL EH PLANALTINA

5.03M00 :

10113

I

FUNC!OHAHEN!O DA PATRULHA HOTOHECANIZADA

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

J
I
I

----·----

5.!0&.0&9 :

Terça-f~irai7
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l.t~

-------·---·-----------.----·------1"'---..--------------------------PRfGRAHA

, CAHCELAHEHTO

or

TtA(ALHO

'
''
I ANEXO A LEI No.

DE

RECURSOS DO lESOU' ú :

DE

----------------------------------:ATIV!DADES

PROJETOS

EStECIFICACAO

CODIGO

TOTAL

------------·--------------:.
13007 I REGIAO ADHINISJRATIVA VU - PARANOA
: 13019.13&712H.i92 I 0000

:_
:

ADHINISTRACAO GOVERNM!ENTAL NO PARANOA
: ft22

6.eee.eee :

FUNCIONAHENTO DA ADHINISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I
REGIAO ADHINISlRAT!VA XII - SAHAHBAIA

!3&14

: 13014.&3070212.!93

6.eee.000 :

0000
ADHINISTRACAO GOVERNAHENTAL EH SAHAHBA!A
I f024
FUNCIONAHEHTO DA ADHINISTRACAO

6.000,000

NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

I·

6.ee0.m

''
H000 I SECRETARIA DE AOHINISTRACAO
I SECRETARIA DE ADHINISTRACAO
I
!4001.03070252.087 : 0000
CONSERVACAO OE PREDIOS E PROPR!OS DO POO!R

1&1.0ee.eee :

1~001

: eeu

PO~LICO

CONSERVACAO E HANUTEHCAO DE PREOIOS E PROPRIOS DO POOER
PUBLICO
NATURHA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10&.001.0~

566~e~~.e~~

:

566.eíJ0.~~~

:

110.000.000 :

l?.m.m

I IIII

PROHOCAO DE CAIIPANHAS DE INCENT!VO A A!IRECADACAO
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

:

:

15000 I SECRETARIA OA FAZENDA
!500! 1 SECRETA~IA DA FAZENDA
: 1511!.03181302.057 : 000&
I
PROHOCAO DE CAHPANHAS DE INCENTIVO A ~RRECADACAO

100.000.~?,1

19.m.oaa ,
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, CAMCE!.MENTO
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção IÍ)

A LEI No.

OE

DE

DE 1991

Cri 1,1!

RECURSOS 00 TESOURO :

~

.~----------------------~------

CODIGO

PROJETOS

ESPECIFICACAO

I
I 15eGI.17i913!1.66S I em
I
FINANCIAHENTO A PROGRAHA DE DESENVOLVIHENTO
: leii
I
FINANCIAHENTO A PROGRAHA DE DESENVOLVIHENTO

,.'

ATIVIDADES I

T O T Al

·---------------------:
54r.m.m

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

547 .00e.000
'

16000 I SECRETARIA DE EDUCACAO
161e2 I SECRETARIA DE EDUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS (t)
I
I 16002.e8421BSI.S66 I 1001
CONSTRUCAO E ADAPTACAG DE PRED!OS ESCOLARES Dp ENSINO
FUNDAMENTAL
..
I lte1
COMSTRUCAO E ADAP.TACAO DE PRED!OS ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAHENTAL
.
.

24.~00.0:}0

:

24-!!i-0·~

:

12.00e.m

NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIIIE!ITOS I

12.t!0.100 ,

I

: 16112.08431991.875

0e00

I
CONSTRUCAO E ADAl'TACAO DE PRED!OS ESCOLARES DO ENSINO KEDIO

12.000.000 I
I

em
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PRED!OS ESCOLARES DO ENSINO KEDIO
I

46eGl I FU~DACAD EDUCAC!DN~L DO .DISTRITO FEPERA~

i

NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIHENIOS I
I
I
I

12.610.000 I
24.!!1.003 :

I 46etl.tB421SBI.066 I 0010

I

I

CONS!RUCAO E ADAPTACAD DE PREDIOS EScOlARES DO ENSWO
FUNOo\HENTAL •

12.ete.ti0 i

: 1101
I
CONS!RUCAO E ADAPTACAD DE PRED!OS ESCQLARES Do ENSINO
I
FUNDAHÉNIAL
'
.
,
.

NATUREZA DA DESPESA I
_INVESTIKENTOS I

12.000.100 i

Abril de 1990
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• CANCEWEHTO

PROGRAHA

I ANEXO A lEI Ho.

..

DE

COOIGO

DE

DE

TRUHHO

RECURSOS 00 TEStu;o :

DE 1998

----

ESPECIFICACAO

ATIVIDAOES

PROJETOS

I
----I
I 46001.18431991.075 I 1000
I
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO Eh'SINO HEDIO
: 1001
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO ltEDIO

:

-~~- ..... ~

T O T AL

----------------:
12.00UO! I

t

H~TIJRE1A

DA DESPESA I
INVESTIMENTOS I

12.000.0&0 I
5.003.1~3

!7e08 I SECRETARIA DE SAUDE
17003 I INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

: •
5.000.m :

.

I 17f03.13750212.09S I 0011
EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE BIOLOGIA MEDICA E COMBATE A
EIIDEHIAS

~-6~0~00ta :·

I 0001

I

..:.

FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

5,000.000 I

1B000 I SEcRETARIA DE DESENVOLVIMENIO SOCIAl.
18002 I SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS I
: 18002.1SS!t2!2.847 :

4t.i01.111 :

40-etl.l!l:

me

EXECUCAO DA POLITICA 'OE DESENVOLVIMENTO SOCI~L
.

: 0001

'.

FUNCIONAMENTO DA FUNOACAO DO 5ERVICO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

2e.m.m

IS!Í2.1581~S32.91B l 0000

i
PRDHDCAO õõ AlEHDiHENTO AHENORES CARENTES
I 0001
PROHOCAO DO ATENDIHEHTD A MENORES CARENTES

''.

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

2U00.e0~

I

48001 I FUNDACAO DO SERV!CO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

I
I '481!1.15811212.047 I 0000
EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4i.!il.001 :

21.00&.000 I

------.------------------
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(.l;j\~.CELMEMTO

PRO.GRAMA

I
I
1 ANEXO A LEI No.

DE

DE

TRABALHO

DE 19911..

RECURSOS DO TtSvl•·' :

1----------------------------~----CODIGO

L~~

--·------------------:

ESPEC!f!CACAO

PROJETOS

AIIVIDAOES l

T OT AL

I

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

·-----------------:

I
I titl
I
fUNCIONAHENTO DA FUNDACAD DO SERVICO SOCIAL

I
NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

I
I .
I
~BGU.l5814832.!18

20.009.000

I

I

: 0101

PROHOCAO 00 ATEMDIHEMTO A MENORES CARENTES

20.009.009

\ 11111

PROHOCAD DO ATENDIMENTO A MENORES CARENTES
I

. NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

29.000.100 :

19001 l SECRETARIA DE DESENVDLVIHENTO URBANO
190&1 l SECRETARIA DE DESENVDLVIHENTD URBANO
I
1 19111.19t71212.84B : 0001
OESEMVOLVIHEMTO DAS ATIVIDAOES VIARIAS, IHOBILIARIAS
I
DE AROUITETURA E URBANISMO E DE EDIFICACOES
1 em
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

60.t00.000 :

NATUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l
IKVESTIMENTDS l
: 190tl.lt0702SI.IB7

~9.000.000

20.0!0.100

ee0e
CONSTRUCAO E AHPLIACAO OE PREOIDS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO!

100.000.000 l

0001

CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAIIARA LEGISLATIVA
NATUREZA DA DESPESA l
INVESTIHEHTOS. l
l t0~
I
CONSTRUCAO E AIIPLIACAO DE PREDIOS E PROPRIO.S
I
mtl.l6915751.191 : em

NATUREZA DA DESPESA l
INVESTIHENTOS l
1
IHPLANTACAO OE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAGAO

: •~u·

3&.900.090

~0.000.000

39.000.&90

IHPLANTACAO DE VIAS E DERAS COMPLEMENTARES DE URBANIZACAO
NATUREZA DA DESPESA l
INVESIIHENTOS l

30.m.000

220.000.0~1

:

!.&e.eee.e~;)

:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1990

.!

Terça-feira 17 . 1287 .

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

_c:ANcaAIIENTO

; ANEXO A lEI No.

DE

COOJG~

DE

RECURSOS DO

DE 1991

TESOU~O

:

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

ESPECIFJCACAO

PROJETOS

ATIV!OAOES ;

1 O T Al

------------:
19113 I SERV!CO AUTONOHO DE liMPEZA URBANA

6&.m.m:

I 19e03,1161&2!2.054 ; 0006
,EXECUCAO DAS ATlV!DAOES OE tOlETA DE LIXO E LIHPEZA DE VIAS
E LOGRADOUROS PUBLICOS
; ltel
FUNCJON~MENTO DO SERVICO AUTONOHO DE LIHPm URBANA
;
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRÀs DESPESAS CORRENfES I
I
I

.

6t.e0Uii I

61.9&1.009 ;

I

s.m.ee1 :

20000 I SECRETARIA DE TRANSPORTES
2tei3 ; AOHINISTRACAO DA.ESTACAO ROOOVIARIA DE BRASILIA ,
I
: 21103.168BS322.tS3 : mt
I
ATENDIMENTO AOS USUARJOS DE TRANSPORTES URBANOS E
I
INTERESTADUAIS DO PLANO PILOTO
I tetl
FUilC!ONAHENTO DA AOHIN!STRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA
o

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

'·
2100&
2!te2
: 2itl?.i407&2!2.856

5.!91.000 :

s.m.eee :

5.000.001 :

1s.m.eea :
l>.ee;.ee.; :

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO - ENTIDADES SUPERVlSIONAOASI
0000

: eeGl

EXECUCAO DE PROGRAH;s DE FOMENTO AGRUPECUARIO E PRESERVACAO
DOS RECURSOS MATURAIS
.

10.000.000 :

FUNCIONAMENTO DA FUMDACAO ZOOBOTANICA
NATUREZA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES i

10.000.000 :

I 21ee?.&BBS34!2.900 I 0000

HANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINA!S

5.000.000 :

; 6001
COMSERVACAO DE ESTRADAS VIC!UAIS
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

5.00Mil I
I
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' CANCELAIIENTO

CE

1. ANEXO .A LEI No.

1------

DE

Abril de 1990
Cri !,ii

DE

TRABALHO
RECURSOS DO TESóUP.Q :

DE !991

----------------·-------------~:

CODIGO

PROJETOS

ESPECIFICACAO

I ATÍV.!DAOES
I

t

T O T AL

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

1-

51611 I FUNOACAO ZOOBOTANICA 00 DISTRITO FEDERAL
I
I 51112.tl!71212.156 I IIII
1

I
I
I

em

EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AGRUPECUARIO E PRESERVACAO
DOS RECURSOS NATURAIS

11.m.m 1

FUNCIONAMENTO DA FUNOACAO ZOOBOTANICA

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES i
I
I 5!tl2.fBSSJ-1!2.!1t I 0111
I
I
KANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
I
: e~~i
I
I
CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
I

.

5.111.911

NATUREZA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES i
22111 I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
22112 I SECRETARIA OE SEGURANCA PUBLICA - EllTIDADES SUPERVISIONADAS

;

1t.m.m

22tt~.t6305351.S'S1

: 6000
I
RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO DETRAN
: 9681
RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS

(I)

s.m.m:

I
I
I

243.011.m :
8.110.1'.0 :

8.000.te0 I

t

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL I

8.111.190

ll.eea.m :

510&1· I DEPARTA!ENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
52m.e631S3~1.e51

1 e;ee
I
RENOVACAO DA FROTA DE VE!CULOS DO DETRAN
: 0001
RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS

HAIUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS o( CAPITAL I
I

B.il0.100 I

8.010.003

22103 I POLICIA H!LITAR DO DISTRITO FEDERAL
I 22013.66301251.018 I 0000
I
PLANO OE EDIFICACOES DA POLICIA MILITAR

2!5.&00.m :

5,161,100

DIÁIÜODO CONGltESSô ~ACipNAL (Seção II) ..
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-------------------------------------------------------------------PROGRAMA OE TRABALHO.
' CAHCaAIIOHO
'''
I ANEXO A U:l No.

OE

OE

RECURSOS 00

DE 199& •

-------

TESC~~,

,

-------------------:
I
PROJETOS

ESPECIFICACAO

I ATIVIDAOES _:
I

T O T AL

---------------------------------------------------------------:
: 1091
COIISTRUCAO DA SEDE DO QUARTO BATALHAO DA PH - GUARA

I 1102
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR

I
NATUREZA DA OESP ESA I
INVESTIMENTOS :
I

5.00t.e00 :

I

NATUREZA DA DESPESA I
INVI:STIHENTOS I
I

!t.l0t.te0 I
I
I

22ii3.0ó301772.16t : 0910
POLICIANENTO OSTENSIVO E FARDADO

I 20!.100.100 I

: eee1

I
I
I
I

FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR 00 DISTRITO FEDERAL
NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E EJiCARGOS SOCIAIS I

''
21!.000.090 ·:

I

22te4

2210Uó30!7BI.I38

I
I
I

éORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL
0000
REEQUIPAMENTO DO CORPO DE. BOMBEIROS 00 DISTRITO fEDERAL
1001
REEQUIPAMENTO 00 CORPO OE BOMBEIROS

20.011.100 i

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS
2300i I SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
23012 I SECRETARIA OE CULTURA E ESPORTE - ENTIDADES S<I?ERVISIONADAS

211.000.000 I
I
5.m.m :
5.m.e;a :

(<)

I
I 23!12.eB4B0251.B76 I ee&0
I
CONSTRUCAO 00 PALACIO DA CULTURA DE BRASILIA
: 0001
I
COHSTRUCAO DO PALACIO DA CULTURA

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS OE CAPI!AL I
I

5,000.001 I

5.103.100 l
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PROGRAHA DE TRABALHO
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,

CA.~CELAIIENTO

I ANEXO ALEI No.

DE

CODIGO

DE

DE

me

RECURSOS 00 TESOUl O :

PROJETOS

ESPECIFICACAO

------·--------------

Al!V!DADES

TOTAL

-:-

536&1 I FUNDACAO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

5.9!1.100 :.

I 5301!.0846025!.076 I 0!00

CONSTRUCAO DO PALACIO DA CULTURA DE SRASILIA
l tOii
I
CONSTRUCAO DO PALACIO DA CULTURA
I
NATUREZA DA DESeESA
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

I
I
I
I

5.000,000 I
I

------------------------------------1---------------------------------:
(t)

NOTA: UNIDADES TRANSFERIDORAS NAO SOMAM NO TOTAL DESTE ANEXO

!

TO T A L I 748.10&.000 : 629.00U00 I 1;369.113.600 :

Abril de !990
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NEXO lll

ICIII'C!lA'rnO
IIOGRANA DE TRAIALHO
I
I !5111 SECIETMIA DA fAZEhUA
I 1591! FUNOO DE DESEIIWLV!II!HTO 00 OISTiiTO FEOEIIAI. - FIIHDEFE

RECIJISOS 00 TESOIRO

ESPECIFICACAO

COOIGO
I !591!.131712! !.11!

IIII

IIII

ATIVIOWES

TO TH

I

JlllRAS EIEI:IUIIAIIEHTOS DE OI!GAOS DO GDf

I

PRO.flOS

mCIJ!:M DE OBRAS E REtiUIPAIIEI!TO DE OIIG~S DO Gllf

I
I

13.122.41J,51l

I
I

NATUIIEZA DA DESI'ESA
INVESIUI!IITOS

!3.122.493,58 I

I 1591!.1317121 1.142 I IIII

OBRAS DE liEUIOIIAISEHTOS NO PLANO riLOTO ECllllliiES SAffilltS
I IIII
I
EXEI:OCAO DE OBRAS DE ~ElJIIJRAISEHTOS NO PLAIIO P!lOTO E CIOADES
SATEliTES

13.381.174,76 I
I
I

1l'

I
I
IIATliREZA DA DESI'ESA I
I
IIM:ST!ISENTOS I !3.381.174,76 I

I
I 15911.131711$ 1.143

IIII

I

I
I

OBRAS DE COH>TROCAO DE PARQUES E S!IIVII:OS Nlii!NlSTiATIVW

I

9.619.371,21 I

IIII
CONSTRUeM OE PARQUES E S!IIVICOS ADIIINJSTiATIVOS NAS CllllliiES
SAffiiiES

I
I

IIATUIIEZA DA ll!:SIESA I
IHVESI!ISENTOS I 9.ól9.371,21
I
I

I

I !S91!.131SIJ! 1.178 I lllf

55.4et.727,67 :

APliCACOES COII RETOIINO
: Utl
APOIO AO SETOR PRODUTIVO
NATUIIEZA DA DESIES! I
IIIVESTIISENTOS I 55.481.7117,67 I
I IS911.IJIBIJS 1.114 I l!il
I
AUIIElfiD DE CAPITAl. OE llii'RESAS 00 Gllf

38.936.173,71 :

\ teQl

SU3SCIICM llt CA1!1Al OE IJIPRESAS 00 GDF
I
HATIIIEZA DA DESPESA I
INVESTIISENTOS I 38.936.473,71 I
I
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AIEXO. III

PIOGIA"A OE TIAIALHO

: CAHCElNIEKTO

I 15111 SECIETAIIA DA FlllEMI!\
I 15911 FU!lOO DE DESEIIIOLVIIDITO 00 DISIIITO FEDEIIAL • FIIIIDEFE

COOIGO

PiO.flOS

ESPECIFICICAO

ATIVIIII<IIES

TOTAl

I 15911,1311154 !.ll!i. I IIII •
I
I
DESEIIIOLVIIIJ:IIIO CIE!HIFICO E TEC!iOLOGICO
llltl
1 OESEII\'«.VIIDITO CIEIIIIFICO E TtC!iOLOGICO
IIATIIIEZA DA DESPESA I
IMI'ESllliEIITOS I
I

I

4ó5.2J9 ,45

I 15911,1413121 1.11'1 I IIII
I
OBRAS EElliiP(III[IIlOS DO SISTEM DE APOIO AS ATIVIIIAOES PIODUTIVASI
I IIII

l7.75f.832,2S I

,
EXECIJCAO DE OBRAS E AIUISICAO OE EIUIPMJ[IOS PAlA OSISTEIIA
AGIIICOLA

I IS!I1.141711ó 1.131

I

I
l
I
I
IIATVREZA DA DESPESA I,
IIIIESTIIDITOS I 17 ,Jlt,832,25 I
I
I

IIII

:

I

OB!AS HOS JAIDIIIS BOTAiilCO E ZOILOGICO OE BIAS!l!A

!1.1?!.917,62 I

i

•~u
~

DE OBRAS NO JAIDIII BOTAHICO

I
I
IIATIIEZA DA DESPESA I
INVESTIIIEI!TOS I 5.548.458,81

.'

::

I

1112
EXECOCAO OE OBRAS NO .!ARDI" ZOILOGICO

15111.163t17! 1.1%

I
IIATIIEZA DA DESPESA I
, I
111\'ESTIIIJ:IIIOS I 5.548.458,81 I
I
I
ltll
I
OBRAS E EIUIPNIEMTOS DO SISTEY>A OE SEGURANCA PIIILICA

1111
OBRAS E AIU!SICAO DE EIU!PNIEMTOS PARA APlilf
I
NATUREZA !h\ DESPESA I
U.VESTIIIEI!TOS I I! .725.285,!5 I

I 1113
OBRAS E AIUISICAD DE

EIU!P~".EHTOS

I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
lii'IESTIIIEI!TOS I !B.l73.131.11 I
I

PAilA OCBDF

3U!B.JIS,65 I
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AliEXO 1!1

Crl!,ll

------------------------------------------PROBIAKA DE TIABALHO
I !SIH S[CIETMIA M FAZOOI
I !5\'t! fli{JO DE /l!SV.W.Vli!!KIO 110 DIS!Rl!O fEDERAl -

fllh~EfE

REru!SOS 110 TESOOiO

ESPECIFICHAO

IROJETOS

r orAL

ATIVIDWES

-----1------------------'-----1-----:------:
I
' !591!.1S~2JBB 1.141 I Iili
I
OBRAS E EGUIPAIIENIDS 110 SISTEIA DE EDUCACAO
: tlll
I
OBRAS E AOUISICAD DE EiUIPAIIDffOS PARA OEHSIHO fiJIIDAII!JilAL
I
IIATUIIEZA DA IIESPESA I
IHVESTIIIEliTOS I !14.1!1,711,11 I
IS?Il.t~l199

1ll.!6J.II!,11 I

1.1!9 I 1911
I
OBRAS E EIUIP~~OOOS DO S!S!El'A DE EDUCAI:AO
I IIII
OBRAS E AGUISICM DE EIUIPAIIEI!JOS PARA OEHSIHD II.EDIO
I
IIATUREZA DA DESPESA I
IHVESTIIIEHIDS I

&.657.l.i9.4J :

6.657.759,~3

I

15911.1946228 1.133 I lltl
O/liAS DE COHSIRUCAO DE PllliQUES IECJIEATIVOS E DESPORTIVOS

: tns
I

I

Uli1.1Sl82~7

COiiSTIOCAÔ DE PAAIUES RECREAllVOS E DESPPRJIVOS HAS ClllA!IES
SAIELIIES
I
IIAIIJIEZA DA DESPESA I
IHVESTIIIE!ITOS I 15.559.169,66 I
I
I

1.141 I liil
OIJRAS E EIUil'AIIEI!JOS 110 SISIEIIA CtllTUIIAL

f•

,,U2.4ts,?6 :

: f0tl
EXECOCAO DE OBRAS E AOUlSICAO DE EQUIPAHEHTDS PARA OSISIEIIA
Clllllll!AI.
HJITUIIEZA DA DESPES<\
IHVES!llll'HIOS

9.!12.~65,96

I
I 15911.11lBSI5 1.167 I III!
OBRAS DE IIRBAillZACAO
I 1111
I
IIIIBAillZACAO DO PlANO PILOTO E CIDAIJES SAIELTIES

HJITIII!EIA DA v::siESA I
IHVESTIII.EI!JOS I
I 15911.1161326 1.135 I IIGI
I
OBRAS DE II.EIHORIA DOS SEIVICOS fUIIERARIOS
I
I IIII
OllRAS DE II.EIHORIA DOS SERYICOS fliN!:RARIOS

I
~B.4!1.1!l,94

1

~B.4U.Il3,9~

655.126,75 l
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!IEXO III
PIOSIAKA DE TIABAlHO

CAimA'iliTO

ISIH SEI:iET!I!! 0t1 fAI[J<l)l
.
15911 FUlllO I)( OCS(h\I"VII\EHIO DO DISTIITO FLOERAL- fiJ!IO[fE

REtURSOS DO ITSOURO
ATIVIOAliES

PRO.ETOS

ESPECIFICACAO

COD!GO

'TOTAL

-:
I

I!ATIJIEZA DA IIESI'Es.\
IJI\IESTIIIEHTOS

655.126,75

15911.1161327 1.136 IIII
OBRAS OC AI\PLIACI\0 DO SISTEJIA DE ILIIIIIHACI\0 PUBLICA
III!
AI\PLIACI\0 DO SISTUIA llf ILUJIIIIACI\0 PIIILICII NO PLANO PILOTO E
CIDADES 51\illiiES

l59tl.IJ75428 1.113 I IIII
I
OBRAS E EIUIP~'111!10S DO SISJ(IIA DE Si\IJOE

; lt11
I

28.~3.218,~

:

I
I!AllliEZA o.\ DESPES.! I
IN'IESTII\EHTOS I 28.293.2711,48 '
I·
I
!5.29!.!28,51

EXECUCI\0 DE OBRAS E A!UIS.ICAO DE EiUIP~IENTOS DO SISTEHA DE
Si\LOC

I

liATllllfZA DA DESPES!\ I
IN'IESTIIIENTOS I !5.m.12B,51

I 15911.!376325 !.12! l IIII
OBRAS E EIUIPAIIENTOS DO SISTUIA 11< SANEAIEHTO BASICO
I IIII
I
EXECut.IO li< OBRAS E AOIIISICI\0 OE E!!IIPA/IEI!IOS PfiiiA OSISTUIA DE
TIATM!JITO OE LIXO

!.1111.48!,68 :

IIATIIIIEZA OtlllfSPEs.\
IIII'E51IIIEHTOS

!.1111.48!,68

I

: 15!11.!376447 !.127 : liil
IIII'L~'i!ACAO

26.1JS.Jil,lf

DE UWIAS llf AlllhlS PLIIIIAIS

l IIII

IIIILAHTACAO OE DALERIAS OE AliUAS PllllJIAIS NO PlllNO PILOTO E
CIDADES SAilllTES
IIATIIIIEZA DA DESPESA I
lt.V!STIIIEHTOS I 26.135.311,11 I
I

I
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mo m

Crll,ll

PROGRAKA DE

IIABALHO

i 15111 Si"Ji!AIIIIIA FAZEIIOA
I 15111 fLoto OE O[S(JIIOl~lliEh10 DO DISIIITO FEOCRAL • FUHDEft .

RECL~SOS

DO. lfSW<l

1----------------------------------------------------PRO.ElOS

ESHCIFICACAO

COO!!*

I O I AL

-----

.'

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

I ll111,131!l4S 1.148 I IIII
I
OURAS E EIUIPAI\0005 DO SIS!EnA DE SAlll:AliOOO BA5!CO
I ltt1
I
EXECOCAO DE OBRAS E AIUI51CAO DE EIUIPAI\0005 PAI! O SISTE111 DE
I
SA/iEA/IfHIO BAS!CO
I
I
HAIIiflA DA DESPESA
1~STIIIUIIOS
I
I
I
I IS!Il.ISIII4117 1.121 I IIII
I
OBRAS E EiUIPAiiEIHOS DO SISTEM DE ASSISIEliCIA COKIIHTARIA

IJI~!DADES

IB.Ili.H?,iS :
I
I
I
I !S.III.!l9,8S :
I
I

: tH1

I
I

EXECUCAO DE OBRAS E MU!SICAO DE
DE ASSISJEIICIA CO/IIIIIIIAR!A

EIUIP~IElt!OS

PARA OSISTEII1

I
I
I
NAIIllflA DA DESPESA I
1HI'[SJIIiEHIOS I !! .651.88'1 ,68 I

I IS'111.168SS:H !.131 11011
OBRAS DE CONSIRIICAO DE ESIRADAS ~JCJNAIS HAS CIDADfS SAffiiTES
I IIII
CQ)ISTRUCAO"DE ESTRADAS VICINAJS NAS CIDADES S!TnllES

5.37B.5ll,ll :

I
I
I
HAIIREZA DA DESPESA I
IHVES!JJIEHTOS I 5.37R.5SI,II I

I IS911.!6SS:ilS !.132 I tal!
I.
OBRAS E EBU!IOOIOS DO SISTOO DE TRA~SPOITE
I IIII
I
ElECUCAO DE ODRAS E AQUIS!CAO OE EIUIPAIIWOS PARA O SISIEII1 DE
TRAHSPORJES

HAT11RflA OH DESPESA I
TIMSIIIiEIIIOS I 47.7a3.l91,t9 :
I

I OTA L

I 547.217.11t,ll I

I

(A Comissão do Distrito.Federal)

--------..::
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costu)
-Do Expediente lido, constam os Projetos
de Lei do DF nu' 21 e 22, de 1990, que serão
despachados à Comissão do Dl"sTríto Federal.
onde poderão receber emendas, <1pós publi-

cados e distribuídos em avulsos, pelo prazo
de 5 dias úteis.
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa. projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. l" Secretária.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 22, de 1990- Complementar
Altera o art. 36 da Lei Complementar
n• 41, de 22 de dezembro de 1981.
O Congresso Nacional c.kcreta:
Art. 1" O Art. 36 da Lei Complementar
n" 41 de 22_dc dezembro de 1981. passa a
vigorar com a seguinte rcdação:
··Art. 36. As <.lc!->pesa!'>, até o exercício do ano 2000. inclusive, com os servidores de que tratam o panígrafo único
do art. IR e os art:.. 22 e 29, desta lei,
.s.erão de responsabilidade da União."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3'' Revogam-se as disposições cm
contrário.
Justificação
Quando da çríação_ do_E~t~do de RondO- ·
nia, o GovernO Federal pôs à sua disposição,
com todos os direitos e vantagens. os servi·
dores públicos nomeados ou admitido!-. na
Administração do Território Federal de R\1ndónia até a data de vigência da Lei n" 6.550,
de 5 de julho de 197R. e em exercício a 31
de dezembro de 1981._
O Poder Executivo empenha-s_e no sentido
de _que 50t;1 daqueles servidores. mediante
opção do!-> interessados. po:.teriormente. que
as estimativas governamentab foram muito
otimL~tas pois. naturalmente, pelo direito de
opção. o Estado recém-criado- só absorveu
10% que não optaram pelo vínculo FederaL
Estabelece ainda a Lei Complementar n'
41. em seu art. 29, que os servidores controlados pela Administração do Território Federal de Rondônia, após a vigência da Lei n"
6.550 e em exercício a 31 de dezembro de
1981. passam a integrar ~L tabel<l especial de
empregos, cm extinção do Governo do E.~ta
do de Rondônia e deverão ser absorVidos nos
quadros e tabelas, dentro do prazo máxim'J
de 2 (dois) anos da data de instaltu;ão do
Estado. Ora, fá sãõ pa-s-sãdos 7 (sete) anos
e o número de servidores incluldos .em quadros e.tabelas em extinção. ub~orvtdo:-. é insignificante. Vale citar, também, que poucos
servidores aceitaram ser cedido~ a entiduJe~.
Além disso, o programa especial de desenvolvimento para o Estado, prçvisto na Lei.
sofreu solução de continuidude e os recursos
atribuldos foram simpleSménte iriexpresslvos
em face dàs necessidades de um E!-.tado ainda
infante.
Assim. deixando o Governo Federal d~ arcar com as de:-;pesas para o pagamento dos

::;ervidores o Estado de Rondônia. em
1992 viverá num cata,clism_a_, numa calumidade. pois niio disporá de recursos para pa·
gar. em dia, os funcionários.
Sala da!> Sessões, 16 de abril de 1990. Olavo Pires.
(;\ Comissâo de Constituiçâo c Justiça
e Cidadania.)

citado~

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 23, DE 1990
Compatibiliza os interesses dos "trabalhadores com as necessidades das empreSa<; em situação difícil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l" As organizações privadas que.
por imperativos. de sobreviv2ncia, precisem
proceder a cortes indispensáveis de despesas.
que só se tornem significativo!-. se abrangerem
uma redução na folha de pessoal, para a esta
recorrerem-deverão proceder a um plebiscito
entre sçus et.npregados, a fim de decidir qual
das fórmulas abaixo udotar:
I - demissão de empregados até atingir a
economia necessária nos gastos de pes<>oal;
I I - diminuição da jornada de trabalho,
mantido o valor horário dos salários. de modo
que o decréscimo proporcional da folha de
pessoal corrcspo_ndll à economia objetivada.
§ 1" O_ plebiscito deve aq_ra_,ngeç todos os
empregada..-.. que também poderão votur por
procuração ou por carta dirigida à administrução, de!>de que o façam com firmd reconhecida.
§ 2" Excluir-se-ão apenas, eventualrrlente. ca..o,o:;. de __absoluta impossibilidade de manifestaç:1o. contanto que sua omissão não seja
passível de alterar o resultado do plebiscito.
§ 3" Apurado 9 resultado do plebiscito.
é assinado _o_ acordo entre a empresa e seus
empregados. que deve ser hnmologado no
sindic;~to local de tmhalhadnres Ja categoria
e registrado na correspondente Dcleguda
Regional do Trabalho.
§ 4· Quando a diferença entre os votos
a favor de_cada uma das- duas fórmulas for
menor que 5% (cinco por CentO) do total
de empregados da organização, será conside·
rada i_ndecisa a votação e a solução final será
adotada por acordo entre a organização e
o sindicato local de trabalhadores da categoria.
§ 5" --Em· Vídude do que estabelece o parágrafo anterior, considera-se que u omissão
dos impoSsibilitados de manife!-.taçilo não é
pass(vel de intluir no resultado do plebiscito.
quando_ a diferença entre m votos a favor
de cada uma das fórmula~ . .exceder o número
de omissos muis 5°i (cinco por cento) do
total dos empregados da empresa.
§_ 6" Ser:á Cri aJa J.~ma comissão Je empregados, no máximo com 5 (cincO). paru acom·
panhar. junto à administraçUo, a evolução
das condiçõe!> económico-financeiras du or·
ganização.
§ 7" Por iniciativa da administmção da
organização ou pela dos empregados. manifestada através da L'Omissão de que trata o
parágrafo_anterior. e de!-.de que co~provado
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o saneamento econômico du organização, esta voltará uo regime de jornada de trabalho
plena e salários normalizado!-.
Art. 2" No caso do artigo precedente,
quando convier à organização JxiVãda o encerramento de atividades de alguma unidade.
serão adotadas as seguinte-s diretrizes:
r -se a modalidade prcvalente for a de
dembsão de empregados. dar-se-á uma pre:ferência ab!>olutapela demissão dos que pertençam às unidade-s _extintas, salvo excepcionalmente algum profissional de notória competência que convenha aproveitar em outra
unidade:
II -se a. modalidade preferida for a _de
contração da jornada de trabalho e corre~
pondente decréscimo de salários, poder-se·á
aplicar aos empregados que pertenciam às
unidades extintas o regime especial de disponibilidade remunerada, que passa a ser válido
para entidades privadas, tal como está regulado no parágrafos deste artigo.
§ l" O empregado em disponi\;>ilidad!! remunerada receberá:
a) 40%- (quan!~ta por cenlo) do salário,
até 3 (três) salários mínimos;
_b) .:?00 _(trinta per cen~o) pelo que o salário exceder 3 (três) salários mlnimos. até 7
(sete) salários mínimos;
c) 20'/é_ (vinte porc.ento) pelo que o salário
_exceder 7 (sete) salários mínimos, até 15
(quinze) salário!-. mínimos; e
d) lO"'f (d~z r.or cenw) pelo que o salário
exceder 15 (quinze} salários mfnimos.
§ 2" Durante a disponibilidade remunerada. o empregado não poderá ter outra rela·
ção de .emprego. mas contará tempo de serviço para o empregador e para os efeitos da
previdência social e lhe !'lerá facultado prestar
trabalht>!-. de autônomo. desde que devidurnente caracterizados como tal.
§ J' O empregado em disponibilidade remuneraçla terá o mesmo tratamenco fiscal e
previdenciário que o inativo.
§ 4'' A disponihilidade remunerada cessará:
a) à opção do _empregador- pelo retorno
do empregado às atividades normais de .!>eu
contrato de trahalho ou por sua dispensa,
em ªmbos os casos com o salário e benefícios
que teria se não houvesse sido afastado de
-sua~ atividades; e
b) à opção do empregado, quando este
aceitar contrato com novo empregador, hipótese em que ficnrá dispensado do aviso prévio. mas deverá comunicar o fato ao antigo
empregador. para registro na carteira e cumprimento de demais formalidades, tantn legais e regulamentares. quanto eventuais norw
mativas do empregador.
Art. 3" A situação crítica da organização
privada que determina a necessidade de corte
nos gastos de pessoal. como imperativo de
sobrevivêncill. se nt!.o for devidamente comprovada, exigirá um atc:;'tado de auditor ind~
pcndc-nte de idoneidade reconhecida ou de
auditor governamentul.
Art. 4" A!> organizações privada~ só poderão pagar complementaçi:ín de aponsentadoria a seus ex·empregados quando estes e!-. ti-
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verem aposentadO!:i pela Previ~ência Social
ou vierem a sê-lo, por possuírem condições
para isso.
§ 1" Como o afastamento dos empregados estimulado pela complementação de apo·
sentadoria acarreta redução dos gastos de
pessoal ou aumento das ofertas de emprego,
essa complementação é considerada leg(tima,
dedutível do lucro tributável.
§ 29 Em se tratando de empresas com re·
gulamentação e fiScalizaçãO especiais, tais como concessionárias de serviços públicos, ins·
tituições financeiras~ companhias de seguro.
entidades de previdência privada, sociedade
de capitalização e organizações subvendon<L~
das pelo Governo, os pagamentos de comple·
mentação de aposentadoria não poderão ser
impugnados como gastos não legítimos ou
imprudentes.
§ Y Do ponto de vista dos beneficiários
da complementação de aposentadoria, esta
última terá o mesmo tratamento fiscal arribu{do à aposentadoria concedida pela previdên·
cia sociaL
Art. s~ A organização que. contornar
uma dificuldade momentânea, recorrer-às férias coletivas de seus empregados, terá, para
o pagamento destas, as mesmas facilidades
determinadas à rede bancária para o pagamento das folhas normais de pessoal.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7o Revogam-se as disposições em
_contrário.
Justificação
A elogiável, legítima e justa preocupação
de evitar o desemprego, se levada às últimas
.conseqüências, sem um mínimo de lógica, poderá conduzir, no caso de organizações em
situação financeira difícil, particularmente
pequenas e médias empresas e entidades culturais e filantrópicas, a uma irremediável insolvência, na qual a dispensa, ao invés de
parcial, abrangeria a totalidade dos servido·
res.
A devassa fiscal ora cogitada, torna-Se, no
caso uma, arma de dois gumes, porquanto
se,-de um lado, inibe as demissões, levando
ao risco da concordata ou falência -dos coagidos, de outro lado, os que possuam uma -situação tributária correta ficam tranqúilos para
quaiSquer dispensas, por numerosas que se·
jam; e, nesses casos, a ã.Çãei põlicial sem o
respaldo da lei, tornar-se-ia arbitrária e negativamente polttica para o Governo.
Mister se faz, pois, conciliar os interesses
dos trabalhadores com os lfdimos direitos dos
empresários, principalmente os economicamente fracos, procurando•agir dentro de urn
regime realmente democrático, pelo qual to·
dos vêm há muito clamando.
Assim, tudo indica a conveniência de recorrer a novas soluções, como as que se inserem no projeto de lei ora apresentado.
Em primeiro lugar, surge para uma enti·
dade em situação crítica, a alternativa à de·
missão representada pela contração da jornada de trabalho com redução proporcional dos
.. salários, mantido o salário-horário de toélo~

a deCisão a esse respeito _caberia aos emPregados, manifestando-se em plebiscito; .contornada a situação, por· iniciat1va do empregador ou pela dos empregados, voltar-se-ia
à jornada e aos salários normais.
~ Na hipótese de fechamento de unidades
da organização, o~tra alternativa seria adisponibilidade remunerada dos servidores,
com uma fração de seus salários. a qual terminaria individualmente pelo_ retorno à organização ou por__novo confrã.tõ .de trabalho.
Outra m-edida a considerar seria o estímulo
à aposentadoria; através de sua complementação, o .que poderi_a acarretar eGOnomia de
pessoal, se não houvesse pre_enchiment'o das
vagas, e, em caso-contrário, a-umento da oferta de emprego.
·
Uma crise momentânea~ suscetível de ser
contorna_d~ por férias coletivas. precisaria no
entanto de garantia de liquidez, porquanto
significariã urri dispêndio global equivalente
a uma folha mensal, acrescida de 30% (trinta
por cento); se lhe fosse dado o mesmo tratamento que_ as folhas normais de salário, o
problema ficaria plenamente resolvido.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1990. Senador João Men~es
-

(A Comissão de Assuntos Socials-decisão terminativa)
O SR. PRESI(!.ENtE (Atexandre. Costa)
-OS: ptoJeToS-lidos vão á publicação: (Pausa)
-A Presidência receb~u,_ ,dq_ Pre~ide~nte do
Supremo Tribunal Federãt.- o Ofício Íl" S/16,
de 1990, comunicando, nos ternlos do art.
52~ inciso X, da-"COristitulção Federal, que
aquela corte declarou a inconstitudonalidade
dos §§ 49 e 5" do -art. s~ da Lei n'·' 3.539n4,
do Estado do MaranhãO.
A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça_ e Cidadania.
O.SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-A Presidência recebeu do S~nador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, sugeStão no sentido de que o Congresso.Nacional
faça realiz(!:r: sessão solene para celebrar a
passagem do centenário do Jornal do Brasil,em data a ser posteriormente marcada. ~
Se houver objeção do plenário a Presidência consultará a Câmara dos_Depurados sobre
a realização da sessão. (Pausa)._
É a seguinte a sugestão dç:> Senador
M:irco -Maciel:
~
Brasi1ia, IQ de abu1 de 1990.
A Sua Excelência o Senhor
Senador NelsQn Carneiro
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente, ·
Vimos, nos termos regiinentais, sugerir_ a
realização de Sessão Especial do Congresso
Nacional, em data a ser posteriormente marcada, para celebrar a passagem do centenário
do Jornal do Brasil, conceituado periódico
da imprensa brasileira.

Justificação
O transcurso do c-enten-ário do Jornal do
Brasil não pode passar sem uma -manifestação
do Congresso Nacional, instituição qlle, exM
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pressando o sentimento do País, síntetiza a
~oberani~ popular.
Vale recordar._ preliminarmente, que o
evento ocorre justamente no inStante em que
comemoramos os primeiros cem anos de vida
republicana, cujas celebrações, iniciadas ano
passado, se prolongarão até o próximo ano,
coincidindo com o centenário de promulga·
ção da Constituição de 24 de janeiro de 1891.
inStrumento pelO qUal se iristitucionalizou a
República Federal.
Falar em República é falar em democracia.
Assim, nada mais apropriado do que tambÇm
festejar a vida de um jornal que tem compro-misso com as autênticas instituições republi·
canas.
Nada mais importante e significativo do
que celebrar a liberdade. Não só o velho pre·
ceita da liberdade de imprensa, em sua for·
mulação original, _como _expressão das liber·
dades de pensamento, de crença religiosa- e
de convicções políticas~ mas sobretudo os no·
vos conceitos que o pensamento liberal contemporâneo chama, com muita propriedade.
a nova liberdade: o direito à informação, em
todas as modalidades e nas múltiplas implicações que possuem as sociedades de_ massa.
Em matéria publicad,a na edição de domingO; 8-4-1990, o Jornal do Brasil frisou o fato
p_e estar sua história ligada, definitivamente,
aos valores da liberdade e da democracia,
enfim, ã.Os- valoreS rePublicanos ao salien-tar:
'-'0 Jornal do Brasil nasceu com a Repú·
blica, menos de dois meses separam a pro·
mulgação da primeira Constituição republi·
cana e o primeiro número do Jornal, de 9
de abrj[ de 1891. As páginas do seu quase
século de históriã. são as pãginas todas da
histOria do próprio regime, ao qual advertiu
~o artigo de ~undo da edição inaugural: "Falaremo~ a ling~agem que melhor lhe convém
e dir-lhe-emos-a verdade, a ele próprio útil,
apontando-lhe a todo propósito os escolhos
fatais':.
"Por cumprir", a cada dia", aciescenta ainda'ª matéria çitaOa, "durante todo esse tem·
po, tal compromisso, o JB pode identificar-se
como testemunha e espelho irrefutável da
República. Sempre foi a sua vocação, abra·
çada ainda quando o Jornal sequer havia es·
colhído o nDine com que chegaria às ruas.
Já então o primeiro diretor, Rodolfo Dantas.
expunha, em carta a Joaquim Nabuco, aquilo
que chamava de "o fito do nosso jornal".
Era -escrevia Dan tas- "além da informação ri:tais copiosa é segura sobre- a vida no
pa(s ~no estrangeiro, discutir as nossas ques·
tões correntes fora de qualquer espírito de
seita nem de reação, mas com inteira isenção,
iridependéncia e subordinação perfeita ao
nosso ponto de vista liberal."
O Jornal dO Bi-asil, "hi,je sob a direção de
M.F. Nascimento Brito, contitlua"ndo a linha
traçada por Rodólfo Dan tas e, posterionnen·
te, pelo pernambucanfssimo Conde Pereira
Carneiro. pode orgulhar-se de sua saliente
contribuição ao País e às suas instituições.
·Embora veículo centenário, o JB não envelheceu. Prova-o a sua constante evolusão editórial e sua modernização gráfica. E o que
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conclui com clareza ao ler outro trecho da

not(cia do JB ao que já nos referimos:
"Nascido na Rua Gonçalves Dias, o JH
mudou-se em 1910 para a Avenida Central
(Rio Branco), onde ergueu para sua sede um
arranha-ct!u de lO andares, o primeiro cdiffcio da América do Sul a ter estruturas de
ferro. Nesta casa, o jornal fundado por Rodolfo Dantas passou, cm I91R. â direç3o do
Conde Pereira Carneiro, qüe o cônsolidóu
como empresa. Com a morte do Conde, na
primeira metade do:-; anos 50. o Jornal do
Brasil fica sob a orientação da Condessa Pereira Carneiro. que proniove e comanda, nos
anos seguintes. a reforma- sob a qual a folha
ganhou a feição atual. Muito mais do que
reforma, .foi autêntica revolução - gráfica,
editorial e industrial- que influiu de forma
profunda na modernização de toda a impren·
sa brasileira. A fecunda renovação teve início
em 1956, com o lançamento do Suplemento
Dominic:::~l. Sua pedra de toque foi a modificação da primCira página-;-onde os pequenos
anúncios- ali so!idumente in~talados desde
190R -cederam lugar a fotos, a ch:::~madas
e à manchete, tudo arrumado verticalmente,
sem interpenetração e com um ponto focal
principal.
A partir de 1973, _as inovações são planejactas e executadas na nova sede, o prédio
funcional da Avenida Brasil. Aqui se crin·
ram, entre outros produto:., a Revista do Do~
mingo, nos anos 70. e o caderno Cidade, em
1986. Aqui o Jornal ~c p-õe à altura do desafio
te_cnológico dos novos tempos, ao inform<l·
tizar a sua feitura Aqui, prepara-se para
comemorar o centenário - com certeza. como diz M.F. do Nascimento Brito, seu dire·
tor-Presidente, de ter cm toda a vida dignifi·
cada o seu trabalho com a liber<.ladc."
Por todos esses ·rnotívO~-.- fUndado _em preceitos regimentais c certps da'adesão dos ilus·
tres membros do Poder Legislativo Federal,
estamos convictos de que o Congresso Nacional prestará ao Jornal do Brasil~ modc;la_r diáríó da Imprensa Brasileira, à homenagem ·a
que ele faz jus na passagem de tão significativa data. - Marco Maeiel - Líder do
PFL - Lourival· Baptista - José Agripino
Maia - Edison Lobão - Odacir Soares Marcondes Gadelha - Jorge Bornhausen João Lobo- Divaldo Suruagy -_Hugo Napoleão - AfonsO Sancho - Alesandre Costa
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. l-'-Se<:retário.

É lida a seguinte
Brast1ia (DF), 3 de abril de 1990.
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador ]ll'elson Carneiro
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa ExCelência que desliguei-me dos quadros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). passando a integrar o Partido Social Cristào
(PSCJ.

AproVeitO a oportunidade para renovar a
VossaExcelência protestos de elevada estima
e_distinta consideração.
Atenciosamente,- Senador João Lyra
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)

-O expediente lido vai â publicação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa. comunicações que serão
lidas pelo Sr. !'·'-Secretário.
São lidas as seguintes
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- Comissão de Constituição, Justiça e Ci·
dadania - CCCJ substituir- como Titular
- o Senador João Menezes pelo Senador
Afonso_ Sancho
- Comissão de Assuntos Econômicos CAE substituir -como sUplente - o Sena~
dor João Menezes pelo Senador Afonso Sancho
- Comissão de Assuntos Sociais - CAS
substituir- como Titular .....:-o Senador João
Menezes pelo Senador Afonso Sancho
Na oportunidade, reitero a VOssa Excelência protestos de elevada consideração e
apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do
PFL no SenadQ_feder_al.

Brast1ia, 7 de abril de 1990.
Senhor Presidente.
Em virtude da necessidade de serem substi·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
tuído:; alguns membros da Comissão de A!i· -Serão feitas as substituições solicitadas.
suntos Económicos. em razão de se terem
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
desligado_do PMDB, nos termos regimentais,
indico a V. EX" os senhores Senadores que --Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
irão compor a supracitada Comissão:
Calmán.
-Titulares
Ronaldo Aragão- Severo Gomes- Ruy
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Bacelar- Meira Filho- Mansueto de Lavor
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-Irapuan Co~ta Júnior- Mauro Benevides
-Nabo r Júnior- José Fogaça- João Cal- dente, Srs. Senadores, faleceu, ontem, no
Rio de Janeiro. um dos mais notáveis juristas
mon - Márcio Lacerda
no Nordeste. o Prof. Fernando Eugênio dos
Suplentes
Reis Perdigão. O notável maranhense, que
Aluízio Bezerra- Leite Chaves- Francisco Rollemberg - Áureo Mello - Luiz pertenceu â Academia Maranhense de LeViana -Cid Saboya de Carvalho - Ronan tras. deixa publicadoS-numerosos livfos sobre
Direito. Ao longo de toda a sua fe<:unda exis·
Tito - Humberto Lucena
Sirvo-me_ da ocasião para renovar-lhe pro· tência. foi uma das figuras mais destacadas
testas de consideração e apreço. - __Senador da intelectualidade do seu Estado natal.
Fernando Reis Perdigão foi. na década de
Ronan Tito,
40. urtl dos auxiliares mais dinámicos do enOF. GLPJ:)C N-- 00319!l
.
t8o GOvernador Paulo Ramos. Seguindo a
~~--Bras1lia, 10 deabril de 199Q
luminosa trajetória da sua famt1ia, não ape·
Senhor Prcsiâiilte.
nas na política, mas também nas Letras do
Solicito as necessárias providências de VosMaranhão, destacou-se com singular relevo,
sa Excelência no sentido de que sejam efetuapor uma existência que pode servir de fonte
das as seguintes alterações na composição das
de inspiração para ~s-novas gerações.
Comissôes Permanentes abaixo discriminaDepois de longa enfermidade que o pren"
das:
deu ao leito por mais de 4 anos. Fernando
1- Çomissão de Constituição, Justiça e
Eugênio dos Reis Perdigão deixou um exemCidadania (CCJ): na qualidade de Titularplo que deve seMr a todos nós como roteiro
para que o seu nome.fique perenemente grasub:.tituir o Senador Ney Maranhão (PRN)
pelo Senador João Castelo (PRN);
vado na memória _e no coração de todos os
maranhenses.
2- Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE)_: na qualidade de_ Titular- substituir
O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex• .um
o Senador Ney Maranhão (PRN) pelo Sena· aparte?
dor Raimundo Lira (PRN);
O SR. JOÃO CALMON - Com muita
3- Comissão -de Relações Exteriores e
honra, concedo aparte ao nobre Senador EdiDefesa Nacion:il (CRE): na qualidade de Suson Lobão.
plente- substituir o Senador Ney Maranhão
(PRN) pelo Senador Albano Franco (PRN).
O Sr. Edison Lobão - Senador João- CalRenovo a Vossa Excelência, na oportunimoo. mais do que o Maranhão, perderam
dade, as .expressões do meu alto Preço e fun·
as letras jurídicas do nosso País com o falecidamentada consideração. -Senador Moisés
mento de Fernando Eugênio dos Reis PerdiAbrão, Coordenador dos Pequenos Partidos
gão, homem notável, que abrilhantou a cultura jurídica brasileira por tanto tempo e que
0!/GL/PFL/N' 054/90
tantos e tão relevantes_serviços prestou ao
Brasi1ia. lO de abril de 1990
nosso Estado, o M"ár'ân&ã·o, ao País e também
"Sf:nhor Presidente.
·
· às universidad.es brasileiras·. porque as suas
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExCeteses e os seus livros freqüentaram, com assilência p:irà, que na qualidade de Líder do
duidade, as bibliot~cas dessas universidades.
Partido da Frente Liberal, no Senado Fede"
Esse homem teve uma vida intensa tanto em
ral, solicitar as necessárias providências- Para
nossO Estado, quanto no Pais;-é cte uma famíque sejam e(etuadas as seguintes substituilia ampla em nosso Estado,_ o Maranhão, coções na composição das Comissões. conforme
nheço diversos de seus parentes- um deles,
especificação abaixo:
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ainda hoje, é uma das principais figuras da
Receita do Estado, em Colinas - o Perdigão. Entretanto, a sua passagem pelo E~tado,
à época âo interventor Paulo Ramos, deixou
marcas ·indeléveis; foi, como diz V. Ex•, um
dos piincipais auxiliares de Paulo Ramos,
sempre presente nas principais âecisões qUe,
ãquela época, o Governo çlo Estado tomou,
em benefício do Maranhão. E sempre que
aconselhou Paulo Ramos, o fez no melhor
sentido, com espírito público, que Sempre teve, e competência, que rtD.hca lhe faltou. Junto, portanto, a minha palavra â de V . .Ex",
na homenagem que presta a essa grande figura do meu Estado e_ do Brasil.
O SR. JOÃO CALMON _: Nobre Senador
Ex~ aeaba de juntar a sua
voz a esta homenagem que presto à memórta
de um do~ mais primorosos seres humano:;
que coqhecL chefe de família exemplar, advogado realmente notável. vocação exu:aordinària para a vida pública, homem que deixa
uma obre! jurídica e Ht~rária realmente imperecívelFica este registro, com aS nossos votos de
profundo pesar à sua vioúva, Dona Joina Perdigão, e às suas filhas. No. momento em que
.faço este registro, pres.ide a sessão do Senado
outro maranhense ilustre, o Senador Alexandre Costa, amigo e admirador dessa figura
extraordinária de maranhense cuja memória
_to_d,os nós pranteamos no dia de hoje.

Edison Lobão, V.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-A Mesa se solidariza com V. Ex·, nobre
senador Joào Calmon. pelas homenagens
prestadas ao e'minente homem público, jurísta, escritor, jornalista matanhensc que foi
Fernando EUgênio dos Reis Perdigão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tentar equacionar os problemas do Nordeste exige at.enção tanto aos
prqblemas da tei-ra quanto aos do povo. São
inúmeras as frentes de açilo definidas: modernizar a agricultura, fomentar a lavoura de
sustento, racionalizar e direcionar de forma
correta, a agroindústria canavieira. estimular
a produção e a produtividade, facilitár O- escoamento dos produtos •. construir estradas.
silos para estocagem. centrais de abastecimento, barragens subterrâneas, canais de ir~
rigação e muitas outras providências.
b pi'eciso. paralelamente. encontrar soluções para os problemas de subemprego e de
desemprego, evitando o recUrso simplista das
frentes de trabalho - paliativo aviltante e.
apesar disso, insuficiente para atender à de~
manda dos trabalhadores escorraçados pela
seca.
Torna-se indispé"nsável. outrossim. que os
incentivos fiscais c creditícios sejam lJrientados para arividades permanentes. multipli·
cadoras. verdadeiramente pro-dutivas. So·
mente assim. poderemos humanizar a paisagem. aind_a rude e agressiva, do sàtão nordestino. E perseguindo essas metas que o
Banco do Nordeste vem ampliando seus hori-

zonte_s -de a.ção, num esforço patriótico pela
redenção daquelas terras e gente sofridas.
Sr. Presidente, nobres Senadores, recebi,
recentemente, importante correspondência
do Presidente daquela Instituição financeiw,
Jqsé Pereira e Silva, que, ao comunicar o
final de sua gestão, nos apresenta breve resu~
mo das realizações do Banco nesse quadriénio. Analisando o documento. não pude conter o grande estusiasmo e -apraz-me confessá-lo- a emoção que senti ao constatar que,
finalmente, os recursos e os avanços tecnológicos se tornam acessíveis às populações nordestinas_
Impulsionado por essas ações, que têm,
como fim último, o desenvolvimento regional. solicito a atenção de V. Exr6 para este
relato, no qual, cm poucas palavras, pretendo
informá-los da contribuição do Banco do
Nordeste ao processo de redemocratização
e à retOmada do crescimento económico nacionais.
A título de esclarecimento. quero ressaltar
que, ao assumir a Presidência. cm 1986, Pe~
reira e Silva se defrontou com o crónico problema da escassez de recursos estáveis. Tui
situação além de coercitiva, punha em risco
o papel daquel~ lnstitulção, no que concerne
ao desenvolvimento regional. Assim sendo,
urgia recuperar fontes estáveis de recursos,
além de assegurar ao Banco os meios de sustentação que lhe permitissem aumentar a rentabilidade e a éompetitividade no mercado
financeiro.
Para melhor compreensão das profundas
modíficaçõ.es efetuadas na gestão em tela, enfocaremos três_aspectos distintos da vida da
empresa: a ação junto à Assembléia Nacional
Constituinte, o aumento do capital social c
o reconhecimento legal como Banco múltiplo.
Em relação à _nóva Carta, são dignos de
realce_as tarefas de articulação -e o apoio conferido pelo Banco aos Constituh1fes, VíSando
ao retorno das prerrogativas perdidas pela
Empresa e pelo Nordeste, quando da Reforma Constitucional de 1967. O ·êxito desses
esforços foi obtido com o adequado trata~
mento à que~tiio regional, destacando-se a
de-stiflaçãO de recursos orçamentários da
União aos setore_s produtivos do Norte. Nordeste e Centro-Oeste. por intermédio de suas
entidades _financeiras regiona·is.. Dessa forma,
voltou a Instituição a contar.com os recursos
estáveis necessários ao reinício do seu papel
de agente do desenvolvimento na Região.
O aumento do capital social foi obtido com
o sucesso do lançamento de 112 milhões de
ações. A operação, que constitui a maiorespécie em wdo o País, naquele ano de 1987,
foi concluída no prazo de três meses. apesar
do mercado desfavorável à colocação de novos papéis. Tal subscrição de ações permitiu
a desconcentraçáo.de papéis ao Banco, antes
centralizados pelos grandes inveMidores; cm
conseqüência. as ações obtiveram maior liquidez. f<~voreccndo a::. negociações da bolsa.
com vantagens para os acionista!-..
Para atender :is dem<~ndas do mercado.
buscou a Entidade o credenciamcmo neces-
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sário à operação de todo o instrumental ba·n·
cári-o, sendo legalmente reconhecido. em
1989, como Banco múltiplo. Des~a forma.
a clientela passou a dispor. nos últimos quatro
anos, de diversos e novos produtos e serviços.
entre os quais merecem maior realce: •·a Poupança BNB, por meio da qual se procedeu
à captação de recursos que permittram renovado alento ao crédito rural. Reverteu-se,
assim, "'a te-ndência declinante das aplicações
da área, em face do reduzido aporte c.le recursos oficiais"; "a Conta Remunerada. modalidade de captação de dep6sitos que obteve
inteira aceitação dos clientes; "a Mesa de
Open, ctjuipamento que pennitiu ao Banco
a realização direta de operações das quais
anteriormente participava na condição de intermédio: "o Certificado de Depósito Bancário (CDB ), que alcançou maior açeitação que
o Recibo de Depósito Bancário (ROB)~- aõ
qual o Banco estava antes limitado.
Além dessas inovações, outras modalidades de atendimento. também apoiadas na
moderna tecnologia, podem ser citadas. a
exemplo de Seguro, Cartão de Crédito, FundOs de Curto Prazo e de Renda Fix<~.
Em razão de tantas vitórias, podemos concluir. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que,
no curto períodO dC quatro anos, a gestão
José Pereira e Silva revelou-se inteirame-nte
fecunda, elevando o Banco do Nordeste à
categoria das renomadas e tradiciOnais empresas bancárias do Rio e de São Paulo,
Registrou-se, outrossim. durante esSe qm~;
triênio, real expansão nos empréstimos concedidos aos setores. industrial e rural. Também o setor infra-estrutura] foi contemplado,
pennitindo que todas essas operaçõe;; credi·
tícias de médio e longo prazos ampliassem
sua participação, chegando a atingir, em
1989, 78,47c das aplicações glob<~is daquele
Banco. Pode-se, por conseguinte. afirmar
que aquela Entidade, ao longo da ge~rão que
ora se conClui, logrou desempenhar a con.tento a sua missão de impulsionadora do de:.cnvolvimento regional.
___ Também a eficiência administrativa foi
perseguida com eJl1penho. Hoje. seus frutos
S€ revelam na revitalização do E:.critório Tél-'ni.co de Estudo Económico do Nordeste
(ETENE) como órgão de gesquisa regional,
na retomada do processo de planejamento,
na maior segurança e agilidude dos .serviço)
com o emprego da informática+_nos métodos
e proces~os de trabalho e no desempenho
dos recursos humanos adequadamente treinados.
Não posso. finalmep.te, omitir que todos
esses valiosos resultados fo.t:am atingi_dos sem
que se descumprisse um sério programa de
austeridade (jue, "sem comprometer os planos de expansão. contribuiu para assegurar
o equihbrio financeiro da Instituição,_a. Qe.s·
peito de conjunturas por vezes adversas. re~
s.ultantes. por exemplo, da retirada dos, recur·
sos oficiais sem custo fin::Ínceiro: Pin, Proterra e Finor".
Quero congratular-me com esse homem
que ora encerra mais uma fasç c.le sua brilh:.mte carreira. Considero inteirnmente legítimo
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d~Js povos. comumente sinc.etiz::~Qo _na expressiva e criadora palavra utopia, Digo expressiva e criadora porque ~ essa visualização
ideal que provoca e coilvàCa a_ humanidade
nos superaram os repasses. proporcionando
para a Iniciativa: para· a ·descoberta de meios
maior flexibilidade operacional à lnstit.uí·
e--alternativas, a fit_n de vencer os desafios
ção" ..
e-dar concre·ritude ~S 9--..;ph-áÇões. E quais
Sinto-me honrado por haver trazido a este
m1q são os .desafios modernos no campo da
augusto Plenário ligeiro apanhado dos êxitos
educ_a_çã_o?_:_De__que_ abnmgénc.ía e magnitu.de,
alcançados por José Pereira e Silva â frente
principalmente no Brasil?
daquela importante Entidade. Para encerrar.
Sr. Presidente e Srs. Senado_rcs, faço minha~
Na recente_ Conferência iftternadonal so~
as palavras desse valoroso nordestino:
brc Educação- pura Tõdos, realizada na Tailândia, _evi_clt:ndaram'·se constatações alar"Deixamos aqui o testemunho de que
mantes, não apenas no sentido de que a realio Banco do Nordeste muito tem a_contridade educacional é- aeprimente. inãs. sobrebuir nesse esforço nacional: uma Institudo, so"b o aspecto de que exclui da vida
tuição séria, solidamente estruturada,
digna grande parte da população mundial.
contando com uma equipe de funcionápopulação que niio tem -cidadania, não tem
rios das mais eficientes e comprometidas
trabalho c não tem saúde ..
com o Nordeste e que, por certo, possibiQua_nto a nós, segundo dados do último
litará às futuras gestões acumular conre~at6rio do Fundo das_Naçõ_es Unidas para
quistas cada vez mais significativas em
a mfancia (Unicef), a posição do Brasil em
proveito da Região".
re:Jação ao ensino fundamental, gratuito e
fua_o que tinha a dizer.
obrigatório nos -termos da Constituição, no
cont.cxto dos cento.e.trinta e um patses memO SR. PRESIDENTE (Alexandre Co!->ta) bros da ONU ,_é simplesmente desalentadora:
-Concedo a palavra ao nobre Senador An- os índices de evasão escolar nesse nível de
tônio Luiz Maya.
ensino são cinqUenta por cento maiores que
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A (PDC os do Pr!raguai; um quarto maiores que os
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi- da Etiópia; somente seis países ocupam posisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Sena- ção pior que a dó Brasil: Haiti, Iême, Chade,
Birmânia, República Centro-Africana e Bandores, há poucos dias, recebi. correspondência do Dirctor-Geral do Inep, encaminhando, gladesh.
para fins de estudo c sobretudo de reflexã9
D.e acoi"do com estimativas dessa entidade
e de discussão, proposta preliminar sobre a das Nações Unidãs.,_ atualment,_e, quarenta e
viabilidade de uma universidade aberta no
quatro por cento das crianças e dos adolesBrasil, estudo feito por um grupo de assesso- centes brasileiros vivem em famílias carentes,
ramento à Educação à Distância, do Minis- com renda mensal de meio salário mínimo
tério da Educação, e do Coni.i(ê'AssesSor da per Cãp1t:f. Nessas _condições. são obrigados
Educação à Distância,-do Inep.
a abandonar a esco]a para trabalhar.
O estudo foi realiza-do em dc.cortê_n_c_i_a__jie
Ma_s n.ão é necessário apelar para docu·
uma atribuição conferida ao Inep pela Porta- mentos de entidades _estrangeiras para veriria h" 83, de 21 de feverJ!iro de 1990, baixada ficar o quã.drO ·escabroso em que se encoritra
a educaç(l:Q Qrásileir~. Basta 9bservar a realipelo então Titular da Pa~ta da Educação. o
nobre Deputado e Minbtro Carlos Sant'A· dade educacionaL~ª própria Capital da República: greves que_se arrastam ext~rnuante
nna.
Sr. Presidente c Srs. Senadore!>, é sobre men_~,_sçm negociação; poucm:; professores.
este tema que eu gostaria de fazer, hoje. un1
embora haja t:-xcesso_de pessoal; baixos salápequeno pronunciamento, com a finalidade
rios; _medíoCre capacitação e empe-nho; faltam salas; amontoam-se cadeiras quebradas;
de introduzir a discussão sobre o assunto universidade abe-rta.
não há giz. O -nobre Senador João Calmon.
em depoimento para o projeto'Memória Viva
A Constituição federal. promulgada cm
outubro de l~SH. dcdara. cm seu artigo 205,
da EduCaçãó l3rasijeir(!, de aGo.rdo COlJl iníor_~
que "a eduC(lçán. dire-ito de todos e dever
mações prestadas pelO Jornal de Brasília de
do Estado e da famtlia. será promovida e 16 de fevereiro último. classificou a situação
incentivada com a colaboração da sociedade, educacional brasileira de "pirâmide da vergovís<i.ndo ao pleno desenvolvimento da pessoa, nha": d_e cada cem crianças que ingressam
seu preparo para o exercfcio da cidadania na escola, somente dezoito concluem o ~rso
prímário.
e sua qu::~lific<i.ção para o trabalho ... No artigo
Ao chegar a esse- nível. a Nação precisa
seguinte. afirma que o ensino será mínishado
com base no~ princípim, de igualdade de coo~
reagir. Governo, pollticos. proTessores, téc·
dições para acesso c pennanência. liberdade
nicas. a ioçl~.dade toda -deY.é c.olócar--se erri
de aprender e e-usimu, pluralismo de idéias ação. dando ,espaço para a criatividade e-o
e de: concepções pedagógicas. gratuidade do
realismo. ant~s _que se perca a batalJ_la pelo
ensino público, valorização dos profisSionais
avanço científico e pela modêrnização sóciocultural.
do ensino, gestão democrática e garantia de
padrão de qualidade.
_
_
NeSse co_Otexto. <leve-se reconhecer que
Esses dispositivos constitucionais, Sr. Preum dos aspectos_ menos estudados e discusidente, configuram, com ha~t::~nte proficiên~
tidos QO Brasil diz respeito à questão das nocia, o quadro que explicita os grande ideais vas t_e_cnologias em educaç_ão. Além de as no-

o seu orgulho, â medida que sabemos que,
além_de QL!_tros sucessos, em 1989_, "pela primeiar vez;e_m m!litos anos, os recursos inter-

vas tecnologias serem pouco estudadas e analisadas. há um enorme desperdício dos m'eió~
de comunicação de massa._ rádio, televiSão.
vídeo~cas_sete etc., que encharcam os lares
brasileiros com futilídades. inutilidad_es~ ch~
mamentos alienantes para- um murido irreal
e pornochanchadas. Apes"ar de serem concessão do Estado, pouquíssimas redes de televi·
sáo e rádio dedicam-se a progi-ainas educativos sistemáticos e, mesmo estes, são projetados em horários inadequados e sob concorréncia 'de outras programações. · _
No Brasil, nem o Ministério da Educ:ação
tem política para aproveitamerito dos meios
de comunicação de IJlassa, nem a nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação avao.ça
nesse terreno, nem _as universidades_ brasileiras contribuem substancialmente para asolução do problema. As faculdades de educa-ção não preparam pessoal para trabalhar com
os meios de comunicação e as de comunicação não habilitam seu.\i alunos para agirem
em educação.
Isso é grave. especialmente em um país
como o Brasil onde o analfabetismo rem altos
fndices e grande parte da população não têm
consciência da cidadania.
Nesse horizonte, Sr. Presidente e SrS. Senadores, merece encômios o Ministério da
Educação e o Instituto Nacional" de-Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep) pela iniciativa ae_elaborar a proposta preliminar da universidade aberta do Brasil.
Diz a proposta preliminar que "A Univer·
sidade Aberta do Brasil - Unab, constitui
um sistema cooperativo; auto'nõmo, dCc âmbito nacional, vinculado ao MEC~. baseado
na colaboração instituciOnal das universidades brasileiras que participem deste sistema,
com o sUporte-dos órgãos recurSos·.da pesquisa educacional_e das__no_v_as tecnologías da
·_ · __
informação e da Comunicação"_. _
Quanto aos objetivos,' a Universidad~
Aberta do Brasil proporcionará ~·aces.so a-níveis SUperiores de_ educaÇão a .todos aqueles
membros da -populaçáo brasileira que ne"cessitem desenvolver conhecimentos, habitida7
des e co_ropetência rias -diversas esferas da cultuia e do saber cieritíficO e tecrioló&iCO dentro
de uma perspectiva _de mudança e desenvol~
vimento no âmbito da educação formal e da.
educação continüada".
A Universida~de Aberta do Brasil propõese· a iniciar um prbCes!>6 de modernização de
modelos educacionais, crla"r n:ovbs progra·
mas, inovar conteúdos e metod_ologias,_Utili~
zar noVas tecnologias _e ampliar o acess.o .da
·população à ins-trução. - .
Sr. Presidente. a educãção aberta e à "dis~
tância encontra seuS prirriórdioS na- antrgüidade. Sêneca, CO!fl ~s~as Epistolae Mor·ales,
e Plínio. o Velho, morto asfixiadO pelOs gasef>
do Vesúvio. são fllinoSos expoehtes"da episto~
!agrafia pedagógica. A idade moderna tem
seus exerrtplos nas correspondências didátícas
de Newton, Voltaire e Marx. Em t858, a
Universidade de Londres Organizava cursos
por correspondência para os seus estudantes
externos, cursos esses instituciOnalizados em
1917. ~União Soviética, em_l92S, poss_uíá
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mil trabulhadores cur-

por correspondência.

Ê bom lembrar que a União Soviética. em
1930, con~cguiu erraJic<tr o analfabetismo.

Hoje, na Universidade de Moscou, dentre
seus trinta mil aluno:. matriculados, dez mil
estudam à distância.
Segundo a Professora Rosa Abreu, da Universidade de Brasi1ia, nos pafses do sistema
socialista, é generalizada~ a mçtÇ>logia ,de educaçtio à distância, considem~a dispositivo auxiliar. visi.lndo a .. contribuirão par<!_a alta
qualificaçélo do:. -indivíduos, requisito indispensável para <:~cclcrar a produçüo social".
Tais pafses partem do princípio rJc que é muito cstreitu a ligação entre a ciên~ia~ o énsino
e a produçflo. "o que significa -que o incremento da eficiência do ensino incide posldvamente sobre o -Crescimento do. rendimento
n;tcional".
· ·
O Sr. João CaUnon- Pt!rmite-mc V. Ex•
um aparte. nobre Senador Antônio Luiz
Maya'!
O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA- Com
muita satisfação, nobre Senador João Calmoo.

O Sr. João Calmon- Nobre Senador An~
tônio Luiz Maya, de~cío falicitá-lo efusiv_amente pelo magnífico pronunciamento, da
tarde de hoje, sobre a iniciativa da U niver·
sidade Aberta. Trata-se. realmente. de em~
preendimento da mais alta releyância, que
já podia ter sido inicindo há mais tempo, desde que o CódigO Bi'aSiiCiro de Radiodifu.são
obrigou todas as empresas concessionárias de
rádio c televisão a 'transmitir programas educativos. E::.se artigo ficou como letra morta
rto Código Brasileiro de Radiodifusão dunm·
te alguns anos, até _que [Omei a iniciativa de
procurar o ~·ntão Ministra das Comunicações.
o Coronel Hygino Cor;;ettí. para exigir de
S. Ex" o cumprimento desse artigo. Na época,
erà Mini~tro da E.ducaç<io o nosso fulgurarlte
Colega. Jarbas Passarinho, que mobilizou toda uma equipe do MEC para a elaboração
da regulamentação desse artigo do Código
Brasileiro de Radiodifus:io. O "Projeto Minerva" foi transmitido por vários anos pela
Rede Nacional d~ RáJio. Infelizmente, corno
a educaçtio neste P~tís, é. cada vez muis a prioridade esquecida. esse Progr'ama, no decorrer
do tempo. foi sendo abundonado e utilizado
para outras finalidades, quando pt)deria ser
um instrumento da mais alta eficácia para
a utilização de toda rede nacional de rádio
e de televisão. nessa batalha que deveria ter
caráter permanente, já que o Brasil é apontado â execração JUundial pelo "Anuário"
da Uncsco. colocado abaixo de 43 países em
dispêndios públicos com educação em relação
ao Produto Nacional Bruto. Não me canso
de mostrur aqui, neste Plenário. a "pitâmide
da vergonha nacional". que exibi mais uma
vez quando prc~teí depoimento ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educ'aciünais. que V. Ex' citl)u tão banJo:-.amente. Es·
tá realmente na hora de todo:-. nós travarmos
e~ta bawlha de t"'Orpo e alma, porque, se não
e!>tabelccermos que educaç<1o é realmente a

prioridade mais importante do nosso País, .
continuaremos a ver. nas e~tatísticas, que
88% das nossas crianças não terminam a escola de l'' Grau, que femos 7 milhões de crianças
sem acesso à escola, além de 20 milhóe~ de
analfabetos adultas. ludo isso explica a situação calmitosa da educação brasileira, segun·
do opiniões abalizadas das maiores autoridade:-; neste .assunto, como o Professor Gia·
notti, que. há poucos dias. declarou. da mn·
ncira mais enfática c corajosa: ··A universidade brasileira está falidu". Como e::. ta área
realmente sofre de males de extrema gravidade. chegou a horn de realizarmos, como
já temos preconizndo aqui. n(;"ste Plenário,
có1h o apóiO de todos os Senadores que dão
a ..mais altn prioridade a l!'ducação. uma avuliação ampla c profunda, para detectarmos
as deficiências dessa área. a_ ~im de procu·
rarmos eliminá-las.
Felicito V. E.x' pelo excelente pronuncit~·
menta que faz, hoje, no Senado. sobre essa
nova iniciativa da universiailde- abl.!rtn, que
espero- nâo tenha o mesmo melnncólico fim
de outras iniciativas semelhantes.

Q SR. ANTÔNIO LU1Z MAYA - Agra·
deço_a V. EX" nobré Senador Jo.ão Calmon.
que_ conhec~_ profuQ.da~ncntc ,o problema da
educação neste País. E pelo fato de conhe·
ct:-lo assim tão profundamente. merece do
povo brasileiro uma veneração toda especial.
ju~~amente_ porque a causa pela qual V. EX'
tanto vem lutando no Congresso é a causa
da educação, problema número um deste
País.
. V._Ex" to.col). em dois pontos para mim fundamchtais: primeiro, Os meios de comuni·
c'!-ç~o es.ti1o aí à nossa disposiçãO. Aliás, temos um belo_exemplo a nível de 2" Grau
--::- R,uem não gosta, Pela manh;:t bem cedo,
antes -do "Programa "Bom-dia-Brasil", de
acompanhar as aulas do Telec;ur.so do 2'' grau,
à distância, da Fundação Roberto Marinho
e Fundação Anchicta? Com muita profidên·
cia, muitos têm-se utilizado des.<;e curso para
prestar o's exames a nível de 2" Grau e obter
a sua qualificação. São cufso"s maravilhosos.
Ep Il}CSmo, quando tenho tempo, vejo as auJas do lc!ecurso. como man.eira de me atuali2;a.r naquelC~ cOnhecimento~ que são básicos
e fuqdamentais. para qualquer pessoa que
qi!C:ira!ngressat,no -campo da Cíência, a nível
d~ 2"_ Grau. l?od_er-se·ia pensar, também. em
se utilizar o sistema de propagação de comunicação, social para qualificar pessoal docente, isso é import;:.ui.tc, e já houve experiência
neste sentido - V. Ex" acabou de citar o
nobre Senador Jarbas Passarinho, que introd':'ziu programas de qualificação de pessoal
docente para o ensino médio e para o ensino
fundamental - . como também poderia ser
utilizado para o ensino fundamental de adultos. Se pudéssemos utilizar esse sis'tema, reduziríamos, em gmnde proporção, o annlfa·
betismo no Pnís. 0:. meios de comunicação
e!>tão â nossa disposição. O problema e uma
política traçada nesse rumo e nesse roteiro.
para a utlização dos meios de comunicação.
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O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. ANTÔNIO LUIZ MÁ YA '-'- Duqui
a pouco, nobre Senador. Permita-me apenas
concluir o meu raciocínio.
O segundo problemn a que V. Ex·', nobre
Senador João _Calmon, se refere é que a edu·
cação brasileira precisa de uma avaliação. Estou de pleno acordo. Como professor uni ver·
sitário, já tentei fazer esse. tipo de avaliação
interna, na uníversidade: não foi em frente.
não sei se faltou inccntiv.o, ou _co~agem. porque. se a própria universidade fizer a avalíaçe:1o, talvez ela não tenha um resultado efi·
ciente em termos de credibilidad_e, por fazer
a sua própria- aV-nTíaÇao. t necessário que se
faça uma avaliação de todo o sistema educo·
cional no País, se quisermos corrigir, como
V._ Ex" mui.to bem frisou~ as distorções que
se: verificam .em todos os nfvets _9e ensino,
e perseguir a· qualidade de ensino nas nossas
escolas.
Portanto, sou eu quem agradece, nobre Se·
na dor, e espero consigamos atingir essa finulidade. Por este motivo. e~tou fazendo este
pronunciãmentó. _Que se comece _a discutir
a Universidade Aberta. Aqui, no Senado,
a propo:.ta já est.:í na Comissão de Educação.
Tenho certeza de que esta discussão chegará
a bom termo e um dia, quem sabe. aprova·
re·mos a Universidade Aberta. com bons resultados para todos aqueles que desejam e
não têm condições de freqüentá~la regular·
mente.
Concedo o aparte ao nobre Senador Jarbas
Passarinho. outro pontífice da Educação nes·
te País .
O Sr. Jarbas Passarinho- Muito grato
a,V. Ex". nobre Senador Antôrtio Luiz Maya.
Os,meus nobres Pares devem ter notado que,
desde que cheguei ao Senado, neste mandato, raramente tenho intervindo em discussâo sobre educação, porque passei Tá" 4 -anc;>s,
3 meses e 15 dias. Acho que, a partir d<l
momento em que deixei o Ministério e ares·
ponsabilidade de dirigi-lo. âs vezes ficam um
pouco incoerente fazer determinadas sugestões, porque, não aqui. na Casa, onde, natu·
ra!mente, a repcrcuss<'io que poderia ha"vtá
levaria a certa malediciência: mas por que
não fez isso no tempo dele? Entre os Senadores que (ornas Ministrps da Educação, fui
o que mais durei; durei esse período a que
me referí, enquanto outros têm tido períodos
menores. Já naquela altura, a minha ngação
com o Senador João Calmon. o meu querido
amigo "João Sem Medo", como -õ cham::í·
vamos todos antes de 64, pela bravura pes·
soai, já naquela altura- repito- as minhas
ligações eram muito afetuosas, como são até
hoje, e houve uma ocasião em que, acredi·
tãndo num as::;essor da mais alta qualificação
e que depois viria a ser até Ministro do Traba·
lho, chegei a cometer a imprudência de decla:
rar que ú Brasil era o quarto ou o quinto
Pais em matéria de dispêndios em Educação.
Essa pessoa tinha tirado o curso na E!->cola
Superior de Guerra e me tinha levado esse
documento como verdadeiro. Alertado pelo
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Senador João_ Calmon, então Deputado, fui
rever a matéria, inclusive: na Unesco. numa
conferência internacional que se dá nos anos

pares- creio que ainda se dá lá, nos anm
pares, em Paris. E há uma dificuldade_, na
verdade, de caracteri~ar__quais são os países
que mais investem e menos investem, porque
há determinadas peculiarídades na indicação
de cada país. Eu me lembro bem que na ocasião, por exemplo, nós comparamo~..- com o
tudo que correspondia à Educação nos seus
dispêndios globais. inclusive os privados. E
o Brasil, não, o Brasil colocava apenas o que
correspondia ao orçamento do Ministério da
Educação. Então, eu fiz um reestudo, que
depois apresentei ao então Deputado João
Calmon, e tive oportunidade de fazer um debate aqui, já perto do fim do mandato do
Presidente Médici, para as duas Comi:>Sôes
de Educação reunidas,._uma.ch~fiada pelo Senador Gustavo Capanema e outra, pelo Deputado Flexa Ribeiro, paracnse. professor
emérito no Rio de Janeiro, c que havia safdo
da Unesco com um problema, teve lá um
atrito com o Diretor-Geral daquela entidade.
Então, resolvi fazer o estudo_ do sistema do
México. Verifiquei que no Brasil tudo Úa
Educu_ção -espero que_ V. EX'' me conceda
este apart~ um pou-co maior, a Casa está hoje
rarefeita ...
O SR- ANTÔNIO WIZ MAYA- Com
muitu :-.atí:-.fa\,·Jo. nobro:: "Senador. o-tempo
hoje está por nossa corita.O Sr. Jarbas Passarinho- É bondade de
V. Ex•
O SR. ANTÔNIO LUIZ MA YA a benevolência do nobre Presidente.

Com

O Sr. Jarbas Passarinho -Então, considerei o Exército. Por e,xemplo, o Exérdtõ
tem os Colégios Militares, tem a Escola Preparatória de Cade_tes, e isso é dispêndiO 'de
Educação; considerei o Miti.istêrio dils Rdaçõ_es Exteriores, que tem o Instituto Rio
Branco, é dispêndio de Educação; considerei
o Ministério da Saúde, que tinha, c acho que
ainda tem até hoje, Faculdade Superiores de
Enfermagem. isso era também Educação;, o
Ministério da Fazenda, que também fa:z;ia
Educação na sua área própria: inclusive os
Correios e Telégrafos, que começaram a fazer o aperfeiçoamento do seu pessoal dirigente, graças ao que ainda não caiu totalmçntcaquele nível excdente de eficiénc(a que os
Correios chegaram a ter. Assim, a Marinhu,
o Exército. a Aeronáutica_, o Min-istÇriq _çla
Educação. e chegamos a uma conclusão: ainda assim ficávamos corri 3,9%- do PIB aplicado em Educação; não havíamos alcançado
o que os governos latino-americanos tinhamse empenhado e se comprometido com o Presidente Kennedy fazer na reunião do Uruguai, de Punta dei EMe, que era um mínimo
de 4%. Tive opo-rtunidade de__ adminis_trar
duas _reformas _na Educação: a primeira foi
anterior ã minha chegada -- paguei muito
por ela no Pará, até hoje, porque funcionou
a intriga política muito bem - , que era a
reforma .do ensino superior. Mas a outra não,

a outra foi nossa, pessoal, que era a reforma
do 2" Grau. V. Ex•- como Professor, João
Calmon - este homem dedicado à Educação, causa para ele verdadeiramente sagrada
e que tanto nos comove, hão de ter compreendido que aquilo foi irreversível. Não
se volta mais à escola do "bla-bla-blá". Hoje:
as escolas de l" e_ 2··_ Graus estão realmente
cpm uma modificação feita a partir de 1971.
E impossível regredir. Houve, entretanto,
um erro fundamental, que foi o Senado e
a Câmara fazerem a obrigat~riedade, a qualquer título, ao término do 2"_Grau. Isto não
esta:v<J._ nQ_no_sso_ projeto. Lembro-me b~m.
o nosso saudoso Senador Aderbal Jure ma foi
Relator da matéria. Uma Bancada, a de São
Paulo, e outra - não me lembro qual exigiram para a aprovação da matéria a terminalidadc em qualquer caso. A terminalidad_e
obrigaria, no mínimo, o 2" Grau até quatro
anos, pelo menos um ano de profissionalização, pelo menos mais 1.200 horas de aula
para profissiõilalizar. A idéia era excelente.
Por exemplo, o aluno iria para o curso supe-·
rior- visando às áreas do curso de _saúde,
da ciê-ncia da saúde, querendo ser médico,
mas se ao longo do caminho já pudesse tirar
urn--ª-__ qualificaç<io de técl'lico em laboratório,
técnico em raio_s X. já chegaria preparado
para sua atividade, e, no caso de um infortú·
nio. já te·ria uma profiss<l.o, ao passo que a
nossa pirâmide educacional é toda ela propedl.!utica. Se a pessoa não chegar ao final, ao
cume, o qüe-ela é? É ex-estudante. Não tem
ne_huma profissão. fnfelizmente, essa reforma universitária não se ultimou, a reforma
de l'' e 2'' Graus sofi-eu uma porção de remendos. cm vez de termos tido a coragem de
dizer "llbandone: e:_ss_a~_terminalidade obrigatória". Na verdade, já tínhamos mais de75'Yc
de terminalidade; os alunos_quc saíam para
as escolas_ no_rJ!lais, as escolas técnicas. os colégios ãgrícolas, os colégíos íOdUstriais e os
colégios comerciais, 25% iam ser os doutores,
os famosos doutores. as profissões pre.<;,tígiosas. E {l_Í penSamos nesse projeto que o Senador João Calmon acaba de falar. É uma tristt::=·
za,Senador António Luiz Maya, que se tenha
eliminado isso; o que o "Projeto Minerva"
deu oportunidad.:: a este País! Eu, uma vez,
paraninfeio oito mil forinandos. num campo
de_ futebol. Todos eles tinham sido favorecidos pelo ''Projeto Minerva". Pagávamos as
rádio!~, que eram cativas. Só tinham aquela
possibilidade-de ouvir ali. para que ninguém
pu_dcssc sair para outm estação. E os monitores funcionavam à noite, nessa meia _hora
cio "ProjCiO Minerva". Ficamos úio entusiasmados que fizemos o "Projeto Mercúrio",que era o contrário, era para o exteríor. Eram
músicas bra~ileiras~ E_começamos a receber
respostas através da RâdiQ Nacional e da Rü:
dia do ME C. O Programa que maís !Jle d6i
rememorar é -o Mobral, que alfabetizOu milbôes de pCssoas. Foi apontado pela Unesco
para dezoito países como exemplo. Ganhou,
inclusive, a menção honrosa do Premio Reza
Pahtevi. Fol abandonado._ Graças aos Senadores João Calmon, Daniel Krieger, Tarso
Outra e a mim conseguimos dar ao MDB,
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que não tinhu vinte Senadores nesta _Cas~t._
a.__QpÇJrtunidade Q_~,_r~dig!r <? pedido de uma
Comissão Parlame-iltar de Inquéiiro. Foi ã
primeira que se fez- creio- de 1964 para
cá, no Senado. Infelizmente, a Liderança do
Governo resolveu impedir que fôssemos ao
fundo do poço. Está aí o Mobral. hoje. com
fracasso em dez anos. Por quê? Porque não
prestou atenção à !;'egressão corihecid~-de todo pedagogo: não adianta, não adianta alfabetizar se não mantiver essa alfabetização.
porque deruro de pouco tempo há regressão.
Quando chegou o recenseamento de 1980,
provou-se que cõm Mobral ou sem Mobral
teria sido a mesma coisa. Nós, que tínhamos
18 milhões de analfabetos adultõs e nos lançamo-s pãra eles, ouvimOS agora o nOSsO querido
Senador João Calmon falar em 20 milhões
de analfabetos adultos. Isso sem falar na outra reSe adm-iráveí de JoãO Calriton, que é
o analfabetismo funcional. Pensei, então, na
universidade aberta, Senador António Lui:?:
Maya. Fui buscar o exemplo da Inglaterr~.
Na Inglaterra é realmente totalmente aberta,
curso secundário seja completo. O habitante,
na Inglaterra, entra na universidade aberta,
mas ai dele se não passar nas provas, que
são rigorosas. Aí eu disse: Não, eu não quero
aberta; quero semi-aberta". Então, que a pri·
meira condição fosse ter o curso completo
de 2'1 Grau. Mas ficava lá ein -Foz do.Iillaçu,
digamos. Uma pessoa. trabalhando no Banco
do Brasil. em instituições nacionais ou que
seja. não tinha condições de frequentar a universidade. A extensão universitária não tinha
chegado - como_ não chegou até hoje :a cobrir todo o Território Nacional. Essa pes·soa. então, receberia o curso através dos
meios de comunic.9.çãÕ e da" correspondência.
e iria presta·r suas provas nuina universidade
oficial -quanto a isso não abriríamOs ffião,
quf:rfa:mos lima universidade oficial _- mais
próxima· da sua sede. lnfefizmente, íSso ta=mbém foi boicotado. porque quase tudo que
fazíamos como Mobral, já que o Governo
era de um General, tinha que ser-apresentado
conio sendo uma deslavada matéria em favor
do capitalismo: EStou chegando de Moscou
-graças a Deus. estou chegando, não fiquei
lá - e pretendo pedir a assistência dos meus
ilustres Pares para dizer o que vi com a maior
isenção. Moscou é a cidade mais b.em abastecida de todos os 20 milhdes de fração de qutlômetros quadrados da União Soviética.
Está totalmente d~sabastecida. Mikhail
Gorbachev. que admiramos como um grande
estadista, e por quem torço, tem populari·
dade mínima em Moscou. e a Oposição corresponde a mais dto:: oitenta por cento da cidade. As filas são feitas e as pessoas nelas en~
tram, simple5mente pelas filas. sem s_abcr o
que nas filas está sendo v~ndido, porque é
negócio entrar numa fila. E impressionante!
Logo, o problema económico é simplesmente
arrasador. Mas estamos falando em universidade aberta e não em sociedade fechada.
Perdoe-me V. Ex~ o aparte tão longo.
O SR. ANTÔNIO LUIZ MAY A - Agradeço. nobre Senador Jarbas Passarinho, so-
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bretudo porque me sinto honrado em ser

aparteado por pessoas ilustres desta Casa.
que têm a Educação como prioridade número
um, consideram-na e têm dado a sua vida
por essa causa.
V. EX" ao passar pelo Ministério da Educa~

ção. deixou rastros profundos, não apenas
na alfabetização. como na preparação, V. EX"
acabou de dizer, a nível de_ 1" e 2" Graus,

da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de
t~· e 2" Graus. ·a Lei n" 5.692, e uma série
de iniciativas dessa natureZa, que de algum
modo procurou encontrar rumo para a Edu-

cação- brasileira.

· O nosso mal ê que não há perseverança,
persistência nas iniciativas. ou seja, falta um
incentivo para que colhamos os frutos. Ficamos sempre em plantar a s_emente _e _cultivar
a árvore, porém, ·antes de chegar a colher
o fruto, queremos modificar tudo. E~e. o
nosso maL Tomara que a Lei de Diretrizes
e Bases do Ensino de l" c 2" Graus nao faça
isso e dê continuidade natural às coisas, para
que possamos prosseguir.
V. Ex• disse, a nível de 2" Grau, terntinalidade obrigatória. Não tfnhamos condição
de fazer essa terminalidade, apen<1s mudamos
o nome da escola e colocamos: 2~ grau profis·
sionalizante, sem termos profes.sores para
preparar os alunos para uma profissão.
As profissõe-s que colheram- realmente frutos já os colhiam antes: ma:gistério - fazia_
profissionalizaçã-o, aliás muito bem e já há
muito tempo - e comércio, com o _curso de
Contabilidade~ que já fazia profissionalização-. Os demais passaram por uma fase crítica,
sem muita credibilidade. Não era culpa de
V. Ex• e não era culpa da lei; era culpa do
pessoal e das escolas, que não tinham condições nem recursos suficientes para montar
os laboratórios e, sobretudo, _as sàlas especiais. onde a profissiona~ização poderia realizar-se. Vívi esse drama como diretor de colégio. Infelizmente também bato no peito, com
mea culpa, mea culpa, mas digo que _o pecado
não era tão grave, porque quem não deu condições_ talvez tenha sido o próprio Governo.
Apesar de a escola ser oficial, fez-se o que
se pôde, mas não se conseguiu colher os me·
lhores resultados. Graças a Deus, terminou,
mas ainda há escolas nesse.nível de profissionalização, nível de l'' e 2" Graus, excelentes
em qualidade. Conticçõ uma _eSco_la ·em Canoanã, no antigo Estado de Goiás. hoje Tocantins, e que fica na Ilha do Bananal, escola
da Fundação Bradesco. de-excelente qualidade. Os alunos são recebidos, de l'' grau
-agora montaram t~mbém o 2" Grau. antes
era s6 de 1 Grau- e em seis anos terminavam o 19 Grau, com a carga horária c_Omp-leta,
só que tinham três turnos de ensino: doi~
deles para a parte - vamos dizer assim teórica, e um para a parte prática. durante
todos os seis anos. Os meninos safam profis~
sionais, com terminalidade de 1" Grau, Isso
fez co-m que muita gente tíve.sse sido até removida para os grandes centros. para dar
prosseguimento aos seus estudo~. â. sua profissão.

Foi muitO boa essa escola- e ainda continua
sendo. b um exemplo de _escola dentro do
espírito da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de I-' e 2" Graus profiSsionalizante, e com
6timos resultados. Para nós, seria um modelo
de escola a ser seguido.
A Fundação Bradesco dispõe de recursos
suficientes para manter essas. escolas. São internatos; não são semi-internatos, verdadeiros internatos. Essas escolas estão espalhadas
pelo Brasil, porque não existe só essa escola
de Canoanã, há outra em COnceição do Araguaia, salvo engano, e mais outra em Marabá
-no Pará, que são do mesmo nível, ou seja,
de excelente qualidade. Isso tudo resultante
da Lei de Dlretrizes e Bases do Ensino de
1" e 2-' Graus. Foi muito bom o resultado.

Q_§r. Jarbas -Passarinho __:_,_A Fundação
Bradesco fundou uma escola em. Conceição
do Araguaia e deu-me a honra de_ colocar
o meU- nome - nenhuma escola oficial teve
o meu nome. Lá- estive na sua inaguração
e, dcpob, em campanha eleitoral. Pennanece
com o ·,uesmo padrão a que V. Ex• se referiu.
Realmente _é .admirável! O problema fundamental era a falta dos equipamentos que a
profissionalização exigia. V. Ex'·', como um
notável pro[el;sor, e na área privada, há de
me dar razão de que muitas escolas, principal·
mente as confe:.sionais, passaram do 2" Grau
para o 3'' No 2·' Grau precisavam ter oficinas
e. equipamentos. Como não tinham, passavam para a Faculdade _de Filosofia. Então,
a escola .só tinha o quê? Suas salas, sua<; mesas, suas cadeiras e um magistério preparado
para isso. V. Ex• se referiu, no início, ao
esforço que fizemos no Premem, a expansão
do ensino. Tudo aquilo foi metodizadamente
feito, foi feito em tipo de Estado-Maior. O
meu Secretário~Geral era o Coronel PamploQa, um homem admirado não apenas pelo
dinamismo como pela excelente cerebração
q_ue possui. Tudo foi feito com absoluta correção e-m matéria de planejamento. Como
aprendemos na própria Escola do EstadoMaior, planejamento é uma coisa e execução
é outra. Por mais brilhante que seja o planejador. ele jamais consegue fazer um plano quese adapte inteiramente à realidade, exceto,
talvez, o PlaJ_lo ColloL
O~SR. ANTÓNIO LVIZ MA YA - Nobre
S.enador* muita__obrigado pela sua participação neste pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O tempo de V. EX" está esgotado, nobre
Senador.

6

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Nobre
Presidente. se V. Ex" permitir, termino. Se
não o permitir, dou por encerrado o meu
pronuncíafi?.e_nt().
O SR. PRESIDENTE (Alexondre Co;ta)
-Absolutamente. :É um privilégio muito
da Mesa ouvir V. Ex"

grand~

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A obrigado. Sr. Presidente.

Muito
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Nos países capitalistas. de _modo especial
nos periféricos, a educação pública vem encontrando caminhos pedregosos. Nos Centrais, a educação aberta e à distância. apresenta experiência valiosas, merecendo destaque os complexos e importantes sistemas implantados na Inglaterra (Open University),
Espanha (Un-iversidade Estatal à Distância),
na República Federal Alemã (Fermum-Uni·
versitat), nos Países Baixos (Open Universitaeit), no Canadá (Universidade de Athabasca e a Telé Université) e nos Estados Unidos
através das universidade~ "land grant".
Na America Latina, excetuando-se o Erasi!, grande parte dos países preocuparam-se,
nos últimos anos, como o ensino superior à
distância, sobressaindo-se o México (Univer·
sidade Nacional, Universidade Pedagógica e
Instituto Politécnico); o Peru (Universidade
de Lima e Universidade da Amazônia peruana), a Venezuela, a Colômbia, Argentina,
Costa Rica e o Equador.
No Brasil, a proposta preliminar do MEC
é inovadora, digna de apoio e de esforços
para que se transforme em realidade adaptada à cultura, às especificidades e aos requerimentos do povo brasile-iro. É dtg·~"a:.,de
apoio, pois é preciso que o País invista, vlgo·
rosamente na instrução. Do contrário não terá condições de superar os obstáculos que
dificufúim--sua caminhada para o desenvolvimento sócio-econômico, nem de reverter
o processo de desintegração social e descaracter(z-açâo cultural, por incapacidade de dis~
cernimento e ação' do seu povo.
Lê-se com freqüência, Si-. Presidente, que,
na hodiema divisão internacional do trabalho, ao Brasil está reservado o múnus de fornecer recursos naturais e mão-de-obra nãO
q-ualificada. :b óbvio, essa distribuição mecan1s'fa e funêiõrlal do trabalho constitui um
aquinhoado negócio para os países centrais.
Mas, neste alvorecer já definido di! revoiução
téçnico-científica, urge··que o Br!l~Íl agigante
o enfrentamento dos seus problemas de educaçáo. O atual estágio de desenvolvimento
tecnológico requer pessoas instrufdas, aptas
a produzir e operar novas tecnologias. O desenvolvimento científicO e tecnológico é ocaminho para vencer a dependência; riias, para
iSso. necessitamos' de Cidadãos com saber,
_cOm capacidade para decidir, criar e produzir.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, "'no fim de
agosto de 1945- diz Edwin Reischauer no
seu Clássico História de uma Nação - o Japão estava· completame-nte em ruínas. Dois
milhões de mortos. quarenta por cento das
cidades aniquilados, metade da população urbana desaparecida, indústria arrasada e terra
esterilizada.
Porém, desse panorama de desolação e holocausto, o Japão ressurgiu. não por obra dos
~·ventos divinos'", mas pela reação, pela
transformação, pela recriaçã6, porque investiu e acreditou nesta rica, preciosa, fecunda
e inexaurível fonte de criatividade que é a
inteligência humana.
Sr. Presidente, Srs. SenaáOt-es, era o que
tinha a trazer ao conhecimento da Ca~a. nesta
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oportunidade, para dar exatamentc ênfase à
discussão óo Projeto Universidade Aberta no

Brasil. (Muito bem! (Palmas).

-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Concedo a palavra ao nobre Senador

Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-

PB. Promuncia os s_eguinte discurso._)__-:- Sr.
Presidente. Srs. Senadores, neste,s_ últimos
dias. o Congresso Nacional apreciou as Medi~
das Provisórias que compunham a parte mais
substantiva do Plano Collor.
Durante todo_ este tempo, póde-se chegar,
pelo menos. a uma evidência quanto às Medi-

das Provisórias. A sua utilização, constante·
mente, pelo Poder Exec;u_tiv_Q, d_esdc o Go·
vemo passado, leva os Srs. Senadores e Deputados e reavaliar.esta nova forma __d_e elaboração legislativa. Tanto assim que já está em
curso no Congresso Nacional um projeto de
lei, de autoria do nobre Deputado Ncl~on
Jobim, estabelecendo novas normas para disciplinar a edição de Medida~ Provisórias c,
bem assim. uma proposta de emenda constitucional que pretende suprimi-las da Carta
Magna.
Por sua vez, a Res()lução n" 1, de 1989-ÇN,
através da qual o Congresso Nacional dispôs
sobre a tramitação das Medidas Provisórias,
trouxe, togo. uma grande contradição, quando fixou que, num primeiro momento, sc_de:
cidirá quanto à admissibilidade_ ou não da
Medida Provisória para só então se examinar
a sua constituciona!ídadc ou inconstituciona·
Iidad_e._ É um Oos aspecto!i, ·realmente, que
precisam ser corrigidos.
Sr. Pre!:.idente, Srs. Senadores, o que desejo acentuar, hoje, neste Plenário, é a minha
perplexidade - e creio que da grande maioria dos Srs. Senadores e Deput<~dos -.diante
do noticiário da imprensa que nos informa
haver o Senhor Presidente da R,epública, du·
rante os dias da Semana Santa, aposto vetos
parciais a vários dispositivo$ incluídos pelo
Congresso Nacional em diversas das Medidas
Provísóriãs, transformados em Projctos de
(ei de conversão.
O que mais estarrece, porém, é o fato de
que Sua Exceléncia teria justamente vetado
os pontos que resultaram de acordo entre
as Lideranças Partidárias e a Liçjerança no
Governo, no Congresso Nac-ional.
Ainda bem qu.e, desta vez, pelo menos,
segundo entrevista que Concedeu à imprensa,
o Ministro Bernardo Cabml_não teria assesso·
rado o Senhor Presidente da República. Mas,
indiscutivelmente, causou a mais profunda
estranheza, nos meios parlamentares, esse
procedimento do Senhor Presidente da R!.!pública, - apesar de alguns órgãos de im·
prensa anunciarem, hoje, que Sua Excelência
iriã rever alguns dos vetos, para que as res·
pectivas leis fossem republicadas, por incorreçào, admitindo-se que teria havido erro de
natureza burocrática o que é profundamente
famentávd num Governo que mal se inicia.
Digo ao Sen'ado e à Nação que a mim me
parece que o CongressO Nacional manteve

o Plano Conor no que ele tem de mais essenciaL
.
_
..
Mas, nem por isso, deixou de fazer algumas
alterações.
No que tange, por exemplo, il refonna administrativa, diante da total au~ência de justificativ<~ para i.l extinção de alguma!'> empresas
o CongresSõ aprovou uma simples autorização_, para extinguir ou privatizar à lnterhrás,
a Portobnís, a Petromisa e a Embrafihnes.
Eu. por óúil'plo. votei Contfa a Medida Provisória n'' 15. fa.:e à precarieUadí! da Exposição de Motivos do Sr. Ministrn da Justiça.
No que tange ú privatização, houve uma
modificação importantíssima, que deu, ao
Congresso Nacional maior presença de vez
que lhe atribuiu a iniciativa, durante um processo de privatização de uma empresa pública, de um decreto legislativo que o poderia
sustar. se a soberania do Plenário decidbse
que não estavam bem protegidoí> os interesses
nacionais.
Poi!> bem, juMamcntc esse ohjeto de um
acord_o entre as Lideranças partidárias c a
Liderança do Governo foi um do!'. dis.pmitivos vefados pelo Senhor Presidente da Rc·
púhlica.
Ori.l, Sr. Presidente, Srs. Senadore!'>, b~o
retira do Corig;.res:.;o N_acional_qualqucr pn ... ~i·
bilidadt.! de intt..'rkrir numa rrivatiz.tç:1(>.
Acho que os Srs. Senador~'"~, D~.-·put<lthl'-. dl'venio examínür llem ~..·sSe vr.:-to 1..' tentar rt:jdtá-lo,_na dt.!vida o_portunidadl',
O Sr. António Luiz Maya - Permite V.
Ex' um aparte, nobre Senador HUmberto Lucena'?
O SR. HUMBERTO LUCENA muita honra, nPbre Senador.

Com

O Sr. Antônio Lub:: Maya - Nobre Sena_dor Hum_herto Lucena, V. Ex·' já foi Presidente do Congrcssç:~ Nacional c conhece perfeitamente a situ<~ção anterior à Constituição
Medida Provisória é instituto novo que veio
para substituir o tal decreto-lei, o malfadado
decreto-lei, contra o quul toda a população
brasileira. em certas circunstâncias, se voltava. As palavras de V. Ex·, a reflexão que
está fazendo, neste Plenário, são pertinentes
e merecem a nossa consideração, Eu gostaria
de ouvit o·.depoimenro de V. Ex" com referência a uma comparação feita entre o decreto-lei, antes, e a Medida ~rovis_ória; pr_ovisória ela é, porque sua validade é por apenas
trinta dias, e o decreto-lei tinha mais tempo
de prevalên~ia, antes de ser aprovado pelo
Congresso Nacional. E já que estamos tratand_o ~:teste assunto. gostaria que V. Ex~ fizes~e
uma equiparação, para que eu pudesse ver
os prós e os contras. porque sou novato na
Casa, mio conhe~o m!lito profundamente a
parte jurfdica e as conseqüências inevitáveis
dodecreto-ld e da Medida Provisória. Segundo ponto: o que V. Ex- falou é real; no processo de privatização, nós mesmos fizemo~
emenda no_sentióo de que cada caso viesse
para análise e aprovação do Congresso Nacional, porque se trata de progiama e programa é linha de açtio, é proposta. Cada empresa
a ser privatizada teria, necessariamente, um
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processo-dentro dest~ Casa, para análise. para aprovação ou_ rejeiçãO, de acordo com os
interesses ·naciOnais. Portanto, nesta oportunidade, eu me congratulo com V. Ex• pelo
pronunciamento, que merece, da _o_ossa parw
te, todo o respeito. sobretudo a nossa análise
profunda com re[erênda a esse veto que talvez -o Congresso Nacional tenha que _derru·
bar. no sentido de que o Legislativo se responsabilize pelo processo de privatização de
cada empresa nacional.
. O. SR. HUMBERO LUCENA- Agradeço
a V. Ex· a interferência em meu pronunciamento. Indubitavelmente, nobre Senador
Antônio Luiz Maya. a medida Provisória, do
ponto de vista teórico, compõe muito melhor
o processo legislativo, do que o decreto-lei.
Mas o que está havendo é o abuso sistemático, na edição de Medidas Provisórias. Isto
já ocorreu no Governo José Sarney, e, agora,
volta a acontecer, infelizme_nte, com maior
freqüência. Somente no Plano Collor tivemos
cerca de vinte e cinco a trinta Medidas Provisórias.
Portanto, trata-se mio de revogar o instituto da Medida Provisória, como pretendem
afgum, Srs. Congressistas, mm, de, pefo menos, Cl)ffiO qut'r n projeto do Deputado Nel!<>On Jobim. ~e regular melhor a rnatéria.
Creio que. realmente, a lei o.~<Jinária. nu
a lei complementar - não sei liual ~eria a
apropriada- é -que terá de dispor !<>Obre o
verdadeiro sentido da "urgéncia" e d:t "rele.>
vãncia", a que alude a Constituição.
·
Não podemos deixar. ao mero arbftrio- do
Senhor Presidente da RepUblica. ou de seus
Ministros, a interpretação subjetiva dessas
exprcssões~-pois. do contrário, continuare_mos na parafernália que aí está, de Medidas
Provisórias que não dão tempo de o Coilgresso Nacional apreciar, com certa profun·ataaâe, um programa da envergadura do Plano Collor, qUe CUida da nõSsa estâbilizaÇão
económica.
Quanto à privatização, con-gratulo-me com
y. Ex• porque o seu ponto de vista coincide
com o meu; apenas o Congresso, ao estabelecer a faculdade de, a qualquer momento.
através de decreto-legislativo, interferir em
dete_rrp.inado proceSso, evitou qUe cada um
dos casos de privatização fosse encaminhado
ao Legislativo, para exame de todos os detalheS, o que aemandaria tempo Coilsldenível
para se atingir o objetivo colimado. que é,
justamente, diminuir o tamanho do Estado.
Se o Congresso, real_mente, ficar, como pretende o dispositivo vetado, com o- poder de
tomar a iniciativa. de decreto-legislativo, determinado processo de privatização poderá
ser paralisado para melhor exame do caso.
Infelizmente, o Senhor Presidente da República teria vetado essa norma. Já estamos,
entretanto, alertando para a possibilidade de
rejeitar-se esse veto, e regozijo-me ao contar
com o apoio de V. Ex'!, neste particuhir.Sr, Pr_esidente, Srs, Senadores. no que tange· à política de rendas, tivemos a .Medida
Provisória n" 154, que estabeleceu as nonnas
que seriam, ao ver do Governo, as mais ade-
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quadas para o controle de' preços c de sald·
rios, segundo critérios de prefixação. Só _ql!e,
IJ:O que se refere aos salários, houve intransigênda do Govenro, ao dispor que o IPC-

Indice _de Preços ao-consumidor- do mês
de_março- que, todos sabem. atiogiu cerca
de_83% ~não corrigiria os salários de al?ril;
no. entanto, admitiu~se que o índice de 83%,
do IPC de março. corrigiria oS aluguéis, o

que_

me pareceu uma contradição bt:!rrante,

deve~ que (I

assalariado não recebe o reajuste
de abril, mas terá que pagar o aluguel corrigido pelo IPC de março.

s:r. Presidente, Srs. Senadores, isso me 1e~
vou· a votar', também, contra a Medida Provi·
s6ria: n" 154, que dispunha sobre preços e
salário, pois rião consegui convencer neni as
Liçleranças do meu Partido a retirar essa incoerência. _
Por outro lado, creio que. mesmo assim,
através de um· projeto de lei de conversão.
o Corigresso .Nacional conseguiu, pelo menos, amenizar o novo arrocho salarial pro·
posto p_elo Plano Collor, na medida em que
inéluiu um d_ispositivo estab_elecendo gue,
após· o primeiro trimestre, seriam repostas
as ewntuais perdas salariais. Ora, se o Governo parte Qe um pressuposto válido, dentro
da f~los<;:~fia do Plano de que, a partir de abril,
teremos, praticamente, uma infl<ição zerd,
não há por qu-e :se preoCUpar com a repos~ão,
pois, s~m inflação, n_ão há reposição alguma.
O_que se quis, apenas, foi assegurar, no
final de cada trimestre, um novo gatilhg ~ala
rial, cOmo se fez no Plano Cruzado e no Plano
Bres~er, pois todos sabem e dizem, em todos
os Planos de combate .à inflação, no país,
quem pagou a conta, até hoje, foram apenas
os assalariados. É bem verdade que neste
não! Temos de reconhecer que ho1,1ve_ uma
taxação bastante dura e oportuna dos ganhq~
de capital, fias, até hoje. só conhedamos
t;1,Xação n,os .(;;:tnhos de trabalho, isto é~ nos
salários.

O que pretendia o projeto de lei de conversã.Q era manter a reforma monetária e apenas
estabelecer, por iniciativa do Congresso Na~
cional, alguns parâmetros, para· novas conversões de ·cruzados novos em cruzeiros, visindO a um maior fluxo de recursos para garantir_ uma política de investimentos e, sobretudo, o pagamento de folhas de pessoal, de
modo a se evitar se ampliasse, ainda mais.
o processo recessivo, que já se iniciou neste
País, por conta da execução do Plano de EstabilizaÇâO Económica.
Acho que nenhum dos Srs. Senadores desconhece que, a esta altura, já estamos no
País, com cerca de quase 500 mil trabalhadores ~esempregados no se to r da construção
civil. E be1n verdade que, ultimamente, a
impreii.sa vem de iformar que o Governo está
tomando providências para reativar esse setor. Mas a previsão de técnicos do próprio
Governo é a de que, se não forem injetado~
novos recursos para reativar, também, outros
setores da economia, dentro de dois ou três
meses,- poderemos ter _dez milhões de trabalhadores desempregados, o que significará,
realmente, uma si_tuaçãó social gravíssima.
Portanü:i~- o Coilgresso Nacion-al, a meu
ve!, tem que se debruçar, cada dia mais, na
discussão dos problemas decorrentes da execução do Plano, t~ntando corrigir as suas distorções; a tempo c a hora.
Sr. Presidentes. Srs. Sinadores, eram e~tas
as coitsiderações que tir1ha a faz~r. na expecta-tiva de que o Senhor Presidente da Repú·
hlica reveja os vetos pardais que apôs aos
dispositivos aprovados pelo ~ongresso Nacional, que assim procedeu tão-somente com
o _alto e patriótico obj_etivo de aperfeiçoar
o Plano, para que o Brasil tenha melhores
dias, sobretudo visando proteger aqueles que
são a grande rp.aiÇ~.riada sua população, que
é a· massa de trabalhadores, constituída de
milhões e milhões de _brasileiros.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente.
(Muito bem!)

EntretantO, pelo que se anuncia, o Se-nhor,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
Presidente da República, tambt.!m, vetou a .DORE&
reposição salarial dos trabalhadores. Espero
Nabor Júnior- Carlos De'Carli- Aureo
que SUa Exeilência, da mesma maneira que
Mello - Jarbas Passarinho - Antônio Luiz
estariá revendo o veto aposto ao salário míniMay~ -João_ Castelo -:-- Josi! Agripino mo, tamb~m o faça em relação ã reposição
Humb"érto Lucena - Lourival Baptista salarial, pois. repito, o Congresso Nacional
se houve Com absoluta correçáo, ao _in~luir Mauro Borges- Affonso Camargo.
ess-e dispositiv-o--na lei, como uma salvaguarda
em favor dos trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
--:--'-Esgotado o tempo destinado ao ExpedienPor fim, Sr. Presidente, Srs. Senadore~.
te.
no que tange_ à reforma monetária, apesar
Pa.%a-se a
de todos _os esforços empreendidos pelo
PMDB e pelo PSDB, com o apoio do PT,
do PDT, dei PSB, do PC do B e do PCB,
ORDEM DO DIA_
não conseguiritos aprovar, inf~lizmente, o
projeto de lei de conver~o proposto pelo
Deputado_.Osmundo Rebouças, Relator da
Item 1:
Medida Provisória- n" 168, de 15 de março
PROJETO DE LEI DO SENADO
de 1990". S. E.x~.·ao contrário do que se disse.
N" 193. DE 1988
em algumas entrevistas apressadas, não pu·
nha em risco a parte substantiva do Plano
(Tr_~mitando em conjunto com os Proje~
Collor, pois o seu projeto não atingíu o cernetos de Lei. do Senado n"' 255 e 279, de
1988.)
da reforma m<.I!Ietária.
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Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n·• 193, de 1989, de
autoria do Senador Ronan Tito, que dis·
põe sobre o estatuto da criança e do adolescente, e dá outras pmvidências, tendo
PARECER. sob n" 48, de 1990. da
-Comissão Temporária, favorável ao
projeto e às Emendas n'" 3, 5. 7 a ur,
12 a IR. 20 a 22. 24 a 36 e às de n""'
1 e 19. nos termos de subemenda:. que
oferece; contrário às de n·~ 2 c 6; e pela
prcjudic-iaHdade das de n·• 4, 11 e 23 e
dos Projetas de Lei doSenado n·~ 255
e 279. de I989.
A Presidência esclarece que, de acordo
com o art. 374, inciso XI, do Regimento Interno. a matéria deverá ser debatida durante
três sessões ordin_árias consecutivas, pelo mt!"·
nos, após o que a discussão da proposição
poderá ser encerrada, mediante autorização
do plenário. a requerimento de Líder.
E~larece ainda que. por ter sido retirada
da pauta da sessão de 6 do corrente, nos termos do art. 175. e, do Regimento Interno.
-para sanar falha de instrução,
Proceder-se-á boje a 2·' sessão de discussào.
Em discussão o projeto e as emendas. em
turno único. (Pausa)
Não há oradores que desejem discutir a
proposição na piesente sessão.
A discussão terá prosseguimento na próxima sessão. Da mesma forma os itens 2 e 3
da presente Ordem do Dia que têm tramitação em coniunto.
São os seguintes os itens que tramitam cm
conjunto:
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 255. DE I989
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado
n·' 193 e 279, de 1989)
Di~cussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 255, de 1989. de
autoria do Senador Nelson Curneito,
que institui o Código de Menores e_ dá
outras providências. tendo
PARECER. sob n" 48. de 1990. da
-Comissão Temporária, pela prejudiciliadade.

-3PROJETO DE LE1 DO SENADO
N" 279. DE I989
.
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado
n"' I 93 e 255, de I989)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei 9P Senado n" 279, de 1989,_ de
autoria do Senador Mácio Lecerda, 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-lhe novu
redação na conformidade da Constituição Federal em seu capítulo VII. art.
226. e 227_, caput, tendo
PARECER. sob n" 48. d< I990. da
-::Comissão Temporária, pela preju~
dicialidade.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost:.i.)
-Esgotado a Ordem do Dia, há está oradores inscritos. Concedo a pnlavra ao nobre Senador Francisco Rollembcrg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o $eguinte dis-

curso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
vida política, no seu dia-a-dia. no:. mo~tra.
de uma maneira crua e por vezes constnmgedora. que vai longe a dh.tância entre o palanque eleitoral e a ação adminbtrativa, entre

a intençãO política. do candidato c a realização
do deito, entre as promessas e a administração das coisa<; públicas.
Em artigo no jornal O Globo, de 22 de
setembro dC 1987, falando sobre a impotc:incia
a que fora reduzida a Sudcnc pelos governos
miiit<ircS, o então governador do Estado de
Alagoas, Fernando Collor de Mel\o, reconheceu a de~proporção entre o querer do político e o poder do administrador, Diz textualmente: ''Esta realidade palpável pelos números, que nos mostr<.l a desproporção entre
a intenção e a ação dos donos do poder ,levou
a Sudene à condição atual de impotência e
desvirtuamente filosófico. o·ofgão não se
presta mais para o que foi criado. porque
vem sofrendo nesse per(odo um processo de
esvaziamento quantitativo, embora mantenha em seus quadros técnicos de gabarito."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como vimos, o Governador Collor de Me \lo se insurgiu contra o esvaziamento da Sudcne. Como
administrador de um pequeno Estado nordestino. conhecia de perto os ingentes problemas sociais e e_conômicos da região.
O Governador Collor de Mello conhecia
as esperanças dos nordestinos, postas na transição do regime autoritário para a democracia
pie na. A votta à democracia representava para os nordestinos a restauração da Sudene,
com todos os poderes de uma agencia de desenvolvimento regional, como fora idealizada
pelos seus criadores, a fim de que pudes!ie
deslanchar no Nordeste um processo de resgate social e econõmico de sua população,
presa a um estado de pobreza, de doe-nças
e de fome.
Srs. Senadores, vai longe a distância entre
o Governador e o Presidente Collor de Mello,
em relação à Sudene! Um dos primeiros atos
do Presidente foi promover o seu maior esvaziamento, com a Medida Provisória_ n" 161,
que fez cessar, por tempo indeterminado, a
faculdade de a pessoa jurídica optar pela aplicação de parcela do imposto de renda devido
no Fundo de Investimento do Nordeste Finor. Com issO. foi cortada a mais fonte
dos recursos destinados ao _desenvolvimento
do Nordeste. E não é diftcil imaginar o que
isso significa para uttia região, já cm si Ca-fcnte
de recursos: a exacerbação ao extremo de
um quadro social persiste-nte de desemprego
e de êxodo para as periferias das cidades,
com suas sequela!; de fome c de violência.
É bem verdade, Srs. Senadores, que a Medida Provisória corta os recursos do Finar
apens por tempo indeterminado e que, na
sua jústificativa, passa para o Congresso Na-

ciollal a ~espOnsabilidãde-dc Promover a reavalização desses incentiVO!>, com vistaS r pro·
posição de medida~ que as aperfeiçoem. Como neste País, o transitório. pela lei do menor
esforço. se torna permanente, e corre-se o
risco de que a reavaliação dos incentivos e
o seu aperfeiçoamento se percam nos desvãos
da burocracia, urge que o Congresso Nacional c, sobretudo, a Ba_ncada__ nordestina saia
a campo em defesa da Su(fe-lle do~ interesses
do Nordeste.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, no dia 15
de dez~tnhro último comgletaram-se trinta
anos de criação da Sudene - a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A
ocasião é oportuna para fazermos uma avalia·
ção desse:s trinta anos da primeira agência
de desenvolvimento regional criada no Bra~il, com _c~ objetivo mato r de superar uma
flagrante distorção:_ a disparidade regional
entre o Nordeste empobrecido e o CCntro-Sul
desenvolvimento.
Para podermos entender a Sudene. os objetivos para os quais foi criada por Juscelino
Kubítscht:-k c Cebo Furtado. e para podermos contabUizar os seus acertos e erros é
necessário que recorramos um pouco à história do Nordeste.
E a história. segundo os melhores autores,
·n:ão é- a m_colha apenas de f~t_os do passado,
mas, sobretudo. da expcriénda coletiva acumulada por um grupo humano, uma sociedade e Qtesmo uma civilização. Nesta _experiência recolhida pela história _projeta-se o
futuro ae uffia oãçãá, Um povo sem história.
que não tem onde basear as experiências dm
antepassados, será compelido a buscar as ex·
periências de ou~ros povos _para poder traç~r
o seu futuro. Neste caso, os resultados nem
sempre são possíveis e, quando pos~.Cveis,
nem sempre são os melhores.
Urge_, portanto, que recorramos um pouco
à história do Nord!.!ste!
No final da dt!.cada de se~sen~a. ,quando
foi criada a Sudene. o Nordeste vivia um momento hhtórico muito especial. De um lado,
havia a perSistência de fatos antigos a perturbar a nos~a marcha para o futuro e, de outro,
o surgimento de fatos novos que nos coloca·
vam no limiar de tempqs modernos.
Entre aqueles fatos antigos, persistentes ao
longo da no~sa história~ destaca-s_e o_ esvazia·
menta político, económico e social do Nordeste, c,le~de o~ tempos coloniai~.
Até a segunda metade do século XVIII.
-o Norde~te fora o centro político e económico
da Colônia. graças às atividades niercantilistas em __torno da produção de cana-de-açúcar e do cria tório de gado. Era uma economia .dependente da metrópole portuguesa,
mas que g_erava_ prosperidade e desenvolvimento para o Nordeste.
As minas de ouro. as terras mais fértl!is
e o clima mais ameno do Centro-Sul come·
çara91_ a atrair as novas levas de migrantes
que demandavam a Colônia. Dessa forma,
a partir do início de século XVIII. o eixo
econ6míco c, com ele. o eixo político. foram
se dcsloc:mdo do Nordeste para. o Centro·
Sul. o que foi consumado com a tran~ferência

e
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da capital da-Bahia Para o Rio ~de Janeiro.
em 1763.
Desde entilo. ao longo da nossa história
colonial, imperial e republicana, vem persistindo o lento e paulatino esvaziar do Nor·
deste. enquanto se firma a hegemonia econô·
mica e poUtica do Centro-Sul. __ _
A vinda da famflia real para o Rio de Janeir_o, cm 1808, _can~_lizou para a Capital todos
os recursos e disponibilidades nacionais. Durante o perfodo imperial. todas as (niciativm
de desenvolvimento foram dirccionadas para
o Sul, como a abertura de estradas de ferro
e a imigração de coi6n0s italianos e alemães.
Na República, as grandes fortunas surgidas
no Centro-Sul, contando com os favores de
uma "democracia_de bico de pena" e da poUtica do "café com leite_". deram início ao pro·
ce~so de industrialização regional.
A conseqüéncia imediata desse esvaziam-ento do Norde'ste foi o ~úrgimento~ jâ nos
primórdios da nossa independência, de grande~ massas de empobrecidos. ao lado de uma
elite que trazia dos tempos áureo da economia açucareira o gosro pelo fausto, os hábitos
de esbanjamento, de mando poHtico e de indiferença ao paulatino esvaziamento da re·
gião e à sorte das massas de empobrecidos.
As tensões sociais decorrentes dessa situação persistem até os nossos dias. Em muitas
ocasiões elas se manifestaram na forina de
explosões violentas. como a Cabanada. em
1836, a Praieira, em 1848. a Guerra dos Marimbondos, em 1851, o Quebra-Quilos, em
1874. A história oficial, registrada nos nossos
compêndios escolares, teima em tachar de
bademas estas revoltas do povo nordestino.
Na verdade, foram in~urreiÇões de uma
massa empobrecida, compo~ta por brancos,
negros e índios, mulatos e cafuzos - uma
massa heterogénea de pequenos agricultores,
trabalhadores rurais, pequenos artífices. comerciantes, negros alforriado~ e índios à beira do extermínio, contra uma ordem de coisas
que os oprimia.
Alguns desses movimentO!> populares camuflaram os confl.itos sociais e a luta pela
sobrevivência sob o manto da religiàsidade
do povo, nas·formas de beatismo e mesSianismo, com o foi a revolta_ de Canudos. Outras vezes as tensões sociais se transformaram
pura e simplesmente na violência dO!:i cangaceiros, que campeavam soltos pelos sertões,
-espalhando a inseguranç-a e o terror por onde
passavam.
A Repúhliça nos seus primeiros decénios.
teve. mais de uma vez, que medir forças com
revoltas populares:
A situaç-ão só~me_lliOrou-quando o ciclo da
borracha da Amazõnia. no final do século
passado e início deste, começou a atrair levas
e mais levas de nordestinos- empobrecidos,
abrindo um pouco a válvula das temões sociais. Mais taJde serviram como atração o
ciclo do café e a industriã.lização no Centro·
Sul.
Em no~~o~ dia~. a..<., correntes migratórias
de nordestino~ dirigem-se para as regiões préamazônicas, à procura de terra, gerando no·
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vos conflito~ funditlrios no Maranhtio r: sul
do P:m:i, ou tomam rumo das periferias r..las
grand(.:s cidades. onde vtl<J aumentar a~ tensôes e a violência urbana.

Po_demos dizer. Sr. Prc~itlen"tc t:-Srs. Scnadort:!s, que o bam.liUo que inferniza as nússa~
grandes cidades é o cangaceiro que mígrou

dos sertões para as cidade:.. Com isso, longe
de nós afirmar que c;;~da migrante pohre que

chega a cidude seja um bandido cm potencial.
Queremos apena'i'> dizer que as caus::~s que,
no passado, geraram o cangaceiro persistem
ainda, teimosamente. no Nordc~tt::. Es!>as

mesmas causas J5o origt!'m. cm nossos

dia~.

ao pistokiro que :LCua nos conflito!'! agnirins

e pollticos do interior e do __ bandido que age
nas cidades.
Em resumo. a causa maior da pohreta nó
Nordeste i o secular esvaziamento político
e econômico di.l região, que a rnantC.:m presa
ao subdesenvolvimento. As secas periódicas
apenas agudizam t: pciem a olho nu o estado
crónico de pohn:za, de mh:éria c de fnm~:
em que vive a maioria dos norde:stinos.

Sr. Presidente, Srs. Senadorc.-.,-qucrcmos
aqui deixar claro o papel relativo das ~t!~IS
no processo de empobrecimento do Nordes·

te. Elas não são a causa primeira. Apenas
fragilizam ainda mais uma economia j<í fr<ígil
por outras causas mais persistentes e dura•
douras. Elas explicam cm parte, cm menor
parte, mas não todo o nosso cst:.~du _de pobreza.
Haja vista que na Zolia da Mata nordestina, onde não se conbece o problema das
secas, a miséria e a fome do povo não são
menores que nas regiões do semi-árido.
Ao lado da maioria empobrecida viceja.
no Nordeste, uma elite social com cabeça de
ouro e pés de barro. Na cabeça, o fausto
e os hábitos de consumo refinado, a cultura
importada de outros centros. a sede de man·
do político dos coronéis. a dc~preo~..:upaçào
com as questões económicas regionais c u
indiferença pela sorte do pnvo. Nos pés, uma
economia fr~igi!. mercantilista c duplamente
dependente - dm. centros económicos do
sul do País e do exterior~ uma economia voltada para a exportação dt.: matéria-prima c de
insumo~ para mercado!> extcrnos c.que de~,
preza as potcnciulid:.~des d_o_!ie.u_mcrcaclo in·
terno; uma economia que não distribui renda:.. mas que as_concentra nas m~ios de poucos. Uma ccunomia incapaz t.h.• promover o
processo de dcs_cnvolvimento regional.
Ftltos novos e promissores surgiram r10s
anos sessenta. O primeiro deles foi o aparecimento das Liga:. Cumponesa~. Elu~ surgiram
no!-> mesmos quadw~ c com as me!-omas aspiraçôes d<~s lutas primitivas do povo norde:._tino.
no século passado c início de:. te. Mas traziam
prllpO!otas novas. Eram nH1is politizada~ e
mais consciente-s que a~ massas de~organi·
wdasdas lutas primitivas. A sua açiio orient:.~
va·se para a aquisição da posse c uso d:.~ terra.
quebrando o jugo do camb(lo que prendia
us pcquen()S <~gricultores i.!O!-o gwndc:- proprietários. Promoviam o fortalecimento das comunidades camponesas cuidando da snúde,

da educação, do cooperativismo e da organização do trabalho comunitário.
Exterminadas violentamente pelo movimento de 1964, as Ligas Camponesas deixaram. como herança uma mentalidade nova
que ainda hoje informa a açâo dos sindlcatos
dos trabalhadures rurais no Nordeste.
Outro fato novo de grande irri.portãnda foi
a criação das universidades nordestinas, mar·
cadas dc.sde o início por uma orientação corajosa: rompér o hiato entre a atividade intelecM
tua! e a problemática da região. voltur-se para
a realidade social c para o mercado regional.
Falando sobre esta universidade, em artigo
na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,
de 1983, Cels.o Furtado sintetiza assim o seu
papel:
"A superação

d:.~

situação de depen·

dência em que se enconLia o Nordeste,
vale dizer, o desenvolvimento em bene·
fício da população que aqui habita, não
será alcançada senão a partir de um conhecimento aprofundado da realidade
regional, o que requer autonomia de rc·
flexão e consciência crítica que dificilmente se .obtém em uma sociedade não
dotada de verdadeiras universidades .."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das
primeiras ações·dos revolucionários de 1964
foi quebrar a autonomia das t,~ni~·ersidades
nordestinaS-,_hanindo o:~ seus profes!.ores mais
identifkidos com o conhecimento da realidade rcgioríal e atrehmdo os seus currículos
ao oficialismo vigente e transformando-a~ em
prolongações à as universidades do sul do País
e do estrangeiro. Assim d~snaturadas, como
afirma Cebo Furtado, as universidades nor·
de-stinas operam cada vez mai~ como bomb<lS
de sucção. drenando para forn da regiiio (IS
in<livíc.luos intele~..:tualmente mab dotac.lo::...
Outro fato novo e promissor surgido no
Nnrdc:.tl: no~ ano~ !>essenta foi a obra pcdagó·
g.ica de Paulo Freire, que se propunha alfabc·
tizar con~cientizanJo o povo nordestino. preparandoo p:ml a arrancada do desenvolvimento e do progre:.so. Preso quando, em Bra·
sília, preparava um plano de alfabetização
nacional para o governo João Goul:.~rt. foi
banido. d~JXandn atrás de si um rastro de
entu~iasmo. de esperança. de ações educativas que até hoje perduram não só no Nordeste. mas em todo l) PJ.Í!o.
Por fim. culminando e~te~ fato~ novos.

(;O·

mo urn fechou~ arremutc: de urna época car·
regada de prnpo..,tas ino\mdnms para n Nor·
deste. fui_ criada :.1 Sudl!nC. em li.J5l}. A novi·

dade que se avulta na criaçtio da Sudcne é
que, pda pdmdra vez no Br:.~~il. o planeja·
mento foi empregado conto princípio de açiio
no esforço de desenvolvimento. Pela primeira vez se enfctxavam numa mesma agência
de desenv.olvimcnto -poder político. conht.··
cimento técnico. verbas e <IUtonomia suficiente para planejar c promover o desenvolvimento regional. A meta mais ambiciosa era
criar as condições par<~ que o Nordeste iniciasse um processo dc.de:;cnvolvimcnto capaz
de melhorar o padnio t:.' a qualidade de vida
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do nordestino. Por meio do crescimento do
Produto Interno Bruto rcgiomtl, da redução
das disparidades económicas e sociais entre
o Nordeste e o Centro-Sul bu:.cava-sc promover a integração- re-&ional na comunidade eco·
nômica e política nacional.
O seu primeiro Plano Din:-tor-. aplicado de
l<J60 a 1962, foi a primeira tentativa de formulação de uma polltica de desenvolvimento para a região. Estabelecia como metas para o
hiénio a criação de uma infra-estrutura eco·
nômíca:. o aproveitamento racion:.~l dos recursos de água, a reestruturaçlio da economia
agrícola, a promoç5o de programa!> de coloni·
zação, a rncíonalizaçiio do abastecimento, a
industrialização. o levantamento dos recursos
minewis, e ações intensivas nos campos de
saúde púhlica. educação de base. transportes.
saneamento. energia elétríca e irrigação.
A ação centralizadora dos governos que
vieram depois de 1964 acabou com a autono·
mia da Sudene. O seu poder Je planejar o
desenvolvinícnto regional, de decidir sobre
a escolha do:. seus técnicos e sobre o emprego
de recursos foi transferidD para órgãos cen·
tralizado~ nas repartições de Bru~ília. Esvaziada, dessa forma. a Sudcne passou a exercer
uma ação sub~idiária dos outros órgãos do
go~~rno federal, visando a planejar não mais
o desenvolvimento regional como um todo,
ffi?S os investimentos públtcos na região. de
modo a otimizar a ação do Estado. Através
de programas setoriais, busca-se agora ampliar o mercado de trabalho, elevar o consumo da pnpulaçüo. cnfíril. melhorar a quali·
dadc Ue vida do~ nordes1ioo~.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. ao comemorarmo~ os trinta anos de atuação da Sudene~ prestemos um pouco de atenção às vozes
dos seus derratores_ e defensores.
--Os primeiros afirmam que a Sudcne pouco
fez para reestruturar a economia agrtcola do
Nordeste de forma a torná-la menos frágil
ante a ocorrência das secas. A estrutura agráM
ria cõntinua a mesma. com as suas conseqü~ncias de empobrecimento do trabalhador
rural e sua fuga para outro!'> centros. A industrialização. a sua melhor conquista, ampliou
o grau de nossa dependência cconômica das
regiões do Centro-Sul e do exterior, de onde
importamos capital e insumos c para onde
exportamos a produção. Não criou um parque industrial. feito de pequenas c médias
empresa!o., com ~·apitai~ regionais. empregando inten~ivumcnte a mtio-de-nbra e a capacidtldc gerencial da região. capaz de distribuir
rendas, acumular riquezas c promover o
abastecimento do mercado interno.
Já os defensores afirmam que, se com a
Sudene a situação do Nordeste ainda não é
boa depois de trinta anos. :sem n Sudene seria
pior. Alegam que a iódustrialização criou 500
míl novos empregos, minorando a sorte de
muitos nordestinos. A educação básica pro~
movida pelo órgão baixou a taxa de analfabe.tismo regional. A sua ação nos campos da
saúde, da habitação e do saneamento baixou
a taxa de mortalidde infantil e elevou a expecM
tativa de vida do nordestino.
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-devem levar-nos a criar condições de desenVolvimento a partir do aproveitamento
das vocações pessoais e das potencialidatles
locais.
"Programas de governO devem ser interiorizados. níveis de produção e produtividade.
podem sCr elevados através da integraçúo e
diversificação do aparelho produtivo e a ocupação dos vazios na produção c novos mercados devem ::;er perseguidos.
Obtive estas constatações quando, como
Governador do meu _Estado, tive que conviSr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião ver, alternadamente, com secas e enchentes
dos trinta anos de criação da Sudenc. quereque dizimavam o trabalho do homem e desemos lançar um repto a e:;ta Casa, de modo
quilibravam a frágil estrutura sócio-económi·
especial à bancada nordestin.a: vamos reunir ca existente.
forças para a luta de recuperação da Sudene.
Dessas constatações pude apoiar e ver surVamos lutar para derrubar u inclusão do Figir, graças ao e~forço do próprio homem do
nar na Medida Provisória n" l6L
campo. uma· atividade alternativa capaz de
Não se admite mais o processo de esvazia- substituir a tradicional cultura do algodão,
mento do Nordeste que já vai para mais de
dizimada pela praga do bicudo e pela queda
três séculos, como vimos acima, cm beneficio
dos níveis de produção e produtividade. Refide outras regiões. O Nordeste já pagou uma
ro-me à atividade pecuária, semi-intensiva,
conta alta demais, de pobreza e de fome,
dt!!>tinada, prioritariamente, à formação de
para o desenvolvimento do Brasil. E não é
bacias leiteiras.
justo, agora, Srs. Senadores. neste momento
As nossas propriedades rurais exigem uma
de recuperação nacional que lhe seja tirado
atividade rentável para garantir a sobrevivên·
o fJ:OUCO de recursos que lhe re!>ta.
cia do seu proprietário, assegurar os investiE preciso restituir à Sudene a sua autono- mentos permanente~ e necessários ao funciomia de ação. É preciso ampliar o seu poder
namento das mesmas e evitar o êxodo rural,
de decisão no planejamento regional. Vamo~
dando emprego durante todo o ano ao trabadar-lhe condições para que possa trazer de
lhador do campo.
volta aos seus quadros e ao Nordeste as meHistoricamente a cultura do algodão reprelhore~ inteligéncias nordestinas, hoje refugiasentou a base fundainental de sustentação da
das no Centro-Sul ou no exterior.
atividade rural em grande parte do Nordestt.!.
Vamos restifuir-lhe os recursos do Finor, Com_ a sua decadência, as propriedades ficaretirados pela Medida Provisória O" 161, assi- ram restritas às culturas de subsistência, fránada pelo Presidente Collor e encaminhada geis. sujeitas a intempéries e_ incapazes de
à apreciação do Congresso Nacional. Vamos assegurarem o desenvolvimento do setor ruprover a Sudcne de recursos necessários e ral.
suficientes, de modo a capacitá-la para desenEm meio a esta criSe persiste- -a atividade
volver o Nordeste e para resolver os seus leiteira intimamente vinculada às aptidões do
graves problemas sociais. Os nordestinos não
homem do campo·. Criar gado, tirar leite, fa·
podem mais esperar, depoi!-> de trê!. séculos zer queijo são vocações naturãis do nordesde empobrecimento!
tino rural. O merCado existe e o seu dia-a-dia
Sr. Presidente, Srs. Seitadorcs, era o que está sujeito a um menor risco do que a agricultínhamos a dizer em defesa da Sudene, nesta tura propriamente dita.
hora. quando passam uma conta alta demai~
Com o Programa Nacional do Leite o Goa ser paga pelo Nordeste em favor da recupe- verno propiCia a nutrição de milhare!> e milharação do País. O Nordeste não suporta mais
res de _crianças na ~rimeira idade. Isto é imesta conta, pois é ali que se concentra a massa
portante por ser o momento de formação do
dos "descamisados" dos "pés descalços". Es- intelecto _d_os_ cidadãQs. de amanhã. Afora isso,
tes já deram tudo de si c não lhes resta mais _o Programa garante estímulo ao crescimento
nada para dar ao Brasil. dõ:l atividade de milhares de pequenos agropc·
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. cuarista:., dando-lhes condições de manter as
(Muito bem!)
suas propriedades, g<.~rantindo-lhes a renda
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co>ta) de subisistência e o financiamento às culturas
tradicionais. Se às crianças garante-se o ali-Concedo a palavra ao nobre Senador José
mento e ao homem do campo assegura-se
Agripino.
a permanência na ter"ra, ao cidcidão urbano,
oferecem~s.e oportunidades de emprego nas
OSR.JOSÉAGRIPINO (PFL-RN. Prounidades de beneficiamento e distribuição do
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
produto.
Srs. Senadores. especialmente para o NorTrata-se de um programa de elevado alcandeste, é necessário que seja adorada uma poce social e econômico. Por isso mesmo, merelítica capaz de reduzir os riscos da titividad.e
ce o nOSso apoio, o nosso iplauso e o desejo
rural. Não é mais possível continuarmos VI·
vendo de emergências, administrando misé- de que não sofra solução de continuidade.
Tenho conhecimento de .distorçõe~ ocorrias e socorrendo flagelados. A convivência
com a seca e a sobreviv~ncia nas enchentes ridas nos últimos anos. onde interesses eleito- fenômenos cíclicos d~ região nordestina . reiros. desvios na aplicação do programa e
A verdade é que a situação do Nordeste
seria hoje bem melhor, se a Sudene não tives·
se deixado de ser um órgão descentralizado
e autônomo, como aconteceu nos governos
milit<ire~. E~vaziada do !.eu poder de coar·
denar e planejar o desenvolvimento regional,
hoje ela se limita a conceder incentivos atra·
vês das deliberações de um conselho cujos
membro!-., muila..<; vezes.,- estão mais preoctt·
pactos com questiúnculas de polltica local do
que com o desenvolvimento regional.
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irregularidades administrativas, deni~rem. os
seus objetivos e díminuem a suá eficacill~ A solução. no entanto, não é o sell:·canc~l_a
lnento. Urge sejam aplicados o~ remédios
que cUrerri estes rilales indesejáveiS. Mantive.
ncs~e- sentido, conta to com área-s çjo governo,
faiCfldo o apelo e ouvipdo a ga~a~lia-de __que
o refe_ridQ programa não seria desativado ..
Em nome, portmitO. de milhôes de crianças
que necessitam deste alimento vital e dos que
Vive"ril honestaiileD.k ôCSta- átJVidaâe é que
levanto a minha voz soliciúindo- de V. ·EX'
e esperando a comnpreensão das a.utoridades
federais responsáveis por este programa para
que o mesmo não seja âesativado. ·
Fntendo, aplãudo e darei a minha corltribuiçáo se necessário, às medidas de cot'feção
das distorções e irregularidades registradas
n<~ sua execução.
_____
_ __ __ __
_
Identificar desvios, reconhecer erros., aplicar as medidas certas é o caminho- que nm
resta, a fim de_ que um programa como este,
de alcance económico inestimável e de efeito:;,
sociais inigualáveis não seja desativado~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

i

O SR. PRESIDENTE( Alexandre Costa)·Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -

.WE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre_!íidente, Srs. Senadores, com o falecimento
:do Desembargador Ser.il.pião de Agt..dar Torres, ocOrridO em 13 de dezembro p-assado,
e que exercia o cargo de Assessor da Subprocuradoria Geral da República e_do' P-rofessor
Titular do Departamento de Economia da
Unive-rsidade Federal de Sergipe, Perdeu-o
meu Estado um dos seus ilustres filhos.
Prestativo e atencioso, o desaparecimento
de Serapião de Aguiar_ deixou-m_e ·consternado por se tratar de um amigo dileto desde
longa data, de vez que fomos, ambos, contemporâneos de estudos universitârios na sa~
hia- eLLcursando a Faculdade de Medicina
e.ele_a Faculdade de Direlto.
. ,.
Nascido a 4 de [evexeiro de 1919, e_m Propiá, o Professor Serapião A guiai" exerce_u, no
decorrer de sua longa e fecunda tragetória
no serviçO público estadual, inútr~erose importantes cargos. e entre eles o _d_e Delegado,
Auditor. Juiz. Secretário de Segurança Públi~
ca. Secretário Particu.lar do Governador, flr~
Sidente do Tribunal de Justiça e Presidente
do Tribunal. Regional Eleitoral.
Estudioso das letras jurídicas, fez cursos
nas Universidades de_ Perúg(a. ria Itália. A
convite do Departamento de Estado Ameri·
cano. visitou os Estados Unidos, onde conheceu o sistema pen'ítenciário desse pa"Cs. Eia
então Juiz -Criminal em Amcaju:· Em 1976,
cursou a Escola Superior de Guerra .. sendo
durante alguns anos Delegado da ~4esg em
Sergipe.
·Entre -suas condecorações consta a meda·
lha de ''distinç:ão',.do Mérito JurídicO Miilta"r.
conferido pelo Superior Triblmal Militar.
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Além de advogado militante e professor,
tendo publicado vários trabalhos, foi eleito
Presidente do Tribunal de lustiça do Estado.
Era Serapião Aguiar -muúo cói1siderad0 c
estimado pela sociedade_sergipana. fez muitos amígos em Brastlia, onde atualmente residia, em função do s·eu carg() na Subprocu·
radoría Geral da República .
Filho de ilustre e destacada faml1ia do meu
Estado, distinguiu-se entre .seus ascendentes
o Senador Serapião de Aguiar Melo. que foi
também Deputado, Gov.ernador e Minstro
do Supremo Tribunal Federal. no início do
século.
Ao lamentar o falecimento desse exemplar
cidadão, homem de .bem e servidor público
dedica'do e competente, associo-me às homenagens que lhe= foram tributadas _em Sergipe

e manifesto à sua digna família as expre&<;ÕCS
de minha saudade e profundo pesar.
Em sua homenagem, lembro qu~ é na sim·

plicidade e perseverança _da labuta diária de
cada um que .cumpre com o seu dever patriótico de cidadão, durante toda a vida, como
o fez Serapião de Aguiar Torre~. -que o País
se engrandece e a sociedade se aperfeiçoa
para melhor conviver e progredir.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos_ta)
-Esgotou-se, __hoje, o prazo previsto no ãrt.
91, § 4" do Regimento Interno, sem _que tenha
sido interposto recurso no sentido de inclusão
em Ordem do Dia. do Projeto de Lei do
Senado_ n~ 110, de 1989, de autoria do Sena·
dor Severo Gomes, que dispõe sob-re a mine·
ração em terras indígenas. e -~á outras providências.
Aprovado em apreciação conclusiva pela
Comissão de Serviços de Infra-estrutura, a
Presidência, atendendo uo dispo~to no § 6''
do referido artigo, despacfwrá a matéria à
Câmara do~i Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a próxima
ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI Db SENADO
N" 193. DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetm
de Lei do Senado
n"' 255 e Tl9. de 1989)
Discussão, em -túrno único, do projeto de
Lei do Senado n" 193, de 198':1, de autoria
do Senador Ronan Tito. que dispõe sobre
estatuto da criança e do adolescente, e dá
outras providências. tendo
PARECER. sob n" 48. de 1990. da
-Comissão Temporária, f<tvorável ao projeto e às Emendas n·~ 3, 5, 7 a 10, 12 a lN,
20 a 22, 24 a 36 e as de n-' 1 e 19, nos termos
de subemendas que oferece; contrário às de
n"'1 2 e _6; e pela prejudicialidade das de n•''
4, 11 e 23 e dos Projetos de Lei do Senado
n,iõ 255 e 279, de 1989.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 255. DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetm
de Lei do Senado
N'' 193- e 279, de 1989)
Discussão. em turno único, do Projeto de
lei do Senado n·• 255, de: 1989, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que institui o
CódígO de Menores c dá outra:. provid2ncia~.
tendo
PARECER. sob n"48. de 1990. da
-Comissão Temporária, pc-la prejudícia·
lidade.

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'' 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projeto~
de Lei do Senado
n"' 193 e 255. de 1989)
-Discussão, em turno único~ do Projeto de
Lei do Senado n" 279, de 1989, de autoria
do sena~or Márcio Lacerda, que alter(! os
arts_. 32 e 34-du lei n" 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que institui o Código de Menores.
dando-lhe nova redação na conformidade du
Constituição Feder::tl em seu c::tpítulo VII,
arts. 226, § 3". e 227. capur, tendO
PARECER. sob n" 48. de 1990. da
-Comissão Temporária, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Está encerrada a ses.<.;ão.
(Lel'(mta-se a sessiio às 16 horas e 15
minwo~')

DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR. LEITE CHAVES NA SESSÃO
de 06-04-90 E QUE. ENTREGUE À

REVISA'O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que todos nós
do Congresso, sobretudo do Senudo, devemos manifestar nossa satisfaç<io com a forma
pela qual temos votado as. Medidas Pruvisôrias. Eu, em particular, estou muito satisfeito
com a posição clara adotada pelo meu Parti~
do, o PMDB. Com ele. estive em dissenso
a ponto Je- ter renmlcfado à Vice-Liderançn,
a fim de prestar defe-sa ao projeto Jo novo
GovernO que, em grande parte, se inspirara
no nosso Programa e nas nossas lutas.
E não foi por outra raZão que o próprio
Presidente Ulysses Guimarães, em conversa
comigo, fazendo um relato do seu contato
com o Presidente Fernando Co!!or de Me !lo,
chegou a me dizer que o próprio Presidente
lhe dissera que grande parte daquelas Medidas se inspirou no programa do PMDB. ao
qual Sua Exceléncía pcrt~nceu por algum
tempo.
Então, Sr. Presidente, não somos mais um
Partido liderado nem pelo PT, nem pelo
PDT. O meu grande receio era que se repetisse o p;:~ssado, mas isso não tem ocorrido;
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o nosso Partido, majoritário, assumiu posição
de consciência. Aprova o que é fundamental,
procura reparar o queê prêjtidicial e o resultudo é isso que estamos vendo; planos aceitáveis estão sendo aprovados sem maiores dificuldades. O PT. que antes urrava no plenário
do Congresso Nacional, hoje está miando,
linguagem bem compatível com o que se vê,
limitando-se num esforço muito modesto, a
defender o salário dos. magnatas da classe
que defende, a aristrocacia obreira de São
Paulo.
Eu disse aqui também, Sr. Presidente, que
não se podia ver no Presidente Co1lor o ditador que se _queria alardear. Houve, realmen-te, mudança de comportamento. O ex-Presidente José_Samey tinha outro temperamentO, era outro tipo de pessoa. Ainda haverei
de pre~tar homenagem ao ex-Presidente José
Sarney.
. __
Acho que ninguém melhor do que o exPresidente para atravessar aquele período extremamente difícil da vida Nacional
Durante a realizàçãO da Constituinte, se
não houvesse um Presidente com aquela habilidade e sabedoria, teríamos tido grandes
dificuldades. Uma vez eu disse ao ex-Presidente José Sarney: "Presidente, o povo reclama que V. Ex~ dá um passo para frente
e quatro para trás"! Disse-me S. Ex· "Chaves, vou dar cinco, porque se não o fizer,
caio. Tenho compromisso com a· abertura,
tenho compromisso com a democracia".
Realmente o .ex-Presidente tinha essa grande
habilidade. __ As. vezes, em nome da Nação,
era ele capaz de atos de humildade. Veio
o Pressidente Collor, que rem outro temperamento, e muitos estão reclamando. Os q"ue
re-clamam de Sua Excelência são exatamente
aqueles que reclavam do ex~Presidente José
Samey.
Aqui vejo um paradigma interessante, que
é a fábula de Fedro sobre as rãs que viViam
numa lagoa tendo como rei um pedaço de
madeira, sobre o qual montavam, tomavam
sol, dançavam,_ faziam folia. Um dia, acharam que era muito desmoralizante ter um
rei democrático demais. Reuniram~se então
e foram a Júpiter.
Disseram a ele: "somos tãs,.somos gente,
temos que ter respeito. O nosso rei é um
bunana". Júpiter sensibiHzou-se coni o argu~
mente e mandou uma serpente, que foi para
a beira Ja lago~. Quando a primeira rã coachou a serpente a engoliu. a segunda, a terceira, até que as rãs que sobraram se reuniram
novamente e foram a Júpiter pedir democracia,liberdade <tmpla. Reivindicaram o rei
de antes. ao que Júpiter respondeu que elas
mereciam coisa melhor e manteve a serpente
coçno o seu rei.
Não há semelhança, mesmo porque não
considero o Presidente Collor um ditador.
Ele é um homem determinado e veio na medida da Nação,
Reclamar do Presidente porque é insólito
ou ditador é querer exagerar, Os argumentos
mais contrários a Sua Execelência são o de
que é um ditador. Se não tivéssemos agora
um homem de vontade definida, dificilmente
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teríamos condições de conduzir esse processo.
------ -0 próprio Supremo Tribunal Federal, com
alta sabedoria, com grande dose _de juridicidade_e grande sensibilidade política indeferiu
ontem aquela pretensão do PDT de revogar
,a medida provisória que negava a concessão
de liminares sobre assuntos de que tratam
as medidas provisórias.
Aquela Corte se houve muito bem,_ pois
é um órgão jurisdicional, e é também um
órgão político, não político-partidário. mas
político quanto aos interesses el!!vacjo~ da Nação, político no alto sentido.
Ouvi parte do voto do Presidente, do Ministro Sanches, em que S. Ex~ disse que votava como Juiz, mas votava também como homem comprometido com os interesses nacionais. Não acolhesse o Supremo Tribunal fe·
deral aquela medida, o que haveria de ocor·
rer? Iríamos ter milhares de ações por asssunto de somenos importância, que dentro de
dois ou três meses já não teriam mais oportunidade.
Ontem, recebi informªção d~ Londrin~ de
que os_ maiores empresários da construção
civil estavam ou na Europa, ou nos Estados
Unidos, ou na Àfrica, viajando, e que os supermercados estavam cheios de compradores.
Bastou que se. dessem vales para que o poder
de compra aumentasse sensivelmente pergunto: se houvesse a _liberação total, a que
assistírfamos?
O Senado cada vez mais tem que meditar
sobre a c::erteza e oportunidade das medidas
que estamos aprovando no Congresso Nacional.
O Sr. Mauro Benevides- Permita-me V.
Ex• um aparte, Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CRAVES - Ouço com todo
o prazer o nobre Senador Mauro BeneVides,
agora anunciado como candidato imbatível
ao Governo do Ceará.
O Sr. Mauro Benel·ides- Nobre Senador
leite Chaves, V. Ex•, a esta altura do seu
pronunciamento, após haver enaltecido a
<i.tuação do PMDB na apreciaçào -das medidas
provisórias que integram o chamado Plano
Económico do presidente Col\or, reporta-se
ã decisão do Supremo Tribunal Federal ao
apreciar a ação de inconstit~cionalidade impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista, no que diz respeito à Medida Provisória
n" 173.que está sendo submetida à apreciação
no Congresso Nacional.
Aguardei com imensa expectativa a deci·
são do Supremo Tribunal, porque me foi atri·
buída a responsabilidade He relatar na Comissão Mista essa referida medida provisória.
Evidentemente, eu teria que apreciá-la sobre
a sua constitucionalidade, antes de mais ntt·
da, antes de vê-la sob o ângulo da juridicidade
na apreciação do mérito, para informar aos
Srs. Senadores e Deputados da Comissão
Mista e. posteriormente, ao próprio Plenário
do Congresso Nacional._ Ao me ser conferida
essa tarefa. e depois de a matéria ter suscirado
controvérsias entre preminentes figurás das

letras jv_r_(dicas nacionais, tentei fazer uma_
pe-squisa histórica para situar no tempo medi.das asseme_lhadas, em governos passados.
que vedavam, ou por lei, cOmo ocorreu no
Governo Juscelino, por iniciativa de João
Goulart e do Deputado Oliveira Brito, ou
recentemente, por medida provisória, no
Governo Sarney, ao Poder Judiciário a concessão de liminar em mandado de segurança,
ações ordinárias e cautelares. Ontem, no debate na Comissão Mista, praticam_ente na
mesma hora em que era conhecida a decisão
do Supremo Tribunal Federal. vi respaldado
aquele nosso parecer com a chancela de eminen_te_sjuristas que integram aquela Corte
máxima do nosso País, com o voto discrepante apenas do ilustre Deputado Egídio Fer·
reif<fLima. Os dez outros Membros da Comissão se
manife!>taram favoravelmente à Medida Provisória 173, ao nosso parecer, que será apreciado soberanamente pelo Senado Federal.
Esta Casa atuóU em perfeita sintonia com
o pensamento do Supremo tribunal Federal
e vai caber evidentemente ao Plenário se ma·
nifestar em torno da constitucionalidade e
da juridicidade dessa Medida de que sou Relator por designação do m.eu Partido, o Parti·
do do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. LEITE CHAVES---Tenho certeza
de que V. Ex• e a Comissão haverão de upoia:r
e aprovar a medida com absoluta tranqüilidade.
A constitucionalid~de ê progressiva.
Não digo que o Supremo Tribunal Federal
tenha atentado apenas para o espiríto da
constitucionalidade. Ele também é o administrador em grau maior da Justiça no Brasil,
é seu exemplo, é um órgão comprometido
·coin ·a Nação, com a democracia. Aquela
Corte se houve maravilhosamente bem nesse
sentido, e ainda que reconhecesse o sacrificio
de determinados interesses, viu que a concessão da medida haveria de impi1car em terríveis prejufzos para a sociedade.
O Senado -·tem que se ConsCientizar que
vivemos, nesta fase, uma sitUação semelhante
àquela prevista por Rousseau no Contrato
SociaL Em que consistiu o contrafo ·social?
A primitiVa sociedade_, os _clãs primitivos, os
grupos desordenados gozayam da mais ampla
e ilimitªda liberdade. Chegou a um ponto
de; tamanha amplitude em que desapareceu
toda segurança. Até a vida corria riscos por·
que alguém podia matar sem que houvesse
repressão alguma. Foi quando os homens se
reuniram~:çQnsçientemente, resolveram ·abrir
mão de parte dos direitos ilimitados de que
gozavam, para gozar o resto em segurança.
o- BraSil estava numa avançada partida pa-.
ra o abismo, mesmo o abismo de uma sociedade democrátic3. Tínhamos a Argentina como_modelo a ser evitado, e nem usando a)
medidas que hoje usa seria capaz de -umã
redenção a curto prazo. É fundamental que
qualquer sacrifício razoável imposto seja
aceito em favor e em benefício de vantagens
mais gerais e mais consolidadas. O Senado,
que assumiu tantos papéis fundamentais em ·
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instantes dfffceis,._in_clusive no regime militar,
deve exercer essa responsabilidade de a'iseguração da aprovação dessas medidas, eSC(limados os excessos e as possíveis -inconSütucionalídades.
Diz. o Presidente Collor, nos fOrrtãis -de hoje, que são necessários-apenas cem dias para
que o resultado dessas medidas seja positivo.
Sua Excelência faz ·a seguinte proposta ao
Congresso Nacional: "Não alterein ~em Sub!i·
tância as nossãs medidas. mantenham-nas!''
Isto ocorrendo~ se poiven-ttira-llão derem cer·
to, alo Congresso poderá mudar o que quiser.
Ma~ esses cem dias são fundamentais.
Estamos cometendo um erro de avaliação
quanto ao projeto. Ele não é-eCOnôniico de
um lado. político de outro, sociológico de
outro, administrativo de outro; o projeto é
uniforme na variedade das suas medidas, é
político, impactante e com ·alta preOcupação
psicológica. Ele visa apenas a _eliminara inflação a qualquer custo- estamos conseguindo
isso -e a conter o déficit público.
Em decorrência· disso muitas injustiças surgirão. Quein disse que não há injustiçalj? Mas
elas serão corrigidas posteriormente. E o sacrifício do indivíduo em favor do interesse
maior da sociedade. A propriedade não é
protegida? Não há desapropriação? Não pode haver direito absoluto pessoal quando há
o direito coletivo de muito mais refulgência
e expressão.
Felicito-me, como disse, com o PMDB,
que tomou um outro comportamento. O meu
receio era que repetíssemos a Constituinte,
em que fomos cordeiros do PT, dos líderes
petistas, contra os quais nada tenho a não
ser as restrições ao seu Presidente, ao seu
candidato, (e_ita_s através de discurso nesta
Casa e até hoje sem resposta. Num Partido
com luminares, com pessoas de gr::~nde experiência, de grande saber político _e jurfdico,
com posição moral, como o PMDB, fomos
capitaneados. Eu estava v~ndo que íamos reproduzir o mesmo processo agora, tomando-o pelo particular, quando no geral ·tem
que ser examinado e considerado.
Iríamos cair noUtro eiro,- como o da Constituinte.
O PMDB adquiriu-agora arestas definidas,
não se comprometeu com o Governo mas
sintonizou-se Cõhl a Nação.
O fundamei:ttal tem que se votado a qualquer custo; o inconstitucional terá que ser
eliminado.
.
É 'assim que vimos procedendo.
.. O Congresso Nacional ::~dquiriu outra dimensão: os discursos protelat6rio!> emocionais perderam o sentido, as vozes radicalizantes não encontram mais auditóriQ, estamos ac;sumindo 'um papel fant<btico neste seto r. Dig<i-se de passagem que o próprio
PSDB também está tomando posição dessa
mais alta responsabilidade. Somos maioria.
O interesse úa Nação est.J sendo redefLnido
e não há outro caminho.
Assuntos de somenos importância têm que
ser deixados para depois. porque o resultado
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do Plano somente se operará no seu conJunto. Ele é de ordem psicológica c visa a criar
para o Pa{s uma nova concepção.
Vejam V. Ex"' como estávamos. Os jornais
noticiaram ontem e hoje que d~)ze uvíões bimotores- doze pertencentes à União c aos
seus diversos órgãos estão desaparecidos.
'Aviões Não se pode esconder um avião. porque ele tem matr(cula c aonde chega tem
que ser anotado, pois aqui no Brasil ninguém
sabe onde estão os aviões. Há aviões de alto
valor extraviados, milhares de veículos des..t·
parecidos e pertencentes a União.
As coisas estão ~e redefinindo preciSllmos
fazer isso. A Nação tem que ~e aparcl_har
moralmente para enfrentar, agora, uni grande desafio, a sua dívída externa. Se canse·
guirmos este passo, teremos andadt> mais da
metade do caminho para enfrentar o grande
problema nacional a dívida em dólares.
O Sr. João Calmou- Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. LEITE t:HA VES ~Ouço cOm pra·
zero nobre Senador João_Calmon. do Espi·
rico Santo.
--

O Sr. João Caimon- Nobre Senador Leite
Chaves. desejo felicitá-lo pelo seu excelente
pronunciamento sobre o posicionamento do
PMDB em face do chamado Plano Brasil Novo. Para ilustrar a tese que V. Ex' está defendendo com tanto brilho e com tantrtohjetividade, lembro-me de dois episódios recentes.
Quando se discutia n"'a Comissão a Medida
Provisória n" 169, o Relator, que pértence
aos quadros do PMDB. o nobre Senador
Márcio Lacerda. se o pós à aprovação da Medida sob a alegação de que ela era inconstitucional. Trata-se de um esquema que me parece extremamente engenhoso cm virtude do
grande volume de dívida de contribuinte~
com a União. Or.::iJrreu ao atual Governo enviara Medida Provisória n" 169 ao Congrc~so
Nacional. permitindo que essa dívida fosse
comprada por entidades do setor privado, por
pessoas que se e-ncarregariam da sua cobrança com- um gtãu de eficiência muito maior
do que os canais rotineiros de arrecadação
de impostos. Discordei do ponto de vista do
nosso eminente Relator, e defendi a tese favorável à aprovação. alegando que o índice
de sonegação de impostos no Brasil atinge
a nfveis assombrosos, Citei até uma conversa
informal que eu havia mantido com a Ministra Z61ia Cardoso de Mcllo, quando S. EX"
visitou a Comissão de Assuntos Económicos.
Lá perguntei a titular da Pasta da Economia
se tinha pleno conhecimento de que a média
da sonegação de impostos. na área dos Muni·
cípios. dos Estados e da União. girava em
%. Perguntei também à Ministra Zéfia Cardoso de Mello se tinha conhecimento de que
no seu E~tado natal, São Paulo. a sonegação
nas três áreas. municipal. estadual e federal.
se equiparava ao total do Orçamento Geral
da República. S. Ex• respondeu, quase que
recorrendo à mímica, faze_ndo um gesto que
significava mais ou menos. Qual foi a posição
da Liderança do PMDB, em face a _esse pro·
blema? No plenário do Congresso Nacional,

o PMDB vãi aprovar a Medida Provisória
n" 169, que considerei engenhosa. e que

o

Relator, também do nosso glorioso Partido.
qualificara de inconstitucional. O niesmo
episódio se repetiu com o brilhante Senador
Cid Sabóia de Carvalho, que deu parecer fav6rável à manutenção da Portobrás, da Interbrás e -de outras empresas estatais. Entretanto. a Liderança do PMDB decidiu concorda{ cóm a extinção dessas empresas estatais
e o nobre Senador Cid Sabôia de Carvalho,
um dos valores mais admiráveis do Senado
Federal, concordou com a.s ponderações,
com a orientação da Liderança do Partido
e reformUlou o seu parecer. Esta me parece
ser a melhor demol)stração de que o PMDB
está adotando uma posição altamente construtiv_a dç: colaboração para que tenha êxito
o- Plano Collor, cujo objetívo, sem dúvida
alguma, é tirar o Brasil do limiar da hiperinflação que precederia o caos e a convulsão
social. Parabéns a V. Ex" pelo magnífico pro·
nunciamento,

O SR. LElTE CHAVES- Eu é que agradeço a V. Ex•, Senador João Calmon. o informe. Na realidade. o PMDB passou a posicionar-se politicamente, Quem é que não diz
que a aplicação de cada medida dessa não
terá uma conseqüência social difícil. de sacrifício para determinados funcionários? Mas
ele:. não serão prejudicados depois. Haverá
um banco de recursos humanos; o Pafs e outros setores carecem disso e todos vão ser
redimensionado~.

De forma que é esse o posicionamento que
reclamei naquele meu primeiro discurso. Se
nos formos comportar levando cm coJlta o
intere~se parrlcular, e~ taremos perdido~. Ele
tem uma finalidade, um objetivo. Acho que
o Congresso está agindo bem. Temos que
faze_r um esforço nesse s.entido. Somos um
Partido (lue lutou muito pelo estabelecimento
da democracia no País. hajc1 vista a revogação
dos Atos Institucionais. a nova Constituição
que fizemos. Então, precisamos, agora, dar
suporte ao primeiro Presidente, P'1Tque a democracia se consolida com a eficiência do
primeiro governo democrático que se segue
à ditadura.
Não temos incompatihílídade com o Presidcnte_F__crnando Collor de Mello. Sua Excelência saiu do PMDB só por um'd q_ue!.tão
de espaço, mas estava no nosso Partido, tão
identiiicudo. <..JUC contou. como eu já disse
no começo do discurso. ao Presidente Ulysscs
Gu·irnarãcS, que grande parle daquelas medidas buscara no nosso Programa.
Além do mais. admito até que o PMDB
deveria convidar o Presidente Collor a voltar
à sua antiga castt. a se reintegrar no PMDB.
E digo, com alto alcance político: porque S.
Ex" pertenceu ao Partido, nunca teve divergência com ele e_ está aplicando medidas com·
patibílizadas com o seu Programa.
Ora. esse Piano de impacto é transitório,
mas a posição do governo, na sua aplicação,
é difíCiL S. Ex·· carece de um grande sustentáculo e o PMDB pode ira ser o grande Partido para isso.
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Com o Presidente Sarney, embora pessoal·
mente nos déssemos bem. não conseguimos
completa harmonia porque o Presidente
manteve uma dualidade de Ministérios, inclusive havia Ministros que, ideológica e politicamente. eram inimigos do nosso Partido.
Um deles, por sinal. na Bahia, quando Governador. tratara pessimamente Ulysses Guimarães .como candidato -aquela cena dos
cães. Ulysses e outros companheiros perse·
g_uidos pela matilha.
Agora, não! A equipe do Governo atual
não tem incompatibilidade com_ninguém; é
uma turma nova, jovem. descompromissada
com situações passadas. Louve-se essa equipe.
Diz-se que o Projeto tem alguma inconsti·
tucionalidade. não digo que não possa ter
alguns arranhões, que temos corrigido. Qual
seria o grupo, neste País, que faria um conjunto de medidas dessas. harmônicas. equili·
bradas. uniformes? E em que circunstâncias?
Em circunstâncias de sigilo, porque não é
sô fazer a coisa correta mente mas fazê-la correta ou quase correta debaixo de um sigilo
ab~oluto. N,ós mesmos. aqui, só acertamos
em medidas legais quando a!-. difundimos,
quando as discutimos, mas eles não tinham
o direito de discutir, porque o sigilo er'd parte
substancial do Plano; se ele fosse divulgado
antes. sofreria prejuízo irreparável.
Congratulo-me pois com o PMDB. Ele não
tomou aquela posiçüo da Constituinte passadq.; está sábio, respon~ável, identificado corn
a sociedade da qual proveio -este é o grande
caminho. Nós não somos mais liderados de
PT nem dt' PDT. O Partido assumiu uma
posição definida e responscivel. Não tenho
dúvid<~s de que, agora. nos reintegramos ao
antigo leito e estamos cumprindo o nosso pa·
pel; estamos. dessa forma. aprendendo, in·
clusivc, a ser governo. Acho que. para o sucesso do País, o próprio Presidente Fernando
Collor haverá de se reintegrar nesta agre-miação: S. Ex·' se dá bem com os nossos filiado~.
pertenceu ao nosso Partido, levou as nossas
teses e confessou ao Presidente Ulysses Guimarães que grande parte delas buscara na
nossa luta. no nosso ideário político, no nosso
programa, na sua vivência partidária.
O Sr. Odacir Soarea- Permite-me V. Ex'
um apane? (Assentimento do orador.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Leite Chaves, a Pn.::sidência se sente no dever de avisar a V. Ex• que
o seu tempo já se esgotou em 7 minutos e
há outro~ oradores inscrito~. Temos que passur ã Ordem do Dia. De form<l- que peço
a V. Ex; que, com a maior brevidade. conclua.
O Sr. Odacir Soares - Agradeço a boa
vontade da. Mesa na sua rápida explicação.
Nobre Senador Leite Chaves, quero, preliminarmente, mais uma vez, congratular-me
com V~ Ex·• pelo belíssimo discurso e bela
análise que realiza sobre o programa macroeconômico do Presidente Fernando ColJor de
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Mello, sobre a sua oportunidade e a neccssi·
dade que tinha e tem o go'vcmo de manter
em sigilo determinados aspecw.s do seu programa, até a sua detonação, na m~did<! em
que isso evitaria, com lamentavelmente ainda
terminou ocorrendo, que parcela!> consideráveis. de recursos saíssem do País, c_Ç)mo hoje, indusive, denuncia a i_mprensa brasileira,
dizendo que cerca de 30 bilhões de dúlares
evadiram-se do Brasil no período que antt!-cedeu o Plano até este _momento. V. Ex" faz
uma análise precisa, oportuna, com a sua coStumeira inteligência. Quero dizer a V. Ex\
em adenda ao seu pronunciamento, que o
Governo necessita que o Congresw aprove
o Plano sem tocar naquilo que lhe é essencial.
O GoVerno do Presidente Collor de Mdlo
obteve, da população bra:;ileira, do eleitorado brasileiro, esse aval•, quando 35 milhôes
de brasileiros, no segundo turno, escolheram
Sua Excelência como seu candidato e nele
votaram, elegendo-o Presidente da República, na realidade, o e\eitort~do brasileiro, majoritariamente, estava dizendo ao Presidente
que devetia elaborar um conjunto de medida~
que eliminasse, de uma s_ó vez, de umª só
pancada,.a inflação neste País, e fizesse com
que os preços caíssem,.beneficiando parcela~
consideráveis da população brasileira, como
s_stá ocorrendo. Na realidade, o Plano do Presidente Collor de McÜo não é ape-nas dele,
como muita gente diz, mas do povo bra~i
leiro; é um plano daqueles que o escolheram
Presidente da República. Li, hoje de manhã,
no jornal Folha d~ S. Paulo, salvo engano.
matéria do Clóvis Rossi, em que te.ce comentários sobre as Medidas que o Congresso vem
aprovando, dizendo erradamente - porque
este é um erro de boa 'parte da imprensa,
dos comentaristas polítiCos brasileiros, que
ainda não aprenderam a conviver com os no·
vos tempos do Bra~il. com a democracia brasileira - , que o Congresso Nacional modificar a.Medida Provisória nti 168, ampliando
os limites de saques do:. diversos ati vos finan·
ce'iros, o Presidente Collor já :-;inalízou, através das suas Lideranças no Congresso Nadonal1 que vetaria ·a.s modificações. Conclui o
articulista, dizendo que esse fato provocaria
um choque, um confronto entre o Legh.lativo
e o EXecUtivo, corno se o veto do Prt!sidente
da República a um projetO de lei não estivesse
plenamente inserido nas normas constitucin·
nais em vigor. Dentre as prerrogativas privativas do Presidente da República. encontra-se
a de, pela!> razões que_ o Presidente considerar
procedente.<;, vetar esse ou aquele dispositivo
de qualquer projeto de lei. de qualquer lei
aprovada no Congresso Nacional, e vetar a
totalidade do projeto aprovado no Congresso
Nacional. Veja V. Ex• como a imprensa, às
vezes. faz_ o jogo dos adversários da demo·
cracia - ou por ignordncia ou por má-fé.
Não acretido que um colunbta da respeita·
bilidade e inteligência de Clóvb Rossi, c com
o lugar que ele ocupa ha imprensa brasíleira,
possa cometer um erro prim<írio desse. ao
admitir que o veto do Presidentt: da RcpLÍ·
blica pode implic<lr um confrontt) enrrc os
Poderes Executivo e Legblativo.

Ao terminar. Senador Leitl! Chaves, querúl dizer que V. Ex· ::~bor_da. com profundidade, c_om oportunidade, com grande senso
polftico, o Plano Econômico do Governo Collor de Mcllo e o:; seus desdobramentos dentro da sociedade brasileira. E yueria dizer
mai&: como V. Ex", acho que a Medida Provisória n'' 168 não deve ser tocada, porque o
Pre5idente pre-cisa de~e aval do Congresso
Nacionr:~l; o aval da sociedade hra:-.ildra ele
já o tem e--o conquistou- na:-. urnas. no- ano·pass-ado, nos dois turnos das eleiçõe~ prcsidCnciais.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainh::~)
- O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V.
Ex'
Sr. Presidente, afirmo a V. Ex' que estou
terminando. É uma sessão matinal e o assun·
to é de importância ...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Mas, há outros oradores inscritos. dos
quais já estou recebendo reclamação, e ainda
temos que apreciar a Ordem do Dia da presente sessão.- -O SR. __LElTE CHAVES --Termino, Sr.
Pre:.ll!eme.
V. Ex' tem razão, nobre senador Odacir
Soares, porque não é uma questão pessoal
do Presidente qué a Medida Provisória n·• 168
seja intoc:áwl; é que ela é e~scncial. Não é
a questão de ser de 50 ou 60 mil o limite;
a verdade t! que aquele é o limite determinado
para que haja um saneamento do meio circulante. Qual_u dikrença entre o Projeto C9llor
c o Planei Cruzado? No projeto do Presidente
Sarney, foram congelados os preços dos produtos.; os valores de mercado ficaram conge-lados, mas houve liberação quanto ao uso
dos saques. Resultado: havia dinheiro ba~
tante para o esvaziamento de prateleiras, dai
a dificuldade. Aqui. não! Mantém-se os preç_os dos produtos e~ flutuação e se mantém,
de certa forma, rarefeito, o meio circulantç.
Esse é- o segredo do sucesso até aqui.
Quero, agora, comentar a decisão, de ontem, do Supremo Tribunal Federal. Abor·
dando,"aqui, as Medidas. mostrei que todas
eram constitucionais. inclu~ive a viabilizaç<lo
de matéria criminal de Medida Provisória.
Sob a pressão da sociedade e depois do caso
da Folha de S. Paulo, o Presidente, habilmente, -retirou as duils Medidas e as mandou
sob forma de projeto de lei. Mas não eram
ilegais. Çu diziil, aqui. que. na lt<llia, era ilegal, era inconstitucional, porque a Constituição diz que matéria criminal não pode ser
versada através de Medida Provisória. Mas,
no Brasil, nem_na nossa Co_nstituição houve
essa rcstriçãó. O que fOi que o SUpremo Tribunal Federal disse. ontem, mesmo não examinando matéria crimiilal?- QUC quãlquer
matéri:.Cpoder ser objeto de Medida Provisória. E mais - elasteceu o conceito: toda
matéria que possa ser objeto de ld delegada
poderá também ser objeto Je Medida Provi·
s6ria. Foi atC: uma criaç-ão muito evoluída.
Sr. Presidente. termino c espero que os
discursos que se sigam tenham essa expressüo. pelo menos. momentosa para o País.

Abril de 1990

O Sr. Rachid Saldanha Derzi --Sr. Presidente, o RegimentQ Interno deve ser cumprido.
Há oradores inscritos que cst<io reclamando.
O Sr. Odacir Soares - O discurso de V.
Ex·· é oportuno. nobre Senador Leite Chaves!
O SR. PRESIDENTE (faz soar a campainha)
"OS R. LEITE CHAVES- Não faz sentido
que o Senador RachiJ Saldanha Dcrzi. que
nos abandonou recentemente, passe a ser,
agora, o fiscal de Plenário. Não sei se S. Ex'
recebeu delegação para esse mister eis que
tal figur2 não é contemplada no Regimento.
Sr. Presidente. termino agradecendo a V.
Ex·· pela toledncia. (Muito bem!)

b

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOAO CALMON NA SESSÃO
DE 6-4-90 E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
SR. JOÃO CALMON (I'MDB - ES.

Pfonuricia o seguinte discurso)- Sr._ Presidente. Srs. Senadores; tempo de d~:.afio c
esperança é o que estamos vivendo com o
início de um novo mandato prcsiJencial. Neste clima. mais uma vez o Congresso Nacional
se vê honrado com u indicação de um dos
seus membros, U eminente e brilhante Senador Carla~ Chiarem, para a Pasta da Educa·
ção. No espaço de pouco mais de cinco anos
-embora com uma mobilidade exceSsivacinco parlamentares, quatro dos quais Sena·
dores: Marco Maciel. Jorge Bornhausen, Hugo Napo\eã(), Carlos Chiarelli e um Depu·
tado Federal, Cario:. Sant' Anna, foram chamados a desempenhar aquch:t!-i funções. Estes
fato:. dimensionilm a responsabilidade do Po·
der Legislativo e particularmente do Senado
em fa_ce da ~ducação.
Deparamo-no~ hoje cQm um quadro até
c_erto ponto paradoxaL Enquanto, por um
lado, de 19g5 para cá os recursos para o ~si
no aumentaram em termos reais, em facç da
aplicação da emenda constitucional de minha
iniciativa, de 10 paw u;q.. portanto, um au·
mento_de Süt:'f _,o percentual para a educação
no âmbito federal.~ evidente _que são maiores
os clamores por recursos e mais dramático
é o estado da educação brw.tlileira. Relatórios
internacionais dão c;onta de que nenhum paí<>
\atino-americano além do Suriname _tem _taxas_tão altas_de repe~nci~ quanto o BrasiL
Além disso, apenas El Salvador e Nicilrágua
possuem ntveis mais baixos de conclusão da
oitava série que o Brasil. No que se refere
à percentagem de jovens matriculados no en·
sino fund:_tmental e médio em relação à popu·
laç<io tle 6 a J7 anos. paíSes como o Zaire,
Quênia. Congo República Dominicana, Panamá. Peru c o Equador apresentavam níveis
mais alto:-. tlo yue o Brasil.
O Relatório da comisSãO Parlamentar de
Inquérito, destinada a inve~tigar o de~tino
da aplicação: pdo Ministério da Educação.
do:. recursos provenientes da chamada Emenda Calmon. levantou uma das pontas do véu
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ap concluir que as exigéncias decorrentes da·
quele mandamento constitucional estavam
sendo apenas nominalmente cumpridas pelo
MEC. Esse cumprimento porém, não tinha
caráter real pois faltava um empenho maior
para modificar o panorama educacional do
País. sobretudo no ensino fundamental. Isto
é, avolumaram-se os recursos financeiros porém faltou a espinha dorsal de um conjunto
de objetivos claros e consistentes a atingir.
O mesmo risco corre nãó só ·a att:. 212 da
Carta Magna atual çomo tamb~m o art. 60
doA to das Disposições Constitucion~is Tran·
sitórias, determina que, nos próximos 10
anos, a metade dos recursos destinados à educação, no plano federal, nos planos e.stadu:tl
e municipal, deve ser canalizada para a erra~
dicaç-J.o do analfabetismo e_ para a uni versa~
lização do en.sino fundamental.
O incremento de recursos em favor da erradicação do analfabetismo e da universalização do ensino fundamental.- se Ocõrrer ã.ntes
de planos apropriado!;, pode lt!var ao desperdldo e à frustração.
Por outro lado, o cumprimento fiel da Lei
Maior nào pode esperar irldefinidamente por
planos confiáveis. Já estamos observando o
que ocorre com o PrOjeto de Lei de Diretriies
e Bases da -Educaçàó Nacional. Ele já foi
aprovado na Câffiara dei~ Deputados; depois
deverá ser examinado no Senado Federal e
é óbvio que, neste ano, com a realização de
eleiçõe-s para a Câmara dos Deputados, para
o Senado Federal, para as Assembléias LegislatiVas e pafa os Governos Estaduais. não
haverá tempo suficiente para a conclusão da
análise dessa Lei. que. anteriormente, levou
onic anos tramitando no Congresso Nacional.

O ~r. Odacir Soares- PÚmiié~me V. Ex'
um aparte, nobre Senador João Calmon?
O SR. JOÃO CALMON- Coln-ffiUito prazer concedo o aparte ao nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares --Eminente Senador
João Calmon, V. Ex" como sempre. volta a
abordar uma das questões que estão dentro
do seu coração. A questão que mais se-nsibiliza V. E·X', é a da Educação e V. Ex-• já
tem uma história, neste_ País, vinculada à
Educação brasileira. Inclusive, resJX>nsável
que tem sido pelo a1:1me~1to dos recursos orça·
mentários, quer federais. quer estaduais e
quer municipais, obrigatoriamente aplicados
na área da Educação. E V. Ex' .aborda essa
questão num momento em que essa aborda·
gem _é extremamente oportuna, porque, co·
mo V. Ex" bem registra. as taxas de re pe·
tência, as taxas de evasào escolar, no Brasíl.
ao invés de diminuírem, têm-se avolumado.
V. Ex• registra·o fato de __que ·o--_BraSil, nO
que se refere à repetência, só j)osui taxas
infe_riores às do Suriname. Isso é muito preocupante, principalmente neste momento em
que o Brasil precisa e deseja afastar-se do
Terceiro Mundo do ponto de vista sócio-eco~
nômico e ge9·ecõilômico para fixar-se ácnúe
as nações do Primeiro Mundo, dentre as na·

çõe.s desenvolvidas. E nãl) se faz desenvoJvimento. -não se faz ciência, nào se faz tecnOlogia, não se faz progresso Científico, sem
recursos .vUltosos e con-sideráveis_ aplicados
na pes·qüisa dentífica,'apliCadõs· na educação.
basicamente.. Ontem. à noite, estava assistindo a um programa de televisão. na TV
Capital-TV Gazéta de São Paulo, em que
era entrcvistado_o gQyerna9or: Orestes Quércia e vi, com satisfação, a declaração do governador em que dizia que o Governo do
Estado de São Paulo vem ampliando- além
da obrigatoriedade constitucional, da obrigatoriedade orçamentária -os recursos alocados para_ a área _de _educação_ao ponto de.
neste momento, o Estado de .São Paulo já
ter ampliado a carga horária, para o primeiro
e segundo ãiiõS do primeiro- grau, para seis
horas: a criança entrã.. hoje, nos colégios ptí·
blicos do Stado de_ S_ão Paulo e, além do
s consecutivas, recebe também uma alimentaÇãõ adequada _e todo aquele apoio que o
Estado tem obrigaç-ãO de oferecei ao estudante. Neste momento, o discurso de V. Ex',
como disse no princípio de5.te aparte. tem
uma importância maior porque o Governo
Collor de Mello está procurando retirar o
Estado bra!lileiro da economia: está desestati·
zándo, está pretende_ndo privatizar, está des·
regulando a _economia brasileira. Ora, no mo:
menta em que -o Estado se _afasta de tarefas
que não s.io essenciais.. deixa dé inveStir pe~a
dos recursos. recursos vultosos. bilhões de
dólares, talvez30, 40 ou 50 bilhões d~e dólares
em- ativtdades que hoje sãO desnecessárias
para a ptes-enÇà do Estado, o _Gov~rno está
sinalizando exatamente para a aplicação de
recursos maciços em á:reas ·que a sOda] democracia européia h9je faz, que são as áreas
da educação, saúde.. transporte e na alimen·
tação. No momento que o Estado deixa de
aplicar em empresas defic(Járias, deixa de
aplicar em atividades que_ não lhe :<.ilo pró~
prias, que não lhe !ião convenientes, o Estado
reserva recursos para aPlicar nessas atividades onde está a _educaçáo. O processo da educação brasileira, a política educacional brasileira tem alguns erros, algumas deformaçôes
que eu tenho certeza que o .Ministro Carlos
Chiarelli vai resolver com a sua perspicácia
e com a sua inteligência:
Apesar de se ter a~,Jmentado a participação
do Estado de 10 para 18% na nossa Consti·
tuição- -Isso früto do trabaJho de V. Ex•
-.apesar disso -~odos nós sabemos que são
aínda insuficientes os recursos hoje constitucionalmente alocados para a educação. Então, no momento em que o Estado sair de
atividades que não lhe são próprias, que não
lhe são essenciais _e ..que não lhe dizem respeito c que deixar essas atividades à mão do
particular. à mão da iniciativa privada, o Es·
tad_o vai dispor de mais recursos para aplicar,
repito, na educaçã(l, ~a a!ip'len~ação, no trasporte, na habitação popular, numfi saúde, enfim, em ativida-deS--vinculadas à área social
do País e.,da Nação._ Portanto, COf!-gratulo-me
com V. EX" V. Ex• <!bprd~ <;om .rara oportanidade _um assunto que_ é vital para o de~en
volvimento do. Brasil: Outr.o dia e~:~ registrava
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a<!uí, inclusiv_e, uma atitude do Ministro Carlos Chiare IIi, decorrente inclusive de uma medida provisória que estinguia a CAPES. O
Ministro Carlos Chiarclli, já respondendo a
um pleito da comunidade cientifica brasileira,
estava transferindo todas as atividadcs da
CAPES para uma secretaria vinculada ao eu
Ministério, de modo que pudesse preservar
cerca de dezoito mD bolsas de estudo para
cursos de graduação, para mestrado, para
doutorado, a nível interno, a nível de Brasil,
e também que estão hoje concedidas a estu·
dantes brasileiros nesses diversos níveis, que
estão fazendo curso no exterior. Então, o,
Governo tem essa preocupação, e V. Ex• mais
uma vez reafirma a necessidade de o Estado
brasileiro ter como prioritária a atividade de
educação para o seu desenvolvimento. O
Brasil não vai se inserir no Primeiro Mundo
se não.ampliar os níveis de recursos que hoje
se destinam à educação neste País. Congratu·
lações a V. Ex~
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V.
Ex', nobre Senador Odacir Soares, a sua excelente contrihuição, que enriquce muito este
meu pronunciamento. Eu compartilho do seu
entusiasmo em relação às intenções do novo
Governo presidido por Fernando Collor de
Mello, na área de educação. Ele escolheu
de maneira muito feliz o novo Ministro da
Educação, nosso admirável companheiro
Carlos Chiarelli. Estou certo de que ele terá
uma fecunda atuação à frente do MEC:-Quanto a São Paulo: Senador.Odaclr Soares,devolembrar q_ue, apesar dos prodigiosos
esforços do Governador Orestes Quércia,
q~e tanto honrou esta Casa com sua atuação,
ess~ Estado que possui uma capital qu~ é
uma megalópole que serâ até o ano 2000 a
segunda cidade mais populosa do mundo, depois da Cidade do México, enfrenta gravissímos problemas.

A propósito da contravérsia. em relação
à TV Martf, que é uma estação de televisão
utilizada pelo Governo dos Estados Unidos.
para transmitir propaganda anticomunista
para Cuba, o Chefe do Executivo daquele
país, Fidel Castro, revelou para rodos os jornalistas cubanos, americanos e europeus, que
o ouviram numa .. cntrevista coletiva. que a
Cidade de São Paulo tem mais de 300 mil
crianças fora das escolas.
O resto do mundo tomou conhecimento
agora, através_de Fidel Castro, desta revol:
tante anomalia. Mas Fidel Castro não sabe
de todos os detalhes. Na Comissão de Educa·
ção e Cultura do Senado, a Professora Guio·
mar de Mello. que era então Secretária de
Educ-ação do Prefeito Mário Covas, revelou
que na periferia daquela megalópole, -as escolas de 1" grau tem quatro a cinco turnos, as
crianças permanecem na escola por apenas
duas horas por dia. Descontada a meia-hora
da merenda, _elas estudam apenas uma hora
e meia por dia. Este é um dos arrepiantes
detalhes do quadro tenebroso da educação
brasileira. que nós, no Congresso Nacional,
procfiramos enfrentar. Devo aproveitar esta
oportunidade para anunciar que várias unida·
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des da Federação aumentaram os percentuais
mínimos estabelecidos pela Carta Magna de
I98R. O Rio Grande do Sul, por exemplo.
elevou o percentual para mínimo da receita
de impostos e:.taduais de 25% para 35%. em- ·
bora tenha constatado um pouco antes que
somente a folha de pes~oal da Secretaria da
Educação daquele Estado estava absorvendo
33c1c da rccCita total de impcn~tos. Outras Unidades da Federação, como o Estado do Rio
de Janeiro, por exemplo, aumentou para
30cf o percentual; o Estado de São Paulo
também elevou o percentual pam 300é, cm·
bora reservando obrigatoriamente 5 desses
30c,f para o ensino suPerior. No meu Estado
natal, o E~pírito Santo, tenho ü honra de
anunciar ao Senado que ontem foi promul·
gada a Lei Orgánicll do Município de Vitória,
com a inclusão de uma emenda de autoria
do Vereador Márcio Calmon_---:- por sinal liga·
do a mim por laços de parenc~sCo - -,:iumentando o percentual para 35%- sobre a receita
de impostos municipais e mais 35o/c. -sobre
a receita da:-. transferências feitas para aquele
Município pelos Governos federal c estadual.
isso demonstra realmente que estd se fortule·
cendo uma consciência nacional cm favor ela
ta prioridade que a educação deve ter.
O Sr. Antônio Luiz Maya V. Ex" um aparre?

Permite-me

O SR. JOÃO CALMON- Ouço com pra·
zero País nobre Senador António Luiz Maya.
O Sr. Antônio Luiz Maya - Nobre Senador' João Calmon, o Páis muito deve a V.
Ex· não só pelo interesse demonstrado pela
causa da educaçáo mas, sobretudo, pela luta
que vem travando para melhorar as condições
da educação no País. luta que já foi de algum
modo consagrada como vitória, através d3
Emenda Calmon, que destinou obrigatoriamente maiores recursos para a educação, so·
bretudo para a educação de 11fvel fundamen-taL Não há dúvida de que V. Ex', quando
fala neste plenário, fala com conhecimentO
de causa. como um estudioso que é do proble·
ma educacional. Eu gostaria de relevar. aqui,
exatamente um aspecto. Desse recurso destinado à educação. há bem poucos dias a imprensa nacional fazia uma análbe dizendo
que· boa parte dele é destinada exatamente
à manutenção dí.l máquina. Não vai diretamente ao ensino, não vai direw.mentc à escola, não vai patrocinar a causa da educação
junto a<J educando, mas ele é de algum modo
empatado pelo meio, exat:.unentc por causa
da administração. a máquina muito grande
Uo Ministério da Educação e dos seus capiln·
res, até chegar à escola. Fizemos um pronun·
ciamento a respeito disso. dizddo que deveria ser melhor aproveitado o recurso para
a· educação, a fim de- que ele atinja o seu
real objctívo, que é o de trazer melhor qual i·
dade para o ensino. sobretudo ao ensino fun~
damental. Isso é prioridade c fundamenta.!.
V. Ex-· tem trazido números t~.ue nos deixam
estarrecidos diante da situação escolar do
nosso País, como esse de São Paulo, onde
300 mil crianças estão fora da escola, e outros.
As estatísticas do País não dizem a rea!idad<.::,

e são objeto de chacota, isto é de má interprc·
tação por parte do":; órgãoS íntcrnacionais que
patrocinam a causa da educação. Por isso~
nobre Senador, congratulo-me com V. EX'
pelas análises fciúis aqui no plenário sobre
este problemü tão importante, tão fundamental, 4ue, sem dú_vida alguma, é a chave de
solução p<1ra muitos outros problemas sociais
no País. COngratulo-me com V. Ex" e espero
que o novo Governo seja sensível a essa causa
e. exugando a máquina. f<~ça com que esses
recurSos pelo!-> quais V. Ex" tem lutado tanto
cheguem a seu destino, çheguem â escola.
tragam_ melhor~ condições para o de~empc~
nho da educação no Pa(s e melhores condiçôe!-1 para que a educação seja realmente de
nível. sobretudo no ensino fundamental.
Muito obrigado pelo apart~. nobre Senador,
O s_R. JOÃO CALMON -Nobre Senador
Antônio Luiz Mayu, para ilustrar a te~e que
V. Ex" defendeu com tanto brilhantismo e
tanta objetividade, basta salientar que o Mi·
nistt!rio da EducaÇão gasta mais com o seu
funcionãlismo na sede em Brasaia e em dele·
gacias nos vários Estados _do que o total que
destina ao ensino fundamental nos Est<~dos
e Munic_ípios.

O Sr. Máffo Maia- Permite-me V. Ex·
um aparte?
O SR. JOÃO CALMON -Ouço V. Ex·
com muito p·razer.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador João
Cahnon, já estamos acostumados, aqui, a ouvir V. Ex·' abordar o assunto de sua preferência:-que- já o notabilizou não apenas no
Senado mas na Câmara doS Deputados. Toda
a Nação brasileira acompanha o seu árduo
e exaustivo tiab<Jiho em prol da educação,
conseguindo algumas vantagens como esta
agora, que ainda é pequena, mas que já foi
substancial, a de aumentar em cerca de RO%
o orçamento destinado à educação. Nesta
oportunidade, mais uma vez V. Ex• traz à
baila esse assunto. Congratulando-me com
V. Ex~: quero registrar a alegria que tamb_ém
tivemos ao assistir à entrevista do Governa·
dor de São Paulo, Orestes Quércia, quando
S. Ex• acentuou a sua preocupação com respeito à educação. tanto a fundamental quanto
a superior. Não se fazia apenas na ampliação
da rede física das instalações, mas principal·
mente tinha conseguido aumenta,f a carga horária de três horas e meia ou quatro horas
para seis horas de permanénciada criança no
ambiente escolar. Fiquei satisfeito com essa
comunicação feita -:J Nação pelo Governador,
poi"que·v-ejo que "s bons exemplos são sempre seguidos, como aquela experiência que
o nosso Partido fez no Rio de Janeiro, através
do Governo Leonel Brizola, que deu ênfase,
colocou como prioridade número um, a criança e o jovem do nosso País, procurando au·
mentar a rede escolar fisicamente - aumentou o número de :.alas- e melhorar a qualidade dos .edifíicos que abrigam as crianças
c os jovens.._ Também conseguiu ampliar a
pennanência da criança na escola para oito
hoça,~. Vejo que essa foi uma atitude pessoal
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do Governador e da programática do Governo do PDT, das pessoas que ele chamo11
para ajudá-lo nesse particular, que são aquel~sgue sesomam ao esforço de V. I::_x'. Esse
exemplo aos poucos vem se multiplicando.
São Paulo, agora, já conseguiu seis horas.
Faço vo_tos para que ele alcance o ideal de
permanência da criança na escola. para oito
ou nove horas no ambiente escolar, recebendo a( assistência não apenas no que se refere
l:lOs ensinamentos fund<~mentais para a aquisição do conhecimento, mas também assistência higiênica, médica. odontológica e sõ~
cial. A intervenção de V. Ex' nesta manhã
propicia-nos, mais uma vez, a oportunidude
de nos congratularmos com aqueles que vêem
desta forma o ensino no Brasil e estão convencidos de que só sairemos dessa qualificação de Terceiro Mundo quanto levarmos
muito a sério a educação brasileira, amparando não só as crianças e jovens do nosso
País, coroo também os professores. que são
encarregados de levar o ensino às nossas
crianças e jovens. Creio que o Governo que
se está instalando no Brasil cumprirá o qu-e
afirmou em alguns momentos de sua campanha: que, se chegasse ao Governo. adotaria
a filosofia educacional do Governo Leonel
Brizola no Rio de Janeiro. Da mesma forma,
acredito no atual Miriistro da Educação. Um
Colega nosso de alto gabarito, conhecimento
e experiência pública, Senador Carlos CPiare!li, que também já fez referência à importância fundamental des!>a ampliação do tempo de permanência da criança no ambiente
escolar, ao lado também da ampliação darede em qualidade da física dos pr~dios e do
torne realidade, porque, daí em diante, o
Brasil começará a dar os primeiros passos
para sair dessa pisada Kafkiana, que vem fa·
zendo para chegar ao castelo da educação
e nunca chega.
O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a
V. Ex• a __excelente contribuição que deu
este modesto pronunciamento.
A propósito dos dados sobre educação em
São Paulo, devo deStacar que a referência
de Fidel Castro a esta anomalia naquela cidade se refere â área municipal, à área da Capital pa-ulista, onde há esta -grav-íssima distorção: a permanência das crianças apenas du·
rante uma hora e meia nas salas de aula.
Quanto ao Rio de Janeiro, o noVo Presidente,. Fernando Collor, iá asSUffiíU o -compromisso de colaborar para levar avante o
plano iniciado pelo então Governador doEstado do Rio e seu admirável SeCretário de
Educação. Darcy Ribeiro, para levar avante
essa_ experiência, que realrrii;:nte é dé! mais
alta importância.
O Sr. Meira Filho- Permita-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Concedo o
aparte ao nobre Senador Meira Filho.

O Sr. Meira Filho- Ilustre Senador João
Calmon, tenho a honra de secundar aos meus
colegas que já o apartearam. Existe na nossa
terra um ditado muito conhe(.'ido de V. Ex•
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e de todos nós "água mole em pedra dura
tanto bate até que fura". V. Ex• tem sido
o arauto da educação em nosso País. E o
reconhecimento disso é o reconhecimento e
a gratidão do povo de sua terra que o reconduziu a esta Casa. Tenho a absoluta convicção de que hoje, o nobre Senador João Calmoo, a sua voz não é mais uma voz isolada,
era é ouvida em todo Território Nacional,
porque continuamos, ain-da, com aquele
grande problema a que se ·referiu o cienü~ta
e Professor Miguel Couto: um dos maiores
problemas nacionais, senão o maior, é a falta
de educação, e V. Ex• tem sido um emérito
lutador. Queíra Deus que V, Ex' continue
assim com esse vigor, com essa saúde, com
essa têmpera, lutando por uma melhor educaç-Jo em nosso País. Parabéns, nobre Senador.
O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a
V. Ex". nobre Senador Meira FBho, o seu
generoso aparte que tanto me estimula para
prosseguir nesta luta em favor da solução do
problema mais importante de qualquer paf:-;,
mesmo desenvolvido, que é o problema da
edu_c_ação,
O Sr. Afonso Sancho --v: Ex• concederia
um aparte, nobre Senador.

O SR. JOÃO CALMON - Concedo n
aparte ao nobre Senador Afonbo Sancho.
O Sr. Afonso Sancho - Nobre Senador
João Calmon, quando V. Ex• fala nesta Casa,
todo mundo pára para- ouvi-lo, porque sabe
que sempre traz assunto de magna. importância para o Brasil. Em particular, quando
trata de assunto de educação. porque -já
tenho dito várias vezes -_V. Ex" é um verdadeiro papa neste assuntO _e so_u um admirador
seu que nãtr-gosta de dizer nem o tempo para
não ine tornar tão velho, cerca de 50 anos,
quando V. Ex• escrevia aquela crónica no
jornal "'Unitário", em Fortaleza, pela ma·
nhã, digo-lhe com toda convicção de que no
dia em que nâo o lia. aquele suclto. nüo me
sentia bem. porque ali trazia sempre idéia~.
Lembro-me, muito, que, àquela época, em
1940. durante a II Guerra, quando todo o
mundo estava preocupado com a Guerra, todo mundo estava preocupado, por outro lado, com a estiagem que ocorria no Ceará.
V. Ex" fazia bem a diferença mostrando que
a estiagem era muito séria, mas que tínhamos
um problema muito maíor que era um problema internacional, o problema de uma Guerra. O Brasil, também, eMava presentes a se
incorporar para combater o nazi-fasciSmo no
mundo. Mas, nobre Senador Jo:1o Calmon.
o que me chamou :.t atenção, agora. no final
do :;eu pronunciamento, foi V. Ex' falar que
as despesas do Ministério d<1 Educaçiio, aqui,
em BrasJ1ia. sào astronômic..'ls. Ent:1o, eu perguntaria a V. Ex• se essas de:-;pesm. são com
o funcionalismo como ocorre com a Port<l·
brás? Seria uma Portobrás melhorada com
essas despesas que vém se realizando aqui,
e se negando. ou faltando p<!ra o atendimento, lá, onde deveria estar sendo gasta, que
é no interior do Brasil, com as escolas e com
outros apetrechos para a melhoria da educa-

ção? Como um colega aqui já disse: não há
investiiTif:nto maior num País. especialmente
num pa(s subdesenvolvido, do que um investimento na educação. Eram essas as indagações que faria ao nóbre Senador.
O SR. JOÃO CALMON _:_ Agradeço ao
nobre Senador Afonso Sancho suas pabvra~
tão generosas e eSse mergulho sentimental
no meu passado já tão remoto, quando eu
vivi os melhores anos da minha vida em Fortaleza, aquela cidade que o poeta Paulo Ney
chamavã de ''loucura desposada do sol". Em
relação _à sua pergunta, objetiva, devo esclarecer que. realmente, de acordo com os dados
de que disponho, as despesas de pessoal do
MEC. Oão apenas com a sede aqui, em Brasília, na_ capital U_:.t República, mas também,
com as várias ramificações do MEC nos Esta·
dos. delegacias do MEC e outros_ ramos desse
MinistériO, esse total excede a verba de~ti
nada pa[a es~a pasta ao ensinO básico, através
de recursos transferidos para os Estados e
Municípios, já que a prin_cipal preocupáção
dos Estados e Munidpios deve ser a da universalização do ensino fundttmental e da erradicação do anaif<Jbetismo. Esta, realrrlen.tc.
é uma distorção que deve ser corrigida, apesar do alto grau de eficiéncia, dedi~ção e
devotamento que caracteriza as equipes do
MEC em todo o Brasil.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Em face_=çlo atual estado de coisas e da
alegada carência de recursos, com que perspectivas se defronta a no-::.sa educação? O paradoxo do aumento de recursos associado à
penúria do setor. deixa de s.er surpreendente
até certo ponto se levarmos em conta que
a Constituição anterior e a vigente_ medem
o esforço financeiro em termos da receita de _
impostos. Como é amplamente reconhe_cido,
a receita fiscal na última década tem diminuído em relaç:.lo ao Produto Interno Bruto.
Desse modo. a luta por recursos para a educação passa também pelo combate a evasão fi~
cal e pela recuperação, em termos justo~ e
eqüitativos, da carga tributária.
Em aparte ao discurso do Senador Leite
Chaves. tive _oportunidade de dest<Jcar um
diálogo meu com a Ministra da Economia,
Prof. Ztilia Cardoso de Mello, em que S. Ex•
confirmou qu'e o índice de evasão de impostos
nos Estados e Municípios gira em torno de
50~ a 60%. Em São Paulo, se forem somadas
as evasões de impostos das áreas municipal,
estadual e federal, o total é um pouco superior ao orçamento geral da República. Quando a Constituinte vinculou um percental mínimO- da receita de ímpm.tC)!-> pam a educação,
não se podia imaginar que os índices de evasüo de impOlitoS, que já er.:tm altos ãque!.a
época. tivessem aumentado de maneira dramática eu diriu também criminosa, nas últimas décadas no nosso País.
·
Per-siste~ a pOssibilidade de ::~mpliação de
meios para aplicar em educação. O panorama
latino-americano indica que o aumento da
despesa social depende mais da redistribuição
de recursos existente:.. do que de maior desenvolvimento econômico. Nosso País situa-se
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acima dos níveis de despesas educacionais dos
seus vizinhos mais avançados. porém encontra-se abaixo do nível necessário para manter
um papel de liderança entre os pafses de renda média. Tal diferença se deve à crença vigente em decênios anteriores de que o desenvolvimento social seria espontaneamente
propulsionado pelo desenvolvimento econõmico. Com efeito, a posição do nosso govern-o
central em termos de despesas educacionai~
é vergonhosa,locaHzando-se muito abaixo de
p0:1íse~ com modestas possibilidades económicas. Dessa forma. embora devamos estar
conscientes de que a disponihilidade_de_meios_
é sempre limitada, há um espaço para ampliar
as alocações ao setor.
O atual Presidente Fernando Collor de Mello já declarou, da maneira mais eri_fática,, que
dará maior prioridade, ao longo do seu mandato, à solução do trágico eroblema eduacionaf do nosso País.
__
___ -

Por outro lado, urge reconhecer que a má
utilização de recursos contribui para o quadro
educacional existente. A centralízação decertos programas, a grande quantidade de professores fora de suas funções, a má distri·
buição dos docentes em face da..., necessidade~
de matrícuta, a concentração de despesas nas
atividades-meio, em especial na~ regiões mais
pobres, a via crucis-percorrida pelos recursos
financeiros até chegarem à sala de aula a
preocupação muito __ maior com a construção
do_que com a conservação de instalações
constituem alguns exemplos do muito a corrigir no campo dn eftcit!ncia. Por outro lado,
a distribuição dos recursos é regressiva, onerando os graus de ensino, as redes escolares
e as regiões onde são mais graves as necessidades sociais. Temos um fenõmeOo que nos
faz ter vergonha da nossa condição humana,
quando vemos, no Brasil, a depredação sistemática de escolas, um vandalismo realmente
nefando, que ocorre até mesmo nesta Capital
da República. E não ocorre isso apenas-em
BrasJlia, esse é_ um fenõmeno nacional, que_
talvez traduza a insatisfação, a revolta de certOb segmentos da sociedade, em face da distr"ibuição tào injusta e desumana da renda eru
nnsso País.
O enfrentamento desses desafios (!xige àtitudes corajo~as, para que as esperanças se
justifiquem. Torna-se cada vez mais neCeS.:
sãria uma avaliação em profundidade da educação nacional, uma avaliação de altQ__ a baixo, capaz de identificar os gargalos que impedem sua democratização quantitativa e qualitativa. Como tém sido aplicados os recursos
financeiros? Que é preciso fazer para. aplicá-los melhor? Que fatos tém dificultado a
ampliaçüo da abrangência da escola. o melhoramento da sua quulidade e a melhor distribuição dos seus serviços, quer em termos de
estratos sociais, quer de r_egiõe..'> geográficas?
Como se ~itua a nossa educação. ila véspera
de um novo milénio, cm face do!> demais países? Estará a nossa educação preparando os
brasileiros para exercerem plenamente sua
cidadania, para tornarem-se pessoas produtivas e fruírem de condições adequadas de
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vida? Estas são algumas questões que me instigam e que gostaria de ver re.-;pondida.s. As
respostas certamente não serão agradávei:>,
mas desafiarão nossos brios como nação.

Existe uma tradição tenebrosa neste Pais

de não se dt~r prioridade a gducação desde
que o Marquês de Pombal proibiu que os
(esuítas continuassem a ensinar. E até hoje
a tendêocia não varia, porque uma min6ria
poderosa prefere que o povo continue mergu·
lhado na ignorância, porque povo edttcado
é consciente e sabe lutar por suas rcivindi·
caçóes e sabe torná-las vitoriosas.
Propus e obtive, com a colaboração de todo
o Congresso Nacional, a indusão de verbas
específicas nas leis orçamentárias de !989 e
1990, para uma avaliação global da educação,
a exemplo do que foi feito em numerosos
países da área capitalista e da área socialista
corno. por exemplo, Estados_Unidas, Uníão
Soviética, Japão e muitos outros. Temos rio
mundo experiências preC1osas a que já me
referi rnah> de uma vez. Nos Estados Unidos
foi feita uma avaliação desse tiPo e os resulta~
dos foram condcmados num livrinho de apenas sessenta páginas, com esse-título dramü·
tico: "Uma Nação cm Perigo"; A nação que
os americanos consideram em perigo grave
se chama Estados Unidos da América. em
virtude das graves deficiências no seu sistema
educacional.
Incluí a verba para essa avaliação já em
dois orçamentos, de 1989 e 1990, e até agora
não se começou a realizar essa tarefa que
é absolutamente indispensável já que, de
acordo com 6 que tem proclamado luminares
da área do ensíno.como o Prof. Gianotti, a
educação brasileira está gravemente enferma. E quando alguém está doente impõe-se
um diagnóstico para que Seja prescrita uma
terapêuta adequada. V amas insistir-cestamos insistindo. nós todos aqui do Congresso
Nacional - para que o novo Governo, que
está iniciando agora a sua attmção, realize
afinal esse amplo e profundo diagnóstie6- da
educação brasileira. sem o qual recurso!> financeiros substanciais continuarão a serdes·
perdíçados em nosso País.
Por outro lado, é imprescindível montar
um sistema de avaliação também na área do
ensino superior. Na formação de educadores
estão algumas das raízes mais graves dos nossos problemas. Após o abastecimento do antigo ensino nonnal - e as es.colas normais,·
desgraçadamente, desapareceram em nosso
País. sendo precariamente substituídas por
outro estabelecimento de ensino - assisti·
mos à perversão das Hcenciaturã.s. Hoje, perto de um quarto dos alunos de graduação
se encontra matriculado em curso de licencia·
tura, fazendo supor que tamanho contíngepte
esteja voltado para outros objetivos que não
o efetivo exerc(cio do magistério. Ademais,
é nesses cursos superioreS que se registra a
menor proporção candidatos/vaga e onde se
encontra o maior número de vagas ociosas.
··E é compreensível esse fenômeno, porque'
os salários do magistério são realmente ins<.ltisfatórios, para não .dizçr que são irrisórios -

e a carr_eira do magistério se torna cada vez
menos sedutC"'~. menos atraente para as no·
vas gerações. E!:>se~ cursos ameaçaram trans·
formar-se na terra de níngiém, em face da
comprovada sub-remuneração do profes-sor
e de um clima de descrença cada vez mais
difundido, segundo ()_qual ensinar melhor ou
pioi pouco importa.
Eu abu!iãríil por mais alguns minutos da
paciência dos meus nobref> colegas, lembrando que é necessário sensibilizar as entidades
-de classe, do magistério, dos servidores e dos.
estudantes deste País, em relação a esse crime
continuando que vivo denunciando aqui no
Plenário do Senado FederaL É_ uma violação
brutal dos mais comezinhos direitos humanos
e nem seqUer as. entidades de classe Qa educação se reúnem para erguer Ull! clamor contra
este crime. crime de lesa·humq.nidade que
continua a ser praticado no interior do Norte
e Nordeste e também em_alguns Municípios
do interior de outras regiões do país.
Continuam os casos inacreditá~eú. de tão
revoltantes L como o d_e uma professora primária gan~ar 30 ou 40 cruzeiros por mês.
Continua _a se_r denunciado, irlclusive pelo
vespertino dp jornal O Estado de S. Paulo,
o Jornal da Tarde, que uma professora primária do inte-rio"f do Norte e Nordeste gaoha,
por mês, a metade do que ganha, por hora,
o operáriO da indústria automobilística de
Sãl) Paulo! Neste Plenário mesmo eu já repei·
to. pelo meilos dezen.as de _vezes, esta derJúnciê. e, até agora, não detectei um protesto
levantado pelas próprias entidades de cla%e.
O que vemos são- distorções ,nesta árei:l,
distorções que têm sido denunciadas, a come·
çar por um _Estado que t'em ou o ~mais a.\ to
grau de politização do País que é o Rio Grando Sul, a ~nidade da Federação que teve
o privilégio -de ver nascer o fulgurante Senador José Fogaça.

ae

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul, detectou a existência de um número muito elevado de professoras que não dão aula
alegando que têm alergia a giz, outras professoras se armam de atestados falsos, de atestados na base da camaradagem criminosa, confirmallcfo que as mestras têm problemas de
sistema nervoso e por isso não podem dar
aulas, Se isso oco-rre ·no Rio Grande do Sul
do qual tanto nos orgulhamos e que acaba
de aumentar o percentual para educação de
25 para 35%, nós po~~mos imaginar o que
ocorre em oul?is-àreas do Pafs, mas. náo apenas no Norte e no Nordeste, em áreas no
Centro do Pais, em alguns Estados um pouco
abaixo do Nordeste. Eu conheço um caso
concreto: um Município, grande produtor de
café, não possui escola municipal, de uma
sala sequer, mas dispõe um estádio para realização de jogos de futebol, com arquibancadas
de concreto e holofotes. para realização de
jogos noturnos.
Portanto, essa. distorção não é monopólio
das áreas fiais poDres, mais sofredoras. mais
desassistidas.do Brasil, áreas tão. bem repre·
sentadas aqui pelo senador João Lobo, pelo
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Senador Mário Maia, do Acre, mas também
isso ocorre, embora com menor frequência,
em áreas de desenvolvimento económico
mais acentuado.
Duas vertentes de'iemconvergir para o ob·
jetivo comum: a da autêntica avaliação e a
da auto-avaliação. Devo dizer - prOpus já
por duas vezes, e o dinheiro não foi utilizado
para esse fim- que náo proponho auto-ava·
!iação. O que sugifO, inspirado nos exemplos
dos Estado:. Unidos., da União Soviética, do
Jap_ão, de numer_osos_ países, é uma autêntiéa
avaliação, - capat de detectar todas as falhas
e deficiências do universo da educação brasi·
!eira.
Olhar por dentro e por fora uma realidade,
integrar diferentes visões.., só enriquece_ a
per-spectiva. Corno o dinheiro público -é
oriundo do povo e a ele deve voltar integr~l
mente sob a forma de benefícios-. a esc.o\a
e a universidade são instituições pi:í.blii::as ~ujo
trabalho deve ser examinado pelo público,
e esse dever, que é impe_rativo, não pode
entrar em conflito com a autonomia dai uni·
versidades. Essa autonomia foi conquistado
através de uma dramática luta que duro.u mJJitos·anos, mas não pode e não deve interíeiir
na necessidade das universidades se _submeterem a uma avaliação- não apenas as._uriiversidades. todos os demais níveis ~ensino
em nosso País.
-

'

-

~;

Os horizontes de um novo governo e .as
esperanças que eles inspiram me cóJldLG:em
à ousadia de propor que seja COnStituída Uma
comissão independente de a.lto nível, lig~.cJa
à Presidência da República. Tal comissão re·
fletiria a pluralidade de _te~dências inteJectuais~ além de incluir éducadores e u·suários
da educação, mas náo"-seria -um.inosaiêo a
partir do qual não se poderia tecer o consen·
so. Suas atividades obedeceriam a um prazo
rigoroso, durante o qual, naturalmente, po~
deria encomendar estudos, mas a medula do
seu trabalho seria o senso crítico e a cap3ci·
dade criadora dos seus membros.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desculpando-me pela extensão deste meu pronundamento nesta manhã tranq ui! a em que o Plená·
rio do Senado Federal não está repleto de
representantes do povo, chego à parte final
do meu di:;.curso.
Em tace da distribuição atual dos recursos
fiscais, fica claro que a União possui cresceu·
tes limitações. Apesar da elevação das de'spe·
sas federais de manutenção e desenvolvimen·
to do ensino para o mínimo de 18 por cento,
o percentual para os Estados e Municípios
incide sobre um volume cada vez maior de
recursos, o que representa ganhos líquidÕs
para a educação. Se. mesmo nos anos 70,
quando era marcante a centrallzação da receita tributária, as despesas educacíonaís dos
Estados aproximavam-se do dobro das despe·
sas correspondentes da União, a tendência
para o futuro é de desconcentração maior.
As~im, a recupÚação dà educação brasileira
exige urn pacro entre QS governos federal,
estaduais _e municipais, e a camwtidade _ern
geral no sentido de seguirem uma ro~a co-
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mum, sobretudo no que tange ao ensino fundamental. É particularmente relevante um
entendimento entre o Presidente da República e os Govérnadores dos Estados para
empenhar a vontade poHtica de reverter a

deterioração que assola nossos serviç_os educacionais. Em outras palavras, é preciso dar
novo corpo à alma do artigo -211 da Constituição Federal, que prevê a cooperação técni-

cae financeira da União aos Es.tados, Dist_rito
Federal e Municípios "para o desenvolvirtiehto de s_eus sistemas de_cnsino e o atendimento
priori"táriO à escolaridade obrigatória".
Nossa responsabilidade não se limita boje
a democratizar o ensino que aí está, o- que
representaria um nivelamento pela mediocridade. Como o Brasil não é uma ilha isolada
no cenário internacional e a competição económica e tecnológica se torna cada vez mais
crucial para a nossa-sobrevivência, comó Pats
independente cabe construir e democratizar
a melhor educação p-ossível. Se a década de
80 ficou _conhecida _como a década perdida
para o: continente latino~americano, o fato
de não termos ainda adotado drásti~as tnu;ts~
formações educacionaiS aine-aça desde já, os
anos 90.
Creio que desta Casa. partirá mais um grito

de alerta para que esta década de 9_0_ não
tenha as mesmas características das décadas
anteriÓres, ·quando jamais se deu a este País
a prioridade que a educação d~veria merecer.
(Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAM!L HADDAD, NA SESSÃO DE 6-4-90 E QUE. 'ENTRE:GUE
Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
0 SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidcn·
te, Srs. Senadores, recebi um documeri,to de
se'rvidores da Biblioteca Nacional, essa grande i-nstitUição cultural do nosso Estado, _o Rio
de Janeiro, que nos deixa extremamente
preocupados co_m o futuro da cultura no nosso País.
Ouvi aterita:mente o discurso do nobre Senador João Calmon, que luta diuturnamente
nesta Casa e_ que conseguiu aprovar, dentro
da nossa Constiutiç-ãO, da Carta Magna do
Pa{s, recursos para a educaç_ão. ·
Após ouvir o seu discurSo, sou._infelizmen·
te, obrigado a vir a esta tribuna para dizer
da situação em que fkaiá a Biblioteca Nacional, caso sejam tomadas as medidas propostas pelo arual Governo.
Temos em mãos_, Sr. Presidente, um .qua·
dro de pessoal com 196 demissões de um total
de 352 funcionáríos. Pura e simplesmente,
se isso vier a ocorrer, estará completamente
desativada a Biblioteca NacionaL
Ela -todos sabem - é a guardiâ da me~
mória hntlressa do Pafs, através do instituto
do "Depósito Legal" e com o acervo estima·
do, hoje, em cerca de _sete milhões de_ peças.
Se por acaso. se concretizar a de_mis~áo aos
servidm:es"com menos de cinco anos, estes
poderão vir a ser sub~tituíd-os poc funciOná·

rios de órgãos extintos, com outro perfil técnico não atendendo às necessidades específicas da Biblioteca Nacional. Neste ponto,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, passo a ler
trecho~ do referido documento.
"O corte de pessoal aft;tará sensível·
mente a eXecução de todas as etapas d.o
itinerário dos livros, periódicos e dema1s
documentos, desde a sua_ç_aptação e processamento técnico até, sua ordenação
p~~ uso do leito(.
Mais do que isso: a eliminação de um
c_orpo de profissionais: altamente especializados - bibliotecários, restauradores, pesquisadores -significará o estancamento, com graves conseqüêncías, no
processo de modernização técnica e.
portanto, na renovação da instituição.
Um processo que v.em oconendo nos úl·
timo·s anos, não ob::.tante <).S [imitações
financei"r<i.<;_ e a falta de pessoal, ao contrário-de um suPosto.eXCesSo, para a rea·
lização de todos os programas necessá·
rios ã preservação e à ·garantia do amplo
aceSSo àS infornláções existentes no mais
valioso acervo documental do País.
Sr. Presidente. Srs. Senadores. a Biblioteca Nacional, junt::;tmente com o
___ Lnstituto Nacional do Livro. estava subon.linada à Fund<.).ção Nacional Pró-Lei- __tura. Com-a extinção-desta última pela
_ Medida Provisóiia n''151, a Biblioteca
-Nacional deverá ser incorpora9a a'o
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histó_rjÇo e Artístico Nac.ion_al. No entanto,
a, perda de funcionários deiXará a Biblioteci Nacional em situaÇão çlrama;tica. o
qUe denionstração a s.eguir, a partir
de algumas de sq_as áreas técnicas:
l-Captação do acervo. Capta publicaç6es-airavés do Depósito Legal, do fn--- -tercâmbio- hà permutas bibliográficas
com 954 instituições nacionais e ·s-os estrangeiras - e Ç_ompra.
Em 1989. recebeu 147.776 peças, en~
tre livros, tes_es. periódicos e material
específico- mapas. partituras. obras ra·
ras, manuscritos, etc., p.__que corresponde à entrada diária de 587 peças. E doou
48.753 duplicatas a bibliotecas de todo
o País. A Unidade responsável pela cap·
tação do aceryo é também encarregada
da aplicação do Sistema Internacional de
Numeração de Livros (lntJernacional
Standard Book Number---:- ISBN), que
atribui código;-> às editoras e âs publica~
ç:ões nacionais. Em 1989 cadastrou 92
editoras e atribuiu 5.123 números.
Tem 24 servidores. Perderá 15. Efeito:
encerramento das ati v-idades."

e

O Sr: Jóãõ"C3lmon- Permite-me V. Ex·'
um aparte?
OS~.

JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex"

com grande l)atisfação, nobre Senador João
Calmon.

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Jamil
Haddad, rénovado a V. E~ os agradecimen·
tos pela sua generosa referência ao meu pro~
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nunciamento nesta manhã. devo colocar-me
inteiramente à sua disposição para lutarmos
juntos em favor da salvação da Biblloteca
Nacional, que realmente é. uma instituição
da quar-iodo~ nós, brasileiros, devemos nos
orgulhar. Confes~o-Jhe, por exemplo, que
não poderia ter feito um curso de Direito,
na Faculdade Nacional de Direito da antiga
Universidade do Brasil, se não tivesse perma~
nentemente à minha dbposição todos os lí·
vros dessa biblioteca que deveria ser um dos
motivos a ser acrescentado àquele livro do
Conde de Afon~o Ce_!so, .. porque me ufano
de_ Meu País". Realmente. a Biblioteca Nacional é motivo de orgulho para todos nós
e devo assegurar a V. Ex', nobre Senador
Jamil Haddad, que pode contar comigo integralmente para que, junto!'i consigamos alterar esse quadro que representa na verdade
uma grave ameaça à cultura do nosso País.
CO!)!.e co~ig_~, .r:t~_br~. Senador.
O SR. JAM(L. HADI;>AD- Nobr~ Senador
João Calmon, conhecendo V. Ex• em profundidade como conheço, sei que V. Ex' luta
denodadamente para que possamos ter uma
educação coerente neste País. No meu enten·
dimento a educação e a cultura terão que
c::~minhar juntas. Li. outro dia, um artigo de
Austregésilo de Athayú_e. em que o veterano
Presidente da Academia Brasileira de Letras
dizia que nos Países desenvolvidos da Europa
a educação é tratada em secretarias e a cu! tu·
ra está subordinada a um Ministério, dado
o grande grau de- evolução educacional que
esses países· d~l Eúróp.:i conseguiram.
No no~so Pais. infelizmente, a educação
ainda e~ tá na estaca zero. V. Ex' citou, inclusive, que em alguns Estados, houve uma
acréscimo orçamentário relacionado à educação. Eu me rec-ordo de que, ao as..<;umir a
Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1983, o o r·
çatnento que me- foi legado tinha a educação
2~%_e para'a Saúde 2%-. e' antes de sair da
Prefeitura· ·pi.l~<;ei ::lo Prefeito Marcelo Alen·
car, que me substituiu, o orçamento com Itq
para a saúde e 34% po:ua a educação.
Sabe V. Ex" que, no Rio de Janeiro, todo
o ellsino privado fica subordinado à Prefei·
tura. Àquela époCa eram 1.134 escolas primdrias do primeiro grau, que tlnhamo~ na Cidade do Rio de Janeiro". Ao sair, tive a satisfação de modificar o critério da merenda escolar, que era feita através de contratos com
determinadas empresas, e os alunos recebiam
salsicha, macarrão e alimentos com poder C:.\·
lórico-protéico. _Conseguimo~ transformar,
através de um planejamento com as diretoras
de ho~pitaif. "que passaram a ter uma verba
para compra de alimentos frescos. legumes,
ovos. uma alimentação rica em prote(nas e
deixamos um orçamento para educação. dentro da Cidade do Rio de Janeiro qu_e,_ na minha opinião. fo.i" a maior marca di_ minha administração. Êu: como V. Ex··, sendo médico,
sei que a medicina e a educ_ação_ têm que
estar entrelaçadas, para que possamos amanhã dizer que ajudamos a construir um Brasil
forte, um Brasil onde as críanças têm saúde
e educação, assegurando o futuro desta Páúhi. --'
-- --
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Infelizmente, com essa educação e saúde
que as crianças recebem hoje, não sei qual
será o futuro deste País, porque essas crianças
serão a nossa elite dirigente dentro de alguns
anos.
Nobre Senador João Calmon, veja V. Ex

DO- CONGRESSO NACIONAL (Seção IIL

tras. com redução do horário de atendimento
ao público.
Quanto ao processamento de dados, desde
1982 a Biblioteca Nacional Vem informatizando os seus serviços, Em 1989 instalou o
SLiperinini Computado Cobra 1200 para o
que o processamento técnico,_ a área encarre- -proCes-Sãmei1to automatizado de seu acervo,
gada do registro e tratamento técnico das
incluindo-se o Banco de Teses, que já incorobr~s. catalogação, classifica_ção. inventário
porou cerca de 40 mil títulos.
São_ 15 servidores, Perderá 10.
e atualização dos catálogos foi respom.ável
também pela implantação do Banco de Teses,
Efdto:_Corri a demissãÕ de todos o~ analisque tornou a Biblioteca Nacional a depositas, programadore.!> c digitadores, a área entária da produção acadêmica do País. Esse
cerrará suas atividade::;.
setor, no momento. tem 43 servidores, mas
A situação não é muito diferente nas deperderá 29. Pura e simplesmente será dcsamais áreas da Biblioteca Nacional. É o caso,
tivado.
por exemplo. da manutenção do prédio-sede
O Setor de Conservação e Restauração
da Instítuíção;-Construído e mobiliado seguncoordena e executa atividade de conservação
do normas adequadas à guarda do acervo e
física do acervo, além de prestar assistência
em btilo de época. A Divisão de Servidores
técnica e dar trein::tmento em âmbito nacioGerais terá redução çle 60% de seu efetivo.
naL Abrange um laboratório de restauração,
Convém lembrar que, no momento, a Biuma oficina de encadernação e mantém o
blioteca Nacioria! programa a transferência
Plano Nacional de Restauração de Obras Rade parte considerável do seu acervo e serviços
ras, que visa a identificar e pieScrvar as obras
para prédio anexo recém-adquirido, Essa amraras existentes no País.
pliação do espaç-o físico, extremamente necessária çle_vLd.o _à _s_aturação dos armazens de
A Biblioteca Nacional do_ Brasil to! desigperiódicos, será também prejudicada.
nada, no I Encontro Nacional de BiblioteCabe ressaltar ainda que a Biblioteca Nacários da Língua Portuguesa realiz~do em
cional. a 8'' do mundo, segundo a Unesco.
Lisboa, em fevereiro do corrente ano, para
está presidindo o Conselho da Associação de
dar apoio técnico em conservação e restauBibliotecas N-acionais Ibero-Americanas.
rações às demais bibliotecas nacionais repreComo esta exp-osição evidencia. a desartísentadas no evento.
ctilaçâo de serviços representará uma verdaA área foi reativada recentemente e- conta
deira des;ttlvaçijo, que não será evitada pela
com técnicos formados no exterior,
sub!.tituiç(io dç _técnicos por servidores sem
Tem 20 servidores. Perderá 17.
a especialização exígida pela Biblioteca NaEfeito: Encerramento das atividades.
cional.
A reprodução documental é responsável
É preciso sensibilizar as autoridades do nopela reprodução e preservação, através da
vo Governo para o caso singular da Biblioteca
microfilmagem, do acervo da Biblioteca NaNacional. Hoje, quando completa 180 anos
cional, pela execução do Plano Nacional de
âC existência, está dando provas cabais de
Microfllmagem d-é Periódicos Brasileiro~
que cumpre, com eficácia e r~~nhecimento
(Plano) e pela pre$Crvação c: divulgação do
internacional. a elevada função que lhe C(l.bc,
acervo fotográfico, o mais precioso do Brasil,
no âmbito de preservação do patrímônio doDesde a sua criação em 1978 o Plano já microcum~ntal naciOQ<!l.
filmou, mediante convênios com diversas insSr.- Presidente, para ·nós, cfue conhecemos
tituições do País, cerca de cirlco mil títulos
a Biblioteca Nacional e que admiramos aquede periódicos. A Divisão de Fotografia, com
la instituição, este documento que nos vem
o apoio da Fundação Cultural Banco doBrasil, iniciou em setembro de_l989 o Projeto, dos seus servidores 6 altamente preocupante.
Não queremos nem imaginar passarmos em
Preservação do Acervo Fotográfico, estimafrente àquela Biblioteca e ~·eras suas portas
do em 35 mil peças.
fechadas. Isto seria, Sr. Presidente, um enterA área tem 31 servidores. Perderá 12,
rO de segunda classe para uma instituição reEfeito: Prejufzos sensíveis em seu funcioconhecida e respeitada mundialmente. Daí
namento.
o motivo pelo qual o Partido Socialista BrasiO atendimento ao público é uma área que
leiro, na Medida Provisória n" 151, não entenreúne o maior nUmero de servidores, em face
de que se coloque no mesmo pacote instituda grande quantidade de usuários da B_ibliotos, autarquias, sociedade de economia misteca Nacional: um total de 122.339 em 1989,
ta, bancos e instituições culturais, sem que
que corresponde à media diária de ~ª6 usuápossamos estudar caso a caso. para que, consrios. Tem dois segmentos principais: Obras
cientemerite. possamos modificar o que exis·
Gerais (monografias, periódicos e referência)
te de errado relacionado com ess<e> empresas.
e Referência Eo,;pecializada (obras raras. icoEu que, nesta Casa, tenho uma posição
nografia, manuscritos e arquivo sonoro),
muito marcada de oposicionista, neste moalém das áreas de informação documental e
mento, faço um apelo patético às autoridades
divulgação cultural e da Biblioteca Euclides
governamentais para que rcestuaem o caso
da Cunha, que atende a e~tudantes.
da Biblíote_ca Nacional. Se forem postos para
São 117 servidores. Perderá 55.
fora fundonâ!íõs- com menos de cinco ano::.,
Efeito: Encerramento de ativfdãdes em alestará completamente desestruturado o fungumas divisões c dliriíiluição sensível em oucionamento dessa Biblioteca. Existem casos
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e casos. Seria a mesma coisa de se demitir
um médico cirurgião e colocar, dentro de uma
sala de operação, um enfenneiro para operar.
Sr. Presidente. tenho certeza que os se tores
cul_turais da cidacle do Río de Janeiro, do
Estãdo do Rio de Janeiro, do antigo Estado
da Guanabara. antigo Distrito Federal, antiga Capital do País. E~tado_que- até hoje detém
o título de capital cultural do País, se !e_v_antariio em defe_s,a desta grande instituição que
é a Biblioteca Nacional.
Sr. Presidente, causa-nos espécie que. ao
assinar uma Medida Provisória como a de
n" 151. S. Ex' o Senhoi Presidente da República extinga órgãos culturais, que representam a memória deste País; e sobre o que
não podemos aprofundar-nos, porque dadm
nos faltam, muito embora a Biblioteca Nacional nos te-nha enviado dado~. os funcionários
também, mas merecem ser anaHsados em
profundidade.
Quando acabam, por exemplo, com o
BNCC- dizem que, atrás do BNCC houve
uma série de negociatas como com a CAPEMI Industrial, a Cooperativa Central Sul. os
bônus japoneses- queima~se o arquivo. acaba-se com o Banco que representa o único
instrumento de apoio ao cooperativismo brasileiro e, pura e simplesmente os culpados
por aqueles escândalos não são punidos!
De maneira que nós, Sr. Presidente, esperamos que prevaleça o bom senso das autoridades ora empossadas para dirigir o destino
de5te País, no sentido de preservar a Biblioteca Nacional com a estrutura atual para que
possamos continuar orgulhando-nos desse
grande organismos cultura e do nosso País.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JAMIL HADDAD EM SEU DIS-

-CURSO:

.
Informação

Reconhecendo a importância de V. S• no
contexto político-cultura e do Pais, informamos que as atividades da Biblioteca Nacional
(que está completando ISO anos de serviços
prestados à memória e a informação do País).
poderão ser duramente atingidas em decorrência das novas medídas administrativas determínadas pelo Plano Brasil Novo.
Contamos com o apoio de V. S· no sentido
de sensibilizar autoridaqes governamentajs__e
a opinião Pública sobre a relevância da manutenção da integridade de nossa Instituição.
A este respeito estamos enviando a V. s•
documento em que procuramos advertir para
este fato.
Servidores da BibliOteca Nacional
BIBLIOTECA NACIONAL
A Biblioteca Nacional - guardiá da memória impressa do Pa[s. através do Instituto
do "Depósito Legal". e com o acerv-o estimado, hoje, em cerca de 7 milhões de peças
-corre o risco de redução drástica de alguns
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de seus serviços e encerramento de outros,
caso se concretize a demissão dos servidores
com menos de cinco anos. Serão 196 servidores do quadro autal de 352, ou seja,
55,68%. Sua substituição por funcionários de
órgãos extintos, com outro perfil técnico, não
atenderá às necessidades espedficas da Biblioteca Nacional.
O corte de pessoal afetar"á sensivelmente
a execução- de todas as etapas do itinerãrio
dos livros, periódicos e demais documentos,
desde a sua captação e processamento técnico
até sua ordenação para uso do leitor.

Mais do que isto: a eliminação de um corpo
de profissionais altamente especializado bibliotecários, ro;!stauradores, pesquisadores
- significará o estancamento, com graves
conseqüências, do processo de modernização
técnica e, portanto, da renovação da Instituição. Um processo que vem ocorrendo nos
últimos anos, não ob!:ltante as limitações "financeiras e a falta de pessoal (ao contráiro
de um suposto excesso) para realização de
todos os programas necessários à preservação
e à garantia do amplo acesso às informações
existentes no mais valioso acervo documental
do País.
A Biblioteca Nacional, juntamente com o
Instituto Nacional do Livro, estava subordinada à Fundação Nacional Pró-Leitura. Com
a extiitção desta última pela Medida Provisória n" 151 a BibliOteca Nacional deverá ser
incorporada ao IPHAN -Instituto do Patrimônio Histórico e ArtísticO NacionaL No en~
tanto, a perda de funcionários deixará a Biblioteca Nacional em situação dramática, o
que é demonstrado a seguir, a partir de algumas de suas áreas técnicas.
I - CAPTAÇÃO DO ACERVO. Capta
publicações através do Depósito Legal, do
Intercâmbio (há permutas bibliográficas com
954 instituições nacionais e 5050 estrangeiras)
e Compra.
Em 1989, recebeu 147.776 peças, entre livros, teses, periódicos e m~tetial especial
(mapas, partituras, obras raras, manuscritos,
etc.), o que corresponde à entrada diária de
587 peças. E doou 48.753 duplicatas a bibliotecas de todo o País.
A Unidade responsável pela captação do
acervo é, também, encarregada da aplicação
do sistema Internacional de Numeração de
livros (International Standard Book Number
-ISBN) que atribui códigos às editoras e
às publicações nacionais:-Em 1989 cadastrou 92 editoras e atribuiu
5.123 -números.
Tem 24 servidores. ferderá 15.
Efeito: Encerramento das atividades.
2 - PROCESSAMENTO Ti:CNICO Área ·encarregada do regis~ro e tratamento

técnico da!:> obras - catalogação, classificação_, inventário e atualização dos catálogos.
Responsável, também, pela implantação do
Banco de Teses, que tornou a Biblioteca Nacional a depositária da produção académica
do país.
Tem 43 servidores. Perderá 29.
Efeito: A atívidade de catalogação será
drasticamente reduzida, Lrn_possibilitando o
acesso do público à prdução editorial. corrente. As demais - classificação e atualização
do catálogo corrente -se encerram. Será
suspensa a Bibliografia Bnisileira, publicação
iniciada em 1907 com a finalidade de registrar
e divulgar, no Brasil e no mundo, as obras
editadas no Pafs, que dão entrada na Biblio·
teca NaciOriaL A partir de 1988, sua publicação- foi atualizada graças ao inte_nso traba-lho da equipe.
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Bibilioteca Nacional: um total de 122.339 em
1989, que corresponde à média diária de 486
usuários. Tem doís segmentos principais:
Obras Gerais (monografias, periódicos e referência) e Referência Especializada (obras
raras, iconografia, manuscritos e arquivo son_oro), além das áreas de informação documental e divulgação cultural e da Biblioteca
Eaclides da Cunha, que ate_nde a es.tudantes.
São 117 servidores. Perder_á 55,
Efeito: Encerramento de atividades em algumas divisões dirilinUição senSível em Outras, com redução do horário de atendimento
ao público.
_

e

6-

PROCESSAMENTO DE DADOS.

Desde 1982 a Biblioteci Nacional vem informatizando os seus serviços. Em J,989 ~nstalou
o Supermini Computador COBRA 1200 para
o processamento automatizado de seu acervo, incluindo~se o Banco de Teses, que já
incorporou cer~a de 40 mil títulos_

3 .,..-CONSERVAÇÃO E RESTAURA·
ÇÃO. Cootdena e executa atividades.de ci;mservação física do acervo, além de prestar
São 15 sef'{idores. Perderá 10.
assistência técnica e dar treinamento em âmEfeito: Com a demissão de todos os analisbito_ nacional. Abrange um Laboratório de
tã:s, programaaores e- aigitadores, a área enRestaurãção, uma Oficina de Encadernação,
cerrará suas atividades.
e mantém o Plano Nacional de Restauração
A situação_ nãQ_ é muito _çijfer~nte nas dede ObraS Raras (PLANOR), que visa a idenmais áreas da Bibliteca NacionaL É o caso,
tificar e preservar as obras raras existentes
por -exemplo, da manutenção do prédio-sede
no País.
da Instituição, construído e mobiliado segun~
A :Biblio-teca Nacional do Brasil foi deSigdo normas adequadas à guarda do acervo e
nada, no I Encontro Internacional de Biblioem estilo de épocã.. A Divisão de Serviço~
tecários de Língua Portuguesa, realizado em
G~rais terá redução de 60% de seu efetivo.
Lisboa, em feVereiro de 1990, para dar apoio
Convém lembrar que, momento, a BibJio,
técnico-_em conservação e restauração às demais bibliotecas nacionai:t representadas no - teca Nacional programa a transferência de
parte considerável do seu acervo e serviços
evento.
·
~·
·
para prédio anexo recém-adquirido. Essa amA área foi reativada recentemente e conta
'Piiação do espaço físico, extremamente necom técnicos formados no exterior.
cessária d_evitlo à saturação dos armazéns deTem 20 servidores. Perdcrá-17.
períodicos, será também prejudicada.
Efeito: Encerramento das atividades.
Cabe ressaltar ainda que a Biblioteca Na4 - REPRODUÇÃO DOCUMENTAL
cional-a 8~ do mundo, seg1.1ndo a UNESCO
-Responsável pela reprodução e preservaestá presidindo o Cons~lho da Associação de
ÇãO, através da micrqfi1magem, do acervo da
Bibliotecas Nacionais Ibero-americanas.
Biblioteca Nacional; pela execução do Plano
Como esta exposição evidendil, a desarti-'
NaciOnal de Microfilmagem de Periódicos
culação de serviços representará uma verdaBrasileiros (PLANO) e pela preservação e
deira desativação, que não será evitada pela
divulgação do acervo fotográfico, o fuais presubstituição -de técriiCos por servidores sem
cioso do BrasiL Desde a sua criação 1978
a especialiZação exigida pela Biblioteca Nao PLANO já Q1icrofilmou, mediante convê·
nios com diversas instituições do País, cerca. cional.
de 5 mil t(tu\os de periódos. A DiVisãO -de
h preciso sensibilizar as· autorídades do-nofotografia, com o apoio da Fundação Cultural
vo governo para o caso singular da Biblioteca
Banco do Brasil, iníciou em setembro dê 1989
NacionaL Hoje, quando Completa 180 anos
o Projeto Preservação do_ Acervo _Fotográde existência, está dando provas cabais de
fico, estimado em 35 mil peças.
que cumpre, com eficácia e reconhecimento
A área tem 31 servidores. Perderá 12.
internacional, a eleVada função que lhe cabe
EfeitO: Prejutzos sensíveis em seu funciono âmbito de preservação do patrimônio donamento.
cumental nacional.
5 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
Ár~a-que reúne o-maior número de servido1990.
Rio de Janeiro, 21 de março
Os funcionáríõs da Biblioteca NacionaL
r~s. face à grande quantidade de usuários da
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005. Auridécio Alves Caldeira
006. Robertson Barbosa da Silva
007. Alan Silva
(Altera a atual estrutura do Quadro
Grupo: Atividade de Apoio Legislativo
de Pessoal CL T do Senado Federal, instiCategoria Funcional: Assistente Legistuído pelo Ato da Comissão Diretora n•
lativo
8, de 30 de junho de 1976, e dá outras
Classe "C" -Código - SF-ALprovidências.)
NM-012
Referência: NM-33
(Republicado por haver saído com incorN" de Ocupantes: 035
reçôes)
001. Luiz Augusto Almeida Castro
Grupo: Serviços de Transportes Oficial
002. Domingos Mourão Neto
e Portaria
003. Tatiana Tâmara de Araújo Arruda
Categoria Funcional: Agente de Trans004. Sonia Maria dos Santos Patu
porte Legislativo
005. Antonio Fernandes de Moura SoClasse: "O"- Código: Sf'-TP-NM-1201
brinho
Referência: NM-33
006. Goulart Costa Marques
N" de ocupantes: 038
007. Jorge Batista Nunes
001. Antônio Ramos dos Santos
008. Igor Marcos Rocha Stepanski
002. Sebastião Antônio Fagundes
009. Otto da Silva Maia
003.. Aldemar Melo Mouteiro
010. José Soares Campelo
004. Moisés Quinino Neto
011. Cesar Torres
005. José Bezerra Primo
012. Dionísio Aparecido da Silva
006. Eurípedes Antonio de Araújo
013. Elinuel Santos Porto
007. Marival Gualberto Ribeiro
014. Luiz Sérgio de Vasconcellos
008. Roosewane Dei fino Dias
015. Marco Antonio Tavares
009. Jurandyr de Jesus Cavalheiro
016. Mônica Weinert de Abreu
010. Valdecy Carmo de Amorim
017. Antonio Antunes Fernandes
011. Paulo Roberto Vieira Xavier
018. Pedro Bandeira de Mel lo Filho
012. José Alves dos Santos
019. Marcos César Sgreccia
013. Raimundo Cordeiro Mororó
020. Deusimar Mousinho Lima
014. Ozanam Fernando Ferreira
021. Bréno Jerónimo Costa
015. Pio José da Silva Neto
022. Elizabeth Cristina Alves da Silva
016. Wilson João de Campos
023. Givon Siqueira Machado Filho
017. Valdir Mourão
024. Fra.nçisco dos Santos
018. Luiz da Silva
025. Luiz Carlos Grangeiro
019. Luiz Gonçalves de Souza
026. Joseorge Elias Batista
020. Edilson Freitas Lobato
027. Luiz de Amgão Cardoso
021. Paulo Afonso de O. Lima
028. Alvimar Alves de Souza
022. Lourival Nobre de Carvalho
029. Silvana Viana de Oliveira Cavai023. Paulo Mineiro Malaquias
024. Luiz Carlos do Nascimento Salguei-. cante
030. Silvoimar Alves de Oliveira
ro
031. Carmen Montoro Ventura
025. Arnaldo de Oliveira Ccirrêa
032. Luiz Fernandes Viéira
026. Florisvaldo dos Reis
033. Antonio Raimundo. Santos Corrêa
027. Jorge Luiz de Oliveira
034. Raimundo Nonato.Freitas
028. Douglas Gomes de Melo
029. José Pereira dos Santos
035. Antonio Carlos Gomes Furtado.
030. Antonio Geraldo Souto
PORTARIA N• 4, DE 1990
031. Gabriel Alves da Silva
032. Leonésio Fernando V. Xavier
O Primeiro Secretário do Senado Federal,
033. Fernando Augusto da Conceição
no uso das suas at'ribuiçôes regimentais, re034. José de Farias Souza Lima
solve, designar Antonio Carlos Simões, As035. José Brun da Silva
sessor Legislativo, Antonio Carlos Ferro
036. Dorgival Rodrigues Lac.erda
Costa, Analista Legislativo, e Juliano Laura
037. Amaury de Jesus Machado
da Escossia Nogueira, Analista Legislativo,
038. Antonio Moreira Santos
para, sob a presidência do primeiro, integraGrupo: Serviços de Transporte Oficial rem Comissão de Inquétito incumbida de
e Portaria
apurar os fatos constantes dos Processos n'''
Categoria Funcional: Agente de Trans- 000186/90-2 017732/89-1 e 017366/89-5.
·
porte Legislativo
Senado Federal, 10 de abril de 1990. Classe: "C"- Código: SF-TP-NM-1201 Senador Mendes Canale, Primeiro SecretáReferênca: NM-25
rio,
N" dé ocupantes: 007
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
001. Mário Silvestre Araújo de Souza
PRODASEN
00:2. José Roberto Ramos
Ata da 105' Reunião
003. Valdir Félix da Silva
004. José Santana Fumero.
Aos vint!! e nove dias do mês de novembro
de mil novecentos e oitenta e nove, às dezes(*) Republicado por haver saído com incorreções sete horas, na sala de reuniões da Diretoria
Executiva do Prodasen, reúne-se o Conselho
no DCN, Seção 11, de 13-12-89.
(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 35, DE 1989
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de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência
do limo. Sr. Dr. José Passos P'orto. ,Comparecem á reunião os Senhores Conselheiros
Dr. Vanderbergue Sobreira_ Machado, Dr.
Antônio Carlos Nantes de. Oliveira, o'ra. Sara Ramos de Figueiredo e o Se William Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Executivo do
Prodasen. Presente, também, a convite do
Senhor Presidente, o Dr: Marcus Vinicius
Goul;ut Gonzaga, 'consultor. do Prodasen.
Iniciando a reunião, o· Senhor Presidente coloca em apreciação as A tas das 103• e 104'
reuniões que, tendo sido distribuídas com antecedência aos Senhores Conselhei.ros, são
aprovadas por unanimidade. A seguir, passa-se à apreciação do processo PD-0169/88-9,
segundo item da pauta. Trata-se de proposta
de regulamentação própria do Prodasen relativa à licitações·, contratações e alienações,
nos termos do que dispõe o artigo 138 do
Ato n''31187 da Camisão Diretora do Senado
Federal. O Senh.or Presidente designa a Conselheira Sara Ramos de Figueirêdo para emitir parecer sobre a matéria. O terceiro item,
processo PD-0348/89-9, refere-se à Prestação
de Contas do Prodasen ·e do Fundasen do
primeiro trimestre de 1989. Com a palavra
o relator da matéria, Dr. José Passos Porto,
diz que as Contas· em ·questão foram analisadas pela Auditoria do Senado Federal que,
em seu parecer, afirma que diante dos documentos apresentados "foram_ cumpridos os
procedimentos relativos aos aspectos formal
e legal", salvo as observações constantes do
mesmo, cujas providências s_ugere sejam a dotadas pelo Prodasen, a fim de atender as reco-mendações formuladas por aq~:~ele órgão. Finalmente, manifesta-se favorável à aprovação elas referidas Contas, haja vista o exame
realizado sobre as mesmas, as quais deverão
ser encaminhadas à Doutra Comissão Dire.tora para aprovação finaL Prosseguindo, passa-se à apreciação do processo PD-0495/89-1,
·quarto item da pauta. Este assunto, que fora
baixado em diligência por deci.são deste Canse lho em sua 103• re.união e submetido à consideração do limo. Sr. Çonsultor-Geral do
Senado Federal, refere-se à proposta do Diretor-Executivo no sentido de que o Prodasen
possa indenizar a IBM-Brasil p'or serviços
prestados no decorrer do exercício de 1989
e de que seja ratificada a inexigibilida<le de
licitação que, em sendo confirmada, permitirá a renovação dos Contratos ·com aquela
Empresa, a fim de dar prosseguimento à
prestç~io dos se.rviços. A palavra é concedida
ao Conselheiro-Relator, Dr. Antônio Carlos
Nantes de Oliveira,:que, analisandG o conteúdo do processo, constatou ter· recebido a matéria parecer favorável do Sr: Consultor-Geral, o qual opina favoravelmente pela irrdenização dos serviços prestados 1'até a presente
data, bem assim pelos que venham a ser executados até a celebração do respectivo contrato, decorrente' de imposição licitatória".
Diz, também. que a Auditoria apresentou
demonstrativo dos v-alores a serem pagos à
IBM Brasil, incluindo os reajustes de preços
aplicados no ·período, e sugeriu a glosa do
valor equivalente ao equ-ipamento QC-8, vis-
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to que niio oh teve a variação dos índices aplicáveis ao mesmo durante o ano de: 1988, haja
vista que foi adquirido peJO-Prodascn ent dezembro de 1987,com um (1) ano de garantia,
motivo porque não foi cobrada u sua manutenção no ano de 1988, rnas sim a partir de
janeiro do ano em curso. Conduintlo, o relator da matéria opina pela indeniiaçdo à IBM
pelos serviços prestados ao Proda!ten no corrente exercício, bem como àqueles que venham a ser executados até a assinatura do
novo Contrato e pela retenção do valor relativo à manutençáo do equipamento
30R4/QC-R. "até a apresentação de novos elementos que. submetidos à análise da Auditoria, permitam inferir pela correçào dos valorc!>_cobradus ~ aua conseqüente liberaçúo".
O. parecer é analisado ~. em seguida, aprovado por unanimidade. Quanto à solicitação
do Diretor-Executivo no sentido de ser ratificada a inexigibi!tdade de licitaçiío, com o objetivo de se. afirmar, junto â IBM. novos contratos de aluguel de equipamentos, aluguel
de programas produto e de manutenção d~
equipamenws lBM de propriedade do Proda!>en, os quais têm sido, periodicamente, objeto de apreciação pelo Conselho de Supervisão, visto quCr a c~truturaçl10 té_cnica do
Prodasen está scdimentada cm tecnologia
IBM. o Senhor Presidente inúxma que o processo retornará ao relator, Con!.elheiro Antônio CariO!>, para aprccia~·ão e aprcsentaç:!o
de parecer. O quinto item, proccs:.o
PD-0709iSR-3, diz rc:.pcito à solicitação do
Dirctor-Exccutivo para que seja reft!rcndada
por este Colegiada a de:>ignaç~1o de servidores
para integrarem a Comissão Permanente de
Licitação do Prodasen. no período de
27íll/R9 a 26/11/90, cujos nomes constam do
Ato n"6H/SR d<~quele ti tufar, conforme preceitua o § 1" do artigo 34 do Regulamento do
órgão. O U!>SUnto é nriá!isado e aprovado pN
unanimidade, Prosseguindo. r.:oloca~:se em
apreciação o processo PD- IOJO!BS-9. Traú.ise de solir.:ítaçiio óo Di retor·Executívo relativa á revisão dos ~rítt:rio~ udotados para lncorporaçiio úa Gratificaç:io de Esforço Concentrado. O referido a::;sunto, objc-to dç apreciação por r.:~te Con:selhu na sua 9<:/·' reunião,
recebeu parecer contrário da Conselheira S~l
ra Ramo:> de Figueirêdo. ou melhor, opinou
pela prc-scritibilídade U.a matiria. conforme
Ata da aludidj reunião, tendo o Conselheiro
Antônio Carlos Nantes de Olivdra pedido
vista do mesmo processo. que foi concedido
pdo Senhor Presidente. Nesta data, voltando
ntônio Carlos lê o seu parecer, no qual. em
rc:.umo, <tfirma que "não hzt que se aludir
à possibilidade de prescrição. Nem a da reclamação administrativa - 5 rmos- e, muito
menos, a relativa ao Ato AdminisUativo ilegal - 2 anos- pois a sua fluência continua
~uspensa, visto não existir qualquer decislio
a respeito do recurso mencionado". Opina.
finalmente. pelo "acatamento deste Canse·
lho (,:'Omo in~tância admini~trativa compcten·
te para decidir sobre o processo e, em segui~
d:.~, pelo acolhimento do pleito nele contido".
A matéria é detalhadamente analisada pelos
senhon.·s Conselheiros que, em sua maioria,

votam pela aprovação do parecer i:1presentado pela Dra. Sara Ramos de Figueirêdo,
sendo o Conselheiro António Carlos vencido
nos termos do :.eu voto em separado. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
enccrr<l a reunião. E, para constar, eu, Ana
Maria Mcrlo Marengo, secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que
subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
do Conselho. Brasl1ia, 29 de novembro de
1989. - José Passos Porto, Presidente em
exercfcio- Sara Ramos de Figueirêdo, Conselheira~ Vandenbergue Sobreira Machado,
COnselheiro- Ant6nio Carlos Nantes de Oliveira, ConSelheiro - William Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Executivo do Prodasen.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
SENADO FEDERAL
Edital de Convocação
O Presklente da Associação dos-Servidores
do Senado Federal - Assefe, convoca os senhores associados para uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26-5-90,
em primeira chamada às 10:00 e a segunda
chamada às 11:00 horas, na Sede Social da
Assde. SCES.-Trecho 01, Conj. 01.
Onkm do Dia: Prestação de Conta:. de
I9R9 e Discursão _e Votação dos relatórios.
referente as Contas de 1989.
José Maurício Lima de Souza, Presidente.
Edital de Convocação
O Presidente do Conselho Deliberativo da
As:>ociação do~ Servidore:> do Senado Fede·
ral- Assefe, convoca os senhores associado~
pma uma Assembléia _Geral Ex_tn.mrdináriu.
a realizar-se no dia 26-5-90. cm primeira chamada às ll:OO c a segunda chamada â:> 12:0{)
horu~. na Sede Social da Assefe. SCES. Trecho 01. Cnnj. ül.
Ordem do Dia: Ratificação do E-;tatuto
que rege a Assocbção.
Rui Márcio de Almeida, Presidente do
Conselho,

INSTITUTO DE-PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
9" Reunião Ordinária Realizada
Em 08 de março de 1990
Ao~

oito

dia~

do mê.s de março do ano

de hum mil novecentos c noventa, às onze
horas. reuniu-se o Conselho Deliberativo do
Instituto de Previdência dos CongressistasJPC, em sua .seçk, __ J)ituada no Anexo I. 25"
andar da Càm.ara dos Deputados, sob a Pfesidêndu do Senador Ruy Bacelar c com a prc·
sença da maioria dos seus membro!>, repre~
sentada pelos Deputado~ Raul Ferraz, Simão
Scssim c Domingos Juvenil, Senador Chaga:-;
Rodrigues, Doutores Jorge Odilon dos Anjos
e Edgard Lincoln de Proenç-a Rosa, presentes
também, os tesoureiros Senador Nabor Júnior e o Deputado Aécio de Borba. o vice-
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Presidente beputado Lúcio Alcântara e o
Presidente da Associação dos ex-parlamentares, doutor Geraldo Guedes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Ruy Bacelar, dctenninou a leitura da Ata
da reunião anterior. que após lida foi discutida e aprovada por unanimidade e sem restriçües. Em seguida o Senhor Presidente submete à apreCÜlÇ<iO e aprovação doze Resoluções. sendo quatro sobre atualização das pens6es dos ex-contribuintes obrigatórios e respectivos beneficiários, quatro sobre atualização da.., pensões dos ex-contribuintes facultativos e respectivos beneficiários e quatro
sobre atualização das gratificações dos servidores à disposição do IPC. As Resoluções
foram discutidas e aprovadas por unanimidade. receberam, respectivamente, os núme·
ros vinte e seis, de hum mil noveçentos e
oitenta e iiovc. um. quatro e sete, todas de
hum mil novecentos e noventa; vinte e sete,
de hum mil novecentos e oitenta e nove, dois,
cinco e oito, todas de hum mil novecentos
e noventa; vinte e oito, de hum mil novecentos e oitenta e nove, três, seis e nove,
toda~ de hum mil novecentos e noventa, que
serão publicadas à parte. Em continuação,
o Senhor Presidente. de acordo com o disposto no artigo doze. inciso III, da Lei número
sete mil e oitenta e sete, de hum mil novecentos e oitenta e dois, colocou em discussão
e votação os Balancetes e Demonstrativos
das Receitas e Despesas referentes aos meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro, todos do ano de hum mil novecentos
e oitenta e nove. e também, o Balanço Patrimonial do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, juntamente com o Demonstrativodas Receitas e Despesas referentes ao período de hum de janeiro a trinta e um de dezem·
bro de hum mil novecentos e oitenta e nove,
todos relatados pelo Deputado Simão Sessim, tendo sido apreciados, discutidos e aprovados por unanimidade. Prosseguindo. o Senhor Presidente deu conhecimento ao Consç?
lho sobre os Ofícios números 029/90 e 30/90,
encaminhados, respecti.,.:amente, aos Presidentes do S~nado Federal e da Câmara dos
Deputados, expondo as dificuldades enfrentadas em conseqüência das alterações da base
salarial dos funcionários daquelas duas Casas
do Congresso. que provocaram profundas
modificaçôcs no sistema de_beneficios dos segurados fucultativo::. c propõe que, em caráter
de urgência, haja gestões entre os órgãos
competentes de cada Casa e o IPC para que
se .encontre uma solução para o problema,
Deu conhecimento também, de irregularida·
dcs _detecwdas pelo Banco Central do Brasil
pela confrontação das informações contábeis
do IPC, sobre aplicações e resgastes efetuados pela administração anterior, tendo determinado a Consultoria Jurídica a enviar cópias'
desses documentos para a Polícia Federal,
o que foi feito. Continuando, o presidente
distribuiu com os Conselheiros presentes uma
planilha com a atual situação económica e
financeira do Instituto, comunicando que os
valores aplicados em overnight até esta data,
dada a instabilidade económica do momento,
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seriam todos transferidos para a Caderneta
de Poupança da Caixa Económica Federal
e do Banco do Brasil S.A., o que foi aprovado
, foram apreciados c aprov~dos os seguintes

deferimento. O processo acima referido levou o n·• 212'90, 5 -·de concessão de pensão
-para serem relatados pelo Conselheiro Deputado Simão Sessim os processos dos seguprocessos: 1 - de concessãa-de auxílio-doenrados Pedro Vitor Mafra (n'' 749/89), Helena
ça - na ordem que segue: a) para serem
Brown Hadjinicolaou (o'· 918!89), Maria Aurelatados pelo Conselheiro Doutor Jorge
xiliador_fl Viana de Souza (n'' 874/89), Leda
Odilon dos Anjos os processos dos segurados
Fialho Dtniz Martins (n'' 864/89), Adalberto
Deputado Simão Sessim (n" 396/90), Depude Sousa BarrOs (n'' 846/89), Maria dO Sn:
tado Rodrigues Palma ( n" 072/90), Adilson
CQ_!fO_ Salda_n_h_a Ramalho (n·• 787/89), Maria
Noronha dos Santos (n''099/90), Maria Betâde Lourdes Pereira Alves (n" 419/89_), Caronia Ferreira Mã.ia (n" 100/90), Lúcia Santos
lina Castello Branco Coutinho d<J Silveira (n"
Tomelin {no 251!90), Silvia Ribeiro Tomé (nu
322/90), Maria da Conceição Albuquerque
299/90}, Ney Felipc da Silva (n' 319/90}, VenMontenegro (o" 913/89), Glória Maria Felipe
cez Rodrigues Alves (n" 333/90), Ràul Pinheidos Santos Caruso (n" 861/89), Cila Martins
ro da Costa Veiga (n'' 353/90), Oséas Cardoso
(n" 731!89). Maria das Graças Marinho CrePaes (n" 275/90), Oséas Cãrdoso Paes (n"
ma (n" 858/89), Reinaldo Carleial (o" 337190),
092190), Gilsãra d"as Neves Reis (n~ 087/90), · Maurício Nery Leite Guimarães (n~ 845/89).
Afrisio de Souza Vieira Lima (n" 969/89, DeTodos os processos foram discutidos e aproputado António de Jesus Dias (n" 966/89),
vados. por unanimidade, exceto o de n"
Maria Magdalena Alves Pacheco (n" 028/90),
212/90 .. que apoe~s não teve manifestação do
Silvia Maria Toledo dos Santos (n" 055/90),
Dr. Jorge Odilon dos Anjos, por ser do inteAntonio Gomes da Rocha (n"063/90), Bianor
resse do mesmo. Foram, ainda. apreciados
Antunes de Siqueira (o~ 058790), José de Mae aprovados os processos de cancelamento
tos Carvalho (n" 027/90), Delson Scarano (n"
de inscrição dos. segurados facultativos abaixo
009/90), Arthur Fonseca (n' 059/90), Arthur - reladonados: Carlito Coutinho Brito (n'·
Fonseca (n'' 1.061189) Pedro Quirino da Ro896/89), Ismail Pereira da Silva (n" 891/89),
cha (n" 976/89) Ney Felipe da Silva (n"
Francisco das C. Rodrigues (n" 900!89), Jo008/90), Teima Maria Soares Goulart (n"
seorge Elias Batista (n" 890/89), Thercza C.
967/89), Maria da Conceição Azevedo_ (n"
T. B, Madeira (n" 898/89), Carlos Ney Ma1060/89), Maria Betànía Ferreira Maia (n"- deira (o'' 897/89), Francisca das C. S. Araujo
946/89), Roberto Vital Ferreira (n" 960/89),
(n~ 911/89), Maria F. da Cruz Machado (n'
Bianor Antunes de Siqueira (n~ 919/89), José
916/89). Silvia Nascimento Sobreira (n'
ae Matos Carvalho (N" 934/89}, Nilda Fer908/89), Amarildo Gonçalves Ferraz (n"
nandes Silva (n" 950/89), Célio Humberto dos
906/89),_ Luis Antonio A. Monteiro (o"
Santos (n~ 859/89), Gracinira Lopes da Silva
892/89), José Davino Sobrinho (n" 912/~9),
(n" 943/89}, Walter Mendes Lucas ( n" 881189},
Ricardo Soares de Almeida (o" 921/89), Célia
Antonio de Jesus Dias (n" 964/89), Afríslo
~ep.rique Sousa (n" 922/89), Terezinha E. da
Vieira Lima (n" 866/89), Afrísio Vieira Lima
Costa (n" 929/89), Magda Suely Rosa Oyo
(n~ 933/89), Antônio Severino da Câmara Fi(n" 923/89), Walter Mendes Lucas (n"924/89),
lho (no 93_0/89) e Deputado Valmir Campelo
Paulo Roberto Amorim (n" 920/89), Antonio
(n" 878/89). Todos os processos foram relata- Gonçalves (n" 936189), Ronaldo Duarte Cosdos, com pareceres pelo deferimento, 2 ta (n" 937/89), Adils.on Clementina dos Sande concessão de auxt1io-funeral- para serem
tos (o" 938/89),_]osé Eustáquio D. de Oliveira
relatados pelo Conselheiro Doutor Jorge
(o" 939/89), Fausto Rabelo Mesquita (n~
Odilon dos Anjos os processos dos_segurados _932/89), Antonio Francisco Amaral (o"
Oirotioa Coelho de Souza (n 899/89) e Maria 928/89), Derli Cunha Lemos Amaral (n"
das Graças Marinho Crema (o" 894/89), am- 927/89), Marcos Antonio de Araujo (n"
bos relatados com pareceres pelo deferimen- 949/89), Francisco Amaury Soares (n"
to. 3 - de iotegralização de carência - a) 947/89), Rita de Cássia C. Ribeiro (n'·'
para serem relatados pelo Conselheiro Dou· 948/89), Iraides Milhomcn da Silva (n''
tor Jorge Odilon dos Anjos os processos dos 944/89), Antonio da Silva Oliveira (n"
segurados João Batista Zefferino Salles Va- 945/89). Antonio Alexandre da Silva (n"
noi (n" 694/89), Mari(!. José da Silva (n" 942/89), Auta S, F. Arruda de Oliveira (n"
681/89}, Oton Queiroz Mendes (n" 114/90} 953/89), Baltazar dos Reis R. Alcântara (o"
e Carlos Gonçalves de Faria (n" 113/90). To- 957/89), Ezequiel Sousa do Nascimento (n"
dos os processos foram relatados com pare- 854/89)_. lra~d_y Go_oçalves da Silva (n"
ceres pelo deferimento; b} ainda para serem 952189), João Luiz P. Belaguarda (n" 940/89),
relatados pelo Conselheiro Doutor Jorge Leooam Carneiro (n" 955/89), Maria Lopes
Odilon dos Anjos os processos dos segurados Ferreira (n" 958/89), Raímundo F-. dos Santos
Durval dos Santos (n" 290/89), Arnaldo No- (n" 954/89). Romeu Ronis da Costa (n•
gueira (o" 331/89). Ricardo Christiano Ribei- 917/89), Silvio Ricardo F. Hofstatter (n"
ro (o" 268/89), Fadah Scaff Gattass (n• 956/89), Zely Soares de Oliveira (n" 951189)~
579/89), Estevan Gaivão de Oliveira (n" Vanderlino F. de Brito (n'' 901189). Simone
141189) e Roberto Galvani (n"276/89). Foram Crema Mendes (n" 914/89), Rene Santos
todos relatados com pareceres pelo indeferi- Amaral (o" 893/89), Marilza Ramos Corrêa
mento. 4 - de desistência de opção - para (n" 910/89). Maria do Carmo G. Maciel (n".
ser relatado pelo Conselheiro DeputadO Si- 926/89), Alexandre Lopes Gonçalves (n"
mão Sessim o processo do segurado Jorge 931/89). Berto da Silva Oliveira (n'' 903/89),
Odilon dos Anjos. recebendo parecer pelo Eloni de Melo Souza (o~ 905/89), Hebervaldo
6
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Feitosa Carvalho (n" 904/Rl)), Idivaldo Crispim de Souza (n"902/89), José Luiz de Andrade Lima (n" 915/89), V<Jnia Regina Gomes
da Silva (n'' 974/89). João M<lrtins (n" 970/gtJ),
Lucíli<J Rodrigues da Silva (n" 971189), Elia
Milhomem de Oliveira (n" 972/89), Maria de
Nazaré V. de Sousa (n" 973/89), Alfredo Labes Neto (n" 963/89), Terezinha F.;itosa de
O: Sousa (n"959/89), Carla Rodrigues de Medeiros (n'' 962189), Vivald<J Rodrigues de Lima: (n" 968/89), Carlos Alberto Gouvea Dutra
(n" 975/89), Geraldo Cezar de C. Barreto (o·
961189}, Jadir da Cruz Moura (n" 980/89),
Aparecido Squipano (n" 979189). Geraldo de
Morais Rodrigues (n" 977189). Jader C<lrrijo
(no 983/89). Marinez Ferreira A. Araujo (n"
98U89). Maria Dantas do Nasdmento (o"
983/89), Adeildo Alves da Silva (n" 984/89},
Maria Floccle Fernandes (n" 941!89). lwbel
Carneiro R. Barros (o'· 985189). José Antonio
Torres Cortes (n" 1003/89), José Venâncio
(n" 996/89), Eder Luiz dos S. de Jesus (n"
997/89), P<Julo Ramos Pereira (o;' 998/89).
Allia Fel feio Tobias (n" 1005/89), Edson José
es. (n" 1004/89), Adina Torres Silveira (n~
1001189), Luiz Hernani Silva França (n"
988/89}, Elizeu da Silva Couto (n" 991/89),
Leila Forte Curached (n'' 1002/89), Valdir
Pinto de Gusmão (n'' 989/89), José Cosmo
de Lira (o" 992/89), Waldir Gomes d_e Oli·
veira (n'' 993!89). Rosimeire de O. Barreiros
(n~ 994/89), Clarimundo Campos Pinto (n''
987/89}, Lui>a dos Santos da Silva (n" 986/89},
OsvalJo de Faria Vieira (o" 1000/89), José
Carlos Tavare-s (n" 990/89), Antonio Luiz de
Carvalho (n'' 999/89), Maria Pereira de S. Alves (o'' 1015/89), Dilson Emílio Brusco (n"
1016/89), Alonso Pereira d~ Silva (n·:
1018/89). Galvani Soares de Lima (1018/RlJ}.
Iraci Pereira de P. Silva (n·' 101W89), Jaime
Borges de Oliveira (o" 1020/89), M<lri<J.Dírce
Alves Gome:s (n" 1021189). Juvenal Ataide
Castro (n" 1023/89), Cl<Jdemir Ricardo Lazzarreti (n" 1026/89), Francisco Mac_eila do
Nascimento (n" 1027/89), José Ribeiro de C.
Sobrinho (o" 1028/89). Antonia Maria de La·
cerda (n" 1029189), Vera Lucia B. de Paiva
(n" 1030/89), Francisco de Assis Moraes (n''
1031189), Carlos Henrique de Paula Veloso
(ft" 1022189), Ildcu Teixeira de SoUza (n·•
1032/89). Lers.cn Gomes da Silva (n"
1024/89). Plfnio Fernandes. de Castro (o"
1006189), Guilherme M. Rocha Pinto (n''
1007/89), Elizabeth GúC"ia de Lima (n~
1008/89}, Odete Gomes da Silva (n•·J009/H9},
Wilton Ferreira da Costa (n" 1010/89), Joel
Ferreira Cohen (n" 1011189), Francisca das
Chagas Cunha (n" 1014/89), Agassis Nylande_
Brito (n' 1042189), Celio de Almeida Rocha
(n'' 1035/89), Francisco "Alves Ferreira (n"
1038/89), Edivaldo Leite da Silva (n"
1052189), Itelvina Alves C. M<Jrtios (n"
1040/89). José Ataidc da Silva (n·• 10511R9),
João de Morais Silva (o" 1049/89), José Marcos Cordeiro Irmão (n'' 1056.189), Ldne Oliveira D. Munhoz (n'· 1050/89), Maria Lucia
s·. S. Furtado (n' 1039.189). Maria de Ftítima
Oliveira (o·' 1037/89). Maria Barho:.<J de Santana (o" 1043/89). Maria do Socorro Brito
Costa (o'· 1058/89), Maria Santa Seixas Bt!th·
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lem (n" 1034/89), Mirivaldo Lucio do.s Santos
(n" 1047/89}. Miriam·Maria Br.agança Santos'
(n" 1054/89).- Myrthes de Sousa da Silva (n"
1048/89), Neud Alves Barbosa (o" 1041/89),
Osmar Soare.s:(n"'l044/R9), Rachel Bernar·
dino S. Glória (ri" 1046/89), Robson Luíz fia~

lho Coutiilho (n" i055/89). Severino Gorries
de Almeida (n'' 10,36/89). Ulysses Cçlestino
XaVier (n''1045/89)._ V a Ideei Pereira dos Santos (n\'1057/&9), V éri Lúcia Pereita Mundim

(n.G 1053/89), MarcOs Antonio Vieira :Sorba
(n" 925/89), }a_r:t~ir Gomes ~i_bei_ro (n"
001190), Maria José Ferreira· de Moura (n"
002/90), Afeit.car Gaú:ia dos Santos {n"
003/90), JoSé Gci~ça!Ves ·Guimarães (n''
005/90), Maria- Be!nadete A. Foatenele (n"
006/90), l).ilionio SÓusa Neto (o" 007/90),
Ana Lúcia C. -sausâ."Viana (n" 012/90), AlberM
to Nogueifà Viana (ri"OlJ/90).,_ Alvimar Alves

de: Sousa (n"'023/9{f), E-lias Ricardo de Araujo

(n\: 011190).· Eurfp'edes AntOrlio ·de Araujo
(no 024/90), Feffiaódo .C-ardoso Goulart (n''
019/90), Ingrid Bergman F._ B~zerra (n"
021ft10), João Ferreira de Souzã: (n" 013190),
Lázaro Carq.eiro

qa_

Silva (n""015/90),,Paulo

Cezár Ferrai (n9 0)6790), Ro_berto Gonzaga
Silva (n" 01!199t:·~~9s}in_eíiÇ: Vieira Gqmcs
(n~ 025/90). Sebastíãq Matias de Souza (n•·
018/90),_ ·Taciana fJasSif (n"- -022/90), _Teima
Maria S9_?r~~ G~Ula~t{!l"_0_20/?.0)t Y.er~ Lucia

de- Souza (ii" 02679ô). Antonio Fernando Ferreira Leite _(n" 0~1/90),' AdriánO Laurentino

de Araújo (n~ (f4_Jf90J",:AJV~r0 Jê.oQar.do D.
S. Martins (O'' :035/90). Cãrl_os Madno Martins

(n" 040/90). Dío'níSíO Aparéctdo da Silva (n"
039/90), Deli:Üíte MaCedo Avelar do Valle
(nn ,036/90)~ Dc::meryal Ci_om~S'RibÇiro (n"
030/90). Ffancisco: Maurício da,Paz _(n~
046/90}, Oilson S~,hastião _da Silva.(n" 045190),
JovaneS Elias Batista (n" 037/90), ·Jovercina
de Freita-s' Alves_(n" 041190). ~ÇI~entina Caixeta'doS Santos· (n" 047/90). Maria Lú_cía V.
G. Gtiím.ãrãe's {'n:• 038790), Maria José Fagundes Barbosa (n'' 033/90), Renata de: Campos
Abrego (n"• 044/90),. Ronaldo Wagner~ C~r
mona: (p'; 04~/~Ú),' ée-C~Jía Maiia LJlli (n"
071/90), Ant'oriio Bandeira Costa (n" 070!90).
José Jairon L-acerda (n" 069/9Ó), José Hilton
Mensalis· da SilVa (n" 068/90). Denise Richards Pontes (n" 065/90). Ozias Cardoso
Santana (n" 064/90); Davina Vieira Isaac (n"
067190), JOão José dos Santos (n" 060190),
Abadia Teles da Purificãção (n" 061190), Maria Ther_eza da ~ilva Mota (n'' 063/90), Maria
Terezinha Melo Pim~11tel (11''095190). Cario~·
Roberto Stuckeft(n··OY4/YO). Alexandre Lustosa Neto (n·' 091/YO). Wallace Ladeira Lírg:.itio (n" 089 '90). Puulo lnacio Martins (n··
093/90)~ Ma-ria Ltndàl_Va Holanda (n·· 048/90).
José Evandro Cãrne.iro 'GoiJ.dim (n'' 049190),
Lucia Maria Ro_chá Araujo (n" 050/90). Nelson José GOnçalVeS (n;, Õ5:119-0). Maria Jo!.'>é
Dias da Silva (n"O:S3/90). Aittonio-Carlos SHva Lima (n"'054 190). Sebâsdão José Alvai-és
(n~'057190). Maria Ma-gdalena Alves Pacheco
(n·· OX3;90). -AI:Ziái.-·Aives ~ugas (n'' OX2.'90).
João Cárreir:t de Fn~ftas (n'' OR6.'90). Seha~
ti.::io Alexandrino Ja Silva (n; OSl 'YO), Ar·
IDalldo Pere_ira_ du Sih:·a (n·· 074 90). Marcos
Aureli0 -du 5ih·a Lin'Hi (n·· 0~0'90), Vitor Np-

gale:. Vasconcelos (n" OR8!90), Ktlrla Albuquerque Vieira de Mello (n''084!90), Antonio·
Aiaor Moreira (n'' 085/90). Nada mais havendo Q. tratar, o Pre~idente _encerrou a reunião
às dezesseis horas e quinze minutos. E. para
constar. eu, Pedro Alves_Qe_ freitas~ S_ecrctário, lavrei -a- presente Ata que, após lida
e aprovads. será assinada pelo Senhur Presidente e demais Conselheiro~.

28" Assembléia Geral Ordinária, realizada
em 28 de março de 1990.

_Xs dez horas do dia vinte e oito úe março
de hum mil novecentos e noveventa, na sede
do Instituto de Pi-evidência dos Congressshitas-IPC, no vigésimo quinto andar do anexo
I da Câmara dos Deputados. sob a Presidência do Senador Ruy Bacelar, com apresença de quatro segurados obrigatórios, de
noventnta e nOVe. segurados facultativos c de
oito pensionistas, num total de cento e onze
segurados~ realizou-se a 28" Assembléia Geral Ordinárla. _em CuTn-prímento ao disposto
no inciso J do artigo dezesseis da lei número
sete mil e.oitenta e sete, de hum mil flovecentos e oitenta c dob, regulamentado pela
alínea ''a" inciso I do artigo dezesseis do regulamento Sásico do IPC. Aberta a reunião.
o Presidente procedeu a leitura do Relatório
da Presidência do exercício financeiro e socütl
referente a:o- ano de hum mil novecentos e
oitenta e nove_, que após lido e discutido,
foi aprovado, sem restrições, à unanimidade
dos presentes,O_qual será publicado à parte.
E:rn seguida o Pre:,.id~nte agradeceu a presença .de todo~. _çom destaque aos membros
do Conselho Deliberativo, pela cooperação
que vem .rec.ehenda___Eranqueda a palavru,
não havendo quem qda_ quizesse fazer uso.
o Presidente encerrou a reunião, dizendo esperar a colaboração de todos os segurados.
fa~endo votos. para que. o IPC pos.'>a, cada
vez mais, desenvolver-se e pro'gredir a fim
de resguardar o futuro do~ contribuintes e
de seus_ beneficiarias. Nada mais havendo a
t-tatar, à~ doze hora:. e trinta minutos, foi
encerrada a reunião. E, para constar. eu. Pedro de Freitas. Pedro Alves _de Freitas, Secret~t-io, la~rei a presente Ata que. depois de
lida e aprovada. será assinada pelo Senhor
Presidente.
10• Reunião Ordinária, realizada em
28 de mar~o de 1990.
Aos vinte e oito dias do mês de março
do ano de- hum mil novecentos e noventu.
nove hora~. :.ob a presidência do Senhor
Senador Ruy Baçelar e com a presença dos
senhoçe~ Conselheiros Senador Chaga~ Rodrigues. Deputado_s Domingos Juvenil e Si·
mão -?cssim. Doutores Henrique Lima san·
to::;. Jorge Odilon dos Anjos e Edgard Lincoln
de Proença Rq~<,~. re_uoiu-soe, ordinariamente,
o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdêncta d_os Congressbtas-_lPC. Lida e apro·
vada a Ata da reunião anterior, o Senhor
Pre:.idente inicb os trabalho~ apresentados
dois projeto~ de re~oluçio. o primeiro dispõe
sobre o reajuste das_ pensôes concediJas aos
segurados t)brigatórios e respectivo~ benefià~
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dá rios e o scgun.do projeto de resolução disciplina o pagumento de contribuição para integralização de carência de averbação de mandato. Submetida a.<; matérias a discussaão, os
presentes manift!staram-se de acordo cornos
s~_us termos, sendo em seguida aprovada por
unanimidade, tomando esta!i Re::;oluções os
números dez e onze de hum mil novecentos
e noventa, respectivamente, que serão publi·
cadas à parte. Nada mais havendo a trate r,
é encerrada a reunião às dez horas. E, para
constar, eu Pedro de Freitas. Pedro Alves
de freita~. Secretúrio,lavrarei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada. será assinada
pel~ Senhor Presidente.
6• Reunião Extraordinária, realizada em
04 de abril de 1990
Aos quatro dias do mC!> de abril do ano
de hum mil novecentos e noventa, reuniu-se
extraordinariamente- o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdt:!ncia dos Congressistas-IPC, em sua sede. situada no anexo
I da Câmara dos Deputados. 25~ andar, coro
a presença dos Senhores Conselheiros: Senadores Chagas Rodrigues, Moisés Abrão, Jamil Haddad, dos Deputados Álvaro Vale,
Fernando Santana, Domiilgos Juvenil. Simão
Sessim. dos Doutores Henrique Lima Santos.
Edgard Lincoln de Proença Ro~. Jorge Odilon dos Anjos, com a presença do Tesoureiro
Senador Nabor Júnior, do ex-Presidente do
IPC, Senador Ruy Bacel<lr, do ex-Vice-Presidente Deputado Lúcio Alcântara e d,o exSuplente de Tesoureiro. Deputado Aéc:io de
Borba, e~tes três últimos na condição de resignatário, em obediência a lei das inelegibilidades, por motivo de postularem concorrer
a cargos executivos em seus respectivos Estados. Havendo número legal a Presidência dos
trabalho:., nos termos do artigo 9' da Lei n"
7.087/82, foi exercida pelo Conselheiro mais
idoso presente, recaindo na pes~oa do Deputado Fernando Santana. que deu por aberto
os trabalhos, determinando ao S_eéretário a
leitura da Ata da reunião anterior. Lida e
discutida, a Ata foi Hprovada sem restrições.
Em seguida o Presidente apresentou ao Conselhu as três cartas de renúncia. subscritas
pelo Senador Ruy Bacelar. ex-Presidente do
IPC. o urra subscrita ,relo Deputado Lúcio
Alcântara. ex-Vice-Presidente c outra subs·
crita pelo Deputado Aécio de Borba .• e~· Tesoureiro Suplente, toda~ datadas do dia dois
de abril Jo ann corrente. Conhedtlos os termos e as razões Jesta~ carta~. o Conselho.
pe.:la sua maioríu. -rcgbtrou toú;.i; as cartas
de renúncia, que serão publicadas à parte,
lamentando que_ o IPC fique privado da valiosa colahoração dos resignatário. Continuan·
do, o Presidente dis~e que em face dessas
vacâncias. cabia ao Conselho Deliberativo do
IPC, nos termos do parágrafo 2" do artigo
9: da Lei 7.m-:mg2. combinado com o pará·
grafo 2" do artigo 11 do Regulamento Básico
do IPC. realizar eleição para preenchimento
desse~ cargos. A partir de~te momento oS~
nador Ruv Bücc-br. Presidente renunciante.
u~ando da· palavra dis::.e que a atual !.ituação,
do Instituto era bem melhor d'aquela que
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encontrou há um uno atnb, quunt.ll) a~:.umiu

a presidéncia. Distribuiu com os senhores
Conselheiros, demonstrativo::. contábeb,
constando a real situação econômico-financeira do IPC. Disse t<.~mbém lJUC este biénio
de administração do IPC, compreendido
1989/1991, pelo critério de alternância entre
Câmara e Senado, coube ao Senado c cm
razão desse critério, caberia a um Senador
completllr este biênio que ficou interrompido
em função da sua renúncia, Continuando,
deu conhecimento ao conselho que já havia
entendimento:-> com os senhores Conselheiros
sobre este assunto. c que o consenso recaiu
no nome do Senador Chaga:. Rodrigues e para o cargo de Vice·Presidenteo nome do Deputado Domingos Juvenil. Em seguida, o
PreSidente tecendo comentários elogiosos ao
Presidente renunciante. extendendo estes
conceitos elogiosos aos nomes do Senador
Chagas Rodrigues c do Deputado Domingos
Juvenil, anunciou o processo de votação para
a eleição de Presidente e Vice_-Presidentc do
IPC. Em seguida colheu os votos dos Senhores Conselheiro~ e proclamou o resultado:
elegeram-se por unanimidade, para Presidente o Senador Chagas Rodrigues e pnra -viccPresidente o Deputado pom-ingos Juvenil.
esta proclamação o Deputado Fernando Santana deu posse aos eleitm. e transmitiu o cargo
de Presidente do IPC, ao recem-elelto Sena·
dor Chagas Rodrigues. Ao assumir a Presidência do IPC, o Senador Chagas Rodrigues
agradeceu aos membros do Conselho a confiança que lhe foi demom_t_rada, dizendo que
esta presidência seria a mais transparente e
solidária possível e que iria administrar os
destinos do Instituto com a participação de
todos, do Conselho, do Vicc-PiC~idente ~do
Tesoureiro. Em seguida. o Doutor Henrique
Lima Santos usando da palavra, disse que
foi muito gratificante o conv(\•io com este
Conselho sob a presidencia do Senador Ruy
Racelar por ser ele uma pessoa educada e
o mais importante, um homem preocupado
no trato da coisa pública. Concluiu dizendo
que ele como baiano, desejava que o Senador
Ruy_ Bacelar fosse vitorioso na postulação de
governar o Estado da Bahia. Nada mais huvendo a tratar, foi franqueada a palavra, não
havendo qu_em dela quizesse fazer uso, o Presidente encerrou esta reunião às doze horas
e trinta minutos. E, para c01istaf, eu, Ray·
mundo Urbano, Secretário. lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
RESOLUÇÃO N" 10190

Dispõe sobre o reajuste das pensões
concedidas pelo Instituto de Prel'jdênda
dos Congressistas-IPC aos seus segurados
obrigatórios e respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas-IPC, de acordo com o art. 43 da Lei n·· 7.0g?/82, alterado
pelo art. l" da Lei rl'' 7.586/S7, e tendo cm
vista os A tos n"s 5/90 e 1H5-A189. da Comissão
Diretora do Senado Federal c _da Mesa da
Câmara dos Deputados. r~spectivamenk,

wnsiderando as disposições do Decreto Legislativo n" 72, de l" de dczemhro de 198R,
resOlve:
Art. 1" Os valores das rensões concedidas pelo ln:.tituto de Previdência dm. Congressista:.-IPC aos seus Segurados obrigató·
rios e rcsp~~ti~~s beneficiárioS: são r~justa
dos cm 30<-::( (trint::l por-cento), a partir de
l" de novembro de 1989.
Art. -2 Esta Resolução entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 3'' -- Revogam-se as dispC?sições em
contrário.
Brasma. 28 d~ março de 1990,- Senador
Ruy Bacelar - Dr. Jorge Odilon dos Anjos
- Dr. Edgard L. de Proença Rosa- Deputado Álvaro V alie- Dr. Henrique Lima Santos - -senador Chagas Rodrigues -_ Deputado Simão Sessim.
RESOLUÇÃO N" 1111990

Disciplina o pagamento de contribuiw
ções para integralizaç-ão de carência e
awirbação de ináhdaro.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas-IPC, nõ uso
de suas a~ribuições,
Resolve:
Art. 1" Fica estabelecido que as contribuições para averbação de mandato e integralização de carência, poderão ser efetuadas
em cruzados novos.
Art. 2" Fica estabelecido que o pagamento da integralizaç·ão--de carência dos proces..<;os já deferidos com data -anterior a 15
de março de 1990, poderá ser quitado de uma
só vez, somente gerando direito para concessão- de. pensão após decorrer. mês a mês, o
pcrlodo correspondente a noventa e seis con·
tribuições, obedecidas as dL<;pOf>ições do art.
34 da Le_i n" 7.087, de 29 de dezembro de
1982.
Art. 3·• Esta resolução entra em --v-igor a
partir desta data.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
Bra$Í)ia, 28 de março de 1990. - SenadorRuy Bacelar- Dr. Jorge Odilon dos Anjos- DeputadoÁh·aro V alie- Dr. Edgard
L. de Proença Rosa ---Dr. -H-enrique Lima
Santos - Senador Chagas Rodrigues - Deputado Siinão SesSim.
Ao Egrégio Conselho Deliberativo do Instituto d€ Previdência dos Congressistas IPC.
Senhores Conselheiros,
O subscrito dã presente, Senador da República e Presidente desse Instituto de Previdência, considerando a possibilidade de vir
-a concorrer a cargo executivo por ocasião
das próximas eleições (Governador do Estado da Bahia), e, levando em consideração
?-5 in_c!_~finjçõ_es_da lei da i~elegibilidades,,__vem
por e!>te meio apresentar a Vossas Excelências, sua renúncia do cargo de Presidente.
Aproveito esta oportunidade para agradecer a este respeitável Conselho Deliberativo,
com sua~çonstantcs manifestações de ®Oio
e co.nfianç<\_ a_minha_pessoa, sempre pautando
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suas_decisões e deliberações na justiça, sensatez e pa defesa do Instituto. -Senador Rny
Ba-celar.
Excelentíssimo _Senhor
Senador Ruy Bacelar
M. D. P.residente do Instituto de Previ·
dência dos Congressistas
--O infra-assinado, Deputado Federal e Vice-Presidente desse Instituto de Previdência,
considerando a possibilidade de vir a concorrer a -cargo ~xecutivo por ocasião das próXi_mas eleições (V ice-Governador do Estado do
Ceará), -tendo por consideração as índefinições da lei das inelegibilidades, vem por este
meio apresentar a Vossa Excelência sua renúncia do cargo que exerce nesse Instituto.
Aproveito desta oportunidade para agradecer a sua prova de confiança no momento
da escolha do nosso modesto nome na composição de sua administração, renovando
protestos de estima e conside-ração. -Deputado Lúcio Alcântara, Vice_-Presidente.
Ao Egrégio Cç)nselho Deliberativo do lf1S·
tituto de Previdência dos CongressistaS -

IPC.
Senhores ConsrilheiroS.

__.9_ subscritor da pr~s.efl_t~._Deputado Feaç·.
raf e Tesoureiro Suplente desse Instituto de
Previdência, cOnsiderando a possibilidade de
Vir a concorrer a cargo executivo por ocãsião
das próximas eleiÇõeS- (Governador do Estado do Ceard), e, levando em conSideração
as indefinições'da lei da inelegibilidades, vem
por este meio apresenta-r a·vossas f:xcelên·
cias, sua renúncia do cargo_ de Tesoureiro
Suplente:
- -- - -· - ~ ·
Api'oveito desta oportunidade para agradecer a este respeitável Conselho deliberativo a confiança em minha pessoa renovando
meus protestos da mais alta consideração ao.s
demais Conselheiros. - Depútado Aécio de
Borba.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
1~ Reunião realizada
em 8 de março de_I990

-Às dez horas do tlia oito de março de mil
novecentos e noventa~ na _Sala da Comissão,
sob a presidênciá do_ Sr. Senador Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição,)ustiça e Cidad?nia com
a: presença dos_Srs. Senadores João Menezes,
Chagas Rodrigues, Edison Lobão, Ronaldo
Aragão, Lourival Baptista, Francisco Rollemberg, Wilson Martins, João Calmon,
Leopoldo Peres, Antônio Luiz Maya, Jutahy
Magalhães, Maurício Correa, Mauro" Beoe·
vides, Leite Chaves-, José Paulo Biso!, Carlos
PatrocíniO e João Castelo. DeiXam de Campa~
~.;.ecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Márcio Lacerda. Marco Maciel, Odacir
Soares, Afonso Arinos, -Olavo Pires e Ney
-Maranhão. HaVendo número reitmental, o
Si~ Presideilte declara aberto.os trabalhos e
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dispensa a leitura d..1 ata da reunião anterior.
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 01- Projeto de Lei do Senado

N"' 249, de 1989. do Senador Luiz Viana Filho, que altera, atualização e consolida a Lei
n" 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
regula os direitos al.lto"rais. (deliberação ter-

minativa). Nesta oportunidad~ o Sr. Senador
Cid Carvalho transfere a Presidência- ao Sr.
Senador Chagas Rodrigues e passa --a relatar
o primeiro item da pauta. Concluída a leitura
do parecer e não havendo nenhum Sr. Senador que quizesse fazer uso da palavra, colo-

ca-se em votação o parecer, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr.
Senador Cid Carvalho retoma a direção dos
trabalho~ e passa à apreciação do item 02

da pauta, convidando primeiramente o Dr.
Eduardo Victor- Pires Gonçalves para tomar
assento à mesa. Prosseguindo, concede a pa~
lavra ao Sr. Senador João Menezes que na
qualidade de relator emite pare_cer faVorável
sobre a matéria. Na fa~e de interpelação. fúzem uso da palavra os Srs. Senadores Chagas
Rodrigues, Lourival Baptista, Leopoldo Peres. Edson Lobão, Leite ChaveS, Maurício
Correa e JOsé Paulo Bisol. Colocado em vota·
ção, é aprovado o nome do Dr. Eduái'-do Victor Pires Gonçalves por nove favOráveis e
três votos contrárias. Item 03 ....:... Projeto de
Lei do Senado N" _021, de 1989, de -autoria
-do Sr. Senador Edison Lobão, que autodia
o Poder Executivo a institllír a Fundação Uriiversidade Federal de CaxiaS, com sede na
cidade de idêntica denominação, no Estado
do Maranhão,· e dá outras providências (deliberação terminativa). O Relator, Senador
Lourival Baptista emite parecer pela const_itudonãlidade, e juridicidade e, no mérito,
pela aprovação com emenda n·• 01 que oferece. Não havendo discussão, encaminha-se à
fase de votação, oportunidade_ em que, evidenciando-se a falta de quorum para deliberações, o-Sr. Presidente encerra a reunião,
deixando adiada a votação do PLS 21!89 para
a próxima reunião, assim como a também
apreciação dos demais itens da pauta. Nada
mais havendo a tratar, a Presidência agradece
a presença dos Srs. Senadores e convoca reunião ordinária- para a próxima qUinta-feira,
dia 14, às dez horas, e, para constar, eu, Vera
Lúcia Lacerda Nunes, secretária, lavrei apre-sente ata que, após lida e aprovada. será ·assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação. jun-tãmeiHe co"m OS ãpanhamentOS taquigráficos. Senador Cid Sabóia de Canalho,

se.

Pi-ojeiO de Lei dÕ Sena-don" 249/89. O
nador Cid Sabôia de Carvalho é o Relawr.
Dou a palavra a S. Ex•.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(Relutor)- Sr. Presidente. Srs. Senadores.
o item 1 da ~auta é um projeto muito bem
cuidado. de autoria do Senador Luiz Vi:ma
Filho. É uma matéria técnica por excelência
e todos O!> Srs. Senadores dispõe do parecer,
que tem cerca de 22laudas, um pouco menos
ou um pouco mais. Eu me permitiria fazer
um resumo des-se parecer para o conhecimento da Comissão.
O SR. EDSON LOBÃO - Sr. Relator,
V. Ex• me permite um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
{Relator) - Pois não.
O SR. EDISON LOBÁO ~Com o brilbo
Ex~, bastaria que V.
Ex• lesse as cqnçlusóes e isso já nos esclareceria, provalvemcnte.
e a lucidez que tem V.

O SR. CID SABÓIA CARVALHO (Re·
lator) - ~Qis não, mas tenho que fazer só
um breve intróito.
Apresenta o ilustre Senador Luiz Viana
Filho projeto de lei com o objetivo de alterar,
, atualizar e con$OI_idar os diversos dispositivos
do vigente ordenamento tutelar dos direitos
autorais.

Na v_erdade, 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 mab do que nu!lca um avan·
ço 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" hã, inevitavelmente, a polêmica. Cabe ao legislador,
no entanto, o compo-rtamento que plenamen·
te alcance as necessidades sociais contidas na
que,stão. As preocupações de Clóvis Bevi·
lácqua seriam hoje um tanto quanto diversas
do que as que viveu ao-seu tempo c-om relação
a tudo isso.
O autor do projeto escolhe uma linha de
conduta e enfrenta toda a questão com carcterístic;as modernas e ousadas, bem vivas, e que
garantem a arualidade de sua propositura.
Ao Relator não sensibiliza a procupação
governamental expressa pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, órgão integrante
da estrutura do Ministério da Cultura.
ANEXO À ATA .DA J• REUNIÀO
----A visão do problema deve ser sempre mais
DA COMISSÃO D!i CiJNSTIT'UI- ampla para não criarmos. quanto aos direitos
ÇÂO; JUSTIÇA E CIDADANIA; autorais, uma tutela administrativa, princiREALIZADA EM 8-3-90.
. palmente em uma fase onde a Nação se volta
O SR. PRESIDENTE. (Cid Carvalho)- integralmente para uma maior liberdade de
A Presidência será exercida, momentanea- iniciativas.
mente, pelo Senador Chagas Rod~!gues.
Não diríamos que o SenadÕr Luiz Vianna
Filho visa o fortalecimento do empresariado
OSR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues)
- Srs. Membros da Comissão, de acordo resportsável pela comercialização dos produtos do_ espCrito. De certo.c o projeto de lei
com a pauta dos trabalhos vamo!> proceder
não alimenta o confronto entre o autor e o
â apreciação do Item 1.
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empresariado, índispcnsável a divulgação e
à comercialização de cada obra.
Os últimos a_contecimentos demánstram
que os povos rompem com o Estado, absolutamente dominante, c cujos pecados maiores
nascem em um paternalismo inevitavelmente
mal aplicado
Faço as considerações de análise do projeto, depois descemos à análise dos próprios
direitos autorais e, por fim, ingressamos em
alguns aperfeiçoamentos meramente técnicos. Não há pro ria mente emendas de mérito.
Há a pena" pequenas corrcções de caráter técnico, como acontece com relação ao art. 4·~.
que os Srs. encontrarão aí na pasta; o art.
14, art. 15, do mesmo projeto; arts. 2~. 26,
28, e 30; são pequenos reparos que se- esten·
dem exclusivamente ao art. 31, aos arts. 35,
36, 38; todos são devidamente analisados.
Mas há um ponto em que faço uma alteração
um pouco mais substancial. que é sobre o
problema da prescrição da ação, porque todos sabemos que é tranqüila. hoje, na jurisprudência, que as ações decaem e não, propriamente, prescrevem: Então. atualizo, no
direito Autoral, ao invés da prescrição da
ação a decadência da ação. E, igualmente,
me reporta atender que quando há o ferimento do Direito Autoral não é apenas o
autor que é ferido. mas é uma infração à
própria lei uma ofensa aos costumes nacionais, é o sistema legal do país que é ofendido.
Então. ao invés de falarmos _em violações_do
direito Autoria!, falamos em infração à lei
do Direito Autoral.
Esse projeto, de autoria do 'senador Luiz
Viana Filho. também sofre um reparo na
ementa, quando dou à ementa um sentido
mais prático de consolidação. modernização.
Mas, na verdade, é um projeto que tem o
seu ponto forte_ na comolidação. Então, a
ementa que proponho seria; "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, principalmente, pelo lado
social, que, sem dúvida, é o ponto mais forte
de tudo o que se analisou. As modificações
propostas são mero aperfeiçoa!'flento e nunca
uma correção.
Somos pela aprovação do projeto, com as
devidas modificações.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
-Foi um substitutivo? ---

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-Não. São apenas pequenas emendas.leves
correçóes. que não !tão substitutivas.
O ·sR. CHAGÃS R.ObRíGUES (Pre>i·
dente) - Feita a leitura do relatório. está
em discussão o parecer.
O SR. ED!SON LOBÃO -Na forma de
redação dada pelo Senador Cid Carvalho.
O SR. CHAGAS RODRIGUESO(PresT-

dente)- Perfcito.

_

Não havendo quem queira discutir. vamos
a votação.
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Em votação o projeto cnm as alle.raçõcs
a que se referiu o nobre Rc\ator.
Tratando-se de projeto de deliberação

t~o":r

minativa. a votação deverá ser nominal.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com a palavra o Senador Edison
Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO- (Inaudível.)

(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pela

-Srs. Senadores, cm fac.c_ desta votação que
atingiu o quorum necessário, considero apro-

ordem. Sr. Presidente._

vado o parecer do nobre Relator Senador
Cid Sabóia de Carvalho, (E.almas.)

Carvalho)- Com a palavra o Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Desejamos felicitaf--õ-emínCntc Senador Chagas

J3.o_drigues ~ela maneira escorrei ta como preSidiU

a reumão.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Item n;• 2 da pauta.
Mensagem n"7R, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo ã aprovação
do Senado Federal a escolha do Dr. Eduardo

Vitor Pires Gonçalves para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar, em
vaga de!:itinada a membros do Ministério Público da Justiça Militar·. decorrente da aposentadoria do Dr. Rui Pessoa. Peço â secretária que faça entrar a autoridade indicada.
Concedo a palavra .:to nobre Relat_QJ Jo<io
Menezes para proferir o seu parecer.
(Procede-se à !dwra do parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Dada a palavra ao Relator. instala-se a fase de inquirição, de sabatina da autoridade indicada.

O SR. LEOPOLDO PERES- Sr. Presi·
dente, peço a palavra parã uTna questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Para uma questão de ordem, com
a palavra o Senador Leopoldo Peres.

O SR. LEOPOLDO PERES -Sr. P.residente, pela leitura do curriculum do indiclldo, pela longa vivência que tem na Justiça
Militar, inclusive ele acaba (le me dar um
testemunho de que foi Chefe de Gabinete,
função que exerceu além de seus trabalho~
na Procuradoria, c tendo em vista que temos
hoje uma longa pauta e de ainda termos que
votar na Comissão de Assuntos Econômicos.
eu pediria. S.M.J. dos Srs. Senadores. que
dispensássemos a argüição. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
v<:lho)-:- Bom, não posso dispensar" <i argüí~
çao, mm to embora os Srs. Senadores pos:-:.am
se abst~r de fa~ê-lo. A Presidência n:lo pnde
d_etermm_ar a_ dtspensa. porque é um<~ cxigêncta constttucJOnal. No entanto, os Srs. Senadores podem nada indagar.

O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Sr.

Presidente. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid S<lbóia de Carvalho) - Com a palavra o Senador Chagas
Rodrigues.

O SR. CHAGAS RODRIGUES- (Inaudível) (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE -(Cid Sabúia de

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- De
pleno acor?o, Sr. Presid.:nte, e acredito que
este Plen.áno, por unanimidade, solicitará para que issO seja fe(to.

O SR. PREsiDENTE (Cid Sabúia de Car·
Com a palavra o Senador Leite

valho) Chaves.

O SR. LEITE CHAVES- Ministro Gonçalves. cu, com multa satisfação, recebo a
presença dl! V. Ex·', nesta Casa, mesmo porque V. Ex-' foi quem me antecedeu no Superior Tribunal Militar. Na época. V. Ex'' trabalhava num gabinete tle Ministro e eu não tive
a oportunidade de uma con\fivência maior;
o.-~eu_ encCfntro pessoal com V. Ex·' foi posterwrmc-nte numa solenidade e muito cordialmente nós nos tratávamos. De maneira que
V. Ex• se sinta inteiramente à vontade na.
Casa.
Quero dizer, entretanto, que de acordo
com a nova Constituição a sabatina é necessária. digamos-. se houver urn breve entendimento para que nenhuma pergunta seja for~
mulada. haverá inclusive uma nulidade. Conditio da Comtitt.i.ição é que haja sabatina e
que seja em s-essão pública.
Só para esçl<~recer o Senador Edison Lo~ão_. da última vez que esteve aqui o General
md1cado para o Ministério, S. Ex• foi subme·
tido a longo interrogatório, quer dizer, houve
perguntas c muita~. inclus-ive. em que ele era
a·c'us<í"do-de torturas. de preconceitos e S. Ex·'
saiu-se muíto bem.
Então._ aqui é uma Casa política e, todos
trazem informações po:-.itiva~ e negativa~. Eu
mcsrrío tiVe o prazer de, no Paraná, ser-solicitado por muitas pessoas, para que tivesse uma
ate!lção em r~lação a V. Ex"; e pessoas da
mats al~a qualtdade. como desemb<ugadores.
~tudo tsso nós recebemos muito bem porque
e da natureza da Ca~a. Se alguém pressiona
o setor j_udíci~rio concorre para a formação
de uma sttuaçao constrangedora. Mas nós somos uma Casa pol(tica, então, tudo aqui vem
e deve vir. Se não for sob a pres-são da~ circunstâncias. das partes. quer dizer, nós não
temos- condição de decidir com seguranç-a.
Eu lhe afirmo até que uma vez- é um caso
que cito tipicamente -riOs regulamentáva·
~os a_qu_i a _profiss<io de biólogos, depois m
bJOquJmtcos reclamavmTI direitos iguais, depois os farmacêuticos. c. cnt<io, eram milhare:-:. de pc~soas de cada lado, press-ionando,
Jurando e discutindo, até que fizemos uma
lei tangencial, mas que :-;a tis fez a todos. Se
tivéssemos que fazer aquela lei sem o concurso dos interessados. dificilmente chegaríamos àquele resultado.
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Nesta Casa, nós temos duas fases; a primdra,_é a fase da inquirição. Digamos que levamos em consideração não só os aspectos po~i
tivos. como também aqueles sobre os quais
apareçam dúvidas. porque ntio tem s-entido,
digamos, que sobre um ministro que vai exercer um posto da relevância do que V. Ex·'
é indicado, hajam depois suspeitas de que
foi tratado com benevolência.
Então. dentro desse critério, eu lhe formularei pequenas perguntas, às quais V. Ex· pode responder ou não, mas -digamos- faz
parte elo ·nosso mister. Eu fie sinto bem com
a sua presença. ma~ como há muita_ gente
favorável, também há uma grande resistência, inclusive. de parte do próprio trihunal.
Alega o tribunal que o Sr., mesmo como procurador, nunca quis fazer a sustentação em
plenário, que representa um dos instaures
mais altos do exercício da função de procurfldor. A minha primeira pergunta: é verdade
·
·
··
este fato ou não?
O SR. EDUARDO VICTOR PIRES
GONÇALVES- É. verdade. Eu descia para
as- sessões quando havia poss-e ou despedida
e os motivos eram administrativos, porque
V. Ex· deixou uma linha de conduta muito
boa para ser seguida, na parte de administração. Então me dirigi mais para o sentido
administrativo. Por quê? Porque cu trazia
uma vivência de procurador militar em Santa
Maria e em PortO Alegre, assessor de mi.nistro du.rante 11 anos onde fiz cerca de 600
processos, e V. Ex-: sabe.
,
A minha não descida não quer dizer que
havia qualquer constrangimento em debate~.
V. Ex'' sabe melhor do que ninguém que a
pauta chega às nossas mãos 72 horas antes;
sabe também que para haver debate~ lá embaixo há necessidade_ de ter advogado presente e sabe tanto_ quanto ou melhor do que
eu, que o número d~ _advOgad_o~_ que exi~re
em relaçã? a processos não chega a iO.-;':(.
Então, seria mui~o fácil para mim pCgai- a
paura. ver se hav1a alguma coisa nesse· sentido: "bom. não tem advogado presente. vou
descer". Eu achava que era tempo inútil cu
ficar lá escutando: "Vistos c relatados os presentes ante~ verificando que o soldãdo fuhmo
de tal não comparecem à chamada é desertor.
.. "Achava mais útil tomar conta da nossa
Procuradoria-Geral; seguindo a conduta que
V. Ex' deixou lá.
Visitei todas as Procumdorias c sCg~Tido
elas foi a primeira vez, desd~ a existência
do Tribunal. desde o dia I' de abril de lgOR,
que um procurador visitou uma Procuradnria. Em uma dessas visitas, V. Ex-· conhet:e
o Dr. Jânio Tavares: de Bagé, quando o Dr.
Jãnio me viu, abraçou-me a começou a chorar. Disse que nunca havia visto um procurador em sua casa de trabalhü.
Outra coisa: eu tinha cinco subprocuradorcs e o número de processos para eles era
pequeno, um processo por semana ou ne-nhum. V. Ex' sabe que o procurador opina
pela Procuradoria. então, quando vinha a
pau ra, todo processo antes de ser_ feito era
discutido comigo~ eles não fazem ao ~eu belprazer. É óbvio que o procurador tem inde-
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pendência funcional. i!>to é_que!-.tão sine qua

non. ter independência funcional. mus trocá·
vamos idéias a respeito do a:.sunto. Então.
quando estava em pauta o processo sobre
o qual ele opinou e a Procuradoria opina V. Ex• lembra- então ele descia. Se havia
advogado- o que é raríssimo, como V. Ex•
sabe - um advogado presente, então· não
havia nada demais.
V. Ex• s;:tbe que havia muito assuntos que

a ética não me pcrr'nite dizer, são assuntos
administrafivos. Acho isso. Senador.

O SR. LEITE CHI\ VES ...:.. Dr. Gonçolves, a penúltlma pessoa indicada para o tribu-

nal se houve muito hcm- como V. Ex-' está
se saindo muito bem - . mas ele teve que
responder a uma série de perguntas que aparentemente são constragedorns, mas elas fazem parte do nosso mister. Rt!cebemos comu·
nicações. iriformaÇões. e é Conveniente "qí.ie
o Sr. a: elas responda, se puder. port.J.UC saindo
daqui há em relação a V. _Ex" o pressuposto
de que V. Ex• rem todos os.requisitos intelectuais e morais pam o alto cargo que irá ocupar.
Temos informações aqui de que antes,
quando V. Ex· encontrava-se no Sul. V. Ex;
mesmo dizia que partícipara de grupos- de
extermínio. E um juiz me disse recen·temcnte
que V. Ex" dito a ele o seguinte: teria em
intelectual não se bate; em intdccutal não
se toca. Ele é colocado na· parede durante
horas seguidas. Daí a pouco· ele:; começam
a chorar em seguida. toOos os seus efdtoS
saem peta parte posterior e se obtém o que
se consegue...
_~
Isso foi o que chegou às nossas mãos. Tcmos os nomes das pesso<t~. O Sr. acha que
isso é uma injúrfa, houve alguma parte de
verdade nisso...
·

O SR. EDUARDO VIÇTO!i."PIRESTotalmente injú-ria:- Seri::id6.f. Perdoe-me a
franqueza...
'
-· ·
_, ·

O SR. LEITE CHAVES_- Som nenhum
fundamento?

O SR. EDUARDO VICTOR PIRES Sem nenhum fundamento. É até ridículo uma
pergunta dessas, Senador, ridículo!

0 SR. LEITE CHAVES- Digo a V. ·I;x"
que as fontes que as forneceram e a pergunfa
só foi formulada por·e~ta raz~o_-:- elas provêm de fontes respeitáveis como V. Ex•.

O SR. LEOPOLDO PERES- \!.Ex• poderia apresentar provas ao Senado. Senador
Leite Chave$'?

ás. mãos hOJ'-'• e.
do corregedor:

h~

a seguinte informação

"A Sra. Antonieta Lubi~co Pire~
Go-n:ç3.IveS, esposa-do Dr. Eduardo Pires
Gonçalves, DD. Procurador-Geral da
Justiça Militar· Federal e cunh9-da do
Exm" Sr. General de .E-xército Leõnida:.
-Pires Gonçalves, DD. Ministro do Exército di República Federativa do Brasil,
- ef_etiVãlnente participou do concurso para o proVfmcilfo do cãrtOrio ·distrital de
_Monjo-llnhó no qual o reclamante não
concorreu.
·
Frise-se que a referida candidata é advogada_ e assessora do Exm"_Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar Federal."

s~_gu~ament~- ela toffiou- conhecim~nto do
concurso pot outras fontes, como afirma o
reclamante mas não por esse juizado. Talvez:
atra ....és de seus:parentes, que_ são membroo
da famt1ia Brita pioneira •. do Muniçípio de
Urtigueiras.
O Sr. teria alguma coisa a esclarecer a esse
re.<>peito?
O SR. EDUARDO VICTOR PIRES
GONÇALVES- Tenho:
O-SR. LEÍTE CHAVES -Primeiro, se
a sua senhora~ feª'Jrnsnte~funcionárta do seu

gabinete.~-

se

~J<~ participou desse concurso

quando os e.djtais _n_ão foram difundidos e ela
esteve present.e. O juiz diz o seguinte: "0
edital - digamos - não foí publicado e d~
tantos candidato_s,apenas um mínimo compareceu. O que o Sr. tem. em síntese, a dizer
a -e·sse respeito?
·

O SR. EDUARDO VICTOR PIRES
GONÇALVES- A minha senhora é Bacharel em Direito, (ofmádã p'ela PU C', em 1968.
com mestrado e-m Direito Penal, e candida·
tou-se à Vaga de éscfiVào em Mónjólinho.
Fomos co'rriunícadOs pelo Juiz, Dr. Ollbem;
que ela deveria estar em Urtigueira para o
concurso de. Assis. Três dias antes~ ela esteve
no hotel, em Ponta Grossa, sozinha, revendo
a matéria. Foi a Urtigueira. de _acordo com
o edital. fez exame na presença dos demais
colega~ c foi O melhor grau de todos os concursos qUe havia. m't área; ela tcvt.! 8,32.
O Presidente db 'Tribu'nal, o De.sembar·
gador Abraãó Henriq-ue Miguel, disse que,
realmente ...

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presiden·
re, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Tem a palavra, peh1 ordem, inter·
rompendo o sabatinado, o Senador João Menezes.
·

O SR. LEITE CHI\ VES- Tomos condi·
çóes.

O SR. LEOPOLDO PERES- Eu gostaria que V. E):" a<> apresentasse.
O SR. LEITE CBAVES -Tenho outra
pergunta a V. Ex· que me chega do Paraná,
Aqui existe a resposta de um juiz a uma correiçào parcial da cidade de Urtigue-ira no interior do Paraná. E!>te documento chegou-me

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presiden·
te, creio-que V. Ex', que dirige os trabalho~
desta Casa com tanta proficiência, não pode
admitir um_a_ pergunta como esta, que não
tem nada com_o assumo. está completamente
fora dq que se est<Í debatendo aqui. nada
esclarece e nada rem com a matéria em jogo.
Entendo que V. Ex·~ dr.: veria julgar a pergunta_ prejudicada. ou até inexistente..
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Realmente, Senador João Menezes, respondendo a esta questão de ordem,
faço um apelo ao Senador Leite Chaves no
sentido de que S. Ex• se atenhá pessoa do
sabatinado, porque, na verdade, a sua Senho·
ra é uma pessoa independente. é outra persa~
nalidade, tem outro universo profíssional,
não_esta em exame, e poderia ficar até indelicada a argüição com essas saídas para uma
pessoa não sabatinada.
Faço um apelo ao Senador Leite Chaves,
para evitar as questões de ordem, que se ate-_
nha apenas à pessoa do sabatinado.

a

O SR. LEITE CHAVES -

Agradeço -,

V._ Ex~ a observação, mas invoco, antes, a
Constituição. porque _ela não .estabdece limi~
tese nem padrões ao ínterr()g~tó_rio.
Veja V. Ex• qU-eestou tendo, dos colegas,
grande respeito, mas estou re_cebendo documentos, Sr. Presidente. de meu Es_tado, do
Forum, e_ são perguntas a que S. Ex• respond~
como está respondendo ... _
O SR. (Orador não identificado) -i\! obre
Senador Leite Chaves+ ..

O S-R. LEITE CHAVES- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabo'ia de Carvalho)_- Continua com a palavra o Senador
Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES -Estou examinando um nome para o exercício de um posto
Ex~ conhecimento
de que um general recebeu todas as iníormações piores, de que ele fora procurador, de
que tinha preconc-eito _racial, e a Casa não
se chocou. Isto é da natureza .. : Nós, aqui,
perquirimo::; a capacidade intelectual e também os antecedentes morais_ Então, digamos~ S.,Ex• ~tá respondencjo. Se .S. Ex'! entender que se constrange .. , Entendo que são
perguntas claras. Digamos, aqui há a infor+
mação de que a esposa é funcionária, Não
cm.ta _nada dizer é funcionária do gab:inete.
São documentos_ que vieram do Paraná, Sr.
Presidente.
de alta relevância. Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabôia de Carvalho)- Senador Leite Chaves, apenas eu gostaria de, como Presidente da reunião,_ não
considerar como uma falta o fato de a senhora, a m~lher de um cidadão, ocupar algum
cargo.. E direito da pessoa humana ocupar
seus cargos. Se formos enveredar por aí, vamos encontrar os tribunais. onde todos os
cidadãos ocupantes de altos postos tém pessoas de suas respectivas faml1iãs em seus gabinetes. Não tenho em meu gabinete, maL.

O SR. LEITE CHAVES ~Se .a preocupação da Comissão é no sentido de: que eu
não formule perguntas.,.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Não. Tem V. Ex• a palavra garantida. Eu gostaria apenas de evitar..
O SR. LEITE CI1A V~S- Eu perguntaria

à Coinissão se é ou não; não é se_quer uma
faculdade; é uma imposição constitucional.
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O-sR. PRESIDENTE (CiOSabóia de Curva:lho) - Sena~or Leite ChaVes, estou ape-

sti::i. gu3i-ita.-reaiffi.Crite ... Considero um crime, não _transgressão disciplinar.

nas querendo evitar que uma pessoa, que n:ão

O SR. LEITE CHAVES-- Sr. Ministro,
a última pergunta que tenho a fazer. V. Ex•
não_i_eve.em consideração qualquer coisa de
pessoal. O_meu respeito por V. Ex• é o maior.
Qu.;1lquer ministro que vem aqui tem que ser
sab~tinado ..E, às vezes, temos resultados,
os -rnais satisfatórios possíveis, inclusive para
saber adotar leis ou comportamentos em relação à determinada instância.

está presente e que_ não· pode se defender,

sofra 3cu·saç6es da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

. O SR. LEITE CHAVES ~Sr: Presidente,
V. Ex' eStá vendo: estou fazendo perguntas
e_ S. Ex• está respondendo. Está mais tranqüilo do ·que a propria comissão:
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho}- Estamos absolutamente tranqiiilos.
Está V. Ex~ com a palavra garantida para

continuar ...
O SR. MAURÍCIO CO'RRtA ~Sr. Presidente, V. Ex· me permite?

Ó SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Çarvalho)- Está-S. Ex• com a palavra.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ~ Entendo, Sr. Presidente, que há conexão, sim, en-

tJ;e o que o Senador Leite Chaves está falandO
e os objetivos desta Comíssãó, porque, muitas vezes, pode haver uma correlação de cará~
ter da atividade daqueles que estão impli~
cados com relação a pcsso-anlistinta!:i da que
está sendo indicada. O apelo que cu faria
ao Senador Leite Chaves é no sentido de que
fosse objetivo e encerrasse logo essas indagações, para podermos prosseguir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sab<\ia de Car·
valho) - Com a palavra o Senador Leite
Chaves para pros!:ieguir a sua -sabatina. Tem
V. Ex' plena liberdade de formular as perguntas como_entender. Apenas foi feito um apelo
a V, Ex~; não se trata de qualquer imposição
da Comissáo-,·apenas·um ãpelo que ·cabe a
V. Ex~ atender ou não. Teqt a palavra o Senadbr Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES- Si. MinistrO,
<is primeiras-perg~nl:as dizfarri-respelto aõ asp.ecto da reputação ilibada que tem.os que
perqUirir em -cada caso; A meu ver, V. E~
se houve b.em. ·
A última pergunta concerne apenas a uma
indagação sobre um asssunto que, mesmo como ministro, V. Ex~va'i encontrar uma grande
dificuldade, porque todos encontram.
V. EX' sabe _que no Direito Penal Militar
exiSte a questão do crime do !:iOno. Os juristas
ciVis·entendem sempre que isso não pode preValecer ã luz da doUtrina, ·porque - digamos
-decorre de uma circunstância de força
mli.ior, ·enQuanto outros setoreS consideram
que toda forma tern que prevalecer, porque
o ·ns_co de um comportamento desse pode
levar a dificuldades, às vezes, irrecuperáveis
de toda uma corporação.-V. EX' vai do MinistériO Públicó para o Tribunal de Justiça, como-espero. Logo, a minha iridagação é a se·
guinte: qual a posição de V. Ex• em relação
a este instituto do crime do sono?

O SR. EDUA lDO VICTOR PIRES
GONÇALVES...!.... A meu ver, o crime do
s*ono é um acentuado anormal dos seus deveres, porque ele, ·como sentinela, dormir na

Um dos ministroS que estiveram, aqui, foi
o último Ministro do Supremo Tribunal FederaL S. Ex• foi submetido a um interrogatório
terrível sobre Filosofia do Direito, iaformações, ínclusive, d~ concepção de S. Ex" arespeito da vocatória que poderia--comprometer,
digamos, a continuidade da súmula jurisprudencial, a oportunidade de $e estabelecer pe·
nas criminais e medidas provisórias. Houve
tudo isso, e o então ministro não se chocou.
1 Assim serão em relação a muitos outros, porque é da natureza. Asseguro a V. Ex• que
não há nada de pessoal. O meu último contato foi muito cordial com V. Ex• Embora V,
Ex" seja iimão do Ministro-do Exército, por
quem temos grande respeito, aqui, V. Ex•
está sendo inquirido· e será indicado ou não
pela sua qualificação pessõa:L Se- aqui houvesse um silêncio a respeitO de tuto isso, eu,
recebendo informações com'o essas, não as
dissesse a V. Ex•, diriam que o·Senado Federal fez um conluio, que o Senado Federal
se ortütiu,_:qUe a Coffiissâo o fez pari prote·
gê-lo. Tenho a certeza de que, depois dessas
perguntas, V. Ex~. se aceito; saiiá muito mais
ttãnqüilo com a sua consciência em rel<ição
ao papel que vai desempenhar, do que nós,
numa atenção de amizade ou de conveniên·
ciâ, deixáSsemos aPenas ciue V .. Ex' campa~
recesse_
_
~-- _
.
A minha última pergunta. Sr. Ministro, foi
essa. ~os meus agradecimentos pela atenção
dispensada . O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvalhO)- Coril a palavra o S_enador Maurício
Corréa.
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A Sr. Presi·
dente, Srs. SenádoreS, gostaria de deixar colocada a_ minha preocupação, e·m primeiro
lugar, com relação ao açodamento com que
a mensagem foi remetida ao Congresso Nacio_na_l, valedizcr, ao Se_nado F6deral, inclusive,_-ainda durante a vigência do mandato,
porque o Ministro Rui Pessoa não se havia
aposentado, portanto, tinha um prazo para
o exercfcio da judicatura castrense. Todavia,
o Presidente retirou a mensagem, com mandaçlo de segurança impetrado pelo juiz prejudicado, julgado, evidentemente, sem nenhum fundamerito, em razão das retiradas
niensaiS e, po~tei-íormeri~e,_ Vencfda compulsória - vem regime de compulsória do
Ministro Rui Pessoa -o Presidente da República encaminha a mensagem do D,r. Eduardo
Victor Pires Gonçalves. Trata-se, evidentemente, de um procurador com a condição
de ser irmão do atual MiniStro do Exército.

a
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Não vejo nenhuma Uificu(d:.HJe t!'m que isso

ocorra.
Na verdade,$_ Ex'. o Dr. Eduardo Victor
Pires Gonçalves, tem uma trajetóría cfcritro
do Ministério Público Militar e, inclusive. a
sua indicação preenche o~ requistios constitu·
cionais. Não vou faze' nenhum tipo de inqui·
rição, porque ·o Dr. Eduardo Gonçalves é
conhecedor da atividade da judicatura castrense. Desejo a S. Ex·· suce:.so, vou votar
favoravelmente.
Antes de encerrar, gostaria de dizer que
às vezes somos acusados. Como já dizia Clce~
ro, uma coisa é acusar; aliud est accusare,
a outra é maldizer, aliud est maledicere. Acu·
sa-se com provas, com argumentos. com fato:-.
e se maldiz da peSsoa através de informaç-õe:>
que não são corretas. Temos aqui no Ccin·
gresso vários colegas que têm a sua honra,
às vezes, mais do que enxovalhada por preci·
pitações, por alegações infundadas, e e_u gostaria de ter provas para poder negara preten·
são do Dr. Eduaráo Cm ser Ministro do Supc·
rior Tribunal iv1ilitar. Mas apenas alegações
são meros instrume-nto:-. c padecem· de qual·
quer tipo de validade c de confiabilidade.
Por outro lado, tendo sido Presidente do
Conselho local da Ordem dos Advogados.
quero dar um testemunho em defesa da mu·
lher do Dr. Eduardo. Trata-:-.e de uma profissional da mais alta competência, tenho co·
nhech_nento pr~~rio' dce q-ue es.sa sit:ua~fo li~-ú
da a mformaçoes do Parana náo procede,
trata-se de uma pessoa que conhecei-nos de
uma vivência- larga em Brasília. Go!:itaria,
portanto, de deixar bem claro que nãO posso
concordar com essas alegações traZidas. Não
~nsuro o Senador Leite Chaves. pelo centráno, asseguro o direito de indagar, de perquí~
rir, porque essa é a nossa função. Mas era
do seu dever, inclusive, trazer isso, para que
s-e alguém tivesse outras provas, que se julgas_se o fato.
. .
Mas apenas com as alegações, sem que haja
uma inicial probante é impossível fazer qual~
quer tipo de especulação mais séria. Potanto.
quero deixar aqui bem claro que não·concor·
do com as informações trazidas acerca da es·
posa do Dr. Eduardo. Inclusive, com relação
às informações trazidas -não ao din;ito do
Senador Leite Chaves - quero manifestar
o meu _desagravo, tot&lmentc, em função do
que trouxe aqui. Mas não com o direito de

V.Ex•...

.

..

O SR. LEITE CH-ÁVES --Estou passando às r11ãos de V. Ex' aqui um documento
oficial. E a resposta de um juiz a uma corrição
parcial que ensejoU prisões, inclusive, e habeascorpus e decisões do Tribunal de Alçada.

O SR. MAURíCIO CORRÊA- V. Exestá se referindo ao caso das torturas?
o: sR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Carvalho)- Senador Maurldo Com~a. Senador
Leite Chaves, a -Presidência quer esclarecer
que, na verdade, o processo tem um Relator
e seria interessante-que-todas as matérias,
quando chegassem às mãos de outros senadores, que não o Relator. fossem enviadas para

o-
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o Relator conhecer. b uma prática que podemos passar a adotar daqui para a frente, porque o relator é o dirigente do ·processo.

O SR. MÀURÍCIO CORRfA -_Mas,
Sr. Presidente, se houvesse fundamentos
mais sérios, o juiz, inclusive, serra o primeiro
a ter negligenciado, porque na forma do art.

40 dÇJ Código de Processo Penal era obrigação
dele mandar comunicar à autoridade processante legítima.
Então, Sr. Presidente, para encerrar a minha intervenção, s6 quero dizer que não vejo
razões para deixar de votar favoravelmente

ao Dr. Eduardo e não vou deixar de__votar
nele por ser irmão do Ministro, com quem
não tenho nenhum relacionamento. mas vou
votar pela vida dele como integrante do quadro do Ministério Público da Justiça Militar.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com a palavra o-Senador José Pau·
lo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Sr. Presidente, antes da formulação da pergunta, não
posso deixar de fazer uma colocação até de
natureza pessoal. Sou Juiz de Direito por vocação e Senador por acaso e fui vítima, no
último pleito eleitoral, do mais brutal discur·
so de destruição moral, que jamais aConteceu
na história política eleitoral do Brasil.
Estou <i.gora buscando um veredicto que
toca o meu coração: o veredicfb imparcial
da justiça. Sinto na minha carne que as estruturas legais e judiciais do Brasil estão mal
preparadas para a efetivação de veredicto::;
quando as pessoas envolvida~ são importan·
tes.
Veja V. EX' que, durânte o pleito eleitoral,
:Claboraram quatro juízos de obrigação mora!
relativamente a minha pessoa, todos eles ri·
gorosa, clara e explicitamente falsos. Não
consigo movimentar a ação pen·al. Não .que
tn.e interesse o ·castigo da pessoa, porque, ·como Juiz Penal durante trinta anos, sei que
a, pena não regenera ninguém, mas interes·
sa-rne o veredicto da justiça. a palavra final
de uma insütuição ·que ·diga às pes.<>oas intereissa·das na verdade se aquilo realment? poderia ter sido dito.
Esse problema, esse drama pessoal tro_uxeme à memória toda -minh~ experiência política_e uma luta que de_sencadeei aqui na Constitu~nte, que é um problema jurídico de alta
relevância. Refira-m~ ao problema dos atos
discricionários, quer dize_r,_ aqueles atos da
autoridade- pública QUe- ·não são_ suscetíveis
de revisibilidade.
-No meu caso, ingressei com uma represen·
tação \').O Ministério Público, que se deu por
incompetente. Em seguida, ajuizei a ação perante aJustiça comum: gue também se deu
por incompetente, e Vái_passar a questão para
a jUstiça eleitoràL fl.âVerá. então, um conflito
de competências. Qu<i.ndo a justiça quiser
oferecer-me o veredictO dã verdade, não me
servirá para mais rí.a'da.
Na 'Constituição, fl'z o que estava ao meu
alcance para que nenhuma autoridade pública retivesse, na sua ação, a palavra final de
uma perseguição proce55Ual. Não concordo

com a teoria cons;;r.grada no Brasil de que
uma instituição - o Ministéi"io PUbliCo, por
exemplo- seja dona da ação. Concordo que
o Ministério Público peç-à o arquivamento de
um- inquérito, de uma sindicância, mas a
ConstituiçãO deveria dar às vítimas, à sociedade_a posc;íbilidade de ajuizar a·ação quando
O órgão competente enteitdesse que a ação
não __coubesse, para que a justiça decidisse
se re-almente a ação tem ou não algum encaminhamento,
Veja que coisa impressionante: farei 62
anos de idade e vivi toda a minha vida fazendo
justiça, e a institucionaHdade brasileira não
me permite um ato de justiça, um desagravo,
uma composiç-ão patCfãl, porque há dimensões, as dimensões do inconsciente coletivo
que ·eu jamais conseguirei remover.
Então, terei que levar para a minha morte
um_ di_:scurso de destruição moral, brutal e
indecente~ cínico.

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. EX'
pennite um aparte?

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não,
nobre Senador.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Estou
acolnpanhaâo o que V. Ex• está discorrendo.
como _juiz, mas acho que há um certo exagero
no tocante a querer por querer um veredicto.
Não há veredicto maior do .que o da .opinião
pública. Aqui, na Casa onde V. EX" é Senudor, não encontrou. guarida qualquer acusação contra V. Ex• E V. Ex• é um consagrado
nas urnas do Brasil. Então.. não sei por que
V. Ex• quer esse \'eredicto se já o tem muito
maior, feiJQ pela opiníão pública brasileira.

O SR.lOSÊ PAULOBISOL -Agradeço
a generosidade do aparte do nobre Senador,
mas a questão que vou formular envolve._inclvsive, o inteiesse de despertar a nossa preo·
cup'açãb -para este assunto, iriclusiVe, para
quem vai ser ministro de um tribunal. As
reparações tém que ser sagradas objetivas,
mio difusas. O caSo que estou formulando
ao ·nobre Dr. Eduardo Pires Gonçalves uma questão ~emelhante à que estou vivendo
-_como Procurador-Geral da Justiça Militar,
V. EX"-teve -oportunidade de arquivar sindicâncias, inquéritos. usando de uma atribuição
lega_! con~r<:J._a qual. em tese, me insurjo, e
recebo do _Rio Grande do-_Sul uma informação no sentido de gue V. Exl_ determinou
o arquivamento, ou o procurador que antecédeu determinou o arquivatnet:tto de uma
sindicãncia reJativa à morte de AlbâniO José
Mal ma. V..Ex~. em junho de 1989. teria recebido um requerimento _pedindo a instalação
de um novo inquérito policial-militar para a
apuração das reais causas d8. -morte de Albâ- .
nio José- Mal:rifã", que teve a sua aeronave
abalroada por outra. Esse Dr. Albânia José
Malma _era, tambt!m, Promotor çle Jt,!s_tio:,·a
apose-fltado quando faleceu. Foi abalroado
e morto por um avião tnilitar, FAB 48151.
Não sei se V. Ex" está se recordando. E era
esse avião militar dirigidO por um piloto militar_,_ em voô de serviço, de treinamento, As
autoridades aeronáuticas do Rio Grande do
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Sul, à época. inicialmente, negaram-se a abrir
um inquérito ~obre a morte de Albânio, que
era. também. aviador civiL Por pressão da
viúva e dos filhos menores de Albânio, o in·
quérito foi instaurado um ano após sua morte
uiu pela culpa da vítima, no ocidente. Inconformada, a famHiã. atr;1vés de seu advogado,
Dr. Marco Túlio de Rose solicitou a reabertura do inquérito, em virtude de provas colhi·
das pelo Dr. Arnaldo Malman, irmão da víti·
ma. Eram próV<iS'novas, s~g!fndo as jn_forma·
ções que tenffo.
Essas provas novas correspondiam a uma
perícia cuja conclusão seria no sentido de que
.a aeronave militar havia desviado o rumo e
por isso ocorrera-o abalroamento e, além disso, com;istiam em sete depoimentos de teste·
munh,as visuais que confirmavani o d~_svio.
V. Ex' re&beu o Pedido de reavertura des·
se inquérito policial? V. Ex'' determinou o
arquivamento? QuaLfoi a posição que V. Ex·'
teve em relação a este fato?

O SR. EDUARDO VICTOR PIRES
GONÇALVES - Sinceramente, Ex:celén·
cía, d_e momento não me traz a mente os
pequenos detalhes, Mas, creio eu, deve ter
sido por falta de fato novo convincente.
Como V. Ex• sabe. cOmO um velho deSem·
bargador, conhecedor profundo do Direito
Penal, o Direito de um modo geral, esses
dados são muito subjetivos,
A justiça mil~tar te~ por norma fazer a
real justiça. Se realmente se fizesse necessária
a reabertura do inquérito, pode ter certeza
absoluta V,_ EX", tal inquérito se~ia reaberto.
O Procurador Militar tem a total indepen·
déncia funcional para abrir inquérito,

O SR.'JOSÉ PAÚLO BISOL-Sóformu·
lei esta qu~stão para desagravo da familia
que me pediu que a fizesse. Em absoluto colocaria qualquer restrição aô enViO do expe·
diente que estamos discutindo agora.
Fiz esta colocação para ultimar a mh1ha
intervenção com um pedido, com uma invocação, não só a V. EX", que vai ser ministro.
como a todos .os meus companheiro:> do Senado brasileiro.
Ouvimos e lemos nos jornais, nas rádios.
nas tele\lisõ_es que os crimes de colarinho não
são adequadamente pen;eguidos no Brasil.
Sempre recebemos _e:;sas denúncias com·o
se fossem problemas do.s outros e,_na verdade,,s,ão problemas nossos~ __ .
E .u.m problema do miqistro no Tribunal
da Justiça Milita( •. é.um problema dos Senadores no.Senado,.é um problema dosDeputa<ios na Câmara, é !ll,ll.pr<~blerna dos Juízes,
é urn problema. do Ministé.ri_o Público e é um
problema dos. procurado_r~s~
Precisamos desencadçar.uma luta no senti·
do de incorporar aos ptificípioS"cbrl'stítuCiO·
nais.b.rasileiros o sagrp.da direito de qualquer
cida_dão alcançar o vere'dito da Justiça bmsi·
!eira na_quilo que entender necessário.
,Não _há ab::>oJutamente _nada de partícula·
rizado nessa minba interven_ç_ão. Ela tem uma
função pedagógica.
Reàlmente alguns_ crimes (ica111 _à margem
da perseguição processual no Brasil porque
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algumas instituições detêm o poder discricionário irrevisível
Meu futuro Ministro. fui, durante 30 anos,
juiz. Todas as minhas decisões_ eram_ revisíveis. Revisfveis pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, revisíveis pelo Supremo

Tribunal, revisíveis pelo Tribunal Federal.
sempre revisíveis.
-- - E, no entanto, existem instituições neste
País cujas decisões, gravíssimas, são irrevis(veis, são intocáveis.
Temos que superar esse aspecto, que é empobrecedor da nossa institucionalidade. Precisamos criar O princípio constítucional do
direito fundamental ao veredito, direto esse
que tem que ser de tqdos os brasileiros, desde
o mais humilde até o de maior significação.
Trago essa minha pequena contribuição
com o coração dolorido e termino a minha
intervenção fazendo este_ apelo. Espero coo·
tar com a contribuição da inteligência e da
lucidez de V. Ex• para que esses arquivamentos não sejam definitivOS, pafa-Que haja
uma revisibilidade. Se existe um Suptemo
Tribunal ... Essas questões são tão relevantes
que era preciso que a decisão definitiva fosse
de um colegiado; não pode ser só de um órgão, individualmente, determinado.
Esse é o meu reclamo, é o reclamo pela
Justiça que eu não tive e pela Justiça que
essa família não teve, no sentido de que, com
isso, vamos corrigir um- defeito estrutural,
pois não é porque os juízes, os procuradores,
o Ministério Público são corruptos que esses
fatos acontecem; é porque a estrutura está
viciada; é porque a estrutura contém um espaço de indecisão que não poderia conter.
E todos nós poderemos, com a nossa signifi·
cação, a nossa inteligência e o nosso trabalho,
corrigir esse defeito estrutural da insfitucionalidade brasileira e, com isso, caminharmos
em direção a uma pátria que Seja digna da
nossa vontade de distribuir a felicidade, a
honradez e a justiça a todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Antes de pór em votação, eu gostaria de esclarecer ao Senador Biso\ o seguinte:
que no dia em que S. Ex• fo( agredido, e
que provocou essa mágoa, na data seguinte,
fui à tribuna do Senado fazer a defesa do
meu companheiro e fiz essa defesa co_m o
apoio de todo o Senado Federal. Naturalmente que o Senador Paulo Biso] estava envolvido na campanha eleitoral e não póde
saber desse fato. Mas estou informando a
S. Ex• que, da tribuna do Senado, foi feita
a defesa de sua honra- e de sua dignidade,
pelo Presidente da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, seu admirador inclusive.
A votação será secreta.
Em votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Item 3 da pauta.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- (Inaudível. Intervenção fora do microfone.) ... pó-

lo importante do Estado_ d_o Maranhão, necessitando deste destaque Para fixar o jovem
município e alimentar o mercado de trabalho
local. sendo que - quero, nesta oportunidade, dizer- lá, nasceu este nosso grande
Senador que é Alexandre Costa. Ti<lta-se de
uma iniciativa de_ grande relevância, de vez
que· partiu da preocupação enfatizada na
Constituição vigente sobre a integralização
do ensino.
Pelo que estamos vendo, Sr. Presidente,
o projeto estabelece, em seu art. 2", a criação
de um Curso de Assistente Soci3.1 com a denominação correta, conforme a Lei de n"
3.252.-.,.-Assim. propõe o projeto do eminente
Senador Edison Lobão que, em vez de Curso
de Assistente Social, que seja Serviço Social.
OpinámoS pela aprovação do projeto, que
é uma necessidade_ para a sociedade de Ca:'das. no Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Antes de abrir a discussão d_o_ parecer, devQ ªnunciar que, no Item 2 da pauta,
a indicação do Senhor Presidente da República foi devidamente aprovada. Assim, por
nove votos a três, o Dr. Eduardo Victor Pires
Gonçalves for devidamente_ aprovado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para integrar o Superior Tribunal Militar.
Agora, a matéria irá ao Plenário do Senado
Federal.
Em discu-ssão o parecer do nobre Senador
Lourival Baptista. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
Não há número para votaçi:lo. Vamos mandar chamar todos os outros. É melhor fazer·
mos a votação na primeira reunião.
Fica a votação para a próxima reunião da
Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. (oiador não i9entificado) -Peço
a preferência para o Item 33 da pauta, Sr.
Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) --Pe-nso que -nãÕ há mais condições.
Fica para a próxima ·reunião. Fica encerrada
,a reunião e convocada, para quarta-feira~ dia
14 de março, a próxima reunião da Comissão
-de_Çonstituição, Justiça e Cidadania, com o
cumprimento do restant~ _da pauta, iniciando-se pelo item de n" 3 e cujo parecer já
foi dado.
Está encerrada a re-união.~.2• Reunião realizada
em 14 de março de 1990

Às dez horas do dia quatorze de março
de mit novecen·tõs· e-noventa, na sala da Comissãô, sàb a presidência do Sr. Senador Cid
Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a
CómisSãõ-de COnstituição, JUstiça e Cidadania. com a·presença dos Srs. Senadores João
Calmon, Francisco Rollemberg, Jutahy Ma·
galhães, Wilson Martins, Meifa Filho, Leopoldo Peres, João Lobo, Alufzio Bezerra,
Antônio Luiz Maya, Leite Chaves, Edison
Lobão. CarlOs Patrocínio. Marco Maciel, Ja-
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mil_ Haddad, Ney_ Maranhão, João Castelo
e Olavo Pires. Deixam 'de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores Man· ·
sueto de Lavor, Márcio Lacerda, Mauro Benevides, Odacif Soares, João Menezes, Chã-gas Rodrigues, José Paulo Biso! e Maurício
Correa. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declara abertos os trabalho~-e dispensa a leitura CÍa ata da reunião anterior,
que é éiada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 1 -Projeto de Lei do Senado
n''21, áe 1989, de autoria do Senador Edison
Lobão, que autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação Universidade Federal de
Caxias", com sede na cidade de idêntica de-_
nominação, no Estado do Maranh.,ão, e dá"
outras providências. (Deliberação terminativa)- Relator: Senador Lourival Baptista.
O parecer, já apreciado em reuniãci do dia
&~próximo passado, conclui pela constitucio-·
nalidade e juridicidade e, no mérito, pela
aprovação, com emenda n\' 1, CCJ. Colocado
em votação o parecer, é aprovado por unanimidade. Abstém-se _de votar o Sr. Senador
Edison Lobão. Item 9 - Projeto de Lei do
Senado n" 82, de 1989, de autoria do Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre a comemoração do feriado de 21 de abril - dia de
Ti:radentes. (Deliberação terminativa)·- O
parecer emitido pelo Sr. Senador Jamil Haddad, conclui pela constitucionalidade e juridicidade· e, no mérito, pela aprovação. Não
havendo discussão, coloca-s_e em votação o
parecer, que· é aprovado por unanimidade.
Item 19- Projeto de Lei da Câmara nu 55.
de 1989, de iniciativa do Poder Executivo,
quC altera dispositivos da Lei n'' 6.389, de
9 de dezembro'de 1976, que fixa as referências de salários dos empregados do Grup-o
- Processamento ·de Dados. O Sr. Senador
João Lobo, na qualidade de relator, emite
parecer pela constitucionalidade e ju6dici~
dade, e, no mérito, pela aprovação. Não havendo discussão, coloca-se em votação o pare-cer que é aproVado por unanimidade. Projeto de Leí do Senado n~_260, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe
sobre a den\arcação 'das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e d{outras providências. O Sr. Senador Meira Filho emite
parece-r sobre a matéria, concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao mérito. Não havendo discussão
·sobre o assunto, é colocado em votação o
·parecer, sendo apro:yado por unanimidade.
Item 22- Projeto de Lei do Senado o" 318,
de 1989, de autoria do Sr. Senador José lgnáci9 Ferreira,_ que acr~s.centa parágr~.fo único
ao artigo 18 da Lei n" 6.368, de 21 de outubro
de 1976. (Deliberação termina(iva) - 0 Sr.
Senador Carlos P<\trocfnio emite parecer sobre a matéria concluindo pela constituciona·
lídade_, __ juridicidade, e aprovação quanto ao
mérito. Não havendo discussão, passa-se à
votação da matéria sendo a mesma aprovada
po-r" unanimidade. Item 24- Projeto de Lei·
do Senado n" 75, de 1989, de autoria do Sr.
Senador Jutahy Magalhã~s. que dispõe sobre
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a inviolabilidade de intimidade, da vida priva~
da, úa honra e da imagem das pessoas. (Deli·
beraçi.lo termina_tiva) --:-:- O parecer emitido
pelo Sr. Senador Antônio Luiz Maya, conclui
pela constitucionalidade, JUridicidadc e apro-

vação quanto ao mérito. nos termos do sub:-,ti·
tutivo que oferece. Não havendo discussão,
coloca-se em votaç5o o parecer, que obtém
aprovação unânime. Abstt5m-::;e de votar o
Senador Jutahy Magalhãe:-. Item 33- P.rojcto

de Lei do Senado n" 347, de 1989, de auto-

ria-do Sr. Senador Jamil Haddad, que define

crimes contra a memória nacionaL (De_libl!ração terminativa) - O Sr. Senador Franrecer pela constitucionalidade, jUridiCidade
e aprovação quanto ao f!1~!it()._ Nãq_ havendo
discussão. coloca-se em votação a matéria
que recebe aprovnção unânime. Ab~tém-se
de votar o Sr. Senador J:unil Haddad. Item
37- Projeto de Lei de Resolução n·• 184,
de 1988, de iniciativa da Comissão Diretora,
que dispõe sobre o funcionamento do pecúlio
do Senado Federal e dã outras providências.
Relator: Senador Jutahy Magnlhães. Parecer: pela aprovação do ~ubstitutivo, na forma
das subcmendas oferecidas pelo Plenário e
acatadas pelo Relator. Não havendo manifestações em fase de discussão, passa-se à vota·
ção do parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 39- Projeto de Decreto Legislativo n"023, de 1988, de autoria do Sr. Senador Severo Gomes, que diSpõe sobre-a concessão das emissoras de rádio e televisão. Relator: Senador Mauro Benevides. Parecer:
pela inconstitucionalidade do projeto. O Sr.
Senador Maurício Correu, que havia solicitado vista da matéria cm reunião anterior.
devolve-a sem voto em separado. Não havendo discus.<>ão sobre o assunto, coloca-se em
votação o parecer. sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. Item 40_:--: Projeto de. Lei
da Câmara n·' 030, de.f989: de iniciativa do
Poder Executivo, que dá nova rcdação â aHnea b tio ind:,o I do§ 1" do art. 1" do Decreto-Lei n" 2.355~ de '27 de agqMo de 1987.
O Sr. Senador Wilson Martins, relator da
matéri:.t, emite p:lrecer concluindo pela rejeição do projeto. Não havendo discussão, pa~
sa-sc à votação do parecer que recebe aprovação unânime. Item 47 -Projeto de. Decreto
Legislativo n" 022 •. de 198Sl, de iniciatíva do
Poder Executivo. que aprova o texto da Convenção n~ 147 da Organização Internacional
do Trabalho- Oft, sobre normas mínimas
da Marinha Mercante, adotada em Genebra,
em 1976, durante a 62' Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho. O Sr. Senador
Jutnhy Magalhães emite parecer sobre a matéria concluindo pela constitucionaJidã.de. juridicidalle c boa técnica legislativa. Não ha~·endo discussão, passa-se à votação do parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
48 - Projeto de Lei da Câmara n" 064, de
19R3, de nutoria do Sr. Deputado Fernando
Coelho, que dispõe sobre a desapropriação
de imóvel no Município de Jaboat:ío, Estado
de Pernambuco, para atender ao deslocamento das fam!1ias que atualmente reSidem
em âreas do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes. O relator, Senador Marco Ma-

cicl, emite parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e aprovação quanto ao mérito.
Não havendo discussão, coloca-:,e cm votação .o _parecer, que é aprovado por unanimidade: NeSta .oportunidade, evidencia-se a falta de quorum mínimo para deliberações. a
Presidência encerra a reunião, ficando adiados os demais iterts·da p3uta. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a
presença dos Srs. Senadores e convoca reunião ordinária para a próxima semana; c para
constar; cú, Vera Lúcia Lacerda Nunes, sccret<i_ria dá. Tomissiio, lavrei a presente ata
que·: após !idà-e aproVada será assinada pelo
Sr. Presidente e levada à publicaçáo.- Sena·
dor Cid Sabóia de Carvalho.
3' Reunião realizada
em 22 de março de 1990
Às dez horas do Uia vinte e dois de março
de mil novecentos c noventa. na sala da enmissão, sob a presill~ncia do Sr. Senador Cid
Sabóia de C:uva[ho, Presidente. reúne#se a
Comi!iSáo de Constituição. Justiça e Cidadania com a presença dos Srs. Senadores Wilson
Ma.rtins, Francisco Rollemberg. Chagas Rodrigues, Meira Fil_ho, Mansueto d~ Lavor.
~fõnSo Ariil()s, António Luiz Maya, Maurício Correa. João Calmon. Mauro Benevides, Carlos Patrocínio, José Fogaça e João
Castelo. Deixam de comparecer, por motivo
justificudo, os Srs. Senadores Leite Chaves,
Márcio Lacerda, Leopoldo Peres. Edison Lll·
bão, Marco Maciel~ Oda.cir Soares, João Menezes, José Paulo Biso!, Olavo Pires e Ney
Maranhão. Havendo número regimental, o
Sr. Presidente declara abertos os trabalhos
e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa-~e à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Pre·
sidente. Item 47. Projeto de Lei do Senado
n" 4 ..de 190.0 ~ Complementar, de autoria
do Senador Jarba~ Passarinho, que dispõe
sobre inelegibilidade~ e dá outras providén·
cias. O Relator, Senador Frant'isco Rollt:mberg. emite parecer pela constitucionalidade
e juridicidade e. no mérito. pela aprovação
nos termos do Sub~titutivo que apresenta.
Colocado em discussão o parecer fazem uso
da palavra os Srs. Senadores Jutahy Magalhães, Mauro Benevides. Chaga~ Rodrigues
c o Sr. Relator. Fica adiada a votação da
matéria em virtude de acordo de liderança,
solicitando tramitação conjunta com o PLC
N" 3/90.1teru 49~Projeh> de Lei da Câmara
n"79, de 1989, d.e ~utoria do Deputado Plínio
M~rtins, que in~titui normas procedimentais
para os processos que especifica, perante o
Superior Tribunal Federal. O relator. Senador Maurício Correa, emite parecer pela
aprovação do projeto e rejeição da emenda
oferecida em rle!]ário. pelo Senador Fernando Henrique Cardoso. Em considerações ao
assunto, usa da palavra o Sr. Senador Chagas
Rodrigues. Colocado em vOtação o parecer,
é aprovado por unanimidade. Prosseguindo.
o Sr. Presidente, após constatar a falta de
quorum mínimo para deliberações, encerra
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a reunião, lavrando, eu, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, a prescnre ata que. após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presjdente. Cid Sabóia de Carvalho.
COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS
5' Reunião, reali7..ada
em 4 de abril de 1990

Às dez horas do dia quatro de abril de
mil novecentm. c noventa, na sala de reuniões
da Comis:,ão. ala Senador Alexandre Costa,
sob a Presidência do Senhor Senador Jorge
Bornhuusen. com a presença dos Senhotcs
Senadores: Meira Filho, Afonso Sancho.
Edison Lobiio, Jamil Haddad, Roberto Campos, Saldanha Derzi, Wilson Martins, Gerson
Camata. Maurfcio Corrêa, José Richa, SeYero Gomes, Mário Covas, Irapuan Costa Junior, Hugo Napo!eüo. Dirceu Carneiro. Tc.o·
tônio Vilela Filho, Mauro Benevides e Ronaldo Aragüo. reúne-se a Comissão de As·
:-.untos Económicos. Deixam de comparecer,
por motivo" }ustificado, os Senhore:. Senado·
res: João Lyra, Mansueto de Lavor. Nelson
Wedekin, Ruy Bacelar. Odacir Soares, Marcondes Gadelha, Olavo Pires, Carlos De'C.a.rli, Moisés Abrão e Ney Manwhão. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente de·
c! ara abertos os trabalhos, dispensando a lei·
tura da Ata da reunião anterior. que é dada
por aprovada. A seguir, o Senhor Presidente
comunica que a presente reunião destina-se
à apreciação das Mensagens n"' 91190. "Do
Senhor Presidente da República. submeten·
do à aprovação do Senado Federal a escolha
do nome do Doutor Eliseu Martins, para
exercer o cargo de Diretor de fiscalização
do Banco Central do Bra~il" e 92/90 "Do
Senhor Presidente da República. submetendo. à aprovação do Senado Federal a escolha
do nome do Doutor Joubert Furtado, para
exercer o cargo de Direror d.e_Administração
do Banco Central do Brasil''. Prosseguindo,
o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senudor Me ira filho, para que procc·
da a leitura do seu relatório sobre a MSF
n·· 91/90. Em seguida, o Senhor Presidente
confere a palavra ao Doutor Eliseu Martins.
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 Sen;Jdores que queíram interpelar o Doutor Eliscu Martins.
Usam da palavra os Senhores Senadores: J<t·
mil Haddad, Afonso Sancho, Gerson Camata, Maurício Corrêa e Mário Covas. Não ha·
vendo mais perguntas. o Senhor Senador Jor·
ge Bornhausen concede a palavra ao Senhor
Senador Irapuan Costa Junior, para que profira o seu relatório a respeito da MSF n" 92/90
e. em seguida, convida o Senhor Senador
Raimundo Lira a assumir a Presidência. informando aindà, que as duas votações serão
realizadas separadamente ao final da reuniüo. A seguir. o Senhor Pre~identc confere
a palavra ao Doutor Jobert Furtado, par<!
que discorra a respeito do cargo para o qual
foi indicado. Encerrada a exposição, o Se#
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fran4ueia a palavra aos SeConcedo a palavra ao Senador M~ira FiSenadores que desejem interpelar o
lho. para leitura do seu relatório sobre a Men·
Doutor Joubert Furtado. Fazem uso da palasagem n" 91/90.
vra os Senhores Senadores: Maurício Com~a.
O SR. MEIRA FILHO (Rdutor)Hugo Napoleão e Gerson Camata. Não 1m-Em
respeito ao que dispôe o an. 52, inciso
vendo mais quem queira debater, o Senhor
IH, item d, combinado com o art. 84, inciso
Presidente agradece a presença dos Doutores
Eliseu Martins e Joubert Furtado e demais ·XIV, da Constituiçiio Federal.o Senhur Presidente da República submete à consideração
convidado:> e informa que,- ateridendo a prt.!do Scnad~1 Federal a escolha do Doutor EHceito regimental, a votação deverá ser secreseu Mart(ns. para exercer o cargo de Díretor
ta. Assim sendo, o Senhor Presidente solicita
de Fiscalizllção do Banco Central do Brasil
aos Senhores indicados e ao público presente,
-BACEN.
que deixem o recinto. Reaberto~ os trabalho~
A Mensagem Presidencial ê acompanhada
em caráter público, o Senhor Presidente code sub:.tancia! "Curriculum Vitae" do indicamunica que a indicação dos Doutores Eliseu
do,_ no qual se acham apontados como eleMartins e Joubert Furtado foi aprovada; tenmentos evidenciadores de sua capacitação pa·
do votado treze Senhore:. Senadores, regis·
ra o apropriado exerclcio desse cargo de ek·
traram-se doze votos favoráveis e uma ab~
vada responsabilidade:
tenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente
-Bacharel, Doutor e Livre bocen"tc em
cumprimenta os Doutores Eliseu Martins e
Contabilidade .em Ciências Económicas; pósJoubert Furtado e declara cumprido o objegraduado pela Universidade de São Paulo e
tivo da reunião. A seguir, o Senhor Presipor instituições de ensino da França e E!-.tadm
dente coloca em votação o Requerimento n"
Unidos;
3/90, de autoria do Senhor Senador Jorge
-Professor Titular da Faculdade de Eco·
Bornhausen, que visa convidar os Senhores
nomia e Adminbtração da Universidade de
Jacy de Souza Mendonça; Presidente da An·
São PUulo; fávca; Pedro Armando Ebcrhardt. Presiden-Autor de- mais de uma centena de artigos
te do Sindipeças; Alencar Burti, Presidente
publicados em jornais e revistas de circulação
da Fenabrave; Luiz Calos Bastos de Mello,
nacional (Gazeta Mercantil, Folha de S. PauPresidente da Ford; Miguel Baroni, Diretorlo, Revh.ta Exame, entre outras), em periô·
Presidente da Volkswagen do Brasil SI A, Rodico~ t~cnicos (IOB. Rev.ista Brasileira de
bert Stone. Presidente da General Motors;
Contabilidade, Revista da Comissão de VaJow
Silvano Valentino, Presidente da Fiat doBrares Mobiliários, entre outro:>) e em boletins
sil S/A~ Arne Karlsson, Presidente da SAAB
profissionais (Boletim do Contador, Boletim
-Scaniado Brasil Ltda.; Bengt Cãlen. Presid~l CEBRAE, Boletim Ancap Boletim do
dente da Volvo do Brasil, Motores e Veículos
Aúdítor Independente c outros);
S/A a comparecerem a esta Comissão, a fim
-Autor ou co·autor dos livros: Adminis·
de prestarem esclarecimentos sobre "A Sitração Financeira. Cotfrabílidade Intermetuação c Perspectivas da Indústria Automodiária. Análise da Correção Monetária nas
bilística em face ao Plano Econômico do GoDemonstrações Financeiras, Contabilidade
verno". O requerimento. é aprovado. Nada
de Custos, Manual de_ Contabilidade das So·
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
ciedade por Ações e Contabilidade Introduãs treze horas e trinta minutos, lavrando eu,
tória, todo~ editados pela Editora Atlas S.A"
Dirceu Vieira Machado Filho. a presente Ata
que. lida e_aprovada,_será assinada pelos~
- Co-autor dos Manuais de Custo: das
nhor Presidente.- Senador Raimundo lira,
Sociedades de Crédito. Financiamento e lnPresidente.
vestinlCilfO; do_s Bancos de Investimento; das
Sociedades Corretoras; d<!s Sociedades DisANEXO A ATA DA 5" REUNIAO
tribuidoras; e das Sociedades de Arrendaw
DA COMISSAU DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS, REALIZADA EM 4 menta Mercantil; bem como dos Manuais de
COntabilidade das SoCiedades de CréditO, FiDE ABRIL DE I990, ÀS DEZ HORAS,
REFERENTE A ARGRUÇAO DOS nanciamento e Investimento; das Sociedades
DOUTORES ELISEU MARTINS E Corretoras; e das Sociedades de Arrendamento Mercantil: todos editados pelo Banco
JOUBERT FURTADO, INDICADOS
Central;
PARA EXERCEREM OS CARGOS
- Membro dos Com.elhos Editoriais do
DE DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO
''International Accounting ijulletin (como
E DE DIRETOR DE ADMINISTRA·
Conselheiro Editorial). da Revista de AdmiÇÃO DO BANCO CENTRAL DO
nistraç<io da Faculdade de Administração e
BRASIL, RESPECTIVAMENTE,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE Economia da USP e do Caderno de E:-tudos
edil ado pela FIPECAFI;
AUTORIZADO PELO SENHOR
Na Universidade de São_ Paulo. além de
PRESIDENTE, SENADOR RAIMUN·
Professor titular, foi Coordenador dos Cufsos
DO LYRA.
de Pós-Graduação, \'ice-Chefe do Deprmaintegra do apanhamento taq_uigr:ifico.
mento de Contabilidade _e_ Atuária e Presi·
O SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
dente Llu Fundaçiio Im.tituto de Pesquisas
-Havendo número legal. declaro aberta a
Contáhcis, Atuariais e Finan~iras;
reunião.
- Foi Assessor do Secretário da Fazenda
A presente reunião de~tinn-se à apreciação
do E!,;tado de _São Paulo, no per(odo 1972
das Mem.agcm; n',. Yl.'YO c 92/90.
a 1975, Uo Ministério do Planejamento, da
nhor

nh~Hes
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Se_cr.;tari~l de .Controle de Empresa!'. E"tatais
e do Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo;
- Autuou no ramo de Consultaria a em-

presas públicas (TELEPAR, COSIPA,
CESP e CTBC) c a empresas privadas (Indústrias -Reunidas Francisco Matarazzo, lndús·
trias Klabin, ConStrutora Meildes Junior. Ci·
mento Portland. Indústrias Vdtarantim. Ban·
co ltaú, Grupo Gerdau, en_tre outras) no perlodo 1975 a 1985;
_
--Foi Diretor da CVM - Comissão de
Valores Mobiliários, de 1985 a 1988;
-Foi representante Uo Barsil junto à Organização das Nações Unidas --ONU, no
Grupo Intcrgovernamental de E:-pecalistas
em Contabilidade c Informação, em eventos
realizados em 1987, 1988. 1989 e 1990 em
Nova Iorque, Genebra e Paris;
Como se pode observar o indicado possui
não apenas uma impressionante formação na
área .como também uma larga experiência nos
campos de auditoria, contabilidade e análise
de custos. A. conjugação de tais atribl.)tos.
o credenciam. sem dúvida, do ponto de vista
da capacitação. para o apropriado manejo
dos recursos técnicos conexos caril o exercfcio
das responsabilidade~ de fiscalização, sobn~
tudo sobre as instituições financeiras, que se
acham a cargo da píretoria. para a qual se
acha indicado.
- São esses, -Senhores· Senadores, os elem~n
tos que nos pareceram mais importantes arro·
lar neste Relatório, com vistas a informar
o julgamentO. dOs Iiustrcs P;três no que se
refere à eapaCituç;io e experiência do indi·
cado.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. ·PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
- Pa-sso a pãlavra ao Dr. Eliseu Martins,
para que discorra sobre os assuntos pertinentes ao desempenho do cargo para o qual foi
indicado.

O SR. ELISEU MARTINS- Ex· Sr.
Senador Jorge Bornháusen, Ex•1
Srs. Senadores, DD. autoridades, Srs"', e Srs.
preliminarmente, eu me permitiria salientar
as funções já mencionadas pelo Ex" Sr. Seriador Rt;.laror com relação ao meu curriculum,
a_s_funções por 1iiim desempenhadas no àmbito da Ad_mtnistrq.ção Pública, começando
pela primeira oportunidade que tive. que foi
de 1972 a 1975, em trabalhar JHl a::.~es:>oria
do Sr. Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo. Saliento, daquela minha experiência, a instituiçãO. à época, do que foi denominado de ICEF - Inspctoria Contábi!
Econômico-Financeira -.voltada a implantação de um sistema dt: controle sobre associedades das quais o Estado detinha o contro·
!e. Alguns anos mais tarde, o modelo implan·
tado no governo do Estado de São Paulo foi
levado para o âmbito do Governo Federal,
de onde nasceu a Secretaria de Controle das
Empresas Estatais - Sest.
Na segunda oportunidade em que trabalhei
junto à Administração Pública em função
executiva, pehnaned dUrante três anos como
diretor da CVM- Comissão de Valores Mo·
Pre~idente,

1334 Terça-feira 17

DJÁRIÓ.DO CONGRESSO NAÇIONAL(Seção II)

biliário~. Em março de 85, quando era Presidente o Senhor Aldo Moura da Silva, permaneci também. enquanto Presidente o Dr. Vi ctório Behring Cabral c durante, também, a
gestão do Dr. Luís Octávio da Mota Veiga.
hoje presidindo a Petrabrás.
Nessa passagem pela CVM. tenho a salientar a enorme· luta pelo aumento da transpH·
rência das informações, da situação das companhias abertas, bem c_omo das operações de

mercado. Participei dã impl~lntação de diversas instruções dirigidas nesse sentido, relativa
a melhor divulgação. tipo transações de· cada
companhia aberta com as pessoas jur(dicas
ou físicas, com as quais poderia contratar cm
situação de não comutatividade ao melhoramento e de uma certa forma. até um início
de moralização da instituiçi:io da rCavaliação
de ativos; a explicitação e formalização dos
conceitos fundamentais que dc\'em nortear
a elaboração das demonstrações financeiras
divulgadas ao mercado; a definição de critérios e normas a serem seguidas nos encerramentos dos ex_ercícíos-Sociais e nas informações trimestrais enviadas àquele órgão, e a
implantação da metodologia da contabilidade
em moeda constante. mais conhecida por correção integral, que consegue dar uma claridade ao balanço, â formação- do_ resultado
e ao fluxo financeiro das empresas, Ínuito
maior numa situação inflacionária.
Eu me permitiria, iilclusive, salieritar que
esse modelo implantado no Brasil foi aprovado pela ONU, no ano de 1989, como sendo
o modelo a ser seguido por todos os países
com alta taxa de inflação.
Tenho ainda a comentar, com relação à
minha passageOJ. pela CVM, talvez •.a infelíz
participação nas exigências de mais de_ um-a
centena de_rcpublicações de balanços de companhias abertas. algumas delas instituições
financeiras. E, como membro do_colegiado
e, muitas vezes, como Relator, participei.
t.ambêm. do julgamento de inúmeros inquêritos administrativos.
Acreditando haver, àquela altura. encerrado a minha participaçüo junto à atividade
pública, eis que me vejo convidado, de uma
certa forma intimado a aceitar a incumbência
de me submeter ao exame·dc V. Ex<~ para
possível designação para o cargo de Diretor
de Fiscalização do Banco Central do Brasil,
com a indicação do Professor Ibrahim Eris
e da Minl:itra Professora Zélia Cardoso de
Mello, que é para submissão do meu nome,
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República Fernando Collor de Mello, a V.
Ex"', aqui me encontro para essa difícil, árdua
e espinhosa missão, mas com uma aceitação
~e minha parte calcada na decisão de. se
aprovado por V. Ex", dedicar de corpo e
alma a tal tarefa.
Acredito que o objetivo de ação fiscalizadora do Banco Central é a do acompanhamento -eh Sistema -.rina:nce~ro NaCiOriaJ.- bu::;cando sua estabilidade e solidez, visando o
resguardo dos interesses dos âepõsitantes,
dos credores e dos investidores.
Para se atingir esse objetivo é fundamental
que a fiscalização permaneça atiVa e denoda-

AbriJ de 1990

dani.Crite vtgilante quanto ao comportamento
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
dos. fiscalizados, no que diz respeito:
Haddad.
A preservação da fiel observância das dispo~ições legais e regulamentares;
·
O SR. JAM!l HADDAD -Dr. Eliseu
A-manutenção dos preceitos, da prudência
Martins, V. S• apresenta, na realidade, um
e _da s.eguravça;
curriculum que o credencia para oc_upar carÀ efetiva transparéncia de suas operações,
go para o qual foi indicado. Queria apenas,
informações e _demonstrações.
como Membro da Comissão do Senado FedeÉ função, portanto, também da fiscalizaral que analisou a dívida externa brasileira,
çáo, o zelo pela credibilidade do Sistema Fi~
perguntar a v. s~ quanto às atribuições que
nanceiro Nacional.
lhe cabem, dentro da estrutura do Banco
Para o exercício de tal importante missão,
Central, se uma auditoria da dívida externa
conta o Banco Central com os acompanha·
estaria dentro justamente da sua Diretoria?
mentos direto e indireto das instituições por
O SR. EUSEU MARTINS -Senador Jaele controladas, sendo o acompanhamento
mil Haddad, a função da fiscalização do Bandireto destinado à aferição, in loco, da real
síttJ_ação económico-financeira -da empresa, -co Central é com relação ao Sistema Finandá confiilbilidade_das informaÇões, da confia· ceirO Nacional. Acredito que todo o corpo
do Banco Central está abso_Jutamente apto,
bilidadc dos seus controles internos, da obse neceSsáfío for e -se determinado for riesse
Servância dos aspectos legais e regulamentipo de trabalho a que V. Ex' se refere.
tares a que estão submetidas, da sistemática
e. da política operacionais adotadas, etc.
O SR. JAMIL HADDAD -Mas não está
O acompanhamento indireto efetua~se meespecificamente colocado dentro das atribuidiante análise contínua das informações deri·
ções da sua Diretoria?
vadas, das demonstrações financeiras e ou·
O SR. EUSEU MARTINS - Correto,
tras periodicamente encaminhada:; ao Banco
Senador.
Central, análise essa que permite a verifi·
cação do andamento da instituição em partiO SR. JAMIL HADDAD - Vejo aqui
cular e,do setor em geral. propiciando ainda
que v. s• prestou serviços de cons-ultaria a
o_ direcionamento da fiscalização do seu asvárias empresas públicas e empresas particupectO direto, para os casos e áreas em que
lares. A prestação desses serviços a empresas
particulares, se deveu como funcionário desse detectam acréscimos das situações de risco.
Subsidiariamente. o acompanhamento indisas empresas ou como uma empresa de conreto se sustenta, também, no trabalho dos
sultaria que prestava serviço a essas empreauditores independentes, das Bolsas de Valosas, aqui citadas dentro do seu curriculum?
res e Mercadorias da Comissão de Valores
O SR. EUSEU MARTINS- Essas ati vi~
Mobiliários.
dades de consultaria sempre foram exercidas
Corri todo o processo se -f~ndamentando
por mim. na função de profissional autônofortemente na contabilidade das instituições,
mo; inclusive em minha empresa nunca tive,
que é a base da fiscalização, visualiza~se a
para o exercfcio dessas funções e o meu últin_ecessidade de se promover o contínuo a per~
mo emprego foi no Banco do Brasil em 1968.
feiçoamento do corpo fiscalizador nesse camquando lá trabalhei durante o perfodo em
po, princípalmente no que diz respeito aos
que estava estudando. Então, de lá para cá,
mais modernos conceitos disponíveis na área
a não ser na Universidade de São Paulo, não
contábil, à auditoria em sistemas com procestive nenhum vínculo empregatício, é lógico,
samento eletrónico de dados, auditoria analícom nenhuma outra instituição pública ou
tica e outras técnicas pertinentes.
privada,
Acredito firmemente na necessidade de,
O SR. JAMIL HADDAD -V. S' enfaa par de várias e valiosas técnicas, já em imtizou a necessidade de uma fiscalização mais
plantação no Banco. dar-se uma ênfase espeprofunda no sistema bancário das instituições
cial à obtt!nçáo de dados relativos à consolifinanceiras nacionais. v. s~ deve ter o conhedação completa e irrestrita -~a? empresas subcimento de que os funcionários do Banco
metidas a um controle -comum, a fim de se
Central ingressaram Já por concurso, altatera visualização da posição do gwpo, como
mente gabaritados, e que em nossa opinião
um todo, como .se fosse uma única empresa.
poderiam ser adequadamente reciclados, diTenho a vi.o:;ão de uma ação fiscalizadora
recionando-os, justamente, para essa função
que. de forma alguma, pode abrir mão de
de fiscalização.
seus poderes. inclusive, disciplinadores. mas
V. s~ acha que a estrutura atual do Banco
que precisa utilizar todas a!:i técnicas dispoCentral, relacionada com a fiscalização que,
níve_is para trabalhar pela preservação do Sissegundo entendi, pela sua colocação, se dá
tema Financeiro. pela sua expansão segundo
muito em cima de informações que são transas necessidades da economia como um todo,
mitidas ao Banco Central pela leitura, e tampela sua solidez, estabilidade _e pela seguranbém pela análise posterior em relação a essas
ça do depositante, do credor e do investidor.
Muito-obriga:dcr;Sr:-presiae-nre-. -------- -infOrllüiçOes;· -é Tdfa _uina fiscalização desses
o SR. PRESIDENTE (JorgeBornhausen) órgãos pelo Banco Central?
V. s~ a.cha que a estruturado Banco Central
-Passaremos agora â palavra aos Srs. Senadores para que concretizem as suas pergunrelacionada com a parte da fiscalização. ela
permite uma fiscalização profunda no Sistetas. Eu vou verificar se h<i Senadores já inscritos.
ma Financeiro Nacional?

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. ELISEU MARTINS - Nobre Se·
nadar Jamil Haddad, com relação ao corpo
todo d_o Banco Central, tenho a comentar
o seguinte: o cOrpo~ principalmente, de fisca·
lização, é um corpo co·m o qual tenho um
relacionamento bastante grande, conhecen·
do inclusive pessoalmente a maioria, pois na
época quando admitidos com o nome de audi·
tores, porque foi na Universidade de _São
Paulo, na nossa fundação ~ já citado pelo
nobre Senador. ao ler o meu curriculum ,.que houve um treinamento bastante intenso
..desses auditores, que também por concurso,
ingressaram na época de 1975/1976.
Então, tenho condições de dizer que, desde

àquela época, é efetivamentc faritástica a
qualidade técnica desse corpo. Esse corpo,
não tenho dúvida, tem condições de~excrcer,
no que diz respeito ã qualidade, uma fiscalização efetivamente pro-funda e bem feita.
Citei na minha apresentação que os dois
tipos de acompanhamento do Banco Central,
o indireto que é mais calcado nas informa·
ções, que recebe do mercado, mas _existe uma
atividade muito grande, também da fiscalização direta in loco, em que não se está baseando apenas as informações que Chegam
ao Banco, mas nas operações, nos documen·
tos, nos papéis, nas operações que estão ocorrendo, diretamente, na instituição financeira.
Se há alguma coisa que se pode comentar.
é com relação ao aspecto quantitativo, todos
nós sabemos que isso não é característica.
infelizmente, apenas do caso do Banco Cen·
trai do Brasil, nós sabemos que é caracte·
rística -de Receita Federal, da Comissão de
Valores Mobiliários e de outros órgãos de
fiScalização, que têm tido uma redução do
seu corpo, em termos quantitafivos, quando
o mercado vem crescendo enormemente e
se sofisticando. Então, as limitações que eu
diria, podem, eventualmente, e"xistir, são
mais de mitureza de quiritiaade dos inspe·
tores, e nada absolutamente com relação à
qualidade.
No que diz respeito ao seu comentário,
sobre o direcionamento para a fiscalização
do corpo todo do Banco Central, não estou
servindo agora ao Banco, mas é do meu co·
nhecimento que, atualmente, existe a possibi·
!idade de aqueles todos, com determinados
graus de nível superior, determinados diplo·
mas, que passaram pelos seus efetivoS -con·
cursos públicos, podem, mediante um trata·
menta interno, ser direcionados _para a _área
de fiscaliZaçãO, mesmo que hoje não estejam
numa área de fiscalização. Essa é uma medida
relativamente recente do Banco Central e
que pode, inclusive, permitir, em nloriieri.toS
principalmente de certas nf:cessidaâis mais
agudas, um direcíonamento lp3ior para essa
função do Banco CentraL
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores não tenho mais perguntas a fazer ao Dr. Eliseu. Quero apenas
deixar marcada a minha posição, desde a vinda do atual Presidente do Banco Central e
demais Diretores que aqui foram aprovados,
de abstenção, quanto à votação, em razão
do Projeto de Lei do Senador Itamar Franco.

que tramitou nesta Casa e teve aprov3.ção
por unanimidade, que ainda não se transfor·
mou em lei e se encontra na Câmara, mas,
por -uma questão de coerência, eu me absteiei
de votar, como fiz quando da indicaçãO do
Presidente e demais Diretores.
OSR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen"}
- Agradeço a V. Ex"
Concedo a palavra ao Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO- Dr. Eliseu
Martins, pelo seu currículo, V. S' tem passado
e tem trabalhado exatamente nesta função,
e tem condições de assumir, com galhardia,
a Dirctoria do Banco Central.
Dr. Eliseu, a imprensa tem noticiado que
determinados bancos, especialmente os bancos múltiplos, saíram um pouco da linha das
normas do Banco Central e, possivelmente,
serão bancos que precisarão ser fiscalizados
e examin_ados para saber se m~.o estão querendo mudar as normas que oricnt'!m o Banco CentraL Gostaria de saber, nesta oportu·
nidade, e V. s~ já deve saber, qual seriam
os erros que esses bancos cometeram?
O SR. ELISEU MARTINS - Nobre Se·
nadar, eu estou chegando ao Banco Central
agora e até o momento, sou um cidadão leitor
de jornais, conhecedor do que existe na imprensa. Efetivamente, não possõ dizer, de
conhecimento pessoal, de eventuais desvios
dessas institUições a que V. Ex• se refere;
a única coisâ. sobre a qual posso dar a minha
palavra é de que no exercício do cargo, se
houver esse tipo de desvio, todas as atitudes
necessárias Serão tomadas para o devido a jus·
te.
O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIORGOstaria, também, de perguntar a V. s• se
a sua filosofia é mais da fiscalização direta
ou da fiscalização indrreta do Sistema Financeiro, porque devo dizer que- já lhe conheço
da CVM e lá V. s~ teve uma brilhante atuação.
O SR. ELISEO MARTINS- Obrigado.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIORE quem passa pela- CVM com uma atuação
brilhante tem condições de ir para essa função
de fiscalização já â.- CaValheiro dos assuntos
pertihentesao problema.
O SR. ELISEU MARTINS- Acho que
as dUits -rormas são obrigatórias e se corrip!ementam, porque a fiscalização indireta apenas vat levantar uma porção de dados, mas
pode inclusive não detectar determinados
problemas que podem ocorrer e estarem camuflados nessas informações dirigidas ao órgão fiscalizador. E. além do mais, a fiscalização indireta pode, por outro lado, propiciar
um direcionamento da fiscalização direta melhor dirigido nos casos de maior necessidade
da atuação do órgão fiscalizador.
Realmente, depois dessa experiência, dentro_da Comissão de Valores Mobiliários, mais
reforçada tenho dentro de mim a convicção
de que é obrigatória a existência conjunta
de fiscalização direta e indireta. A fiscaliza-
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ção direta sozinha é, na verdade, impossíVel,
porque perde-se muito a qualidade, levando-se todo.o corpo fiscaliz_ador a ficar praticamente o tempo todo dentro das_ instituições
financeiras·. E é impossível, c.om os recuros
humanos existentes, esse tipo de atividade,
de tal modo que se cubra todo o sistema de
uma maneira absolutamente constante todo
o dia. Isso é impossível!
A fiscalização indireta ajuda o direcionamento da fiscalização direta. Normalmente,
a-s-atitudes "do órgão fiscalizador com relação
aos desvios serão-tomadas a partir da fiscalização direta. Mas, muitas vezes, essa fiscalização direta terá sido dirigida por indicadores
levantados pela administração indireta.
Então, para mim, é absolutamente necessária a existência das duas formas de fiscalização. Esse é o meu entender, é o que a
experiência tem me ensinado.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIORObrigado. Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (JorgeBornhausen)
- Concedo a palavra ao Senador Gerson
Cama ta.
O SR. GERSON CAMA TA - Sr. Presidente, são umas três ou quatro perguntas
que, na verdade, podem ser feitas de uma
única -vez.
Nos 'jõiilais e nas especulações, nas conversas, há uma enorme movimentação ein torno
de denúncias de' possíveis saques oriundos
de vazamento entre os dias 10 e 15. É claro
que podem ter ocorrido intuições e podem
ter ocorrido "intuições'', entre aspas. Esses
mesmos boatos, essas conversas que são CO·
muns, como é do conhecimento de todos nós,
falam muito em contas fantasmas, que eram
feitas nos bancos com a conivência dos gerentes dos bancos, quer dizer, pe~soas- que ti-nham dinheiro irregular depositado em nome
de pessoas inexiStentes, CPF inventados,
contas em nome de pessoas falecidas, cujos
-parentes nem sabiam disso.
Há também - e sente-se, várias pessoas,
pelo menos lá no meu Estado, falaram-me
disso - o que parece uma outra movimentação, na forma qe se ressuscitar essa econon:ija informal, que também lesa os cofres públicos pelo não pagamento de tributos. Já
há pessoas que exigem o pagamento dos alu·
guéis só em dinheiro, não aceitam mais cheque e, cerramente,vão fazer um giro à mar·
gem da lei, novamente, com dinheiro vivo.
v. s· vai exatarriente pani: o setorde fiscalização do Banco Central, que tem todas essas
·
atribuições.
Acho que é o desejo da sociedade brasileira
de que, até pelo bem de todos os brasileiro$,
e com a transparência que foi sempre uma
característica' da atuação de V. S•, quando
exerceu cargos públicos, essas coisas sejam
bem esclarecidas, bem abertas, através da fiscalização do Banco Central.
A pergunta: comO V. s• pretende sairdian·
te desses fatos? É também um apelo para
que sua ar,.ão, sempre a favor da transparência. MOra se torne mais efetiva nesse setor
t~o importante que v' s~ está para ·assumir.
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O SR. ELISEU MARTINS~ Muito obrigado: Senador Gerson Camata.
Não há dúvida de que esse ponto levantado
por V. Ex• é um ponto que, de uma certa
forma, acredito, já esteja até começando a
ser verificado. Acredito que o próprio Banco
Centr-al não ·estará esperando que o Diretor
de Fiscalização chegue para iniciar Css6--tipo
de atividade. Conheço todo corpo de fiscalização do Banco e acredito· que sejam até ati·
rudes já em h:iícío de fiscalização, de verificaçãO. Mas não há dúvida: que isso, como possíveis outros problemas, pode ter ocorrido, como não? A criatividade é terrível e o que
posso garantir é que todo o esforço da minha
parte e da equipe de fiScalização do Banco
Central será dirigida enormemente para todas as possíveis irregularidades que possam
ter ocorrido até o momento e que possam
ainda, infelizmente, vir" a Ocorrer:.
Além da fiscalizaçáo, eventual dete_cção de
probleipas ocorridos. penalizações, etc, meu
compromisso é também com uma palavra que
V."Ex~ utilizou: de esclarecimento, de divulgação, âe transparência disso tudo à sociedade. Acho que, neste momento, cada cidadão quer saber o que está pagando, se o seu
sacrifício é realmente -um sacrifício generalizadamente distribuído e se,"privilégio:.'' des·5a natureza, entre aspas, serão punidos. Ê
uma necessidade de sati:.façüo a toda a sociedade brasiiéíra·daquilo que, eventualmente,
estiver ocorrendo e for detectado. Muito

dores, _guer depositantes, quer investidores,
dCiltró do aspecto da confianÇa. além de todos os instrumentos__que existem no caso de
determinados tipos de contratos. Mª~ esta
confianÇa precisa, de" certa forma, ser resguardada e essa é uma das enormes funções
da fiscalização do B(!.nco:_ manter essa çonfiança e verificar se realmente o sistema todo
é efetivamente confiável. Infelizmente, sere·
mos obrigados, às vezes, a extirpar alguns
órgãos que estão doentes nesse corpo todo.
Em fi:.calização, para verificação do cumprimento de todas essas regras, tem que ser
feita dentro daqueles caminhos indicados de
uma fiscalização di:r:eta ou. indireta e conta,
também, com uma capacidade enorme da sociedade de detectar problemns. Tanto que
o Banco Central tem a característica de recc·
ber, às vezes. colocações, denúncias, como
essas já feitas-aqui e tem, inclusive, a responsabilidade de verificar a efetiva veracidade
desses· fatos,
O SR. MAURÍCIO CORRE A- A fiscolização nos bancos, também, à concessão .de
patentes, tem algo a ver com V. S•?

O SR. ELISEU MARTINS - A fiscalização de todas as instituições que estão autorizadas <!- funcionar por parte do Banco Central. Então, são Os bancos comerciais. bancos
cl_e investimentos, corretoras, distribuidoras.
banCos mÚltiplos, Sociedades de arrendamento mercantil, etc. Todo o Sistema Financeiro
__Nacional está sob a guarda do Banco Central.
o~rigado.
Daí o peso que sinto nos ombros num moO"SR PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
mento como este.
-;-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Cdtrea.O SR. MAURICIO CORREA- V. Ex'
disse muito bem: credibilidade, confiabilidaO SR. MAURÍCIO CORREA-'-'- Dr. Elide do S-istema Financeiro .
.seu. Sr. President~. Srs. Senadores, confesSabemos que o próprio Presidente Collor,
sando a minha ignorância, gostaria que V.
televisão, em vários debates, ao longo de
s• elencassé os principais itens da respon~a na
vários outros encontros, salientava sobre a
bilidade de sua diretoria, se fosse posslveL
intocabiliúade do .sistema de poupa_nça, do~
O SR .. ELISEU MARTINS - Perfeito,
ativo!. financeiros existentes na red-ç banc:.lria,
Senador.
HÕUve uma confíança gÚal do povo brasiA fiscalização do Banco Central 'cem como
leiro llm que essa poupança seria intocada.
objetivo final a manutenção do Sistema FiPosteriormente, a Dr Zélia, por reiteradas
nànceiro, a manutenção da credibilidade Ua
vezes. toinou a garantir. a tranqüílizar. a pasociedade. toda a economia no Sistema Financeiro. E para isso, ela conta com determi- -cificar a sociedade brasileira com relação a
qualquer incursão nessa área.
nados tipos de isntrumentos - como já coAté que provem em contrário, V_ s~. qUe
mentamos- e precisa dar a cobertura a toda
estão aqui depondo perante nós. merecem
a sociedade de que este sistema que capta
uma carta de confiança. merecem a nossa
recursos de todas aS pessOas f(sícas e_ jurídicas
:
_
está funcionando. tem condições de liquidez, expectativa.
Causa-me ou causou-me uma perplexidade
está com a sua estabilidade em dia, está efetienorme que o Dr. lbrahim Er:is esteve aqui
vamente desenvolvendo o seu papel dentro
e perante_~s~a Cq~~is_silo c!_e_ ~ssuntos Econóda economia, o que é ab~oluwmente importante e fundamental! A fiscalização está sem- micos. respondendo a duas ou três indaga~
ções de Senadores - ba~ta que se verifique
pre voltada ú verificação. Se tudo quanto é
os Anai$ daquele dia, para se constatar a manorma, tudo quanto é lei voltar a este setor.
neira enfática, a maneira categórica com que
está -sendo efetivamcnte.cumprida.
ele afirmou que não se mexeria em caderneta
É necessário que se tenha certeza de que
aquelas infoi'nut,!_;õcs dada~. não só ãs autori- de poup<mça. não se mexeria em over, b'-!,sta
d:.~des. mas aü público em _geral. são informa- _que se verifi4ue a maneira contundente como
çôes fidedigna:.. Se aquele~ balanços são re- ele afirmou isso aqui.
De sorte que fícamos naquela situação de
prese-ntativos da efetiva re<úidadc da empreambigüidade, ao saber se os depoimentos
sa, Por4ue l1 Si~tema Financeiro funciona
aqui representam algo de ponder:ívcl em maenormemente demw da caracto-ristica da
confiança. Todos. os nplil·adores ~ó ~ão aplica· tt!ria de respeitabilidade dt) que !.C Jiz pl;'rante
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esta Comissão ou se se ct,tmpre apenas uma
eXigência de nature~-cOnstitucional, para se
vir aqui atendendo o que dett!rmina a Constituição. _Ultrapassada essa fase, o Plenário
apóia e fica por isso mesmo.
Eu poderia citar aqui, Dr. Eliseu, dezenas
de casos, centenas, talvez, da minha convivê-ncia com a minha clientela eleitoral, porque eu sou de Brasília. .Imagine V. s• o que
sofremos. Eu poderia citar ~ituações. dramáticas as mais lamentáveis. as mais melancólicas com relação à maneira genérica com que
o Plano foi concebido.
São situações de pessoas que venderam a
padaria, um artesa-nato qualquer e colocar-am
aquele tiinheiro no over no dia 12, quando
foi no dia 15 estavam já sem condições de
movimentar aquela conta e estiio a( vivendo
em condições melancólicas. É inexplicável!
Há situação de pessoas que, vivendo daquilo que estava aplicado, padecem dos reflexos
drásticos daquela medida. Não. há ninguém
que queira dizer que não havia necessidade
de se impor uma medida para orienta( a nossa
economia, e arrumar a "casa".
Mas o que eu indagaria de V. $"_seria, em
síntese o s_eguinte: hoje é um fato conSumado.
O Congresso está examinando o Pacote do
Governo; o Presidente reiterá a sua posição
de inflexibilidade com relação a isso e não
sabemos o que. amanhã será decidido. Mas,
na verdade, há uma lesão irreparável na parte
que toca a esses pequenos poupadores, a esses que confiaram no sistema de credibilidade
que v. s· falou, quando disse que precisa
dar credibilidade ~ instituiçáo fiiüiOceira nõ
País. Não acha V. S• que esse sistema está
abalado diante do descumprimento da palavra oficial? Não acha que hoje a população
se recente com relação a isso?
--Naturãlriiente, o Banco Central já terá dados atê a respeito daqueles que sacam os seus
cruzeiros para guardar debaixo do colchão,
com relação à falta de confiança que já pa~sa
pelo Sistem'a ~inanceiro.
Como V. Ex• pretende contornar essa· crise
de falta de confiança desse povo que confiou
na palavra ofir.:ül e agora está diante de u_ma
realidade_ que é totalmente adversa do que
se promete!-!?
O SR E LI SEU MARTINS- Nobrt.: St!naúor Maurício Correa. entendo que. especificamente-. na minha possível função do Diretor do Fiscaliz~ção, a_ minh_a r~psonsabilidade
s"erá a da_ credibilidade das infor_mações dadas
pelo Sisteina Financeiro Nacional e da credibilidade da su_a soliez. da sua estabilidade.
No que diz respeito aos a!»pecto~ que vão
além da função do Diretor Ue Fiscalizaçào.
da confiabilidade da população, como um endo. concordtt que esse-é um pedaço do esquema. não é todo, ma~ vai além daquilo que
compete a esse cargo dentro do Banco Central.
Então. quando estou falando em credibilidade. em confiabílidade, estou falando à estrutura do s.iSteill.a, com relação à fOrma cOmo
ele está em termos de solvência. em termos
de condições de continuidade e. dentro dessa
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linha de pens-amento, .é que a Diretoria de
Fiscalização pode. especificaménte, se_ postar . .t: a credibilidade, é a confi_ãbilidade do
sistema em si, da sua estrutura, da sua condi-

ção de continuidaqe ,_das informações que ele
está· preStando ao mercad_o.
Coni referência à' posSJVe-1 riação da população_em relação ao fatos do pacote, isto vai
além do que é a função do Dii'etoi' de Fiscalização do Banco Central. É claro que, fazéndo
parte de uma equipe de Governo, tembérn
terei o meu dever... ·

O SR. MAURÍCIOTORREA -

O se-

nhor falou. por váiias vezes~ em creail5itidade, e isto está embutido, evidentemente,
na sua atividade.

O SR. ELISEU MARTINS -

Exató, e

vai me caber uma parte disso, Acredito que
o mais ~mportante, hoje no qu·e diz respeito
à área-específica da fiscalização, é a credibi·
lidade do Sistema Financeiro, que vinha com
uma determinada estrutura e está sofrendo
uma série de conseqüéncias neste momento,
e o que todos nós como depositante~.- como
credores, como investidores,,_ queremos, no
meu entender, é verificar que- esse Sistema
continua nos propiciandQesse tipo de confi~
bilidade e de s,egurança.
Caberá a essa Diretoria Uma parte de todo
o processo, mas não vai ser uma função exclu·
siva da Diretoria de Fiscalização a manutenção, ou, :eventualmente até, um certo peque·
no resgate desse tipo de confi~mça.
Coin relação a de.teiminad.os comcÕtáiios
feitos pOr- V. EX•, ~eU Só ~e perffiitiria faZer
uma colocação muito pessoal,__apenas me pergunto: OiLde chegarta _a, nqs~~,-?ociedade, a
nossa-eConolni<i, -se coritírtr.iâSSeÔlás-cóino 'es~
távamos? Então; a miilha C.õlcicação é-sempre
de_ compa,ração-np:o cOmfiqi.t_ele momento di·
fícil que todos nós vivemos hoje_- eu tambérri -tive os_ meUs pToblemas pessoais; tam·
bémsofri os efeitos do pacote ..,.,-~mas a minha
colocação. e o que me levou a vir participar
do Gov_erno, ãceitando um convite- eu não
perticípei de todo o processo <_!.nterior -;foi
verifiç-.u que, efetivam-ente; .medídas estão
sendo tomadas- dwas, terríveis para rodos.
nós. Mas quando olho e vejo -que, agora,
nós temos uma alternativa, temos a possibilidade efetiva de chegarmos a uma situação
muitO melhor do_ que a_ que tínhamos antes.
que_ já não -era mais alternativa, era um cam-inho único, então eu me siilto t.im pou-Co aiiviãdo e, de .uma certa forma. disposto a trabalhar
no processo de recuperação de todo esse sofriri:tentó fie lo qual estamos passando.
Concordo com V. Ex• de que há por parte
de todo e qualquer cidadão brasileiro uma
ponta, no mfnimo, de _surpresa,.e acredito
que a confiabilidade não só no Sistema Financeiro Nacio'nal, mas na ecohomía e nO 'Go·
verno como um rodo, deverá-_ser obtida, a
médio prazo, cóm ó !ruc_êSso ·cto_ plano. Aí,
talvez, vai ficar para tcida a população não
privilegiada - como nós ~ bem claro o
quanto terá v:alido esse sacrifício, e vou ter
naturalmente uma responsabilidade nessa
parte', mas será uma responsabilidade limi·

tada à credibilídade_do fundonat'nentO do Sis·
tema Fiminceiro N.3ct0il<it.
'· ·
~o SR. MAURÍCIO CORRÊA-Pergun-

to a V. E~: Nós sabemos que no Governo
passado havia uma tendência muito grande
a privilégios, sobretudo_para o Bradesco_quc,
inclusive, operou corrio cã"mara de compensação num certo momento. Nós sabemos da
facilidade com que estende os seUs "teridões"'
pelo Brasil afora, iilclusive outros bancos desse ranking de bancos poderosos, fortes. que
controlam atrav.é.ide Iobby, através de pres·
Sõés, atraVéS"_a·e informações da imprensa.
Uma sétie de gestões .. O pensamento do se·
nhor é fiscalizar, efetivamente, a rede bandria, inclusive_enfrentando esses_magnatas, esse banqueiros que têm controlado a noSsa
economia até agora, com uma severidade,
com um castigo enorme? Ê Pensamento seu
atuar de forma que não haja privilégios para
oS banqueiros de pririleira linha, esses que
detém o poderio no Brasil, ou o senhor acha
que não terá condições de enfrentar os "tanques" desses poderososo banqueiros?

O SR. EUSEU MARTINS -Sr. Sena-

dor, apenas me permitindo não citar nomes
de instituições- apesar de muitos dos fato:.
serem públicos. Ao entrar na Comissão de
Valores MObiliários, o Primeiro probleffia.
no dia seguinte à minha posse, foi uma de~er·
min·ada em.presa estatal, de uma- área bastimte sensível, õãci era da área .financeiri:t- acho
que _é máis ôU menos fácil de" Perceber - .
que tinha Rublicado um balanço que continha
incorreçõeS: "ela, ~na _-verdade, tinha prejuízo
e estava demonstrando lucro. Então, eu tinha
que me sentir~muíto {eliz corri relação àquela
srtuâÇãõ, porque roi um teste: ou vamos efe:ti·
vam.etltê refazer essa deriwilstraçãO e dar a
informação correta ao Mercado de Valores
Mobiliários ou~ eniàO -vO_liamos_para casa. E
o balanço foi repUblícaâo. _
TiVerrios; âenrro do's processos de ré:elabo~
ração. de correçáo ele. informações e nos in·
quéritos, infeliZmen-te, penalidades -pai-a ...
Quanto se trata _ele_ penalidacles h~ sempre
uma situação infeliZ, ·mãS iiveino~ e pa,riicipei
de inquéritosonde.h6Uv~_ puriiçóes a pessoas
ou a in_stituiçõeS_ fiqàO:ceiraS do .m-aior porte
neste BraSil. Eu. apenas- se_ V. Ex~ me permitif =-_riãú:Cifaria nonies jJUblicainente agora. mas são dados públicos à disposição de
V. Ex~-- poderia, inclusive, se- necessário,
mostrar-, porque tenho toda uma carreira,
tenho toda uma noção de _cidadania profis·
sional, não dependo do Banco- Çe_ntral, já
achei que minha funçã9 públi:ca estav·a termi·
nada ao fim da CVM, quando f~i procurado
insistentemente. pelo Pro_fe~sor Ibrahim, pela
professora Zélia, para virmos aqui e, exatamente, a colocação foi: "Você vai para ser
aquilo que rem sido e aquilo que acha deverá
ser ao longo do tempo"._
E minha posição é, realmente, de uma certa
inflexibilidade_ com rela_ção a qualquer tipo
de desvio ou a qualquer tipo de privilégio.
Se, em algum momepto, não puder ser o pro·
fiss_ional que tenbo procurado ser ao longo
do tempo, minha primeira providência será .
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Vl)ltar para casa: tenho a universidade, tenho
o meu cargo garantido, não dependo- nun-

ca dependi -_de nenhuma vinCulação com
nenhum tipo de grupo privado ou de qualquer
outra natureza ... Saí da CVM em oitenta ...

O SR. MAURICIO CORREA --Além
dos cruzados rétidos, não é?

O SR. ELISEU MARTINS -

(risos) ...

quando saí da CVM, uma coisa _interessante
foi que muita gente espe"rava.que fosse trabalhar- voltar a trabalhar-na área de consul·
to ria; dediquei-me de forma integral à universidade e à nossa Fundação de Pesquisas Contáf?eis e a tarefas financeiras; exatamente
quarido tive as maiores e melhore_s oportu·
nidades de mercado foi quando me dediquei
absolutamenteà universidade, onde tenho
mihha vida: Consigo trabalhar bem e lá está
guardadinho -não está perdido.
Não tenho nenhum tipo de problema de
consciência ou problema material que me impeça de continuar sendo o que procurei a
vida toda ser; claro que com falhas, Com er·
ros, que são absolutamente naturais, mas no
que depender, no que for do meu conhecimento, ne-nhuma situação dessas a que V.
Ex~ alude seria por mim permitida.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhaus~n)
-Concedo a palavra ao Senador Mário Co·
vas.
O SR. MÁRIO COVAS -Sf: Présidei1te.
Srs. SenadoreS, Sr._ futuro diietor dO Banco
Cen!!_al ,_ ~ãci consig~ dissociar a figura do prO·
fessor, que traz a esta Casa e à Nação um
enor~ecurricUlum do qual V. Ex• é.portador,
da' figura d<? ocupante de um dos cargos de
diretoria do B<l;nCO Central. Por isso, é muito
po~sfvel_qüe at~ !Jlesmo_extravase, tendo em
vlStá as balizás ele seu conheciniento, extravaSe os )iniifeS ~da -fUftÇãO esr)ediica pãra a
qual V. s~ é convocado; até por que, asso·
ci<:lda à _diretoría"que dírigirá. v. s~ vai executai um outro papel: vai ser co-particípante
~~-l!~_a diretoria,_ o que hoje c:ons9-tui o nú·
cleo mais forte ·de poder deste PaíS.
Ouço de todos os economistas, d.e todos
os apreciadores e ·de todos os estudiosos a
afirmativa de cp_.Je, a partir da edição do últi·
rp.o Pacote, o suCessó s.e.conce:Utrana maflipu·
lação de uma determinada torneira, cuja cha·
ve está em mãos do Banco Centrif e, portanto, esta instituição concentra. hoje, a maior
dose de poder existente ne.ste PaíS.
V. s~ tem um curríc\,1\o com um enorme
acervo de obras realizadas, inclUsiVe na área
de contabilidade, na área atuarial, na área
de cu_stos etc. Queria "fazer~lhe uma pequena
pergunta, uma primeira pergunta, valendo~
me dos seus conhecimentos técnicoS: V. Sf
vai ter que enfrentar o fato de que cada uma
das instituições financeiras terá que apresen·
tarem suas contabilidades os efeitos do Plano. Um prime"irÕ problema que poderíamos
analisar aqui, em face de uma figura profUndamente conhecedora do assunto, é que tipo
de terminologia se vai usai? Como é que V.
s~ aprovará as contas, tendo em vista essa
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terminologia? Como é que_ V. S1 classificarú,
por exemplo, a reten~ão feita nos depósitos
à vista no Banco? Como V. S· classificará

a retenção feita nas cadcrnetas_de poupança?
Como V. S! dassificará quaisquer das outras
retenções? Elas seriam clm;sificadas contabil·
mente coroo um alongamento da dívida interna? Cl)ffiO uma morãtória da dívida interna?
Como uma renegod~ç_ãp da_ clfvJqa int5!rna?
Como um conftsco na dívida interna? Como
um empréstimo compubório, ou como uma
requisição pura e simples? Volto a insistir,
valendo-me do alto conhecimento de V. S·',
gostaria de saber.como esse tipo de operação,
se foi feita até agora, aparecerá contabilmente de forma a que o Banco Centml possa
considerar a validade e a lisura dessa operação que, afinal, editadas as medidas provisórias, vai caber ao Bunco Centrar fi~Calizá-!as?
Com a titularidade da conty em rclao:.:ão
a qual se configurarão esses vnlores,_que nascem de um fato que não está bem determinado qual é, mas que cu gostaria de sabe_r,
tendo em vista o conhecimento de V. S', qual
a sua sugestão em face desse assunto, qu31
a nomenclatura que, afinal, designará a_ conta
relativa às re_tençõcs seja cm depósitos à vista, seja em caderneta Je poupança, seja em
títulos a curto prazo, enfim, em todas as modalidades que percorrem o Plano?

O SR. ELISEU MARTINS - Nobre Senador Mário Cova~. inicialmente, faço um
pcqu~no esclarecimento: há uma outra Jiretoria específica de normas, que, inclusive, já
está empossada, a quem cabe a responsabilidade_ pela normatização, nesse sentido, pelos detalhamentos, inclusive classificações,
condificação etc., de_.to_das essas contas, e
as primeims normas relativas a essas operações íá foram divulgadas ao mercado.
O segundo é o que diz respeito à responsabi\ida<.lc da verificação de todos os cumprimentos, normas das instituições financeiras~
e muitas das colocações feitas. por V. Ex• são,
provavelmente. com relação ao balanço em
si do prüprio Banco Central. para onde esses
recursos foram transferidos, e dai, também
este a~sunto especificamente foge da alçada
da fiscalização, da Diretoria de Fiscalização.
Entendi, acredito bastante bem. o alcance
da sua indagação. e o que tenho a comentar
é que as classificações desses valores realmente são difíceis tecnicamente, de uma çerta
forma até com relação a cfctiva intenção dos
próprios detentores dessa titularidade, porque a inrençào de p3rticipar de: leilões, a intenção de permanecer com esses valorc~ até
o final do período. cada credor' de~se:; recursos est::í vendo naquilo um alongamento do
seu realizável ou está vendo a figura de uma
eventual perda de valor com relação ao que
deixaria de obter no caso de uma antecipação
via leilão. por exemplo.
Então, essas classificações são realmen~e
difCceis. A sua pergunta é bastante corpplicada e o objctivo dela mais ainda. Confesso ..
O SR. MÁRIO COVAS- Quero saber
como é que ela classifica a operação, indepen-

dente de como da venha a ser classificada
na COiúabilidade pos_terior.
O SR. "ELISEU MARTINS- Perfeito.
EsSas classificações, no que diz respeito aos
c-redores. vai depender muito de sua intenção
de efetivamente manter esses recursos até o
seu resgate final, quando seria pura e simplesmente_um alongamento mesmo ou de eventuãlmente fazer algum tipo de utilizaçüo ante·
cipada com o risco de: perda, quando deveria.
efetivaffiente. ter o devido registro Jesse potencial de não rcçuperaç\lo de valor.
No que diz respeito à contabilidade do lado
do Governo, propriamente dito, tudo foi
sempre comentado como uma forma forçada,
infelizmente, de along::~mento. Quer dizer,
Wdos esses valores foram, desde o início.
mencionados pelo próprio discurso do Presidente Ft!rnando Collor, naquela manhã, junto a todos os seus Ministros, em que o Presi--dente falava sobre o problema do alongamento.

Ó SR. MÁR10 COVAS- A forma compubória do alongamento não é, afinal, um
empréstimo compulsório?
O SR. ELlSEU MÃRTIN-S- Senador. não
soU "Jurista e não tenho a mínima condição
de formalmente dar qualquer tipo de resposta
a V. Ex-'. Confe~so que não sei. Estou convictÇl. p~t isso e_MOll il~eitando e&5e convite. porque estõu na minha concepção como cont<t·
dor, como auditor, mas estou convicto de
um alongamento. concordo com V. Ex', forçado; infelizmente. as circun~tâncias e a situação econômjca como urn todo levaram à obrigatoriedade de se ter esse fórceps no que
diz respeito à dívida interna.
Com relação aos detalhe:-. técnicos de contas! volto a repetir a V. EX"' que as regras
já foram dadas ao Sistema Financeiro Nacional e são da alç0:1da da Diretoria de Normas.
O SR. MÁRIO COVAS- Eu tinha mais
intere:.se no conhecimento técnico. ou seja,
como V. s• vê a medida, como é que V. s~
-classificaria a medida, independente do artifício de natureza contábil que se usa oportunamente para qualificá-la, seja na contabilidade
das instituições financeiras, seja na contabilidade do Banco Central. O que cu queria
é que V. S" tentasse definir que tipo de operação final é essa que levou a esse tipo. não
sei como dizer. de confisco. de empréstimo
cOmpulsório. de alongamento compubório,
de moratória. de requisição ..

O SR. ELISEU MARTINS -

Senador.
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forçada, porque foi decisão unilateral da empresa. E foram terríveis as discussões. indu~
sive. em relação aos aspectos tt!cnicos. deta·
lhistas e contábeis no que diz respeito às classificações.
Permanecem os problemas de-ssa natureza
com relaçüo àquilo que ainda hoje é crédito,
mas que podt! vir de novo a transformar-se
em participação societtiria.
Então. nós estamos tendo um problema
muito maior. mas na verdade não é um problema que se pode dizer iniciado no País..
neste momento.
O SR. MÁRIO COVAS-É bem verdãde
que naquele tempo não estava em-vigor a
nova Constituição _gu_e determina que isso se
faça por lei complementar.
E a medida provisüria está longe de ~er
lei complementar.
Acho que nós esgotamos por af esse tema.
Gostaria, novarnante, de apelar para uma
situação que se não é hipotética, é verdtldeira, para que eu pudesse verificar que tipo
de tratamento nós teríamo~.
Um jornalista me contou, recentemente.
algo que lhe havia sido transmitido, até para·
doxalmente, por um professor de Filosofia.
durante uma aula, onde ele contava a seguin·
te pass::~gem verdadeira. real: há 6 meses uma
empresa publicou o seu balanço e lá no patrimônio líquido ela incluiu como capital. como
bancos, 2 milhões de cruzados e em caixa
300 milhões de cruzados. Dez dias depois,
a empresa recebeu a visita da fis_calização.
Na rubrica do caixa, trezentos milhões de
cruzados vis-à-vis a dois milhões de cruzados
em banco. uma quantidade exagerada para
que se guardasse em caixa. E supôs que naturalmente aquilo decorria Uc operações pouco
lícitas. E chegou à empresa, e o proprietário
da empresa disse: "Realmente~. e.!>.tou muito
tentado a diari~mente aqui ver o meu dinheiro. De modo que ele guardado no meu co·
fre". O fiscal pediu a ele para ver. Ele disse:
''Pois não". Abriu o cofre e mostrou o dinheiro. E havia ali, naquela altura, 298 ou 302
milhões de cruzados ou algo parecido- já
haviam passado algun_s dias do balanço. Dez
dias depois, ele recebeu uma comunicação
da Receita Federul, aconselhando-o_-_e conselho da Receita Federal é bom seguirmm.
- a aplicar o dinheiro; afinal, com uma desvalorização como a que tínhamos naquele ins·
tante, era quase inadmissí:vel para a saúde
de uma empresa que ela deixasse dinheiro
o cofre. Naturalmente. portano o mesmq sen·
timento que eu portaria. ele foi e aplicou
os 300 milhões de cruzados (risos).
Pergunto a V. S' que tipo de conselho o
senhor dari::~ numa situação dessas?

poss<J fazer um cÕmentário adicional? Essa
não é uma situação ab~olutamente nova no
Pats. inclusive. nas épocas recentes. Nós tive- .
O SR. ELISEU MARTINS- O que era
mos o caso, por exemplo, do::; emprêstimos
disponibilidã.de no arivo dessa empresa virou
compulsórios, formalmente rotulados como
provavelmente um realizável a longo prazo.
tal à Eletrobnb. que foram feito!> ila forma
É o único conselho que dou como contador.
de empréstimo compulsório e, inclqsivc, clasqtre muda a classificação da conta. Realmensificações_ contábeis, como V.G~lores realiz:.'ite. é uma situação bastante dramática essa
veis, recebív.eís em dinheiro e que depois.
colocada por V. Ex".
tudo bem, d~ntro de uma legislação que já
O SR. MÁRIO COVAS- Há uma preoadmitia essa possibilidade, foram transformacupação dentro desta Casa, que afinal reflete
dos em participação societária de certa forma

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

uma preocupação generalizada na Nação,
com relação a ativo financeiro. Até então,
a caderneta de poupança era reconhecida por

todos nós como de alta confiabílidade, sem
nenhuma sofistic::H;-ão, porque tradicional·
mente convocava a pequena poupança, c de
uma seriedad~ inconteste, tanto que, ind~
pendenrementc da instituição e de onde _e:la
estivesSe, o Governo lhe dava-unia gãrUiitia

de até 3.soo._urcs. que recentemente pas:-;ou
a 3..500 Valores de ReferênCíà, hOje algo em
torno de 1,4 milhão de cruzeiros.
O Pacote faz algumas•coisas com a caderneta de poupançã. A primeira delas é a criação do Imposto sobre Operação Financeira
na retirada de caderneta de poupança. Ora,
se algo parece claro- e eu gostaria de: confir"
mar com o senhor, voltando ao ~eu cabedal
de conhecimento - é que a operação de saque numa institUição de liquidez diária, como
é a caderneta de poupança. não pode, em
hipótese alguma, ser incluída entre aquelas
operações que. tipificadas na Consrifuição
como fontes de origem de tributação, apontam na direção do IOF. Não é uma operação
de câmbio, não é uma operação com valor
mobiliário. não é uma operaçãO de seguro.
Portanto, desde_ logo, parece muito ilógico
cobrar Imposto de Opemção Financeira sobre operaç<io de saque de ellderneta.
Mais do que isso: a opemção é cobrada
acima de dez mil BTN. E!-it<Í muito distante
de ser o valor que o Governo garante não
no depó!:.ito nas suas instituições, mas no dt:pósiro cm qualquer instituição finanCeira. Se
ele tem o controle sobre o proces;:.o dcs~u~
instituições via Banco Central, e!C pode dar
garantia, para estimular a poupança, ate o
valor de 1.4 milhão de cruzeiros ou algo em
tomo disso e garantir o depósito.
Portanto. ainda que o IOF fo~se possível,
parece pouco lógico, ab~traído o aspecto da
inconstitucionalidade, que se cobrasse o imposto dentro dos limites que, mesmo fora
das instituições governamentais, o Gowrno
garantia na caderneta de poupança. Mab do
que isso, parece pouco razoável que se tente.
.. se o objetivo é meramente a liquidez. ainda
é comprccnsfvel; se o objetivo, põr outro lado, é conter a especulação, já se torna mais
contestável.
Tenho tentado, ao longo do tempo e sem
sucesso, conseguir alguns dados que me permitem avuliar es.:.a situação. Não sei se V.
s~ já se apropriou desses dados. Mus gostaria
de vê-los confirmados ou desmentidos aqui.
Para conseguir esses números, toffiêi por
base algumas informações que, aqui ou ali,
vi as figuras representativas do Gov-erno emitirem na televisão. A mais corrente ddãs é
que com uma liberação de cinqüenta mil cruzeiros estari<~m atendidas nove-nfa por cento
da-; cadernetas de poupança. Eu, num dos
jornais, encontrei um artigo do Jornalista
Teodomiro Braga, onde ele faz umas pode rações que me pareceram bastante severas. Escreve ele que na caderneta de poupança há
um depósito total de trinta e cinco bilhões.
de dólares dos quais ficaram retidos vinte e
seis bilhões. Foi usando esses dois números

que tentei fazer a conta para verifkar onde
chegavam. Nu1_1ca soube e nem consegui saber qual é o número total de cadernetas de
poupança existente no País e, muito menos,
qual era o volume total de _depósito em caderneta de poupança. A mim criou curiosidade
em s_aber se não era verdade, por exemplo.
que. liberando cinqüenta mil atingia-s~ noventa por cento; de repente liberando cem
mtl, atinge-se noventa c nove por cento. A
rigor o Governo quer pegar o peixe gordo.
suponho.
Bem, com esses números- não sei até
onde eles são corretos - pude me permitir
fazer uma conta de aproximação. Porque temos nove bilhões de dólares retidos, se ~e
admitir que a média dessas cadernetas de
poup:tnça de quarenta mil cruzeiros dá noventa pnr centO do tOtal. A partir daí tiro
o tOrai de números de cadernetas de pou,
pança.
Essa conta. 4ue é uma aproximação extremamente grosseira - reconheço - deu-me
um total de dez milhões de cadernetas de
poupança no País. Conseqüentemente, os outros dez por cento, ou seja. um milhão de
cadernetas de poupança representam os vinte
c seis bilhões de dólares que ficaram retidos.
Ora, quando divido isso, _chego à CO[Ic!Usão
de que cada uma de!>sa!-. outras cedernetas
de poupança tinham vinte e seis mil dólares
de depósitos, ou seja. o equivalente a um
milhão e quarenta mil cruzados.
O que me leva a inquirir :;c realmente essa
média de cinqüenta mil cruzados_ foi. a rigor,
alguma Coísa cuj_o objetivo era tentar separar
o poütJ<íclor do especulador, ou se, simplesmente, ele serviu para cumprimir a liquidez?
Não atesto a validade dos dados. Estou
lhe fornecendo aquilo que, afinal. decorre
de algUmas conta!. feitas por notícias de jor,
na!. Quem sabe v. s· já tenha e!. te!. v.:ilores
no seu acervo-e. portanto, pudesse me oferecer o conhecimento real de tudo isso.
O SR. ELISEU MARTINS- Bem se vé
por que V. Ex·', que eu saib<l. engenheiro
de formação, está numa Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. MÁRIO COVAS- é por acaso.
O SR. ELISEU MARTNS- Não é não!
Como disse a V. Ex" não participei de nunhuma parte do processo do Plano Brasil Novo.
Não tenho como lhe re!>ponder essas indagaçôes. Não estou no Governo. Sou um_ candidato. Não tenho acesso a nenhuma outra informação. além daquela já do domlnío público.
No que diz respeito a todo o protilema do
Impo!-.tn Sl)bre Operação Fin<~nceiras, ele
veio-no bojo dus medida!. provisória5 e. indu·
sive. toda a sua fbcalização não é mais competência do B~nco Central, mas da Rcce!ta
Fedê-ral . .E:-ritão, acô.lba- fugindo completamente da área da Diretoria de Fiscalização.
Senador Mário CiJVi.l~. de qualquer maneira, seus dados levantados são extremamente
interessantes. Inclusive. tomei nota de vários
Jeles aqui. mas não tenho <l mínima condição
de desmenti-los ou confirmá-los.
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O SR. MÁRIO COVAS- Vou fazer um
apelo especial. Gostaria que amanhã- mui·
to provavelmente já confirmado o seu cargo
- v. s~ fizesse a genttleza de confirmá-lo
tanto quanto possível.
Finalmente, gostaria de fBzer uma última
pergunta sobre algo que me tel_!l preocupado
tremendamente. A partir da edição do Plano,
é evidente que alguns setores até pela sua
complexidade, pela sua dimensão, pelas con·
seqüéncias aí decorrentes em todos os setorcs
da atividade econõmica, da polític<l de rendas, da política _cambial. é evidente que a
maioria dos sctores da economia bro:tsileira,
ou da sociedade brasileira, enfrentaram algum tipo de crise - no mínimo a crise de
compressão. Hoje, o sistema bancário ainda
não s_e_capacitou de todo o manancial de medidas a serem tomadas, portanto, ainda não
deu curso a uma série de coisas que constam
das medidas provisórias.
Há indiscutíveis problema!> !:.alariais. Tenho hoje um recorte de jornal, que li recentemente, mediante o qual o bóia-fria, destinado
à colheita da cana, está sendo pago a partir
de 15 de março. exatamcnte pela metade do
preço diário que recebia anteriormente. Tenho notícias de que há negociações para redu·
ção da jornada. embora se fale muito na cha·
mada bolha de con5umo. Parece-me um pouco a necessidade de se recuperar a confiaça
no próprio- sisteina.
-Mas, o que me parece é o s-eguinte: Há
um setor que com muita rapidez, no contrário
dos outros, se reestruturou: é o setor de especulação. Veja V. Ex" que o Pacote foi anunciado numa quinta-feira, ou numa quarta-feira. e na segunda-feira seguinte, no primeiro
dia em que os bancos abriram, continuamos
a ler nos jornais a Cotllção do dólar no paralelo cm cruzado novo e em cruzeiro, ou seja,
não só não conseguimos eliminar a moeda,
isto é. o dólar paralelo, como acrescentamos
dois preços no dólar p<~rale!o. Começamos
a ·contá-lo em cruzados e cm cruzeiros. O
que parece ter expandido o mercado de espe"
culação. porque começou-se a tmbalhar coin
o valor no paralelo e começou-se a trabalhar
com cruzado novo no paralelo. São nitidas
e clara~> as informações que temos a partir
de vendas feitas em cruzados novos.
Certamente, V. Sa. terá a responsabilidade
de fiscalização das instituições oficiais. Pergunto: quem vai fiscalizar as não-oflciais?
Quem vai fiscalizar essa retomãda, com eSsa
saúde inegável do mercado especulativb?
O SR. ELISEU MARTINS - Nobre Se·
nador, hOje de manhã, vendo uma nova norma com relação à liberação dos cruzado~ das
entidades assistenciais. senti uma coisa parecida com o que V. Ex" sentiu, ao ver esses
porblemas relatados. Aparentemente, algu-mas erúidades assistencíais recebendo cruzados, quer dizer, Joações falsas em cruzados,
elas podiam transformar os cruzados em cru,
zeiros. E vem agora então. o impedimento
de que isso continue a ser feito. Quer dizer,
só o estoque de cruzados do-dia 19, se não
me engano, é que pode ser convertido. Mais
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uma evidência da verdade co,locada por V.
Ex'
Porque a especulação é semp~e a primeira
a tomar a iniciativa, aq-uela- que- passa 24

e

horas por dia sempre pensando em como burlar uma norma que levou horas, dias para
ser montada. E passa 24 horas por dia apenas
pensando nisso. Portanto, tem uma capaCidade muito grande de rapidamente se adapt'!-r

As outras especulações fo~a ~o-âmbito da
Diretoría de_ f:<:.calização, _qualquer conheci·
mento da nossa parte será no_sentido de_e_ncamínhar ao setor devido para as iniciatiVas cjue
forem necessárias.
Obrigado.
~O-SR. MAURíCIO CORREA -Estou
seguro que V. s~ é eleitor do .Senador Mário
Covas.

às novas circunstâncias, às novas regras. Isso
nunca vai acabar. Infelizmente, todos os maO SR. EL!SEU MARTINS - Como di·
les da sociedade são aparentemente eternos.
ienl os legisladores: o _voto continua secreto.
E a ·resposabilidade de todos os órgãos con~
troladores do Gov_erno~ dos legisladores. no
O SR. MÁRIO COVAS - Ele mostra
meu entender, é de brigarmos conStantementanta competênCia como eleitor e Diretor do
te contra isso, para ma~termos sempre no
Banco Central.
nível mínimo possível. Se quisermos acabar
com tudo. primeiro: ·para algumas coisas será
0 SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presi·
impossível; segund-o: a. sociedade talvez_acadente, tinha deixado talvez em razão de sentir
be pagando mais caro do qu_e o benefício da
nas respostas que o Sr. Elisell _está- dando
completa eliminação.
a este PlenáriO. para fazer ao final uma for·
No que diz respeito a todas essas· atividades
rnulação relacionada com um requerimento
de especulação. existe uma- realmente que_
de minhà aútoií'a e- aprovado pela mesa do
se encaixa dentro da responsabilidade do
Senado, para que todas as aplicações, saques.
Banco Cebtal. que é a verificação do mercado
transferênci~s de aplicaçOes do dia 15 de feveinformal de ne"gócios com di,qheirq. Que( direiro a·o dia 15 de março fossem. além de
zer, o mercado paralelo do. dinheiro. Isso é
NCz$ 500.000,00, eittr-egues_a esta Casa para
realmente .uma responsabilidade do Banco
um<t análise em razão de informações seguras
Central.
-.. de .vasamento que teria acontecido após o
Inclusive, há poucos diã:s. conversando
dia da edição do Planó.
com algumas pessoas de. dentro do Banco
_ oe.loimi g~~_-pet-iüntO V. s~ se 'esSa
Central, vi que apes-ar de todo esse esfô.rço
fi~ca.li~ção~ dã.vossa Diretoria, é que estará
do Banco Central em estar ·atendendo nesses
encarregada de íazer o levantamento para
dias a todas as pessoas físicas que lá vão conque as_ informações •.dentro do praz-o legotl
tar seus problemas, querem algum esclarecide 30 dias, sejam dadas ao Senado Federal';!
mento, querem elucidação, querem medidas
que resolvam. seus problemas, mesmo numa
·~O SR. EUSEU MARTINS:._ Senador Ja~
situação de dificuldade como esta, foi-ille c'omil Haddad, não tenho coflhecimento desse
mentado que o Banco CenüaJ já estava c_om
seu pedido, se devidamente aprovado e den·
uma equipe trabalhando-no mercado paralelo
tro de to_da a legi~lação em vigqr ~· provalvelde dinheiro.
-mente, se_ isso chegar realmente ao Banco
Porque, ele sempre houve, mas de repente
Cetra!, é claro que será de_responsabilidad-e
algumas outras bolhas - vamos usar_ a_ exdi:\ Diretoria de FiscalizaçâO. E esses dados,
pressão do dia- de especulação aconteram.
se dentro d~ toda a tramitação necessária,
E at_é que para -mim a satísfaÇâ"o_ é rriuito grãillegal, exigida, chegar à ni!nha responsabilide,_quer dizer, a situação já estava dentrÇl
dade não há dúvida que tódos os esforços
de atgum~s dessas bolhas detectadas. procuserão enviados; no sentido de seu integra!
rando eliminar esta possibilidade.
cu.mpnriieiito e de"ntro· do esPaço exeqüível.
Tive muita experi~ncia peSSOal dentrO da
Comissão de Valores Mobiliários, pórque
Ó SR. JAMIL HADDAD- Muito obritambém o mercado paralelo de lançamentos
gado.
irregulares de ações, de debêntures sempre
existiram.. Há sempre os expertos ganhando
em cima dos incautos. Inclusive. às vezes,
O SR~PRESIDNETE~(Jorgé Bo;nhause~)
em algus casos, não é nem- espáteZa. é-descO--Solicito, na continuidad.e dos trabalhos.
nhecimento da legislação, mas na maioria
ao Senador lrapuam Costa Júriior pira colo~
desses casos é·sempre de má-fé.
car o seu relatório a respeito da Mensagem
Então, no q·ue diz respeito à especulação
n•.o 92/90, e convido o Presidente da Comissão,
no mercado, que é da responsabilidade do
Senadox_Raimundo Lira, para assumir a pre~
Banco Central, mesmo sendo de instituições
sidência dos trabalhos, ao mesmo tempo in·
não oficiais -'-"estou entendertdo a expri.<>são
fonno que as duas votações, para economia
entidades _ofi.cíaiS "aquefas que estão habilide tempo, serão realizadas separadamente no
final
da reuniãO. -tadas ao exercício desse mercado. Então,
aquelas instituições ou pessoas flsicas que não
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIORsão habilitadas no exercício das atividades ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores. nos termoS
próprias do Sistema Financeiro Nacional.
do art. 52, inciso UI, aJ(nea "d", combinado
elas e todo e:qualquer conhecimento que V.
com o que estabelece o art~ 84, inciso XIV.
Ex• ou qualquer pessoa vierem a ter e levar
da. Constituição Federal,_o Senhor Presidente
ao Banco Central da ·existência disso será de·
da República submete· â cOnsideração do Se"
vidamente fiscalizado e essa atuação será coinado Federal a escolha do Doutor Joubert
bida. Não há dúvida aigt!ma.

·a
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Furtado para exe!cer o ,cargo de Diretor de
Administração do Banco _Central do Brasil.
A Mensa_gem Presidencial é acompanhada
de ótimo Curriculum Vi ta e do indicado, no
qual se acham apontados os elementos evi~
- denciadore~ de sua plena capacitação para
o exercfciç>_ daquele cargo de elelada respon·
sabilidade e importância, a saber~
• Ciências Económicas, pela Universidade
de Brasília (1974)
• Cursos-Especiais:
1. Brasil!Al!lérica Sociedade de .inglês
llrasma (DF)-- 1974n5
-~ ·
2. J. Henry Schroed.er ~USA
Curso sobre o merCado monetário norte-a·
mericanoBraílíã (DF) - nov/75 .
3. Swíss Bank Coiporation- SUiça
Curso sobre mercado financeiro internacional
Brasma (DF) jun/76
4. Banco Central do Brasil
Curso para Promoção ao Nível II (Caint)
Brasília (DF)- jun/agó/77
·
5. First Boston Corpoi'ation --USA
__ Seminário sobre o mercado de capitais sorte-americano
Brasma (DF) - .dez/77
6. Morgan Guaranty Trust Bank of New
York- USA
.
·Curso Solire o mercãdõ de cãmbi~ort"e-a,me"ricano
New York -.jan/fevl78
7. Union Bank of Switzerland- ~uiça
Seminário- sobre operações de banco_s tn·
ternacionais
- Ermitingen -- marn8
8. Federal Reserve Bank.of New Iork-USA
Seminário para Bancos Centrais
New York- out/78
• Mis.<>õ_es Especiais:
1. Salomori Brothers- USA
Estágio na:-sãla de operaÇõe-s de câínbio
New York-:- jann8
2. First Boston Corportition :._ trSA
Estágio sobre o mercado de capitais norte·
americano
New Yoik --fev/78
3. _ MeÍrilÍ Lync;:h f'Jerce Fenner e .Smith Inc.
-USA
.gst~gio nS:_ s~l-~_ <:i~,pperaçõe~ ô~ ~bio
New york.- jàn/78
4.- Barcla_ys Bank Limi~eçl. ~Inglaterra
Estágio na sala de __operaçóes de _cântbio
Londres,- ago/78
·
5. Diversos banclueiros estrangeiros
Programa d~ visita a _bancos do mercado
finanCeir-O internacional e eStágioS ·ern salas
de operações.de câmbio_(inclusve com vistas
à implantação da sala de operações interna~
ci~na:~s q_o 12_~~co Centr<!]).
New. York, Chicago, Londres, Paris. Amsterdam, Frankfur~. __Bruxelas, Z1-1dch, Oslo
e Madri- 1979/80 e 81
6. Instalação da" Sala de Operações Inter·
nacionais dá Banco
Central dQ .Brasil
Brisilia (DF) -1978/Í983
• Experiência Profisslonal:
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-Servidor do Banco do Brasil S.A, por
Concurso Público (1964)

-Servidor do Banco Central do -Brasil,
onde exerceu as seguintes funções:
l) requisitado para a Inspctoria Geral de

Bancos- Rio de Janeiro (RJ) -1966
2) transferido para a Gerência -de Operações de Câmbio

(Gecam}- Rio de Janeiro (RJ)- 1967
Cargos em comissão:
Auxiliar Técnico- 19ó8
Assistente Administrativo -1969
Assistente Técnico -

1970

3) Departamento de Operações Internacionais (Defín)
Brasília 1972
Cargos em comissão:
Assistente - 1972
Operador Chefe de Câmbio - 1977
Chefe da Divisão de Operações, gerindo
a sala de operações do Banco Central, incum·
bida da administração das reservas em moeda
estrangeira do país e das operações de câmbio

-,- 1980.
Servidor do Grupo Boa Vista (Banco e outras instituições financeiras); Onde exerceu
as seguintes funções:
1) Diretor Gerente para a área internacional e de câmbio Rio de Janeiro (RJ) -

1983
2) Ditetor Executivo para a área internacional _e de câmbio Rio de Janeiro (RJ) -

1985
-Servidor, novamente, do_ Banco Central
do Brasil, onde exerceu as seguintes funções:
a) Departamento de Desenvolvimento do

Pessoal (DESEN)
Brasilia (DF)- 1987
Cargo em comissão: Chefe do Departamento
Principais atividades desenvolvidas no DE·

SEN:
1. criação da Assessoria de:_ Relações
Funcionais, encarregada da administração de
conflitos organizacionaiS, pessoais e funcio·

nais- (OMBUDMAN/Ouvidor};
2. reformulação da Polttica de Pessoal;
3. reformulação do Plano de Cargos e Salários;
4. aperfeiçoamento da sistemática de seguridade e assistência médico/hospitalar;
5. instalação de assessoramento sindical
e do Comitê de Relações Trabalhistas;· e
6. instalação de sistemas de administra·
ção!avaliação do desempenho do funcionalismo.
Atualmente é_Chefe do Departamento de
Desenv_olvimento do Pessoal (DESEN) do
Banco Central do Brasil.
Como pode ser observado, o indicado possui grande experiência tanto no âmbito do
Banco Central do Brasil, quanto na área bancária privada. A estes adiciona-se, igualmente, uma apreciável bagagem de participação
em vários eventos e missões especiais.
Esses elementos, em sua conjugação, constituem atributos de grande valia para o apropriado exercício de funções púbUcas e de administração, no que tange à qualifi6lção profissional.

Os dados do Curriculum Vitae do Dr. Joufurtado, constantes deste Relatório, nos
fazem acreditar que o Senado Federal tem
elementos suficientes para apreciar a aptidão
do indicado para o desempenho da missão
de alta responsabilidade e importância de Di~
retor de Administração do Banco Central do
Brasil.
b~rt

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- A Presidência passa a palavra ao Dr. Joubert Furtado, indicado para o cargo de Diretor de Administração do Banco Central do
BrasiL
-

O SR. JOUBERT FURTADO --Exm"
Sr. Presidente da_ Mesa, Senador Raimundo
Lira, Srs. Senadores, autoridades presentes,
Seilhoras e Senhores, é com subida honra
que _hoje compaieço a essa egrégia' Casa, símbolo maior do ordenamento democrático da
sociedade brasileira.
Neste momento, não poderia deixar de.
inicialmente. agr<tde_cer ao Exm" Sr. Presidente da Rep~blica, a Exm• Sra. Ministra
de Estado da Eçonomia, Fazenda e Planejamento" -e ati EXm" ~sr. PiesfdeJfte do Banco
Cen"tral do Brasil a indicação de meu nome
para o exercício de tão relevante função, a
de Diretor de Administração do Banco Central.
Gostaria, ainda, de solicitar a c-ompreensão
de todos os presentes para o fato de, ao me
apresentar, fazê-lo mediante a leitura de um
texto. Técnico que sempre fui durante a totalidade do exercício de minha vida profissional
- não me sendo usual, portanto, a prátic.1
da Oratória-, entendi mais adequada a pré·
via organização das palavras ora trazidas à
apreciação de V. Ex" como introdução à sabatina da qual, na condtção de _argüido, irei,
com satisfação, em seguida participar.
Senhoras e Senhores, vivemOs tempos diffceis, tempos de transformação.
A época- <ituál é companheira de p!ofundas
e eXtensas modificações nos mais diversos
quadrantes do horizonte humano.
A cena internacional aponta a- derrubada
do Muro de Berlim como símbolo maior das
modifica-ções que presentemente varrem,
com maiorou menor intensidade, todo o
mundo.
No Brasil, as recentes eleições presidenciais representaram um marco de grande sigoficado, com a transição para urna nova época
na vida nacional, nucleada na convivêncTa democr~tica, no voto direto, na participação
popular.
Procura ingressar, desta forina, no~so País,
no concerto das nações mais diretamente afinadas com os valores da modernidade, de
democracia poi(tica, com justiça social e liberdade econômica.
Esta nossa int-roduçãO no espaço da model-nidade ocorre em um momento em que a
vida social, em geral, e o sistema financeiro,
em particular, registram uma tendéncia à universalização de técnicas e comportamentos.
A partir da crescente transformação do
mundo na "aldeia global" a que já há algum
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tempo se referiu McLuhan -transformação
esta que encontra sua gênese na criação de
sistemas de informação que possibilitaram a
integração dos mercados de mercadorias, financeiros e de capitais, com o gerenciarnento
de_ ati vos e passivos passando a se estender
às mais diversas latitudes e longitudes-, não
mais _é possível pretender o isolamento _ou
o alhe<~mento ao cada vez maior inter-relacionamento entre as diferentes naçOeS e blocos
económicos.
·
O Brasil, que em dêcadas atrás apresentava
~eu co01ércio -in-ter-naciOnal praticámerite restrito às trocas movimentadas pelos portos de
Santos e do Rio de Janeiro, se vê, neste fifi
de ~éC:!llq, através da sua inserçãO: defillltiv~
no campo das comunicações moderna~. parti·
cipante de uma complexa e rica rede de interdepências, forja-das pela universalização das
inforrria"ções. daí derivando_ uma c~escente
irriportância de múltiplos fatores eXtefnos.na
vida económiCa brasileira.
Imersa neste co_ntexto_ m_a_is g~ral de reçí-_
proca influência entre nosso Pals e_ as demais
nações, uma xez m~is a sociedade brasileira
é chamada a participar do combate ao mal
maiOr de nossa econon:ti~~ _a intlaç_ão ...
Ein r:azão q_isso -e de suas atribUíções _técriF
cas, uma vez mais compete ao Banco Central
o d~sempenho de papel çle destaque e_responsa.bilidade, papel este maior do que aquele
que, ao longo do.s últimos 25 anos, a.ele.coube
repres_entar.
(A propósito da atua~ão do Banco d1-n:ante
o último quarto de século, desde sua_ criação
pelo Congresso até os dias de hoje, entendo
gue_, no geral, atendeu o Banco Central à~
expectativas da sociedade quanto a seu__desempenho, tendo em vista sua decisiva participação na implantação e desenvolvimento
de_ um sistema financeiro moderno e sofisti·
cado, Com a c.riaÇã() de íÍlúmeroS instr~ffien·
tos de poupança e intermediação financeira
e variados e especializados tipos de institui·
ções financeiras. j
·
Retornando ao"presente, voltemos ao tema
do destacado lugar destinado ao Banco Cen~
trai.
São funções classicamente atribuídas a um
banco central: bancO dos banCos. banco emissor_, _agente do governo, executor da polttica
de moeda e cá~dito do país e depositário das_
reservas internacionais.
E, corno recentemente afirmou diante dessa Comissão O Presidente lbrahím Eris·. é o
Banco Central o guardião da moeda nacionaL
Assim, e no atual quadro de esforço de
controle da inflação no país, onde certamente
cabe ao Banco Ceri.trãl um deCiSivo PaPel.
oportuno se torna, segundo entendo, a abor·
9agem, mesmo que ligeira, de algun~ impor·
tantes aspectos da atuação do Banco.
..Quanto à_ discussão em torno da ipdepentiência ou_ da autonomia do Banco Central,
penso que, se desejável, tal independência
ou autonomia deva ser, não uma simples coo·
cessão, mas sim uma conquista do Banco junto ao Poder Legislativo, conquista esta fun·
dada na credibilidade granjeada pelo Banco,
em sua prestação de serviços à sociedade.
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No que respeita ao gerenciamento mais
amplo do processo ~onómico, entendo necessário estar o Banc~o Central atento àS
transformações permanentemente operadas
na teoria económica. que deve incorporar faw
tores psiccrssociais, comportamentais, sociais, enfim. em sua análise, o que demanda
tod.a uma nova sensibilidade para a adequada
consideração da resposta oferecida pelos
agentes econômicos às iriiciativas de governo.
Acerca do relacionamento do Banco com
as instituições financeiras, julgo imPortante
a retomada do clássico e positivo papel do
sistema financeiio de, sob o risco inerente
a toda e qualquer atividade económica levada
a efeito sob o capitalismo, conceder crédito,
apoiar as atividades produtivas, devendo caber ao Banco Central não somente vigiar c
orientar, mas, prillcipalmente, com o uso
sua firme ·presença moral, recolher e tratar
as informações relativas ãú sistema financeirO
"ex-ante" e não «ex-poste". Incumbirá, ainda, ao Banco Central, zelar pela ampliação,
em grandes traços, da qualidade do sistema,
com o investimento na aproximaçã"o do Banco com o meio acadêmico e o mundo financeiro, do que deverá resultar uma maior racionalização dos procedimentos adotados no
universo das finanças. ·
'
Este rol de iniciativas implici, porém, para
seu pleno desenvolvimento, o estabelecimento de um sistema permanente de fornecimen·to. pelo banco, de informações ãQ Congresso
Nacional.
Senhoras e Selihores: ·
Neste momento, em que tão elevadas atri·
buições são cometidas ao banco, uma questão
de pronto _se coloca: encontra-se o Banco
Central prepai-adO para Oferecer resposta aos
desafios a ele hoje colocados?
Julgo ser pertinente ahordar em dois níveis
esta perguQta.
Primeiramente, necessário se faz localizar
o Banco Central no plano. inais geral onde
·se inscreve.
A atividade administrativa, ativTdade-meio
das organizações, era no passado considerada
uma açáo menos nobre, se comparada às atividades-fim das instituições, quer fossem elâs
·públicas ou privadas, militares ou civis, nacionais ou estrageiras, o ·que conduzia a uma
deterioração crescente da qualidade do trabãlho administrativo. Hoje isto não mais oco'r·
re, ao menos nos termos e·m que se efetuava,
com a moderna administr'ação das empresas
não mais disqiminando os quadros administrativos e proporcionando estudos aprofun~
dados acerca da área. Presentemente, a idéia
de satisfação dos empregado~ como condição
para a plenitude da produtividade é valor amI?lame~te ~c~ito en!re -~s-_ teorias_ administrativas vigentes.
__
Lançando um breve olhar sobre a evolução
histórica das instituições, Constata-se que, -em
reação à secundarização em que se enContrava, de menor prestígio em relação à áreafim, a área-meio desenvolveu o que se poderia denominar de uma tirania sobre a área·
fim, em razão de contar ela com o controle
sobre os diferentes· meios de que a atividi· _

oe

de-fim o_brigatoríamente tem de lançar mão
para o cumprimento de suas finalidades. As·
sim é cj_ue;· da tiranía do velho guarda-livros,
transitando pela tirania do sistema de recursos materiaiS e ainda pela tirania do antigo
Departamento de Pessoal -este quase sem·
pre entendendo a burocracia não como um
meio mas como um fim em si, com a hipervalorizaçãõ dos registras cartoriais. sem se dar
conta que um processo, carimbos e papéis
envolvem em sua génese, fatos. pessoas, sentimentos e, não raro. aflições, dramas e injustiça ......;, chegamos hoje, no reino da cibernética, à rirani3 da informática. que atua no
sentido da construção de um enclave_ de saber
no interior das instituições, com o uso do
hermetismo de linguagem e da mistificação
de ·um conhecimento que. em sua natureza
última, envolve uma operação lógica simples.
Desta forma, o que na atualidade se impõe
é a luta pelo maior equilíbrio entre o reconhecimento conferido às atividades-meio e às ati·
vidades-fim das organizações, com a mais
equânime partilha entre elas dos resultados
do trabalho das instituições. Particularmente
no que respeita ao Banco Central, que já
se encontra em posição destacada relativa·
mente ao equilíbrio entre as áreas-meio e as
áreas-fim, a maximização de tal transformação poderá se viabilizar com a ainda maior
interiorização pelo corpo judicial do pleno
significado da missão institucional do Banco,
com a incorporação, pelos funcionários. dos
valores da cidadania, com a conseqüente
emergência da figura do funclonário-cidadão,
sintonizado com os objetivos maiores da socie~_?de a que pertence.
Em segundo lugar, c ainda cm referência
à questão de encontrar-se ou não o Banco
Central pra[mrado para oferecer resposta aos
altos desafios a ele hoje colocados, compreendo que a prática recente demonstra que
ao menos-em· larga me~ ida cablvel seria re-sponder afirmativamente a tal pergunta.
A boa qualidade do trabalho desenvolvido
pelo grupo de funcionários do Banco mais
diretamente envolvidos com a série de iniciativas üriplicadas pela edição do recente con·
junto de medidas económicas não pode deixar de ser aqui registrada.
Dotado de um corpo funcioilal constru-ído
a partir de Processos seletivos .operados através de concursos públicos, conta o Banco
Central com um continegente de funcionários
de eLevado grau de qualificação profissional:
Entretanto, em que pese situar-se presen·
temente o Banco Central em um patamar
elevado de prestação de serviços à sociedade.
a dinamização hoje imposta à esfera econô·
mico-financeira da vida nacional demanda do
Banco o desenvolvimento de um esforço de,
f>eánanente modernização, <i_ue tenha como
resultado a manutenção da possibilidade do
melhor desempenho de suas atribuições.
Neste sentido, me permito tecer a seguir
algumas considerações a propósito das responsabilidades imediatamente afetas ao Di·
retO"i-" ae Administração do Banco Central.
O D~p~~t~mento de Informática se ocupa
da infonnatização dos diversos procedimen-

À bril de 1990

tos levados à prática no interior da organização e em suas relações com a comunidade,
de que é melhor exemplo a rede Sisbacen
de teleprocessamento, que conta com cerca
de 25.000 pessoas atualmente cadastradas pa·
ra acessá-lo. Situado em posição estratégica
no processo de modernização da instituição,
esse Departamento tem como seu principal
desafio manter o Banco sintonizado com a
produção de vanguarda de um segmento cien·
tífico-tecnológiCo cuja marca mais característica é sua impressionante veloddade de
transformação. Merece registro o fato de ter
sido a informática a grande alavancadora do
processo de racionalização do Banco Central.
O Departamento de Administração Finànceira se incumbe das ações atinentes às funções contabilidade, administração financeira
e orçamentária. Adotando uma visão de orçamento-programa e com suas atividades informatizadas, goza o Departamento de elevado
grau de racionalidade administrativa. oferecendo, em conseqüência, informações confiáveis para a tempestiva tomada de decisões.
O Departamento de Administração de Recursos Materiais responde pela gestão de uma
diversificada pauta de instrumentos de trabalho, que abrange desde o papel e a caneta
até as instalações do edifício-sede do Banco.
No contexto de austeridade em que. está colo·
cado. o exercício da administração pública.
caberá a t:sse Departamento a proposição de
medidas de contenção de dispêndios, de que
são exemplo a redução de despe~s de custeio
e a solicitação de anuência do Poder Legislativo para a alienação de parte do património
imobiliário do Banco.
_ O Departamento do Meio Circulante realiza os serviços de suprimento e saneamento
do. meio circulante naCional e ainda dá Suporte operacional às negociações com ouro real i·
zadas pelo Banco Central. E_nçontra-se em
curso um processo de modernização de suas
atividades, com a gradual mecanização do
trabalho de conferência e reconferéncia de
cédulas que ingressam em circulação ou dela
são retiradas.
,
O Departamento de Desenvolvimento Interno cumpre a nobre missão de gerir os rt!-cursos humanos da organização e do planejamento administrativo da institUição. Sucessor
do antigo Departamento de Pessoal, incorpora à sua nominação o concel.to de desenvol·
vimentO como expreSsão de uma nova men_talidade, de maior valorização da dimensão
qualitativa nas iniciativas tomadas junto ao
corpo funcional, em substituição a mais tradicional preocupação com o·s aspectos tão-somente quantitativos. numéricos, no trato com
os funcionários. Desta forma, deverá encontrar desdobramento a política de investimento na permanente ampliação da qualificação
técnica,_ gerencial e operacional do funciona·
lismo, com a· contrapartida da institucionalização de mecanismos de administração de
desempenho dos funcionários.
Estas~ em li_nhas gerais, as principais características de que se reveste o fazer cotidiano
do futuro Diretor de Administração do Banco Central.
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Senhora~ e Senhores:
Assim como Lincoln, eu tenho um sonho.
Um sonho que, guardadas as evidentes diferenças de proporção, se me afigura nobre
como aquele do estadista norte-americano:
o sonho de. integrado a um colegiado da mais
alta responsabilidade dech;6ria - e aqui creio
ser adequado o elogio do trabalho coletivo,
sempre superior ao labor individual - . pautar minha atuação pela absoluta colocação
do projeto de otimização da execuçãn das
atividadcs-meio que porventura venham a !'.e
encontrar sob minha gerência a serviço da
consecução das atividades-fim do banco, tendo primacial e diuturnamente cm cOnta a máxima "serviço público é servir ao público".
Um sonho de, síncera e firmemente desejando ocupar a posição para a qual me encontro sob indicaçãO- e -eSte desejo honesto
e tenaz assume para mim efetiva relevância
para o melhor desincumbir-se de responsabilidades assumidas, uma vez que o desestímulo e o enfado derivados do mero cumprimento de uma obrigação são os mais fortes
inimigos de qualquer realização ....;...., saber
conjugar esforços vários no sentido da continuada modernização da instituição junto a
qual, com orgulho, ao longo de tantos anos
venho realizando meu trabalho.
Srs. Senadores, autoridades presentes, Senhoras e Senhores:
Vivemos tempos difíceis, tempos de tni.nsformação-.
Mudar certamente não é fácil, não é simples, não é sem dor.
Porém a mudança é irmã da esperança,
é parteira de um novo BrasiL
"Navegar é preciso", afirmou o poeta, secundado por um dos mais respeitados integrantes deste Poder a que hoje, por uma im·
periosidade do pacto democrático, ven~o
submeter minha indicação para o exercícw
do mais elevado posto a que pode almejar
um funciOnáriO de carreira do Banco Central
do BrasiL
E. se na-vegar é preciso, necessário se torna
projetar o possível lugar onde chegar. e, mais
que tudo, querer chegar a algum lugar.
Animado pelo sonho de, navegando, descobrir os caminhos que conduzam à passagem
para o futuro. penso e sinto como algo factível
o participar, mesmo que com uma modesta
contribuição, da edificação de um novo tem·

po.
Muito obrigado.

O SR- PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Concedo a palavra·ao nobre Sen:.~dor Mau·
rício Correa • para fazer sua ínterpelação ao
Sr. Joubert Furtado.
O SR. MAURÍCIO CORREA- A pergunta é muito simples.
v. s~ conhece bem a vida__administrativa
do Banco Central, inclusive na parte relativa
ao pessoal. E há um grande contencioso que
é pertinente à definição jurídica dos funcionários do Banco Central: se eles são, na verdade, bam::ários ou se eles são funcionários
públicos. Em víitude desse paradoxo, têm

surgido interpretaÇões e até divisões internas
para efeito de sindicalização.
Gostaria de saber de V. s~ se já tem uma
posição firmada a respeito desse _paradoxo?

O SR. JOUBERT FURTADO- Iiustre
Senador, V. Ex• tocou num ponto muito importante da vida das relações sociais, relações
trabalhistas e funcionais do Banco Central
como entidade.
Infelizmente, o quadro jurídico que seco·
loca no Banco Central, hoje, em relação às
relações trabalhista::., náo é tranqüilo.
A Constituição, em boa hora, em 198H,
nos trouxe a possíbilidade de sindicalização,
o que acho muito importante para o adequado desenvolvimento interno das relações do
funcíOnillísino e da própria progressão da entidade como um todo.
Ao lado de permitir sindicalização, até :ntão vedada, ela trouxe, aínda, no seu bojo,
a necessidade de leis complementares. Es~s
leis complementares ainda não_ editadas,
principalmente a lei do regime jurídico único
e a lei complementar pelo que tratará, certa·
mente, do Sistema Financeiro Nacional, ela,
por definição, necessita da regulação do que
será o Banco Central no contexto do Sistema
FimirlcelrO Naciomil inclusive, no seU contexto maio"r administrativo. Em função disso,.
até hoje não temos, com perfeição-, a qualificação do funcionário do Banco CentraL De
acordo com a•Lei n" 4.395, que tratava, inclusive, da parte administrativa do Banco Central, éramos tratados co[_llo bancários, mas
com certeza sempre fomos servidores públicos; desde 1965 sempre fomos servidores públicos.
O que se coloca é que não temos uma preci·
são jurídica onde nos inserirnios. Isso tem
trazido transtornos internos devido, como V.
Ex• bem colocou, a uiua diVisão iilterna de
grupos que -acabam perturbando o correto
encaminhamento das ansie-dades do fundo·
nalismo, que acho poderíamos alcançar muito mais em termos de relações internas, relações trabalhistas, se não houvesse essas divisões. Mas estamos impedidos de nos posiciona_nnos formalmente e oficialmente, juridicamente, pela imprecisão da ausência da lei
complementar e da lei do regime jurídico único. Enquanto isso não ocorre, temos nos valido do Judiciário, que, no ano passado, manifes.tando~se .aceiéa da contenda entre exataQl~te.as duas facções que advogam represen·
tafividade do funcionalismo do Banco, p.;ira
aquele dissídio. se posicionou pela representatividade de uma delas.
Então, estamos obedecendo, neste mo_mento, o que o Judiciário nos determinou
que .fosse obedecido, que é o reconhecimento .
de uma entidade enquanto não há ordenamento jurídiq:> maior da lei complementar.

e.

O SR. MAURÍCIO CORREA bancários?

Pelos

O SR. JOUBERT FURTADO- Não,
o que foi reconhecido foi o Sindicato Nado:
na! dos Funcionários do Banco Central. E

Terça-feira 17

1343

um sindicato que -se registrou -para representar, diria que quase exclusiva ou praticamente, o funciOnãlismo do Banco Central,
fofa do contexto do sindicato dos bancários.
Esse sindicato foi reconhr;Gido pelo Pleno
do_ Tribunal Superior do Trabalho como sendo a parte naquele dissídio. Então. temos
nos pautado por essa manifestação do Judiciárto, conquanto lamentamos que não tenhamos uma possibilidade de termos isso definido, porq-ue- vem irihanqüilizando 'o seio
do funcionalismo e tem dificultado_ mesmO
o encaminharilento dos anseios do funcionalismo devido a essa divisão da representatividade dos funcionários junto à Diretoria.

O SR. MAURÍCIO CORREA- Mas o
Departamento Jurídico do BaRco Central
opinou já c-onclusivamente sobre um aspecto
ou outro, ou não?
O SR. JOUBERT FURTADO - Não_
O Departamento Jurídico opinou que, em
existindo a necessidade da lei complementar,
da lei do Regime jurídico único, eSsas_ duas
leis deverão determinar a condição do que
é o funcionário do Banco Central, tendo em
vista que hoje ele está impreciso. N6s somos
servidores públicos, com certeza, mas não
temos nenhuma possibilidade de criar uma
distinção em face do que existe aí. .
.
Como a lei corilplementar do Sistema Financeiro, presume~se, venha com ordenamento próximo à Lei n" 4,595, que também
dá díretrizes administrativas, e inclusive trata
do corpo funcional dos funcionários do Banco
Central, então, realmente, o que se tem hoje,
ao nfvel do ordenamento jurídico, é uma imuma área cinzenta
-precisão - eu diria em que nóS' aguardamos, ou do Judiciário
ou· do Legislativo, como propriamente definido, e obedeceremos., como se_mpre, as definiÇOes que vierem do Legislativo ou do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Raímundo Lira)
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Dr. Joubút Furtado._ do currículo de V. s~. independentemente de haver tido uma experiência
em grupo privado, verifico que toda a su~
vida é uma vida funciOnal no Banco Centrar
do :Brasil: na Inspetoria Geral de Bancos,
na Gerência de Operações de Câmbio, no
Departamento de Operações Internacionais
e. posteriormente, no Departamento de Desenvolvimento de ~Pessoal, na atividadc da
criação da Assessoria de Relações Funcionais, na reformulação da Política de Pessoal,
na reformulação do Plano de Cargos e Salários. no aperfeiçoamento da Sistemática de
Seguridade e Assistência Médico-Hospitalar,
na instalação de Assessoramento Sindical e
do_ Comitê de Relações Trabalhistas e, finalmente, na instalaçãO do Sistema de Adminis-tração e Avaliação do Desempenho do Funcionalismo.
Vejo. portanto, que V. S• é o únic'! integrante dos quadros do banco na alta direç-do
do Banco Central. Da exposição- que V. S·
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fez, já percebi que pretende colocar as atividadcs-meio a serviços das atividad~s-fim.
Agora. na contramão, como seria isso? Ou
seja. V. Ex•, sem dúvida. depositário de, não
digo reivindicações. mas de uma espécie de
grande confiança por parte dó corpo funcional do banco. ou ati! depositário de queixas
ou de reclamações dentro da instituição. Ela
só poderá trabalhar bem na medida em que
haja uma organicidade. Como será a contramão dessa mão? Ji.í que V. 5 1 s~ propõe a
facilitar as arividadcs-fím. como será o relacionamento e a intt~gração?1~~0 .inC pitrCce
que está muito dentro da polsação sangüínea
do funcionalismo do Banco Central. Como
comportar-sc-â V. S"? É uma curiosidade que
tenho.

O SR. JOUBERT FURTADO -Senador
Hugo Napoleão, como- príniei61 I'CtifíCãÇão·,-acho que somos dois funciõnàrios compondo
a Diretoria, eventualmente .. Somos dob. O
outro já foi aprovado, e cu fui índicado pelo
Dr. Gu~tavo Loyola. também t.le carreira.
Quanto ao ponto que V. EX" colocou, muito importante, eu cOlocaria o scguinfi~. Acho
que temos que nos pautar com extremo profissionalismo. O banco tem se inserido sempre numa condição de orgão técnico. O ~eu
funcionalismo tem sido considerado sempre
um funcionalismo de caractcrf!>ticas técnicas
e de grande adesão â profiSsionalização do
corpo funcional do bancá.' · ·
·
Entendo que há prebt"Up'ações, na medída
em que um funcionário vá para _uma área
conduzir as atividades adminbtrativas, inclusive as de pessoal e possa - eu colocaria
até de maneira mais abrangente - ter um
e~tpírito coorporativista acendrado, em dcrrimento mesmo do objetivo maior da instituição; cuja missão é servir a sociedade.
Acredito que, na minha vida profi~sional,
tenho já alguns eventos de renúncia, mesmo
a cargos e posições, para não negociar posições filosóficas ou sistema de trabalho que
considero inadequados. Considero que o cor·
po funcional do Banco Central se colocará
totalmente à disposição da Diretoria, dentro
do campo técnico, c furá tudo ao seu dispor
para que todas as medidas técnicas do st!u
âmbito de trabalho sejam conseguidas. sejam
alcançadas o máximo de eficiência nesse campo.
Na composição de uma série de atividades
que o Banco Cenrral tem criado recentemente, inclusive como a parte de rel_a_ções trabalhistas, que são um fato novo no B-a-Õco Cen·
trai, e uma :;êrie de relações funcionais. o
funcionário tem se comportado, porque infelizmente nós temos uma figura num certo
ponto de t!mpregado-cmpregador simultaneamente. com uma lisura digna de nota, porque não tem deixado â parte a sua miss<io
de estar embutido em si a missão social do
Banco, e não simplesmente a sua _condição
de funcionário.

PÕr isso mesmo. tem sido fácil esse relacionamento. na medidtl em que os pleitos não
têm sido dc!>cabiJos, não tem sido de ordem
puramente fisiológica; té:m sido fortemente
colocados a um nível mesmo de z_nanutenção
da instituiç<io íntegra c com bom serviço junto
;)_comunidade.
Não sei se fui claro suficie-ntemente para
responder a pergunta de V. Ex-'.

O SR. HUGO NAPOLEÃO -

Ouer di-

zer, é o sentido da intçgração. qual a noção
de integração, tendo em vista. sobretudo a
diretoria ser de administração. de integração
com os demais membros, independentemente da quesHio de correlações atividaJe~·fim
e atividade:s.-meio, quer dizer. poderá servir,
e\1entualmentc. de algodçío eQ.tre. cristais em
determi~adas !>ituações internas no Banco.

O SR.JOUBERT FURTADO- Sim. ao
ser convidado para essa candidatura cm que
me encontro, eu negociando com o Pn:sidente Ibrahim Eris, fizemos uma negociação
sobre o seguinte ponto: até que ponto um
funcionário poderia ser o negociador.
Da minha parte coloquei para ele muita
clareza. que era importante o meu poder de
razoável aceitação, pelo funcionalismo, para
neg,odar ._em nome da diretoria. o máximo
posstvel, sem perder de vista yucnão podemos exacerbar es~a Óbedlê.ncia ao nível de
conflitar como o lntere::.sc da própria instituiçãO. Então, o corpo funcional tem muito pre.
sente que ele tem que estar, primeiro. a serviço da sociedade, principalmente no plano técnico, que é onde se insere destacadamente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-concedo -a palavra ao nobre. Senador Gersón Cama.ta .

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, in_icialmentc. gostatia de manifestar
o meu júbilo, porque cm três anos de Senadu,
onde sempre esta Casa se manifesta na escolha cle Embaixadores, Ministros do Tribunal
de Contas, Ministros do Superior Tribuna!
deJu::.riça, Mini~tro do Supremo Tribun<!l Federal. pela primeira vez tenho a satisfação
de votar em um conterrâneo. porque j<i votei
em pernambucano. paulista._ cearensc:. paranaensc. nunca cm um capixaba.
Gostaria Je cumprimentü-lo e dizer que
acho que todo:;. os capixaba~ ficaram felizes
quando vimos pelos jornais a sua indicação.
um funcionário do Banco sendo guindado a
essa posição.
Gostaria de fõ:lzcr uma pergunta. mas também de::.ejo fazer um apelo. A economia do
Espúito Santo é ffiuito dependente das exportações de café, que, apesar de ~cr pequeno,
o Estado hoje é o segundo maior produtor
de caf~ do Brasil, ultrapassando São Paulo,
e a exportação de café está parada há uns
dezoito dia~. porque não há uma cotação definida do_dôlar para exportação e não há fi~cali-
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za_ç_ã_o_ para quantificar e qualificar o tipo de
caf~ que está sendo exportat.lt), com a extinção do IBC.
Hoje me informaram. acho que foi o Sena·
dor Ma~rício Correa. que também não expor~
ta soja há 15 dias; o senador Edison Lobão
me informou que também não se exporta açucar c o Senador Jutahy Magalhães me informou que não temos exportado cacau. Acho
que a _econômia n::'io pode parar, e o Banco
Central, apesar de não ser da sua compt:·
tência. mas é preciso levar esse apelo ao Ban·
co, poderia criar um mecnnismo provisório
para dar uma acelerada, porque há muita
preocupaç;:io, principalmente dos agricultircs. pois os preços dos produtos <;~grícolas estão caindo assustadoramente. E um apelo
que gostaria fosse levado na primeira reuniiiO
da Diretoria, ~ um apelo do Brasil inteiro
e não só do E~pírito Santo.
Cumprimento-o como Senador do meu Estado, por ter, pela primeira VCz. a satisfaÇllo
de votar aqui em um capixaba.

O SR. JOUBERT FURTADO- Muito
obrigado. Com certeza, levarei o apelo de
V. Ex" aos meus pares na Diretoria e aoS
meus colegas que estão incumbidos da área
de câmbio e comércio exterior no Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Findas a~ interpelações dos Srs. Senadq·
rcs, convido o Dr. E!iseu Martins, Q Dr. JoJJ·
bert Furtado, bem como os Srs, convídadl)S
a se ausentarem da sala por algum. minutos.
para realizarmo~ as duas_ votações secretas.
(Pausa).

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
......... Está reaberta a reunião.
·
Vamos à apuração.
Votaram 13 Srs. Senadorc.
Votaram "Sim" 12 Srs. Seandores.
Houve uma abstenção. -Ante~

de encerrar a presente reunião, que-

ro apresentar um requerimento do eminente
Senador Jorge Bornhausen. Considerando as
notícias de uma provável recessão ou mesmo
uma depressão económica. devido à interrupção do setor produtivo nacional, o Sr. Senador apresenta um requerimento convidando
alguns dirigentes da indústria automobilística
brasileira para aqui esclarecer alguns pontos
a respeito do setor.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pau-

sa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Vou encerrar a presente reunião, agradecendo a presença de todos os Srs. _Senadores.
especialmente_ ao Senador Jorge Bornhau.sen. que. na condição de \!ice-Presidente,
exerceu a Presidêncfa do~ nossos trabalhos.
Muito obrigado.
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1.2.1- Discurso do Expediente
SENADOR ODACIR SOARES Processo de desenvolvimento económico .
do Chile.

n" 93,_ de 1990 (n'' 344/90, na origem). de

2 de abril do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Rubens Vilar de Carvalho para
exercera- cargo de Governador do Estado
de Roraima. Aprovado, após parecer da
comissão competente.
1.3.1- Designação da Ordem do Dia

da próxima sessão

1.3- ORDEM DO DIA

Parecer da Comissão_ de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem

1.4- ENCERRAMENTO

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
DO SENADO FEDERAL
- N" 6, de 1990 (Republicação)
3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

·.NI-'5 42 e 43, de 1990
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
.
6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

Ata da 34~ Sessão, em 17 de abril de 1990
4~

Sessão Legislativ<! Ordinária, da48~ Legislatura
. EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nelson Carneiro

AS 18 HORAS E3QMJNUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alufzio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli- Áureo Melia - Odacir Soares - Jarbas Passarinho
-Antonio Luiz Maya --João Castelo Alexandre Costa- Edison Lobão- Afonso
Sancho- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro
Benevides :;_ Ccirlos-A1beit0 - José Agripino- Lavoisier Maia- HU.ri16àt0 Luceriã.
-Marco Maciel - Ney Maranhão- Albano Franco - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy

B-acelar - João Calmon - Jamil Haddad
- Ndson--Caàieir-0 -_ Matta Machado Alfredo Campos - Severo Gomes - Mário
Covas - Mauro Borges - Irapuan Costa
J unior- Pompeu de Sousa -Maurício Correa - Me ira Filho _--Roberto Çampos Loti"remberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins- Affonso Camargo
-José Richa- Jorge Bornhausen- Jósé
Paulo Biso!- José Fogaçaj
O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro)
- A lista de presença acus-a o compareci-

menta de 48 Srs. Seiladores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos ilosSos
trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES cl'FL -

RO ...

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o conjunto dos países
la tino-americanos enfrenca um momento difí~
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cil de. sua história. Tivemos uma década prati·
c-a.mente perdida, em matéria de desenvolvimento económico, com taxas de crescimento inferiores ao aumento da população, ou
até mesmo negativas, e um agravamento do
crónico processo inflacionário que dilapida
a economia desta região.
O quadro é pessimista e se repete pratic:amente por toda a América Latina. O México
passa por um processo violentíssimo _de ajuste
que gera altas taxas de desemprego, crescimento econômico que não foi além dos 3
por cento no ano passado e um processo infla·
cionário que não pode ainda ser considerado
totalmente sob controle.
O caso da Venezuela é parecido, agravado
pela ausência de um parque industrial signifícativo. Argentina e Peru nadam aparentemente à beira da catástrofe. E sobre o nosso
caso brasileiro. não é preciso que eu me estenda muito, lá que todos o conhecemos razoavelmente bem.
Nesse panorama de desolação, temos, contudo, um país que se sobressai pelo faro de
ter podido reverter completamente um quadro de estagnação econômica, inflação em
alta e elevadas taxas de desemprego, num
período extraordinariamente curto, de ape·
nas 5 anos. Refiro-me, naturalmente, ao Chile, país que nos últimos anos acostumamonos a observar principalmente pela ótica política, nele identificando uma ditadura militar
feroz. que chegou ao poder com violência
e nele se manteve até muito recentemente,
fazendo concessões mínimaS à chamada opinião pública.
O processo de abertua polltica no Chile,
que coincidiu -:- ao contrário do Brasil com o período recente de __expansão da economia, culminou. oomo sabemos, com a eleição
do oposicionista civil Patrício Aylwin no últi·
mo mês de dezembro. Curiosamerite-;A.yrWtõnão fez da política econóniica do governo
militar o alvo de suas críticas ao re!!ime Pinochet, optando, ao contrário, por iarantir ao
eleitorado que nela introduzirá apenas pequenas alterações de nuance, de forma a
aperfeiçoar a distribuição de riqueza.
Imagino que as oposições chilenas, que
chegam agora ao poder, tenham se dado con-~
ta dos riscos a que estariam submetidas se

NACIOfiiAL

responublhcbide da Mesa do Sen.clo

Feder~l

ASSINATURAS
Semestral ... '

.. ···~···················--··············•"'-''''-'"''"',

optassem por uma repetição pura e simples
dos erros do chamado governo da Unidade
Popular, que sob o comando do falecido pre_sidente socialista, Salvador Allende, pretendeu, com ap_oio e_xplfcito de apenas 34% do
eleitorado, introduzir mudanças estruturais
profundas no país.
Os catastróficos resultados dessa intervenção são conhecidOs por-todos. Numa época
em que a inflação anual dos palses da região
ainda estava na casa dos dois dígitos, o Chile
de Allende __ultrapassou a barreira dos mil por
cento. Em meados de 1973, a moeda nacional
de então_, o escudo se desvalorizava com rapi·
dez inédita, enquanto desapareciam das prateleiras bens de consumo e duráveis, alimentoS, roupas e outros produtos essenciais. Havia. enfim, no país, uma situação de verdadeiro caos,__
.
Não pretendo aqui, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, emitir juízo de valor sobre a intervenç_ão militar que levou ao_ trágico desaparecimento do presidente Allende e à instauração do regime de força, que só agora cede
novamente vez ao poder civil constitucional·
mente eleito. Mas não me parece temerário
afirmar que o caldo de cultura que produziu
o golpe militar foi fermentado à custa da deso-rganização c-orripletl:!_ das finanças públicas,
da estagnação eConómica e da teimosfa do
governo socialista em aferrar-se a conceitos
e políticas ultrapassados, que perpetuavam,
ao invés de eliminar, privilégios.
Há quem pretenda que o Chile era um país
em prosperidade, _economicamente justo e
organizado, at~ que vieram os militares e estragaram tudo, mas a história não é bem essa.
Só a cegueira ideológica, a ingenuidade ou
a pura e simples ignorância- admitindo que
não haja má fé- podem levar a esta visão
distorcida da realidade.
- Na verdade, o Chile foi, durante a maior
parte deste século. um país de escassos recursos naturais, cu ia viabilidade_ sempre esteve
inte-ifainente de.pen-dente 'dãComÚcializaçãQ
de alguns poucos minerais, dentre os quais
o cobre, sozinho, respondia por mais de 87
por cento da pauta de exportações.
Apesar disso, o pafs mantinha uma enorme
e complexa burocracia e obedecia à risca as
políticas concebidas pela Comissão Econó_:

mica para a América Latina, nossa conhecida
CEP AL, que, por infeliz coincidência, tem
assento lá mesmo na capital chilena.
Ora, a CEPAL se caracterizou sempre pela
defesa iritfansigente de uma política de desenvolvimento económico ''para dentro", fe·
chada, portanto, ao incremento do relaciona·
menta econômico fora da região. Num país
de reduzido mercado consumidor, constituído basicamente: pelos quadros da burocracia
do Esado, os resultados da aplicação dessa
política, ao longo de décadas, foram a ineficiência e a criaÇáo de verdadeiros cartórios.
Após o golpe militar de setembro de 1973,
o Chile iniciou um dramático processo de
ajustamento, in~vitável em função do caos
económico imediatamente anterior. A inflação baixo.u a um dígito, rapidamente, mas
o processo de desenvolvimento económiComanteve-se entre lento e estagnado até o final
da década de setenta.
Logo nos primeiros anos da década seguinte, o país foi alcançado, de forma violenta,
pela crise de liqüidez do sistema finiinceiro
internacional e, de repente, o que parecia
configurar uma lenta recuperação económica
mudou para uma violenta deterioração, aferida pelos principais indicadores. O PIB sofreu uma queda de 15% entre 1982 e 1983,
o desemprego alcançou o dramático índice
_de 22%, as reservaS cafram e a inflação chegou ã taxa anual de 60%. Parecia, enfim,
que tudo ia dar errado.
Foi nesse momento dramático que chegou
ao Ministério da Economia chilena o jovem
economista Hernán Buchi, que passou a comandar, a partir de então, uma verdadeira
reviravolta em métodos e políticas, procedendo a uma rápida modernização do Chile,
que iria prOduzir resultados espetaculares em
menos de cinco anos.
Bas_icamente o que Buchi fez foi embarcar
definitiva e decididamente o Chile no chamado_"modelo exportador", que entre _nós é
considerado uma espécie de usurpador da
renda nacional mas que em países como a
Suécia, a Holanda, a Grã Bretanha e a Alemanha Ocidental, para citar apenas os que
me vêm agora à memória, funciona como
um verdadeiro motor da prosperidade nacional.
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Com o Chile não foi diferente. De um bilhão de dólares exportados em média, nos
anos 70, para 58 países, o Chile passou a
US$ 6 bilhões exportados em 1988 para 112
países. Só em frutas, apesar da escassez de
terras agricultáveis - espremidas entre o de- _

serto ao norte, o Oceano Pacífico a oeste,
os Andes a leste e as geleiras ao sul - o
Chile conseguiu a proeza de exportar mais
de US$ 1 bilhão no ano passado, ou seja,
mais que o total que exportava em 1970.
A agressiva política exportadora adotada
pelo Chile, Srs. Senadores, implicou em uma
opção consciente pelos setores que poderiam
realmente ser competitivos no mercado internacional, com sua conseqüente modernização. Eliminaram-se entraves aduaneiros e burocráticos para a atualização tecnológica desses setores - o que levou, por exemplo, à
adoção de mondernfssima~ ~~cnicas de irrigação na fruticultura - e reconheceu-se a necessidade de importar o que não era economicamente interessante para o país produ_zir.
O resultado é muito semelhante aO ocor·
rido com aqueles países pequenos da Ásia
-Taiwan, Cingapura, Coréia, etc. - que
fizeram a mesma opção há 20 anos e hoje
são conhecidos como "os tigres asiáticos."
Com um potendal expQrtador-que é infini·
tamente menor que o nosso. o Chile conseguiu mudar o perfil de sua pauta de exportações aumentando de sete para 35 por cento
a proporção dos manufaturados, que hoje
respondem por US$ 2,3 bilhõeS do comércio
externo chileno. O número de exportadores
chilenos triplicou nos últimos cinco anos, reuoindo hoje 5.500 empresas que vendem cerca
de 1.500 artigos diferentes.
Os reflexos positivos dessa política exportadora são facHmente perceptíveis num exame dos indicadores macroeconómicos. O PIB
cresceu 28% nos últimos cinco anos, o desemprego baixou de 22 par 8 por cento, a inflação
desceu a apenas 15 por cento e a relação
entre a dívida externa e as exportações passou
de 5,2 em 1984 para 2,8 em 1988.
Portudo isso, podemos hoje comiderar que
o Chile é o nosso "tigre asiático", já que
é o úriico país latino-americano que cresce
aceleradamente, mantém baixas e sob controle as taxas de inflaçáo e, principalmente,
registra uma entrada líquida de capitais vindos do exterior, ao invés de se debater, como
o Brasil e a Argentina, com o dramático problema da fuga de divisas.
Os projetas de investimento em curso neste
país representam hoje 45% do PIB, somando
cerca de US$ 9,3 bilhões, voltados, na maioria, para o mercado externo, principalmente
nos setores florestal, energético, de telecomunicações e industrial.
Os reflexos dessa prosperidade na vida do
cidadão chileno comum são também facilmente perceptíveis, e não apenas pela redução dos índices de desemprego. Os índices
de miséria extrema, por exemplo, que sempre
andaram no Chile, tradicionalme-nte à volta
d~]_l_%, C'!_~~!!!_Qa!~ )4%_. A matrícula no
ensino pré-primário, primário e secundárío
cre~ceu 164,2% e a totalidd~ das crianças chi-

1enas entre seis e onze anos freqüenta a escola
(contra 81.4% no Brasil).
Outro dado social impressionante, que ajuda também a desmentir a falsa noção de que
o .modelo exportador é prejudicial ao país,
é o de_ que o índice de mortalidade infantil,
que era d"e 05,8 por mil no tempo de Salvador
Allende, caiu para 18,65 em 1987, nível esse
comparável a muitos países europeus.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, as lições
que podemos tirar desse recente processo chileno de dc5C!J.Volvimento económico me pa·
recem óbvias. Preci$atnOS tirar partido do estado de ânimo característico das épocas de
mudança de governo, propício às reformas
estruturais profundas. para fazer uma opção
decidida por um modelo eConómico exportador. que nos permita retomar o crescimento
e melhorar o nível de vida de nossa popu·
lação.
·
Não nos convém, a nós, brasileiros, de nenhuma maneira, continuar gerando superavi~s c~Ip-erciais de nove ou de bilhões d~ dólares com exportações de vinte e seis ou vinte
e oito bilhões de dólares. Temos todas as
coitdiçõêS para dObrar essa cifra, talvez mesmo triplicá-Ta, num prazo de quatro ou cinco
anos, o que nos permitirá, igualmente, dobrar ou triplicar nossas importações.
Só com tifii comércio exterior acima dos
cem bilhões _de_dólare anuais teremos efetivamente Cõndições _de aspirar a uma posição
no primeiro mundo e à efetiva integração com
a economia internacional. Sem essa integração nosso progresso será mais lento, haverá
menos empregos e a qualidade de vida de
nossa população não melhorará. Nossos au~
tomóveis continuarão sendo '~carroças" e
nossas telecomunicações se situarão mais
próximas d()S pombos-correios do que dos
satélites e das fibras óticas.
As mudanças que precisarão ser operadas
não serão evídentemente do agrado geral,
pois implicarão necessariamente na desmontagem de "cartórios" e privilégios que hoje
garantem o bem-estar de
uma minoria, em detrimento da maioria e
do próprio interesse nacional.
Por mais doloroso que seja, é preciso, porém, Sr. PresideJ!te, superar esse rito de passagem ao primeiro mundo. Se não o fizermos,
estaremos condenando várias gerações de
brasileiros à fome, à miséria e â desesperança. (Muito bem!)

O SR. P:RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à
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Rubens Vilar de Carvalho para exercer
o cargo de Governador do Estado de
Roraima.

A matéria constante da Ordem do Dla da
presente sessão, de acordo com o disposto
no art. 383, alínea g e h do Regimento Interno, deve ser apreciada em sessão pública,
sendo a votação procedida por escrutínio secreto.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 77, DE 1990
A Comissão de Constituição e Justiça, em

reunião secreta realizada a 10-4-90, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Se·
nadar Odacir Soares sobre a Mensagem n"
93, de 1990, do Senhor Presidente da RePública, opina pela aprovação da escolha do
Senhor Doutor Rubens Vilar de Carvalho,
para o exercício do cargo de Governador do Estado de Roraima.
Brasília, 10 de abril de 1990- Çid Sabóia
d-e Car;.•alho, -Presidente --Üdacir Soares,
Relator.·- Leopoldo Peres - João Lobo João Menezes - Ronaldo Aragão - Francisco Rollemberg - Wilson Martins - Maurício Correa - Olavo Pires - Leite Chaves
- Hugo Napoleão- Antônio Luiz Maya Carlos Patrocínio ..:.... -João Calmom.
O SR. f'RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau·
sa)
(PROCEDE-SE À V07'AÇÀO;:)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO
2.
Houve uma abstenção.
Total: 41 votos
A indicação foí aprovada.
A Presidência cOinunicará o resultado da
votação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordiná·
ria de amanhã, às 14 horas e 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussào, em turno único, do parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e_
Cidadania sobre a Mensagem n~· 93, de
1990 (N' 344190, na origem), de 2 de
abril do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deli·
beração do Senado a escolha do Doutor

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•193 DEI989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado no~ 255 e 279, de 1989.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n'·' 193, de 1989, de. autoria
do Senador Ronan Títo, que -dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências, tendo
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PARECER, sob tr' 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, favorável ao projeto e às Emendas n<fi 3, 5, 7 a 10, 12 a 18,
20 a.22, 24 a 36e às de n!S 1 e 19, nos termos
de subemendas que ofercce;_contrário às de
n"' 2 e 6;- e pela prejudicialidade das de n'"
4, 11 e 23 e dos Projetas de Lei do Senado
n• 255 e 279, de 1989.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n'·'s 193 e 279, de 1989.)
Discussão, em turno úhiCõ", do Projeto de
Lei do Senado n" 255, de 1989, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, peta prejudicialidade.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto co~ os Projetas
de Lei do Senado n"' 193 e 279, de 1989.)
·Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nu 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacer.;la, que altera os
arts. 32 e 34 da Lei n" 6.697, de 10 de OtJtubro
de 1979, que institui o Código de Menores,
dando·lhe nOva redação na conformidade da
Constituição Federal em seu capítulo VII,
arts. 226, § 3", e 227, caput, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, pela prejudicia·
lidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada '!-sessão.
(Levanta~se a sessão às 19 horas e 15
minutos.)

<'lATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 6 DE 1990

Regulamenta a distribuição de jornais
e revistas no Senado Federal.
A Comissão Diretora do Senado Federal,
usando da competência qu~Jhe confere oRegimento Interno, e considerando a necessi·
dade de redisciplinar a distribuiç-Jo de jornais
e·reV:istas para autoridades da Casa, a fim
de reduzir custo.s, consoante exposíção de
mQtivos da Secretaria de _Serviços Especiais,
constante do Processo n" 000521/90·6, resolve:
-Art. 1" A distribuição de jornais e revistas para Senadores e órgãos da Casa será
feita segundo os critérios e quotas estabelecidas neste Ato.
§ l'' Cada Senador re-ceberá exclusivamente no respectiVo gabinete ou residêncía,
de acordo com sua escolha. o total de 4 (qua·
tro) jOrriais, Sendo 1 (um) de Brasma, 1 (u_m)
do Rio de Janeiro, 1 (um) de São Paulo e
1 (um) do Estado representado, 1 (uma) revista de sua preferência.
§ zo A Diretoria Gerar, a Secretaria Geral da Mesa, a Consultaria Geral, e a Comissão Permanente de Licitação poderão soliC-itar até 2 (dois) jornais, a serem entregues
nos respectivos gabinetes.
(~)Republicudo

por haver s.afdo com incorreção no

DC!';, SEÇÂO 11, de__7-4-90.

§ 3" O-Comitê de Imprensa poderá solicitar até 4 (quatro) jornais, a serem entregues
no respectivo comitê.
§ 4" A Subsecretaria de Biblioteca e a
Subsecretaria d_e Divulgação poderão solicitar tndos_o:r jornais e revistas necessários aos
seus serviços; que passarão a fazer parte do
arquivo.
Art. 2o Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art.. 3" Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o Ato da Comissão
Diretora n" 3_4, de 1988.

Abril de 1990

Sala da Comissão Diretora, 28 de março
de 1990.- Nelson Carneiro- Iram Sarah•a
- Mendes Canale - Pompeu de Sousa Nabor Júnior- António Luiz Maya.
ATO DO PRESIDENTE
• N• 42, DE 1990
O Presidente do Senado Federal. no uso
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e de
acordo com o que consta dos Processsos n'.s
017710/89-8 e 000262/90-0, resolve tornar sem
efeito, a pedido, a Ascensão Funcional concedida pelo Ato do Presidente n" 278, de
1989, _ao servidor V alter Fiúreira. Artífice
de Mecânica, Classe "Especial", Referência
NM-30, do Quadro. Permanente do Senado
Federal, aprovado no processo interno, realizado em 1989.
Senado Federal, 17 de abril de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 43, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regjmenta1 c regulamentar, em conformidade,com a delegação de
competência que-"lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n'' 2, de 1973, e tendo
em vista _9 gt_le consta o Processo n•
003.760/90-1, resolve rescindir o contrato de
trabalho do Senhor Roberto Pereira Varela.
Assessor Técnico, DAS-3, do Gabinete da
Liderança do ~TB, contratado sob o regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, a partir de 3 de abril de 1990.
Senado Federal, 17 de abril de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLV- N•31

BRASÍLIA- DF

SEXTA-FEIR_A, 20 DE ABRIL DE 1990
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~~SUMÁRIO
I - ATA DA 35' SESSAO, EM 19 DE:
ABRIL DE 1990

LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
dente da República

Presi~

N<' 96 a 102190 (n"356 a359, 363, :365
e 367190, na origem), restituindo autógrafos de pro jeros de lei sancionados.
1.2.2 - Mensagens do Governador do
Distrito Federal

N• 55190-DF (n' 28190, na origem), en-

caminhando ao Senado Federal os balan~
ços da Administração direta do Distrito
Federal, referentes ao exercício de 1989,
acompanhados da demonstração da execução físico~financeira dos projetas exe~
cutados, documentos que inte_gram as

contas anuais do Governo do Distrito Federal.
- N'·' 56.190-DF (n" 29/90, na origerri},
encaminhando ao Senado Federal o Projeto de Lei do DF n" 23/90, que autoriza
a desafetação de domínio de bem de uso
comum do pGvo. situado no SGM/Norte-RA-1, dentro dos limites territoriais do
Distrito Federal, e dá outra providencia.
- N" 57/90-DF (n" 30/90, na origem),
encaminhando ao Senado Federal as razões do veto total aposto ao Projeto de
Lei do DF n" 31189, que diS-põe_ sobre a
alienação de imóveis residenciais do Distrito federa! e a 1.1tilizaç<1o dos recursos
dela oriundos.
1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Ofício ··s" s/n", de 1988. do Senhor
Ministro Moreira Alves, do Supremo Tri-

buna Federal, sobre o prosseguimento ou
não do Inquérito n" 385-9~ indiciando O lavo Gomes Pires Fi!ho, solicitando a prévia
licença que alude o § I·· do art. 53 da
Constituição Federal.
-Ofício "S" n" .3. de 1989, ''do Senhor
Ministro Aldir Passarinho, do Supremo
Tribu_nal Federal, relator do inquérito n"
363-8/DF, sQ!icitando ao Senado Federal
licença prévia. a fim de que se poss? instaurar processo contra o Senador Carlos
Alberto De'Carli, nos termos da queixacrime oferecida pela Deputada Elizabe·
the Azize". - ,
-Projeto de Lei do DF n·• 18/90, que
dispõe sobe a reorganização administrativa na Fundação Educacional do Distrito
Federal c dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n·• 19/90, que
cria o Distrito de Limpeza de Ceilândia,
na estrutura administrãtiva d9 Serviço
Autonónio de Limpeza -UY.bana e dá ou·
tras providências.
I-2.4

~

Leitura de projetos

- Projeto de Resolução n'· 16/90, de
autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal.
-Projeto de Lei do Senado n"-24/90,
de autoria do Senador Francisco Rollernberg. que introduz modificaçõ~s na Lei
n" 7.839, de 12 de outubro de 1989, que
dispõe sobre o Fundo de_ parantia do
TeinpO Cfe SiiV'íÇO. ---- ------- ---Projeto de Lei do Senado n" 25190,
de_autoría do Senador Odacir Soares, que
determina a __r_e_r:n_un_e.ração diária dos saldos em contas .correntes.
- Projeto de Lei dq Senado n" 26/90,
de autoria do Sendor Humberto Lucena.

que dispõe sobre a prorrogação, por 2
(dois) anos, do vencimento dos contratos
de financiamento agrícola e a pequenos
e médios produtores rurais do semi-árido
do Nordeste •.e dá outras providências.
-Projeto de Lei do SenadO n" 27/90,
de autoria do Senador Mário Covas, que
institui renda mensal vitalícia em favor
das pessoas portadoras de deficiência e
dos idosos nos termos do art. 203, inciso
V, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
1.2.5- Requerimento
N'' 68190, de autoria do S_enador
Maurício Corrêa soHcitando do Secrct<irio
de Desenvolvimento Social do Dü.trito
Federal, informações que menciona.
-

1.2.6 - Comunicação

Da Liderança do PDC. referente a indicaçáo dos Senadores Carlos Patrocínio,
João Menezes e Carlos Alberto, para Vi·
ce-Líderes do Partido no Senado Federal.
1.2. 7 -

Requerimento

- N" 69!90, de autoria do Senador Josê
Agripino, solicitando homenagens de pe·
sar pelo falecimento do ex-Senador José
Bezerra de Araújo. Aprm:ado.

1.2.8 -- Discursos do Expediente

SENADOR JARBAS PASSARINHO
-11' Conferência Mundial de Paz. realizada em Moscou.
SENADOR LA VOIS!ER M-AIA Necessidade de uma política agr(cola para
o Nordeste.
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, como Líder- Artigo do O Estado de S. Paulo de hoje, sob o título "{ta·
mar pede cargos por escrito".
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PASSOS PORTO
Oiretor~Geral do Senado federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral ........................ ~······~·-·-···~·····~

Cr$1 ....... 1

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAÕÂUGA
Diretor Adjunto

SENADOR RONANTITO, como Líder - Perda salarial como a prefixação
da inflação em zero para o mês de abri!.
Solicitação ao Sr. Presidente no sentido
da convocação de reunião çia Comissão
de Economia para eleição de novo presi·
dente daquela comissáo.
1.2.9 -

Comunicação da Presidência

Presença na Casa do Sr. Alberto Hoffmann, suplente convocado pela representação do Estado do Rio Grande do Sul,
em virtude do afastamento do titular, Carlos Chiarelli.
1.2.10 - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Alberto Hoffmann.
1.2.ll - Comunicação
-Do Sr. Alberto lioffmann, referente
à filiação partidária c o nome parlamen-tar.
1.2.12 - Requerimentos
- N~ 70/90, de autoria do Senador Odacir
Soares, solicitando transcrição, nos anaL~
do Senado, da matéria publicada na revista Veja de 18 de abril do corrente ano
sob o título "Carta ao Leitor - prova
de vitalidade da democracia".
- N9 71/90, de urgência, para o Projeto
de Lei do Senado nu 21/90-Complcmentar, que disp6e sobre inelegibilidade e dá
outras providências.
- N"V2190, de urgência. para o Projeto
de Resolução n" 15/90, que autoriza a instalação ha:. dependências do Senado Federal dd gal::linete do Uder do Governo
e dá outras providências.- - - N~73/90, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando autorização ,para ausentar-se do País nos
dias 16 e 17 de abril do corrente ano.
Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado nu 193. de
1989, de autoria do Senador Ronan Tito,
que dispõe sobre o estatuto da criança
e do adolescente, e dá outras providên-

Ttragem. 2.200-exemplêlres.

cias. (Tl-ainitação em conji.mto ·com os
PLS n"' 255 e 279/89)~ Em fase de discussão
(3• sess_ã_Q). ·
Projeto de Lei do Senado n" 255, de
1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que institui o Código de Menores
e dá outras p~ovidênciãs.--(Tramitação em
conjunto com os PLS n"s 193 e 279/89.
Em fase de discussão (3' sessão).
(Projeto de Lei do Senado n"279, de 1989,
de autoria do Senador Márcio Lacerda.
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-lhe nova redação na conformidade da Constituição
Federal em seu capltulo VII. àrts. 226,
§ 39, e 227 ~ caput. (Tramitação em conjun·
to com os PLS n<P 193 e 255/89. Em fase
dedisc~~ão

(3' sessã~).

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR RAIMUNDO LIRA Substituição de S. Ex' na Presidência da
Cortlissão de Assuntos Econômicos, solicitada pelo Senador Ronan Tito.
SENADOR RONAN TITO- Razões
da substituição do Sr. Raimundo Lira na
Comissão de Assuntos Económicos.
1.3.2 -

Matériils apreciadas após a Or-

dem do Dia.

Requerimento n" 71, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após
usarem da palavra os Srs. Jutahy Magalhães, João Menezes, Carlos Alberto, Ro·
. nan Tito, Jarbas Passarinho, Mauro Benevides e Jamil Haddad.
Requerimento n? 72190, lido no Expediente da presente sessão Aprovado.
1.3.3. - Discursos após a Ordem do
Dia (continuação}

SENADOR JAMIL HADDAD- Índice inflacionário de 24% par.a o mês de
abril anunciado pelo Dieese, em contraposição ao índice zero prefixado pelo Governo.
SENADOR ÁUREO MELLO - 40
anos do jornal A Crítica, de Manaus.

SENADOR MARCO MACIEL Reivindicações do ECAD ao Senhor Pre·
sidente da República, no sentido de desbloquear as import<lnda::; dos direitos autorais arrecadados em janeiro e fevereiro,
do corrente ano, que se encontravam depositadas em 16 de março.
SENADOR ODACIR SOARES Protesto contra o twtamento que a Vasp
vem dispensando aos passageiros que uti·
lizam os seus vóos, no trecho Rio BrancoPorto Velho~Vilhena~Cuiabá, vôo
387/370.
SENADOR LOURIY AL BAPTISTA
- Relatório do Programa Nacional de
Voluntariado, da Legião Brasileira de Assistência- PRONA V·LBA, no período
de 1986 a 1989.

SENADOR RUY BACELAR- Defesa da instalação da sede da Telenordeste

na capital da Bahia. ,
SENADOR JOSE AGRIP!NO Apelo em favor dos agricultores e pro~
prietários rurais do Nordeste, inadim·
pJentes com a carteira rural do Banco do
Brasil.
1.3.4- Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão extraordiná·
ria a realizar-se hoje, às 17 horas c 50
min_utos, com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 36• SESSÃO, EM 19 DE
ABRIL DE 1990.

2.I--ABERTURA
2.2- EXPED lENTE
2.2.1 - Discursos do Expediente

SENADOR RONANTITO- Canelamação aos_ Srs. Senadores no sentido de
que compareçam ao Plenário para vota:
ção da matéria da Ordem do Dia
SENADO"!< JUTAHY MAGALHÃES --Est<ibeiedmento" de conVênio
entre o Senado Federal e o Banco Central
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para interligação dos serviços de informáw
tica do BC com o Prodasen.
SENADOR ÁUREO MELLO - 40
anos do jornal A Crítica de Manaus.
SENADOR JARBAS PASSARINHO
-Entrevista do Senador Mendes Canale
à Rede Globo de Televisão, programa
"Bom Dia Brasil", na manhã de hoje,
sobre a redução dos gastos no Senado Fe·
deral.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Redução de gastos no Senado.
Matéria do 'O Estado de S. Paulo, edição
de hoje, noticiando a liberação de cruzados novos para aquisíçà.O de mansões do
Lago Sul, em Brasília, colocadas à venda
pelo Governo.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Atitude autoritária do Secretário de Administração Pública, Sr. João
Santana, na condução do interesse do Es-tado. Vaga na representação do Estado
do Amazonas no Senado com a anunciada
ida do Senador Leopoldo Peres para a
Suframa.
SR PRESIDENTE - Comentários
sobre discur~os proferidos na presente
sessão.
2.2.2- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n" 28/90, de
autoridade do Senador João Menezes,
que reduz as alíquotas de impostos federais nas aquisicões de cornoutadores
autoria do Senador João Menezes, que
reduz as alíquotas de impostos federais
nas aquisições de computadores quando
feitas por e.~colas e universidades públicas
ou privadas, para uso nas suas atividadcs
essenciais.

Ata da

35~

didático _quando~ adquirido por bibliote-

cas, escolas e universidades públicas e privadas, para uso em suas atiVidades essen·

ciais.
-Projeto de Lei do Senado n" 30190,
de autoria do S~nador Alfredo Campos,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos vencimentos, salários, soldos, __gratificações, vantagens, adicionais,
verbas de repre.~entação, comissões, jew
tons, ajudas de custo, diárias, acréscimos
pecuniários, remunerações e toda e qualquer forma de retribuição pecuniária, na
administração pública direta, indireta, in·
<clusive a supervisionada e a vinculada, ou
fundacional, dos poderes federais, e no
Ministério Público da União.
2.2.3 - Requerimentos
- N•'74190, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n" 59, de 1989 (n~·
1.246/88, na Casa da orígeiD), que altera
os arts. 176 e 177 da Lei n" 4.737, de 15
de julho de 1965, que institui o Código
El<~itoral, com as alterações promovidas
pelas Leis n·~ 6.989, de 5 de maio de 1982,
-e 7 .332. de l" de julho de 1985, e dá outras
providências.
- N~?S/90, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso
pronunciado pelo Deputado Ibsen Pinheiro, no dia 18 de abril do corrente ano.
2.3_ ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão' de Assuntos Económicossobre.aMensagem n''91, de 1990
(n~· 330!90, na origem), de 19 de março
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escoJha do Doutor Eliseu
Martins~ para exercer o cargo de diretor
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de fiscalização do Banco Central do Bra·
siL Aprov;;.do, após parecer da comissão
competente.

Parecer da Comissão de AssUn-tos E:Conômicos sobre a Mensagem n"92, de 1990
(no 331/90, na origem), de 19 de março

do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Jou·
bert Furtado, para exercer o cargo de di·
reter de a.dministração do Banco Central
do Brasil. Aprovado parecer da comissão
competente.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n" 74/90, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.
.:!.4- ENCERRAMENTO

J- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N" 44, de 1990.
4- PORTARIAS DO I' SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
N'·6 5 e 6. de 1990.

5- PORTARIA DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL
N" 6, de 1990.

6- ATA DO CONSELJfO DE ADMINISTRAÇÃO DO SENADO FEDERAL ..
1" reunião ordinária, realizada em
30-3-90.
7- MESA DIRETORA

8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 19 de abril de 1990

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 481 Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa
e Louremberg Nunes Rocha
ÁS /4HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluizio Bezerra - Leopoldo Peres Odacir Soares- Ola vo Pires- Jarbas Passa~
rinbo -Moisés Abrão - Carlos Patrocínio
-João Castelo -Alexandre Costa-- J:.dison Lobão - Afonso Sancho - Cid Sabóia
de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos
Alberto- José Agripino - Lavoisier Maia
- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena
- Raimundo Lira - MarcO Maéiel - Ney
Maranhão - Mansueto de Lavor - Teotôw

nio Vilela Filho - Albilno Franco - Francisco Rolieiribe'i-g- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães ---:-José lgnácio Ferreira Gerson· Cam.ata- - João Calmon - Jamil
Biiddaâ...:..... Nel.SoriTafrieiro- Alfredo Campos- Ronan Tito -Severo Gomes- Mário
Covas- --=-Mauro Borges - lrapuan Costa
Junior- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa -- Meira Filho - Louremberg Nunes
Rocha- Mendes Canale- Rachid Saldanha
Derzi~ Wilson Martins- AffonSo Cam<l.rgo
- José Richa - Jorge Bornh_ausen - Jos~
Paulo Biso!-:_ José FOgaÇa.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença, acusa o compareci·
menta de 50 Srs. S~nadores. Havendo númew
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, íniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. I•' Secretário procederá à leitura do
Expediente,
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EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei
sancionados:
N' 96190 (n" 35.6/90, na origem). de 12 do
correotc, referente ao Projeto de Lei de Con·
versão nu 14, de 1990. 4ue dispõe sobre as
relações entre as entidades fechadas de previ,
dência privada e suas patrocinadoras, no âm·
bito da Administração Pública Federal.
(Projeto que se· transformou na Lei n"

8.020, de 12 de abril de 1990.)
N" 97/90 (n" 357190, na origem), de 12 do
corrente, referente ao Projeto de Lei de Coo·

versão n" 12, de 1990. que dispõe sobre a
identificação dos contribuintes para fins fis~
cais e dá outras providências.
(Projeto _que se transformou na Lei n~
8.021. de 12 de abril de 1990.)
N" 93/90 (n" 358/90, na origem), de 12 do
corren;:e, referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 17, de 1990,_que altera o sistema
de administração das receitas federais, e dá
outras. providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~
8.022, de 12 de abril de 1990.)_
___
(N" 99/90 (n" 359/90, na origem), de 12 do
corrente, referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 22, de 1990, que altera a legislação
do imposto de. renda sobre o resultado da
atividade rural e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n"
8.023, de 12 de abril de 1990.)
N" 100/90 (n" 363/90; -na orígem), de 12
do corrente, referente ao Projeto de Lei de
Conversão no 10 de 1990, que dispõe sobre
a alienação de bens imóveis residenciais de
propriedade da união, e dos vinculados ou
incorporados ao FRHB, situados no Distrito
Federal e dá outras providências: (Projeto que se transfoFmou na Lei n•
8.025, de 12 de abril de 1990.)
N' 101/90 (n" 365/90, na origem}, de 12
do corrente, referente .ao Projeto de Lei de
Conversão n" 15 de 1990, que dispõe sobre
normas de conduta dos servidores públicos
civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n" 8.025
de 12 de abril de 1990.}
N" !02/90 (n" 367190, na origem}, de 12
do corrente, referente ao Projeto de Lei de
Conversão n" ll. de 1990. que dispõe sobre
a pena de demissão a funcionáriO público.
(Projeto que se transformou na Lei n"
8.026, de 12 de abril de 1990.)
MENSAGENS DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM N• 55, DE 1990-DF
(N~
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28/90-GAG, na origem)

Brasma, 12 de abril de 1990.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em face do que dispõe o art. 59,
da Resolução nu 157, de 1988, do Senado
_;ederal, os Balanços da Administração Dire·

ta do Distrito Federal, referentes ao exercício
de 1989. acompanhados da Demonstração da
Execução Ftsico-Financcira dos projetas exc·
cutados, documentos que integram as contas
anuais do Governo do Distrito Federal.
Esclareço que exemplares daqueles documentos foram encamiPltados ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal. para receber pa·
rccer prévio, de acordo com o disposto no
art. 31, da Lei n" 91, de 30 _de março de 1990.
Levo ao conhecimento de_ Vossa Excelén·
cia que, por problemas técnicos, o Balanço
Consolidado_ do Complexo Admi~istrativo
do Distrito_ Federal ainda não foi concluído
e que a Secretaria da Fazenda brevemente
deverá ultimar eSse docúmento.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro·
testos de estima e consideração. _: Wanderley Vallim da Silva, Governador do Distrito
Federal.
MENSAGEM N• 56, DE 1990-DF
(N? 29/90-GAG, na origem)

Brast1ia, 17 de abril de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
No correr dO ano de 1971, atendendo a
solicitação do então Presidente da Cooperativa do Congresso Ltda, o Governo do Distrito Federal autorizou, a título precário, que
aquela entidade ocupasse área pública, localizada no Setor de Garagens dos Ministérios
Norte, onde foram edificadas -instalações_ de
supermercado e administração.
Esta precaridade vem se perpetuando e,
em 1986, analisada aquela ocupação, sob o
aspecto urbanístico, entendeu o Conselho de
Afquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente
do bisirito Federarser viável sua oficialização, conforme Decisão n" 72/86, que foi objeto de homologação, formalizada pelo Decreto n" 9.728, de 19 de setembro de 1986.
Esta DecisãÕ dCfiniu a área ocupada, projetando-a como lote urbano, deu-lhe destinação de uso, estabeleceu normas e gabaritos
de construção, mas não teve o condão de
desafetar seu domínio de bem de uso comum
do povo, pois que tal desafetação somente
é permitida por lei.
Assim, consultado o interesse coletivo, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência Ó anexo projeto-de lei, onde se propõe
seja dada autorização legislativa para que
passe o bem citado, da condição de, de uso
comum do povo, à condição de bem possível
de privatização, para se destinar à instalação
daquela Cooperativa.
Propõe-se também, no projeto, que seja
autorizada a venda do bem diretamente à
Cooperativa do Congresso Ltd-a. Estado proposição impõe-se, do po,nto de vista legal,
por ser vedada esta modalidade de venda,
e_o ponto de vista técnico específico, por ser
a Cooperativa o Iegftimo ocupante do bem,
sendo de todo razoável e prudente que lhe
assista o direito de adquiri-lo, desde quere..'>peitado o preço de mercado, o que ainda
se insere no projeto. Desta sorte, requeiro a Vossa Excelência
o rec~bimento do_~ anexo projeto de lei, e o

seu encaminhamento à insigne Casa Legislativa que dirige, com meu pedido de aprovação.
Valho-me da oportunidade para renovar
a Vossa Excelência, e a seus dignos pares,
meus protestos de respeito e admiração. Wanderley Vallim da Silva, Governador do
Distrito Federal.
PROJETO DE LE1 DO DF
N" 23, DE 1990

Autoriza a desafetação de domínio de
bem de usQ comum do pol'O, situado no
SGM/Norte- RA I, dentro dos limites

territoriais do Distrito Federal, e dá outra
providência.
O Senado Federal decreta,
Art. 1" Fic.a autorizada a desafetação de

domínio do bem de uso comum do povo,
designado por lote "L", Setor de Garagens
dos Ministérios Norte- SGM/Norte, Regi;io
Administrativa de Brasi1ia - Ri\. I, Jocali·
zado dentro do espaço territorial do Distrito
FederaL
Parágrafo único ... A caracterização da
área a que se refere este artigo se deu a teor
da Decisão n" 72186, do Conselho de Arquitetura, urbanismo e Meio Ambiente do Distrito
Fedefal, homologada pelo Decreto n" 9.728,
de t 9 de setembro de t 986.
-Art. 2" A desafetação a qual se refere
o artigo anterior tem por ohjetivo a venâa
direta do bem à CooperatiVa -do Congresso
Ltda, obedecido o preço de mercado.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de _sua publicação.
Ai-t. 4" Revogam-se as disposições em
(À Comissão do Distrito Federal.)
MENSAGEM N' 57, DE !990-DF
(NY 30/90-GAG,

na origem)

BraSl1ia, 17 de abril de 1990.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·_
lência que, nos termos do artigo 10, § l" da
Resolução n" 157/88, do Senado Federal, re·
solvi vetar, na íntegra o Projeto de Lei do
Distríto Federal n~ 31, de 1989, que "dispõe
sobre a alienação de imóveis residenciais do
Distrito Federa[ e a utilização dos recursos
dela oriundos", por considerá-lo contrário ao
interesse público.
Referido projeto determina a venda, no
prazo de noventa dias, de todos os imóveis
residenciais do Distrito Federal, menos a residência oftcial do Governador, conferindo
prioridade aos servidores do Distrito Federal,
de s_uas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações neles
residentes há pelo menos cinco anos conse·
cutivos.
É de conhecimento geral que a União vem
de legislar sobre a alienação de seus imóveis
no Distrito Federal, através da Lei n'' 8.025,
de 12 do mês corrente_, estabelec~ndo regras
com as quais o presente se encontra em des~
compasso.
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Podem ser destacados pontos divergentes,
a exemplo dos seguintes_: a)a exigência de,

no mínimo, cinco anos· conseCutiv-os de ocupação do imóvel, que não figura na Lei nG
8.025/9(f; b) a prioridade para a aquiSição é
conferida exclusivamente a servidores do
Distrito Federal e de suas entidades_da Adiministração lndireta, diferentemente da Lei
n" 8.025/90, que inclui servidores da Adffiinis·
tração Federal e do DiStrito Federal.
Ademais, o projeto determina a venda de
todos os imóveis, fixa prazo exíguo para a
sua efetivação, além de não dispor com sufi·
ciente clareza acerca dos critérios de avalia·
ção.

Saliente-se que a alienação de todOs. os imóveis, sem excluir imóveis op_erãcionais de
autarquias, empresas pública::;, sociedades de
economia mista e de fundações, prejudicaria
sensivelmente a ação de várias entidades do
complexo administrativo do Distrito FederaL
, A CAESB, a CEB, o DER, a Fundação
Zoo_b_otânica são titulares _de imóveis operacionais absolutamente necessáiios-"ãs suas atividades, locaUzados em estações de recalque,
em barragens, em distritos rodoviários e em
áreas de proteção ecológica.
Sabendo-se, de outra parte, que os imóveis
a serem alienados, tanto os da União quanto
os do Distrito Federal, se localizam nesta capital, são ocupados segundo as mesmas regras
e os mesmos critérios, é de toda conveniência
dar à matéria uniforme.
Assim, ao vetar o Projeto de Lei' do DF
n'' 31/89 eu faço com o exclusivo propósito
de evitar que o Distrito Federal adote, para
a alienação de seus imóveis, regras diferentes
daquelas adotadas peta União, com a aprovação do Congresso Nacional.
De imediato, estarei remetendo a essa Ca·
sa Legislativa projeto de lei inteiramente
compatibilizado com a Lei n" 8.025/90, ·a fim
de obter a necessária autorização para alienar
os imóveis funcionais do Distrito Federal.
Estes são os motivos que me levaram a
vetar integralmente o Projeto de Lei do _Distrito Federal n" 31. de 1989, os quais submeto
a Vossa Excelência, para a elevad~ aprecia·
ção do Senado FederaL- Wanderley Vallim
da Silva, Governador.
PROJETO VETADO
Dispõe sobre a alienação de imóveis re·
sidenciais do Distrito Federal e a utiliza·
ção dos recursos dela oriundos.
O Senado Federal decr"eta:
Art. 1'' O Distrito Federal alienará, no
prazo de noventa dias, a contar da publicação
des.ta lei os imóveis residenciais de sua propriedade de autarquias. empresas públicas,
sociedades de economfa mista ou fundações
públicas do Distrito Federal, excetuada are·
sidência oficial do Governador.
Art. 2" Os_ recursos pl'õVinientes da alienação dos imóveis a que se refere esta lei
serão inteiramente utilizados na recuperação
e construção de escolas, ho~pitais, centros
de saúde, habitações, populares, bem como
em obras de saneamento básico.

Art. 3o Terão prioridade na aquisição
dos imóveis a que se refere esta lei os servidores do Disiríto Federal, de s_uas autarquias.empresas públicas, soCiedades de economia
mista ou fundações públicas neles residentes
há pelo menos cinco anos consecutivos.
§ lo Os imóveis de que trata esta lei serão
alienados aos servidores pelo preço de mercado, segundo as normas do Sistema Financeiro
de Habitação, após avaliação a ser efetuada
pela instituição finap.ciadoi'a, devendo ser dada ampla publicidade ao resultado da avalia·
ção podendo o fiilarici~únento ser efetuado
através do Banco de Brasnia S.A - BRB,
se este dispuser de recursos para a essa finalidade.
§ 2° Pafi habilitar-se à aquisição de imóvel abrangido por esta lei, o servidor deverá
fambém comprovar não ser ele nem seu respectivo cônjuge ou companheiro (a) proprie·
tá riO, -prOITlífente comprador nem promitente
"essionátio de imóiiel residencial no Distrito
Federal.
§ 39 Não havendo mais servidores que
preencham os requisitos previstos neste artigo, os imóveis resi_denciais remane-centes serão alienados mediante licitação pública, preM
cedida de ampla divulgação.
Art. 4" _ESta lei entra em vigor na data
de sua públiCação.
Art. 59 Revog_~m-s_e as disposições e~
contrário.
-

__ _(À Comissão do Disirito Federal.)

PARECERES
PARECER N• 78; DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e- Cidadania sobre o Ofício_ "S" s!n•, de
1988, "do Senhor Ministro Moreira AIM
ves, do Supremo Tribunal Federal, solicitando ao Senado Federal licença para dar
prosseguimento ou não ao Inquérito n?
-385-9, indiciando O lavo Gomes Pires Filho.
Relator: Senador Maurício Corréa
O Senhor-Míiilstro Moreira Alves, do Sfupremo Tribunal Federal, encaminhou a esta
Casa Legislativa o Ofício "S" s/n", de 1988,
solicitando a prévia licença do Senado Federal, a que alude o § 1" do art. 53 da Constituição Federal, a fim de dar prosseguimento
ou não ao Inquérito o\' 385-9, no:> termos da
denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal contra o Senhor Senador Olavo Pires, conforme cópias auténticas ora anexadas.
Ao denunciado é imputada a prática dos
crime_s tipificados nos artS. 330 a 331 do Código Penal Brasileiro, e 329, _334 e 346, do
Código Eleitoral, devido a episódio em que
o mesmo é acusado de usar, sem a autorização competente, o ginásio de esporte estadual, na cidade de Porto Velho, RO, para
firis eir~ltorais,_ além de desacato e d.esobediência a ordem legal de funcionário público,
nos termos do descrito na peça acusatória.
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A Constituição de 1988 -atribuCcOinpetência ao Supr~mo_Trjbunªl F~çl~ral_,_ no inciso
I de seu art. 102, para processar e julgar,
originariamente, os membros do Congresso
Nacional, nas infraçóes penais comuns.
Vale ressaltar que o texto constitucional
vigeJ\te inovou ao exigir licença prévia da respectiva Casa Legi~lativa para que seus membros sejam proce:-;sados criminalmente (§ 1"
âe seu art. 53).
Já tivemos a oportunidade de nos maniM
festar sob a exeges.e_ de~ta norma constitu~_
cional, e, em resumo, opinamos pelo indeferimento da presente solicitação, dada a indisponibilidade de elementos que nos possam
levar ao convencimento da existência de autoria_ e materialidade dos crimes imputados
ao indiciado.
Nosso parecer, portanto, é pelo arquiva·
menta da matéria.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Maurício Corrêa, Relator --Mauro Bene~
vides -- Carlos Alberto - João Castelo João Calmon - Jamil Haddad - Antônio
Luiz May_a - Jutahy Magalhães - Jarbas
Passarinho - Wilson Martins - Marcondes
Gadelha -- Odacir Soares - Meira Filho Carlos Patrocinio - Francisco Rollemberg e
Áureo Mello.

PARECER N• 79, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Ofício '"S" no 3,
de 1989, "do Senhor Ministro Aldir PasM
sarinho, do Supremo Tribunal Federal,
relator do Inquérito n" 363-8/DF, solicitando ao Senado Federal licença préYia,
a fim de que se possa instaurar processo
contra o Senador Carlos Alberto De'CarIi, nos termos da queixa-crime ofer~cida
pela Deputada Elizabeth Azize".
Relator: Senador Maurício Corrêa
O Ministro Aldir Passarinho, do SuprC-mo
Tribunal Federal. encaminhou a esta Casa
Legislativa o Ofício"$" n" 3, de 1989, solicitando licença prévia ao Senado Federal, conforme disposto no art. 53, § 1'', da Constituição Federal, a finl de ser iniciado, por
aquela Corte de Justiça, processo-crime con·
tra o Senador Carlos Alberto De'Carli, nos
termos da queixa-crime oferecida pela Deputada Elizabeth Azize.
A querelante imputou ao querelado a prática dos crimes contra a honra, de difamação
e injúria, em fa"ce -do pronunciamento deste,
da Tribuna do Senado Federal, no dia 8 de
abril de 1987, em que, segUndo alega na peça
acusatória, teria o mesmo feito afirmações
leviana<> a seu respeito.
A Constituição de 1988 confere ao Supre·
mO Tribunal Federal, em seu art.l02, compe~
tência para:
"I -processar e julgar, originariamente:
b) nas infraçõe:> penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presiden·

1354 Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIÓNAL(Seçãoii)

te,os membros do Congresso Nacional,

seus próprios Ministros e o ProcuradorGeral da República;" (grifo nosso).
No Capítulo "Do Poder Legislativo", insc·
rido no título "Da Organização dos Pode·
res", da mesma ConstituiçãO, é assegurada
a inviolabilidade dos Deputados e Senadores,

por SJ.!aS opiniões, palavras e votos, bem co·
mo requerida licença prévia da respectiva Casa para que seus membros sejam processados
criminalmente(caputdo art. 53 e seu§ lu).
A despeito da queixa-crime ter sido apresentada sob a égide da Constituição de 1967,
alterada pela Emenda Constitucional n\' 1,
de 1%9, que dispunha sobre a matéria, expressamente determinando serem os Depu·
tados e Senadores invioláveis,no exercício do
mandato,por suas opiniões, palavras e votos,
salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia,ou nos previstos na LeíOe--Segurança Nacional, ressaltemos que deverão ser aplicados
os dispositivos vigentes, em nossa atual Carta
Magna.
Assim sendo, apesar da Constituição de
1969 permitir a Violabilidade dos D~putados
e Senadores por suas opiniões, palavras e votos, em casos de injúria e difamação, dentre
outros, a atual estabelece a condição de que
os mesmos só poderão ser processados após
prévia licença de suas Casas, mesmo nesses

casos.
Entretanto, dúvidas não pairam que a matériasubexame, embora já bastante conheci·
da desta casa, se nos apresenta Com uma
roupagem nova, dado que o texto constitucional vigente excluiu a ressalva contida no
anterior.
Desta forma, o mesmo assunto- inviolabilidade parlamentar - teve tratamento diverso nos textos constitucionais, sendO que,
como visto, o art. 53 da Constituiçã-o de 1988
foi mais amplO e S.brangente.
Por outro lado, a par da utilização do direito formal, ou seja, a justiça ministrada por
leis formais. pelo direito escrito, há que se
considerar também, como fonte deste mesmo
direito, os usos e costumes, o chamado direito
consuetudinário, que nos aponta, da mesma
forma, o caminho do indeferimento do solicitado.
E nem se diga que tal indeferimento estaria
fundado em questões menores, como o chamado "espírito de corpo", pois na realidade
está es_cudado em princípios jurisprudenciais
e jurídico-formais, bem cofio questões psicológicas, como o envolvimento emocional que
costuma acometer os que fazem uso da tribu·
na, que não pode deixar de ser considerado
em face do papel inerente ao exercício do
mandato parlamentar.
Opinamos, por conseguinte, que a solicitação etn causa, a despeito de constitucional
e jurídica, não merece acolhimento quanto
ao mérito, pelo que propomos que a matéria
seja arquivada.
Sala das Cpmissões, 18 de abril de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho,Presidente
-Maurício Corrêa,Rclator -Joáo Castelo
- Meira Filho - Carlos Alberto - Odacir
Soares - Marcondes Gadelha - Mauro Be-

nevides - Wilson Martins - Maurício Correa - Jarbas Passarinho - Jutahy Magalhães- Jamil Haddad- Antônio Lulz Maya
- Francisco Rollemberg - Carlos Patrocínio.
I,'ARECER N• 80, DE 1990

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n•
JS~ de 1990, Mensagem no 45, de
1990-DF, (Mensagem n~ 18-GAG, em
9-3-90, na origem) que "dispõe sobre a
reorganização administrativa na Fundação Educacional do Distrito Federal e dá
outros providências".
Relator: Senador Meira Filho
Proveniente do Governo do Distrito Federal, vem a exame desta Casa, nos termos da
Resolução n" 157, de 1988, o presente Projeto
de Lei que tem por finalidade autorizar o
Governador do Distrito Federal a realizar
uma reorganização administrativa na administração central da Fundação Educacional,
de forma a permitir maiOr agilidade e dinami·
cidade no atendimento dos seus objetivos.
Alega o Senhor Governador em sua Mensagem que a última reforma ocorrida na
FEOF foi há 13 anos, e hoje essa Fundação,
uma das mais complexas do GDF, tem em
seus quadros cerca de 25.000 servidores.
A reforma pleiteada, além de procurar cor·
rigir a atual situação estrutural de funcionamento, resultante de tentativas de reforma
que se foram somando ao longo dos anos
e que, no conjunto, se tornou inadequada
às exigências e denominação do ensino de
1\' e 29 Graus, referidos no art. 208, incíso
I e II da Constituição, se propõe a não acarre- tar aumento de despesa, inclusive reduzindo
empregos em comissão.
Dispõe o Projeto de I.:ei n\' 18!90, em exame, no -seu art. 2\ que o Governador do
Distrito Federal, nO prazo de trinta dias, a
contar da publicação desta lei, baixará ato
dispondo sobre a reorganização da FEDF,
podendo para tanto, observadas as normas,
critériOs, métodos- e processos vigentes:

"1- dar nova denominação às unidades orgânicas e aos empregos em comissão a eles correspondentes, respeitando
adeno!llinação básica, quantidade e sím·
·bolo dos empregos referidos nos Anexos
I a UI, desta lei;
II- detalhar as competências das unidades orgânicas e atribuições dos seus
titulares;
III- estabelecer requisitos para o
provimento de empregos em comissão,
compatíveis com o previsto nos incisos
anteriores e outras disposiçõeS legais
pertinentes;
IV- fixar outras normas gerais de
funcionamento da Entidade."
O ArL 3\' altera a Tabela de Empregos
em Corriissãó da FEDF, na forma seguinte,
segundo os AnexOs de I a III, enquanto que
relaciona no Anexo IV os empregos a serem
extintos:

Abril de 1990
"I- são mantidos os empregos em
comissão constantes do Anexo I desta
Lei, modificado o símbolo do Diretor-Executivo de "Ec-Especial" para "ECO", na forma do Anexo II ela Lei n?
36, de 14 de julho de 1989;
I I - são mantidos, com nova denominação, os empregos em comissão constantes do Anexo II desta Lei;
III - são criados os empregos em comissão constantes do Anexo III desta
Lei;
IV- são extintos os empregos em co·
missão constantes do Anexo IV desta
Lei."

As modificações introduzidas pelo art. 3"
e seus incisos resultam em: alterar o símbolo
do emprego em comissão de Diretor-Executivo; mudar a denominação de empregos em
Comissão de Diretor, Assistente, Chefe e Encarregado para nomenclatura mais adequada
sem alterar os respectivos símbolos; e criar
nove empregos em comissão de dirigentes escolares a partir da extinção de 13 outros assemelhados.
Vale ressaltar que entre as adequaçóes de
nomenclatura incluiMse, por exemplo, as de
vários empregos de "Diretor de Direção" para "Diretor de Divisão", que se mostra mais
adequada.
'
O art. 4~ determina que a reorganização
autorizada por esta Lei não poderá conter
acréscimo de despesa, e o art. 50, que o custeio de sua aplicação coiTerá à conta do Orçamento da Fundação Educacional do Distrito
Federal.
CONCLUSÃO
A proposição originária do Governo ào
Distrito Federal, fundamentada no art. 3\' da
Resolução n9 157/88, do Senado (art. 16, 1~
e 2v da Constituição), procura suprir uma carência há muito identifiCada que é a reestruturação dos serviços da Fundação Educaconal
e sua reorganização adniinistrativa, visalldo
a lhe permitir maior agilidade e dinamicidade
no cumprimento dos seus objetivos.
A reforma pretendida correria â conta do
,orçamento da própria Fundação, sem acarretar aumento de despesa.
_
Com esta Lei fica o Governador do Distrito
Federal autorizado a proceder à reforma observando "as normas, critérios, métodos e
processos vigentes''.
Cabe ao Senado legislar para o Distrito
Federal enquanto não for instalada a respecM
tiva Câmara Legislativa.
A matéria se justifica quanto ao mérito
e atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, razão
porque somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1990.
- Mauro Benevídes,Presidente -Meira Fflho,Relator -Francisco Rollemberg - Irapuan Costa Júnior - Maurício Corrêa Wilson Martins - Pompeu de Sousa - José
Paulo Bisol- Aluízio Bezerra - Márcio Lacerda - Áureo Mello.
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Da Comissão do Distri~o Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal, n•
19, de 1990- Mensagem n' 46, de 1990
(na 19-GAF, de 9 de março de 1990, na
origem do Senhor Governador do Dis-

trito Federal, que ''cria o Distrito de Lim·
peza de Ceilândia, na estrutura adminis·
trativa do Serviço Autonomo de Limpeza
Urbana e dá outras providências".

no caso a segunda mensagem a comisão terá
o prazo de 15 dias para apresentar seu relatório, decorrido esse prazo, o veto será incluído
em Ordem do Dia, para votação secreta.
(Pausa)
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo
Sr. lo Secretário.

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~

Relator: Senador Francisco Rollemberg

Originário do Poder Ex-ecutivo do Distrito
Federal, encaminhado para o Senado Federal, de acordo com a Resolução n" 157, de
1988, o projeto em exame tem como objetivos criar o Distrito de Limpeza da Ceilàndia
na estrutura administrativa do_Serviço Autónomo de Limpeza Urbana; altera as denominações dos Distritos Metropolitanos de Cole·
ta e Varrição, e criar e transportar as funções
que especifica.
---Não há dúvidas de que a criação do aludido
Distrito de Limpeza e as alterações propostas
são uma exigência da realidade e da evolução
normal do sistema de limpeza pública do Distrito Federal,. o qual, obrigatoriamente, necessita ampliar-se de acordo com o cresci·
mente acelerado da população e da área urbanizada da Capital da República.
Aliás, os três referidos Distritos de Limpeza já viilham funcionando como tal há alguns anos, possuindo, todos eles tanto as es·
truturas físicas como os recursos humanos necessários para o desenvolvimento de suas atividades.
O projeto trata, portanto, apenas de for·
malizar os aspectos legais de uma realidade
já implantada, e o único ónus que acarretará
para o GDF se resume na criação de uma
função de Chefe do Distrito, Código DA 1
111.3 e de quarro funções de Encarregado
de Limpeza Pública.
Na análise da proposição~ -não -e-ncontramos óbic_es à sua aprovação, nem constitu·
clonais, nem em relação jui"idicid<idC. Estando o projeto redigido de acordo com
a boa técnica ·legislativa e tratando-se de as·
sunto cujo mérito está bc:I_n fundamentado,
nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente -Francisco
Rollemberg, Relator - Meira Filho - Ira·
puan Costa Júnior- Wilson Martins- Pompeu de Sousa - Márcio Lacerda - Aluízio
Bezerra - José Paulo Bisol - Maurício Cor·
rêa- Áureo Mello.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O expediente lido vai à publicação.
Do expediente lido, consta a Mensagem
no 55/90-DF, cjue ficará aguardando na Secre·
taria-Geral da Mesa o parecer prévio do Tribunal de Contas do Distiito Federal. (Pausa)
Coi:tStã-rilaírida do expediente, as Mcnsa·
gens n~ 56 e 57, de 1990-DF. Despachadas
à Comissão do Distrito Federal, a primeira
mensagem poderá ai receber emendas pelo
prazo de 5 dias úteis, contados a partir de
sua publicação e distribuição em avulsos; já

16, DE 1990

Altera o Regimento Interno do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. l'' Os dispositivos abaixo enumeiados do Regimento Interno do Senado Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
.. ~t. 80. ___ ~i_xada a reeresen!ação
prevista no arttgo anterior, os Líderes
entregarão à Mesa, nas quarenta e oiro
horas subseqüentes, as indicações, em
ordem numérica, dos titulares e suplen·
tes das Comissões.
Parágrafo ún!cci. ...................... .
"Art. 91. As Comissões, no âmbíto
-de suas atribuições, cabe, dispensada a
competência-do Plenário, nos termos do
art. 58, § 2~. I da ConstituiçãO; discutir
e votar:
I - projeto de lei ordinária de autoria
de Senador, ressalvado o projeto de Código;
II -pro jetos de resolução que versem
sobre a _suspensão da e_xecução, no todo
ou em parte, áe lei déCiarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

1r

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

I - .......................................... .

II-··························'···············
l l l - ....................................... ..
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à sanção, promulgado, remetido à Câ-

mara ou arquivado."
"'Art. 108. . .............................. .
Parágrafo único. A pauta dos trabalhos das Comissões, salvo em caso de
urgência, será distribuída, com antece·
dência mínima de dois dias úteis, aos
titulares e suplentes da respectiva Comissão mediante protocolo."
'"Art. 383. . .............................. .
a)
b)
c)
d)

.............•...............................
............................................ .
...........................•.•.........•....
........................................... ..

e) o relatório deverá conter dados so-

'?!e o candidato, passando a constituir
parecer com o resultado da votação,
aprovando ou rejeitando o nome indicado;
f) a reunião será pUblica, sendo a votação procedida por escrutínio secreto,
vedadas declaração ou justificação de
voto, exceto quanto ao aspecto legal;
g) ........................................... .
h) ............................................ .

Parágrafo único .......... -.-.. ~· .......... ".
Art. 2r O art. 336 do Regimento Interno
do Senado Federal é acrescido do seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único. As proposições
referidas no art. 91, I e II, reservadas
à competência terminativa das Comissões, não poderão ser apreciadas em re·
gime de urgência, salvo se da decisão
proferida houver recurso interposto por
lJlO dos membros do Senado para discussão e votação da matéria pelo Plená·
rio."
Art. 3" _Esta resolução entra e!Jl vigor na
data de sua publicação.
Art. 4\' :Revogam-se as disposições em
contrárj.o.

IV-················-···-············-· .... ..

Justificação

v-···································'······

A Constituição de 1988 prevê, expressamente, no § 2" do art. 58:

a) ·············································
b) projeto de resolução a que se refe·

r<m os arts. 52. V. VI. VIl. VIII. IX
e 155. III". IV. e 2". IV e V da CoristituiÇao;-c) ·············· .............................•

§ 2o Encerrada a apreciação terminativa a que se refere este artigo, a deciSão da ComiSsão seiá cOmúniC-ada ao
Presidente do Senado para ciência do
Plenário e publicação no Diário do Con-gresso Nacional.
§ 39 NO prazo de cinco dias úteis,
contado a partir da publicação da comu·
nicação referida n.o parágrafo anterior
no espelho da Ordem do Dia da sessão
seguint_e, poderá ser interposto recurso
panrap-reéíaÇao da matéria pelo Plenário
do Senado.
§ 49 o-recurso, assinado por u-m décimo dos membros do Senado, será dirigido ao Presidente da Casa.
§ 5" Esgotado o prazo previsto no
§ 3~, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhadO

"§ 2u Às Comissões, em razão da
matéria de sua competência, cabe:
_I-:- discutir votar projeto_ de lei que
dispensar, na forma do Regimento, a
competência do Plenário. salvo se hou·
ver recurso de um décimo dos membros
das Casas.

e

O Regimento do Senado Federal, ao desdobrar a norma constitucional retrotranscrita, dispõe no art. 9 I:
"Art. 91. Às Comissões, no âmbito
de suas atribuições, cabe, dispensada a
competência do Plenário do Senado, nos
termos do art. 58, § 2", I, da Consti·
tuição, discutir e votar projetas de lei_,
exceto quanto a:
I - lei complementar;
I I - projetas de iniciativa de comís·
são;
III- projetas de código;
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IV- proposições oriundas da Câma-

ra dos Deputados, ressalvado o disposto
no inciso IV do§ 1" deste artigo;
V- projetas em regime· de urgên~
cía."
·
§ lo O Presidente do Senado_, ouvidas as lideranças, poderá conferir às comissões competência para apreciar, terminativamente, as seguintes matérias:
I -tratados ou acordos internacionais;
II- autorização para a exploração e
o aproveitamento de recursos hídricos
e a pesquisa e lavra de riquezas minerais
em terras indígenas;
III- alienação ou concessão de terras

públicas com área superior· a dois mi!
e quinhentos hectares;
IV- indicações a proposições diversas, exceto:
a) projeto de resolução que altere o
Regimento Interno;
b) projetas de resolução a que sereferem os arts. 52, V, VCVI),-VIII, IX,
X e 155, §§ 1", IV, e_z~, IV e V da Constituição;
·
c) proposta de emenda à Constitui·
ção;
§ zo .b vedado à comissão apreciar,
em caráter de urgência, as matérias a
que se refere este artigo, competência
essa deferida exclusivamente ao Plenário
do Senado.
§ 3" Encerrada a aprcciaç~o terminativa a_que se refere este artigO; decisão da comissão -setâ comunicada ao Presidente do Senado para dência do Plenário e publicação no Diário do Con-gresso
Nacional.
-§ 4'-' No prazo de_ cinco dias útei!:;,
contados a partir da publicação da comunicação referida no parágrafo anterior
no espelho da Ordem do Dia da -sessão
seguinte, poderá ser interposto recurso
para a apreciação da matéria pelo Plenário do Senado.
§ s~ O recurso assinado por um décimo dos membros do Senado, será dirigido ao Presidente da Casa.
§ 6'' Esgotado o prazo previsto no
§ 4", sem interposição de recurso, o projeto sel-á. conforme o caso, encaminhado
à sanção, promulgado. remetido à Câmara o.u arquivado."

a

O dispositivo citado nomeia as proposições
que não estão subordinadas à deliberação
conclusiva a fim de que o intérprete, examinando as exceções, deduza sobre _quais os
projetas sujeito~ à competência tcrffiinativa
das Comissões.
Inquestionavelmente, o projcro de lei ordinária de autoria do Senador é uma das proposições - aliás em termos práticos, a única
-que deve ser. obrigatoriamente. discutida
e votada pelas Comissões, dispensada a competência do Plenário.
Resalva-se tão só a hipótese prevista no
inciso I do § 2" do art. 58 da Constituição.
onde se fala em recurso- interposto por um
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e votados _petas Comissões, dispensad·a a
décimo dos membros do Senado, para apre~
competência do Plenário._ Observa-§e, aqui,
ciação da matéria pelo Plenário.
a função integra-tiva da norma regimental ao
2. Todas as Constituições polfticas dos
dar executoriedade à disposição constante da
povos cultos consagram, em normas expresCOnstituição. Tal preceito, embora de natusas, o princfpio de autonomia da Assembléia
para elaborar a sua lei interna. Não fogem -reza regimental por sua matéria, não pode
dçixar de ser observado pelo caráter do ins~
à regra as Constituiç6es brasileiras, inclusive
trumento a que adere, sem violação à norma
a de 1988. A faculdade outo,rgada ao Conda Lei Maior. Refoge da necessidade de
gresso Qe estabelecer livremente a ordem e
maior esforço interpretativo, portanto. a cono método de seus trabalhos, através do Regiclusão no sentido de que os projetos de lei
mento Interno, está, todavia, condicionada
ordinária de autoria de Senador não podem
às nonnas constitucionais, as quais não po~
ser apreciados em re_gime de urgência, pordem ser "dispensadas ou violadas sem que
quanto essas proposições somente serão subresulte, para os atas legislativos praticados
metidas à deliberação do Plenário, mediante
em desconformidade com elas, o vício de in·
recurso interposto por I/10 dos membros do
consTitucionais ... " (Francisco Campos senado. "Direito ConStifuticiorial", vol. I. Freitas
5. O Regimento do Senado, ao discipliBastos, 1956, pág. 390).
nar ·a Úrgência no capítulo XX- arts. 336
3. Amparado, portanto, pela Constituia 373 - , niiO-~xclui qualque-r Rráposição da
ç!o e pór-esm mandado ela~orar. dentro dos
iiiCidência desse instituto. Tais preceitos, to·
limites preVi'stos, o Regimento tem a categodavia, não Podem se sobrepor à norma consria de lei, COJ_llO afirma Ruy Barbosa em pro·
tante do § zo, 1, do art. 58 da Constituição
testo lido na sessão do Senado de 28 de outu·
complementada pelo art. 91 da Lei Interna,
bro de 1912:_."Náo há nenhuma diferença espelas razões anteriormente expostas. Não casencial entre- a lei sob a sua expressão de
be, nesse caso, invocar um conflito de norRegimento parlamentar e a lei sob sua ex·
mas, uma vez que o preceito cristalizado no
pi-essão de ato legislativo ... Espécies de um
Regimento dá capacidade real ao mandamensó gênero •.entre si_,_p_ão se distinguem uma
to constitucional. E não se verifica conflito
da outra senão na origem de onde procedem,
de normas quando _o objeto do conflito confino DJQdo como se elaboram e na esfera onde
gura preceitos constitucionaís e regimentais.
têm de operar; porque a lei é o Regimento
Nem se alegue. também, a faculdade outorda Nação decretada pelo seu corpo de legislagada ao Congresso pela Constituição para
dores, e _o Regimento a lei de cada um dos
elaborar, em termos amplos, o respectivo Reramos da legislatura por ele mesmo ditado ... "
gimento. Essa faculdade sofre limitação defi·
_Bem_m_ais tarde, a matéria é enfocada por
nida em face de a prescrição do § 2", I, do
Cláudi Pacheco (Tratado das Constituições
art. 58 da Constituição não encerrar um conBrasileiras, 1965, vai. V, pág. 208. Editora
Freitas. Bastos) numa formulação técnica· --selho ou uma direção, mas uma norma imperativa.
mais precisa: ''considerado, sob o aspecto
material, como código de organização interna
6. O Projeto que ora apr~~entamos objede cada Câmara, o Regimento Interno tem
tiva, portanto, adequar a competência termia categoria de lei complementar da Constinativa deferida às Comissões pela Constituituição em relação à vida interna da Câmara
ção de 1988 às normas regimentais pertinen·
que o adotou".
tes. Observe-se. ainda. que,_ ao sugerirmos
No mesmo sentido, opina Raul Machado
nova redaçáo para o art. 91 da Lei Interna,
Horta: "Os Regimentos Internos das Casas
introduzimos, nessa sugestão, duas modifi·
Legislativas encerram as normas mais desencações. A primeira inclui, entre as propo·
,,o[vidas do processo legislativo complemensições subordinadas à deliberação ~ooclusiva
tando à Constituição ... As Constituições condas Comissões, os projetas de res-olução que
temporâneas já cOnstitúcional[zam numero·
versem sobre a suspensão da execução, no
sas normas regimentais. mas este fenômeno
todo ou em parte, de lei declarada irlconsti·
de absorção de normas regimentais na Constucional por decisão definitiva do Supremo
tituição não diminuiu a importância dos RegiTribunal Federal. A proposta, no nosso enmentos dos ór_gãos _legislativo!>. O Regimento
tendimento, concilia a necessidade de dar-se
perdeu-.-em alguns casos. a condição de fonte
uma tramitação mais rápida à matéria com
primária da norma~ mas _continua sendo o
a relevante missão conferida a esta Casa. Já
texto responsável pelo desdobramento das
a segunda corrige algumas imperfeições, conormas constitucionais na sua função de rele·
mo tal considerada a prescrição contida no
va~~ fonte d~ Direito Parlamemar" (Raul
§ z~ do art. 91. Essa dispo~ição não tem sentiMachado Horta - "Simpósio sobre Temas
do uma vez que. nos termos regimentais (artiCons~ituclónais'', Câmara dos Deputados).
gos referentes à Urgência e aos trabalhos das
4. A afirmativa dos Mestres evidencia-se
Comissões), é vedado ao ColegiadQapreciar
quando se confront~ o § 2", I. do art. 58 da
matéria em "caráter de urgência" ou na forConstituição com o art. 91 do Regimento do -ma urgente de tramitação.
Senado no que se refere às proposições de
7-. Procurando aprimorar a nossa Lei Incdmpetênci~derminativa das Comissões. Isto
terna e facilitar a sua aplicação na prática,
pOrque o art. 91 torna eficaz o preceito consti·
incluímos no art. 80 a expressão "em ordem
tucional ao estabele_cer - embora de forma
numérica", com fim de evitar qualquer dúviindireta - qJ.!e os projetas de lei ordinária
da quanto às chamadas dos Suplentes. com
de autoria de Senador devem ser discutidos
direito a voto, nas reuniõe:. dos órgãos técni·
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cos. A proposta cond_li_a~se com o disposto
sobre a matéria no § 1o do art. 84. Tendo
em vista o atraso na publicação do DCN,
sugerimos, também, uma nova redação para
o parágrafo único do art. 108, eliminando
o registro da pauta dos trabalhadores das Comissões na publicação aludida. Finalmente,
propomos a alteração das prescrições constantes nas alíneas e (na 2) e f do art. 383,
com o objetivo de eliminar um evidente conflito de nonnas, constatada pela simples leitu·
ra das alíneas mencionadas.
Sala das Sessões, 19 de abril de T9"90. Senador Cid Sabóia de Carvalho.
(Às Comissóes de Constituição, Justiça
e Cidadania e Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto de resolução lido, será publicada e, em seguida, ficará sobre a mesa durante três sessões, a fim de rec-eber emendas,.
de acordo c-om o Regimento Inte1:_r10, art. 401,
,§ 1". Findo esse prazo, será despachado às
Comissões compeú:ntes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu d< Sousa)
- Sobre a Mesa, projetos de lei que serão
!id~s pelo Sr. lo Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 24, DE 1990

rário, justificando~se, portanto, o saque da
sua conta vinculada do Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço.
O Dec!:etO-Lei n9 2.284, de 10 de março
de 1986, que criou o seguro desemprego, tam·
bém não inclui em suas concessões a situação
do trabalhador que se acha sem emprego pelo
término do seu contrato de trabalho por tempo determinado.
Nada mais justo, portanto, que o trabalhador, que é o titular de um direito que lhe
é assegurado por lei, tenha como se amparar
durante o tempo em que estiver sem trabalho.
Daí, a imp_rescindibilidade de medida que
aqui-pleiteamos estabele_cendo aquela obrigação.
Desse modo, estamos convictos de sua acolhida e apoio por parte dos nossos nobres
pares, já que esta nossa proposiÇão visa tãosomente a proteger um direito inalienável de
milhões de trabalhadores.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. Senador Francisco Rollemberg.

LEGISLAÇÃO ÇITADA
LEI N• 7.839, DE 12 DE
OUTUBRO DE 1989

DiSpõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providênIntroduz modificações na Lei no 7.839,
cias.
de 12 de outubro de 1989, que "dispõe
sobre o Fundo de Garantia de Tempo
······-···-'"'-''~~---·---~~.--~······· .. ·····
de Serviço".
Art. 18. A conta vinculada do trabalhador
no FGTS poderá ser movimentada nas
O CongressO--NaciOnal dci:c!eta:
Art. 1" O art. 1& da Lei n" 7.839, de 11 -seguintes situã.ções:
I - despedida sem justa causa, inclusive
de outubro de 1989, passa a vigorar com o
a indireta, de culpa recíproca _e de força
acréscimo do seguinte inciso IX
maior, comprovados com o pagamento dos
"Art. 18. ·············-········--········· valores de _que trata o art. _16;
IX- por término do seu contrato de
I I - extinção total da empresa, fechamen·
trabalho por tempo determinado."
to de quaisquer dos seus es_!abelecimentos,
Art. zo Esta lei entra em vigor na data filiais ou agências, supressão de parte de suas
de sua publicação. ,
· atividades, ou ainda falecimento do empreArt. 3" Revogam-se as disposições em gador individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
contrário.
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
Justificação
decisão judicial transitada em julgado;
III- aposentadoria concedida pela PreviEsta proposição~têm por firialidade assegudência Social;
IV- falecimento do trabalhador, sendo o
rar ao trabalhador o saque do seu fundo de
saldo pago a seus dependentes, para esse firn
Garantia, por ocasião do término do seu con·
habilitados_ perante a Previdência Social, setrato de trabalho por tempo determinado,
gundo o critério adotado para a concessão
momento no qual ele não é considerado dede pensões por morte. Na falta de depen·
mitido e nem também desempregado, não
fazendo jus, nem ao seguro-deseillprcgo, en·
dentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previscentrando-se, portanto. sem renda para se
tos na lei cívíl, índicados em alvará judicial,
manter durante a tempo que estiver sem traexpedido a requerimento do interessado, in·
balho.
dependente de inventário ou arrolamento;
A mencionada Lei n" 7:839,-di:: 12 de outu·
V- pagamento de parte das prestações
bro de 1989, contempla várias situações pelas
decorrentes de financiamento habitacional
quais o trabalhador poderá movimentar a sua
conta vinculada. Entretanto, não prevê a pos- -concedido no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH. desde que:
sibilidade de sua movimentação por ocasião
a) o saldo da conta vinculada corresponda
do término do seu contrato de trabalho por
a, no mínimo, 5 meses a renda mensal do
· tempo determinado, situação essa que tam~
mutuário;
, bém reclama uma disponibilidade de nume~
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b) o valor -biõqUe<idO seja uÜiizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento afiilja;- no-máximo, 80% d-o montante da prestação;
VI -liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe)ecidas pelo Conselho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
2 anos para cada movimentação;
VII- pagamento totai ou parcial do preço
da aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:
a) o saldo da conta vinculada do adquirente deverá ser igual ou superior a 5 (clilco)
vezes o valor da sua renda mensal;
b) seja a operação financiável nas condi·
ções vigentes para o SF~;
VIII- quando permanecer 3 anos ininterruptas, a partir da vigência desta lei, sem
crédito de depósitos.
·
§ 1~ A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará que a retira·
da a que fa:z jus o trabalhado! -corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atuali·
zação monetária, deduzidos os saques;
§ 29 O Conselho Curador disciplinará o
disposto no inciso V, visando a beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio fitianceíro dei FGTS; '
§ 39 O direito de adquirir moradia com
reç,_ursos do .FGTS, pelo trabalhador, s6 poderá ser exercido para um único imóvel;
§ 4~ O imóvel objeto de utilização do
FGTS somente poderá ser objeto de outra
transação com recursos do Fundo, na forma
que vier a s_er regulamentada pelo Conselho
Curador;
§ s~ O pagamento da retirada, após o período previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.

(A Comissdo de Assuntos Socíais --decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 25, DE 1990
Determina a remuneração diária dos
saldos em contas coi-rentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os saldos diários em contas cor~
rentes, de pessoas físicas ou jurídicas, nas
instituições financeiras definidas conforme o
art. 17 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, serão diariamente_ remunerados.
Art. 2" Para efeito da remuneraçãu·prevista no artigo anterior, os saldos diários em
contas correntes serão convertidos em BTN
fiscal e remu_n_cra_d_os proporcionalnreme ao
índice de variação média diária de rentabi·
!idade das operações de mercado aberto, por
faixas de valores, segundo o seguinte:
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ § 1' O~ saldos devt:dores remanescentes,

Valores
(em BTN fiscal)

Remuneração
(em percentual da rentabilidade média
d•1s operações de mercado aberro)

O!

até 12

02
03

!21 a 299
300 a 599
600 a 1915
1916 a 3595
3596 a 5990
5991 a 11980
11981 a 29950

20
30

Faixa

04

05
06

07
08

~

vencidos ou vincendos, das operações de custeio agrícola da safra do ano agrícçd<~ de
1989/lJO serão reaju~tados para pagamento
em 2 (dois) anos, a partir do vencimento da
dívida, às mesmas condições previstas no ins-

trumento de crédito.
§ 2" As prcstaçües. vencidas ou vincendas

40

50

em 1990. referentes ao investimento agrícola,
serão_ r_epactuadas para pagamento em 2
(dois) anos, a Partir do vencimento final da
dívida. às mesmas condiçõe~ previstas no instrumento de crédito. ou a critério do produ-

60

70
80
90

tor, às cõndíções vigentes para o crédito ruraL

Art. 3" A critérío da instituiÇão financeira, e tendo em vista a caracterização do cliente, taxas preferenciais poderão ser negociadas, atendidos os limites mínimos de remuneração estabelecidos no artigo anterior.
Art. 4'' Esta lei scr_á_ regulamentada no
prazo de 90 (noventa) j;Has, a contar da sua
publicação.
Art. 5tl Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

O insumo básico para o funcionamento das
ins~ituições financeira~ é _a moeda. É essa que
o SIStema repassa aos demais setores econó·
micos.
No entanto, embora haja criação de moeda
pelas instituiçõeS financeiras, em decorrência
do repasse dos fundos nessas depositados,
advindo daí os resultados do sistema, não
há, na lei brasileira, qualquer disposição sobre o preço que essas instituições devem pagar aos titulares das contas correntes, pelos
recursos que obtém.
O Banco Mundial, recentemente, quantificou que só no período de 1985 a 1987, os
possuidores de contas correntes na rede ban·
cária perderam, pela inexistência de remuneração para os depósitos à vista, o equivalente
a 36 bilhões e 700 milhões de dólares (US$
36,7 bilhões) norte-americanos. Isto sem con·
ta r, obviamente, os rendimentos decorrentes
da aplicação desses recursos.
Objetiva o presente projeto recuperar a
falha legal observada, que tem sido, na práti·
ca, substituída ~or providência do próprio
sistema, mais como válvula de escape da compulsoriedade dos depósitos à vista na autoridade monetária.
--Prevê o projeto a remuneração diáiiã-àõs
saldos em contas correntes, convertidos esses
em BTN fiscal, e distribu(dos por faixas, se·
gundo a rentabilidade das operações de mercado aberto.
A betenização fiscal bu&ea manter as faixas
dentro de um certo horizonte de variação dos
preços. Dessa forma, cuida~se alongar no
tempo as respectivas faixas.
- -A distribuição por faixas, por outro lado,
visa a retribuir de forma diferente os diversos
níveis de saldos, privilegiando aqueles mais
elevados.·

A rentabilidqde sugerida é a do me-rcado
diário de títulos. Essa escolha tem um sentido,__ q~al seja a de acompanhar o mercado.
Evita~se assim o arbítrio de simple:-.mente articular_ esses_recursos à correção monetária,
sucedâneo da inflação, e quC distorce, na verdade, a estruturação de um mercado financeiro estável.
Um argumento contrário a uma tal determinação legal, de remunerar os saldos em
conta~ correntes, prender-se-ia à elevação de
custos, daí decorrentes, para as instituições
financeiras, com reflexos nas taxas de juros
do~ empréstimos e financiamentos.
E certa, sem dúvida, essa elevação. No en·
tanto, permeia o argumento um viés ideológico claro, qual seja o de que o sistema finan~
ceiro, para obter (ucros. deva sacrificar m
seus- correntistas, ou utilizar as poupanças
desses sem qualquer retribuição.
Nada mais injusto, porquanto um critério
de efiCíência é o que deve b"alizar ação de~
sas iriStífuições. Elas serão mais competitivas
se, remunerand<? os seus clientes de depósitos
à vista, ofertarem dinheiro ao mt:-n.:ado- a taxas de jurOs atrativas.
Por fi-m, vale esclarecer que as faixas em
BT~ fisca(, do projeto, estão próximas àquelas vxgorantes no mercado, bl.!-m assim a remuneração estabelecida.
Sala da'i Sessões, 19 d~_abril de 1990. Senador Odacir Soares.

a

(À Comissão de Assuntos Econômicos
- _competilncia terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 26, DE 1990
Dispõe sObre a"j)i-õri-Ogação pór 2 (dois)
anos, do vencimento dos contratos de fi.
nanciamento agrícola a pequenos e médios produtores rurais do semi-árido do
Nordeste, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os débitos contrafdos junto ao
sistema bancário por miniprodutorcs. pequenos e médios produtores rurais localizados
na regi<!-o do semi-á.ddo do N()rdeste, para
-o custeio da safra no ano agrícola 1989/90,
e para investim~nto a vep.cer em 1990, na
região do semi-árido do Nordeste, e ainda
não liquidados, mesmo objeto de liquidação
judicial, serão prorrogados por 2 (dois) anos.

Art. 2" A prorrogação ptcVista no art. 1'
tem como beneficiários os miniprodutores,
pequenos e médios produtores e a!. cooperativas com pelo menos 70C'"Ic (setenta por cento) do quadro social ativo composto de miniprodutores.
Parágrafo único. Excluem-se da prorrogaç-J:o os empréstimos rurais destinados às culturas de cana-de-açúcar, do cacau, do café,
da soja. dos citros, de outros cultivos de ciclo
longo, a atividade -pecuária e a agricultura
-irrigada.
Art. 3" O Poder Executivo, ouvidos o~
Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento, da Agricultura e Reforma Agrária
e o Banco do Brasil, regulametará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de
sua publicação.
Art. 4" EMa lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A persistente esEiagem que se vem abaten·
do sobre a região do semiMárido do Nordeste
desde o final de 1989, requer a tomada de
posição por parte das autoridades governamentais e dos membros desta Casa. A manu·
tenção de atividade rural nestas áreas que,
na maioria dos _estados, agrega parcela substancial do produto real das s-uas economias,-está na dependência direta da redUção dos
encargos financeiros assumidos por pequenos
e. médios produtores no último ano e início

de !990.
A proposta de prorrogação, por dois anos,
dos empréstimos rurais para custeio e-investi·
menta objetiva amenizar os efeitos da queda
ou da perda total da produção agrícola ocorrida pela incidência da seca naquelas áreas.
Cerca de 13 milhões de pessoas vivem na
região do semiMárido do Nordeste correspondendo em termos relativos ao total da população em: 45,6% no Piauí; 61,7% no Ceará;
30,5% no Rio Grande do Norte; 57,1% na
Para1ba; 17.4% em Pernambuco; 31,2% em
Alagoas; 38,6% em Sergipe; 22.8% na Bahia
e 8,0% em Minas Gerais, conforme informações do IBGE, coletadas cm 1985.
Os produtores rurais a serem beneficiados
incluem os m-ini produtores. pequenos produtores, c_oopertivas com pelo menos 70% do
quadro social ativo composto de miniprodu·
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Art. 7" O Poder Executivo regulamenta~
(sessenta c cinco) anos que comprovadamcnni esta lei no prazo de ~O (noventa) dias.
te não possuam meios d<! prover a própria
ArL s·• Esta lei entrará cm vigor na·data
manutenção ou de tê-Ia mantida por sua famíde sua puhlicaç~lo.
lia. terão direito a uma renda mensal vitalícia
Art. 9" Revogam-se as disposições em
no valor de um salá. io mínimo, paga pelo
contrário.
Instituto Nacional de Previdência SociaiINPS a partir da data da apresentação do
Justificação
requerimento do beneficiado ou de seu repre·
l. Este projeto lei, ora suhmetido à ele·
sentantc legal.
vada consideração do!-. Senhorc~ Senadores,
§ 1 A idade será comprovada por certié ·um esforço a mais para completar o texto
dão do registro civil ou por outro meio admida Constituição de 1~88. Como se ::tabe. essa
tido em direito, inclusive justificação judicial,
Constit~ição deu largo passo no sentido de
de safras colhidos em todo o País tenham
assento religioso ou Carteira de Tr<1balho e
estabelecer um Estado Democrático de Di~
aumentado, a renda dos_ agricultores vem-se
Previdência Sociul emitid~ há mais de dez
reito com forte conteúdo saciai. Pade·se dizer
deteriorando, pela alta nas taxas de juros e
anos.
que ela gera um caminho novo no capita·
nos preços dos insumos, aliada à persistente
§ 2" A deficiência física ou mental, que
lismo, na medida em que, mantendo os prin·
queda no preço real do~ p~odutns agropeincapacite para o trabalho. st::"rá verificada em
cípios básicos do sistema capitali!.ta, cria mecuários.
exame médfco-pericial a cargo da previdência
canismos de humanização capaz de promover
Em 1989, a agricultura comO ne-gócio revesocial urbana.
o bem-estar sOcial, de realizar a justiça ~ocial,
lou-se fraca, com a evidente descapitalização
§ 3" A iilitiíVididt! e a inexistência de rensem quebra dqueles princípios. Pode-se afirdo setor. O índice de preços recebido~ pelo
da ou 'de outro meio de subsistência poderão
mar que ela possibilita criar o Capitalismo
produtor comparado ao índic~ de preços paser provadas por atestado de autoridade adSociul, regime de mercado socialmente equigos superiores aos recebidos em 23,1 ~, sugeministrativa, policial ou judiciária IOéal, idenlibrado e controlado.
rindo um descompasso entre a receita aufetificada e qualificada, que conheça pessoal2. Muitas das normas constitucionais que
rida e os custos de produção. Além disso,
mente o interessado há mais de cinco anos,
prometem essá dimensão social do capitalís·
os custos financeiros pesaram consideravelbem como por declaração do próprio interesmo ficaram dependendo de complementação
mente no total dos custos de produção de
sado ou _de seu representante legal. confirpor lei ordinária ou por lei complementar.
vez que, segundo a Companhia de Financiamada por duas pessoas idóneas, a critério
--- 3. O art. 203. V, é-wna dessas normas.
mento da Produção, o~ juros reab em 198~.
da previdência social, identificadas e qualifiGarante ela um salário mínimo de benefício
passaram de 30Sf para 100'*- ao ano.
cadas, que assumam, com o requerente, a
mensal à pessoa portadora de deficiêncíã e
Todos os efeitos negativos da política ecoresponsabllidadc civil e penal pelas declaraao idoso que comprovem não possuir meios
nômica sobre o setor poderiam ser suporções prestadas.
de prover a própria manutenção ou de tê-Ia
tados se os problemas climáticos não fossem
Art. 2"- O paganlento da renda mensal viprovida por sua faml1ia. conforme- a lei._ Vale
um empecilho ao desenvolvimento equilibratalícia obedecerá às mesmas normas e condidizer, a lei é que vai, enfim. transformar e.m
do do semi-árido, onde'se concentra um do.s
ç_õe_s.das prestações previdenciárias em geral.
realidade a garantia prometida nesse disposimaiores contingentes de mãO-de-obi-a· rural
§ l" A manutenção do valor da renda
tivo. O projeto. ora apresentado, pretende
no Nordeste. A manutenção da atividade é,
mensal vitalícia acompanhará automaticaser ess-a lei com os aperfe-içoamentos, que
portanto, um pré-requisito para que seja evimente as alterações do sálario mínimo.
os nobres Congressistas certamente lhe da~
tado o desmesurado êxodo rural que tantos
§ 2u A renda mensal vitalícia, institu(da
rão.
problemas tcm_causa:do às administrações púnesta lei, não está sujeita a de~conto de qualblicas municipal, estadual e federal com o
quer contribuição nem gera direitO aõ -abollo
4. Cumpre·esclal:'eeér que-nãO é· novO o
inchaço das grandes cidades. carentes de inanual ou qualquer outra prestação da previbenefício, chamado_ _benefíCio-inatividade ou
fra-estrutura de edu_caçâo, saúde, habitação,
dência social, salvo a assistência médica.
auxilío-inatiVidade, criado no citado disposaneamento e transportes, que possam aten·
Art. 3" A empresa ou empregador indihltivo constirudonal. A Lei n~' 6.179, de 11
der â demanda crescente por esses Serviços.
vidual que empregar pe-ssoas oã$ cónâições
de dezembro de 1974, jí:'i havia institUído o
Cumpre-me, como parlamentar nordestido art. 1'' fíCilr"á isCnta do pagamento da cor''amparo previdenciário para maiores de se·
no, assumir a defesa daqueles produtores afe.
respondente contribuíção prevídenciária.
tenta anos de idade e para inválidos". Era,
tados financeiramente pela queda ou perda
Parágrafo único. Perderá o benefício preporém, um amparo Hmitado a quem já houda produção agrfcola, propondo à apreciação -ViStOno art. Í" o beneficiáriO que recusar
vera sido filiado ao INPS ou ao Funrural e
dos senhores congressistas, o presente projeemprego compátivel com sua condição pe~
a apenas 60% (sessenta por cento) do ·salário
to de lei, que prorroga, por dois anos, o venci·
soal.
mínimo. Nesses termos, o benefício foi incor.menta dos contratos de fiiianciamento agríco- ·
Art. 4'' __ A empresa ou empre·gador indiporado na Consolidação' das Leis da Previlas a pequenos e médios produtores do semividual que empregar uma pes.<>oa com mais . dência Social, aprovada· pelo Decreto n'·'
árido do Nordeste.
de cinqüenta anos de idade, não aposentada,
77.077, de 24 de setembro de 1975 -carts. 73
Sala das Comissões, 19 de abril de 1990. desempregada involuntariamente há mais de
a 79), e posteriormente ·na Consolidação
-Senador Humberto Lucena.
um ano, poderá abater na sua renda líquida
aprovada pelo Decreto n" 89.312, de 23 de
tributável o correopondente a 10% (dez por
janeiro de 1984 (arts. 63 a 69). Tanto a lei
(À Comissão de Assunto Económicocento)
dos
salários
a
ela
pagos.
com as Consolidações previram meios de cusdecisão terminativa.)
Art. 5° A prática de fraude para benefiteio do benefício (respectivamente, art. s~.
ciar-se das vantagens instituídas nesta lei será
131 e 124). Sigilific3 isso que o alarde feito
PROJETO DE LEI DO SENADO
punida
nos
termos
do
Código
Penal.
em torno do dispositivo constitucional, espeN• 27, DE 1990
Art 6'·' O custeio do benefício instituído
cialmente por membros do Poder Executivo,
Institui renda mensal vitalícia em favor
nesta lei será atendido com os recursos formaquando ele fofaprovado pela-Assembléia Nadas pessoas portadoras de deficiência e
dos nos termos do art. s~ da Lei n~· 6.179,
cional Constituinte, como gerador de benesse
dos idosos nos termos do art. 203 1 inciso
de 11 de dezembro de 1974, e de uma contrià custa da previdência Social e de paternaV, da Constituição Feaeral, e dá outras
buição prev-idenciária de I%: (um por cenro)
lismo, não procedia.
providências.
incidente sobre a diferença de salário acima
5. É certo que a CõnstitUiÇãó anipliou o
de vinte salád_o_s mínimo, que pode ser dedubenefício para o valor de um salário rníniriw,
O Congresso Nacional decreta;
zida na renda bruta para fins de imposto de 'e, com toda razão, porqUe é o mfnímo que
Art. 1·• As pessoas portadoras de defire:naa do contribuinte.
se pode admitir para que uma pessoa possa
ciência física ou mensal e os maiores de 65
tores e pequenos produtores, e os mé_dios
produtores, que foram os segmentos maü;
atingidos pelos efeitos da estiagem e da aceleração inflacionária, ocorrida no final de 19R9
e nos primeiros meses de 1990.
A pol(tica económica adotada pe1<1 última
administração penalizou a agricultura, especialmente pela alta dos juros reais. que deses·
timularam a estocagem. fazendo com que o
produtor não pudesse esperar por preços
mais atraentes para a venda do::> seu~ produ·
tos. Embora, nos últimos anos, os volumes
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prover sua subsistt?ucia. A Constituição ampliou também noutro sentido, já que não exi-

V - ã garantia de um salàrio mínimo de
benefício mensal à pe~soa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não pos·
sliir meios, de prover à própria manutenç-ão
ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei.

ge que o beneficiado tenha sido alguma vez
filiado à Previdência Social, urbana ou rural;
também nisso, com .raião, pois, ~e ela assume
o conceito de seguridade social, não poderia
fazer tal distinção, -por isso mesmo é que o
disposítívo está subordinado à seção da assistência social que outorga benefícios indepenLEI N" 6.179. DE 11 DE
dentemente de contribuição à seguridade soDEZEMBRO DE 1974
cial. Para ocorrer ao custeio do benefício o
Institui amparo previdenciário para
projeto prevê os meios em seu art. 6", juntanmaiores de setenta anos de idade e para
do os recursos já previstos nos termos do
inválidos, e dá outras providências.
art. 89 da Lei n" 6.1?9n4 e uma pequeníssima
contribuição que incidirá não sobre as empresas nem sobre operários mas Dasicamente so~
O Presidente_da República,
bre executivos que percebam altos salários,
-Faço saber que o Congresso Nacional deimportância essa que sequer importa em ónus
creta e eu sanciono a seguinte Lei:
a esses contribuintes, já que pode ser deduzida na sua renda bruta para fins de imposto
Art. s~_ O cUsteio do amparo estabeleci·
de renda.
do nesta Lei será atendido, sem aumento de
6. O projeto confere o benefíciO-desde
contribuições, pelo destaque de uma parcela
os sessenta e cinco anos de idade, porque
da receita do INPS e do Funrural, corresponesta constitui a médía de vida dos brasileiros
dente a 0,4% (quatro décimo por cento) da
e, especialmente, porque foi essa a idade que
folha de salário-de-contribuição, onerando
a Cosntituiç-ão mesma ligou ao conceito... de
em partes iguais cada uma dessas entidades.
idoso no art. 230, § 2\',
·7. O projeto não se limita, porém, à outorga do benefício. Ao contrário, -busca reali(À Comissão de Assuntos Sociais zar algo muito mais importante que é estimuDecisão terminativa.)
lar o trabalho das pessoas nas condições de
auferir os benefícios, conferindo às empresas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ou a qualquer empregador que dêem trabalho
-Os projetas lidos serão publicados e remecompat[vel a elas. É um incentivo_que pode
tidos ãs ComissóeS corilpeterites.
ser atraente para as empresas, ao mesmo temO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
po que contribuirá para aliviar a Previdência
-:-Sobre a mesa, requerimento que será lido
Social do encargo, uma vez que, empregado
pelo sr.- 1Q SecretáriO.
o benefíciado ou eventual beneficiário, cessa
ela de pagar o benefício, com a vantagem
É lido o seguinte
ainda de valorizar essas pessoas qúe se inserem, novamente, no processo produtivo. Mas
REQUERIMENTO N• 68, DE 1990
ainda não' ficou só nissO- o j)i'OjetO, dá um
primeiro passo, talvez tímido, no sentido" de
Req'Ue{ro, com amparo Do que dispõe o
estimular as empresas e outros empregadores
inciso X do art. 1" da Resolução do Senado
a admitir pessoas de idade superior a cinqüenFederal no 157, de 1988, as seguirttes informata anos (na Franç-a, o estímulo é dado a quem
ções ao Secretário de Desenvolvimento Soempregue pessoa com mais de 45 anos), _que
cial do Distrito Federal:
involuntariamente esteja desempregada há
19) o inteiro teor do termo de convênio
mais de ano.
__ firmado pela Fundação do Serviço Social com
8. Com essas Considerações é qUe submea entidade filantrópica AÇão Sócia! do Plato à elevada consideração dos meus pares
nalto, ae-Stinado a promOver os assentamenno Senado Federal o presente projeto de lei,
tos de famílias carentes nesta unidade da fe~
certo de que ele merecerá sua aprovação,
deração;
assim como dos ilustres membros da Câmara
2~) quais os servidores públicos do Goverdos Deputados.
no do .Distrito Federal que perceberam, na
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. vigência do referido convênio, além da remuSenador Mário Covas.
neração decorrente do cargo ou emprego que
ocuparrf, pagamento pelas tarefas conveniaLEGISLAÇÃO CITADA
das, individualizando-se nomes, cargos ou
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
empregos, lotações e exercícios dentro da esFEDERATIVA DO BRASIL
trutura administrativa do Governo do Distrito Federal, bem como os respectivos valo- ·
res, discriminados mês a mês;
SE;ÇÃOIV
3~) quais as demais pessoac; que auferiram
Da AsSistência Social
rendimentos em razão do mesmo convêriio,
Art. 203. A assistência social será pres- também ao longo de suà Vigência, discrimitada a quem dela necessitar, independentenando-se seus nomes e os valores percebidos
mente de contribuição à seguridade social,
por cada um, mês a mês;
e tem por objetivos:
49) quais os critérios adotados na seleção
do pessoal de que trata o quesito anterior;
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su) qual o montante da verba pública utili·
zãda pela Fundação do Serviço Social no
questionado convênio, anexando-se as cópias
das respectivas notas de empenho.

Justificação
_ Por intermédio de veiCu)ação pelo Jornal
de Brasllia, edição de domingo, 8-4-90, página 14, cuja c6pia segue em anexo, foi levada
a pl1blico denúncia contra o Governo do Distrito Fed_eral intítulada "Servidores do GDF
têm salário duplo". versando sobre fatos caracterizadores do mal emprego de verbas públicas.
Ao Senado Federal compete, nos termos
do disposto nos§§ 1~' e 2? do art. 16 dos Atos
das Disposições Constitucionais Transitórias,
exercer a fiscalização cOntábil, financeira, orçamentáría, operacional e patrimonial do
Distrito Federal, enquanto não for instalada
a Câmata Legislativa do Distrito Federal.
Com efeito, houvemos por bem apresentar
_a presente proposição objetivando elucidar
os fatos retromencionados, para que possa·
mos dispor de elementos que nos levem a
apurar as responsabilidades pelos atos que,
tudo nos leva a crer, são extremamente lesi~
vps aos cofres públicos. Sala das Sessões, 17 de cibril de 1990.
Senador Mauricio Corrêa.

PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE
O AUTOR:
SERVIDORES DO GDF
T~M
SALÁRIO DUPLO
-Jairo Viana
Funcionários da Fundação do Serviço Social
(FSS) recebem irregularmente salário duplo:
um pelo contracheque do GDF e outro através dO convênio firmado entre esta-entidade
da- Secretaria de Serviços Sociais; e a Ação
Social do Planalto, destinado a promover os
aSsentamentos de faml1ias carentes. Esta si·
tuação é irregular, pois fere dispositivos dos
incisos 16 e 17, do artigo 37 da Constituição,
que proíbr::: esta prática.
O inciso 19, do artigo 37, da Constituição
expressa: "E vedada a acumulação remunerada de cargos públicos". E o inciso 17 prevê
"A proibição de acumular estende-se _a em·
pregos e_ funções e abrange autarquias, em·
presas públicas, sociedades de econômia mista e fundações mantidas pelo Poder Público".
Quatro pessoas da mesma fami1ia, funcio·
nários da FSS, recebem salários na folha de
- pagamento do convênio com a Aç-âo. Social
do Planalto. Maria de Fátima M.C.C de Oliveira, esposa do ex-dire_tor-executivo da Fun·
dação do S_erviço Social, Willians Cavalcante
de Oliveira, ocupa cargo de Direção de Assessoramento Superior (DAS) na FSS e- tam- ·
bém recebe salário pelo convênio.
Gastos
A Fundação do Serviço Social gastou~ no
último trimestre, cerca de Cr$ 20 milhões com
a folha de pagamento do convênio com a
Ação Social do Planalto,
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Apesar de o atual diretor executivo da FSS,
Pedro Julião, ter afirmado que detemiiriou
a suspensão do pagamentO· dos funcionários
que recebem salários duplo, servidores da
Secretária de Serviços Sociais confirmaram
que continuem recebendo seus salários através do convênio com a Ação Social do Planalto. Mesmo não se carecterizando irregularidade, pelo menos 11 presidentes de associações comunitárias e de moradores das cidades-satélites, cujii.S funções- não são remuneradas, também são pagos p-elo convênio da
Ação Social do Planalto, para realizar a seleção das famífias cadastradas para receberm
-lotes.
FAMÍLIA ACUMULA CARGOS
Entre os casos de funcionários da Fundação do Serviço Social que recebem salários
duplo, um se destaca por envolver uma famí·
lia inteira. É o caso do servidor Manoel Bas-tos Brabo, assessor da Fundação e que_ ainda
recebe Cr$19 mil614, pelo convênio (salário
de jaheiro). Na mesma situação está sua mulher, Ana Alves Bastos, que é funciOriárla
da FSS e trabalha na ComíSSã·o~de Sindicância
dos assentamentos, com -salários de Cr$ 12
mill66,
Da mesma família também acumulam cargos na FSS e no convênio da Ação Social
do Planalto, os filhos de Manoel Brabo. Eliane Alves Bastos recebeu em janeiro um salá·
rio de Cr$ 12 mill65. ênio Ferreira Bastos
ganha Cr$ 18 mil 712, e Cristiane Alves Bastos obteve vencimento de Cr$ 19 mil 344
em janeiro.·
'A funcionária Maria de Fátima M.C.C deOliveira, que exerce cargo de confiança na
~S, onde recebe por um DAS- cujos salános, fora vantagens, variam entre Cr$ 29 mil
e 46 a Cr$ 57 mil 64 7 - é casada com o
ex-diretpr-executivo da Furidação, Willians
Caval~nte de Oliveira. Pelo convênio ela recebeu, em janeiro um salário de Cr$ 19 mil
614.
Ana Lúcia Ribeiro de Oliveira, prima do
ex-secretário de Serviços Sociais, João Ribeiro, e que ocupa a função de DAS-4 na FSS
com salário de Cr$ 49 mil488, fora vantagens,
recebeu Cr$ 32 mil 137 pelo convênio, no
mês de janeiro. De acordo com funcionários
da própria FundaÇ:ão - que pediram para
que seus nomes não fossem citados, para evi·
tar futuras perseguições- o número de funcionários contratados pelo convênio, e que· recebem salárío duplo, está próximo de uma centena.
·

Dentre as lideranças comunitárias e presidentes de associações de moradores que recebem pelo convênio FSS/Açãó Social do Planalto, para cuidar dos assentamentos, está
Cristina Maria da Rocha, presidente da Asso~ação de Moradores da QNG, em Taguattnga Norte. Ela recebeu, em janeiro, Cr$
6 mil e 34, o aposentado Elias Eduardo Portugal, prefeito comunitário de Taguatinga Norte, e_morador na QNG, recebeu em janeiro,
saláno de Cr$ I3 mil 348, na função de assistel}te I do convênio.

Ana Maria Lima, que é membro do movimento de Mulheres de Taguatinga, como de
Mulheres de Taguatinga, como auxiliar social
2 do convênio. recebeu em janeiro, um salário de Cr$ 10 mil 622; o presídente da Associação de Moradores da Vila Roriz, em Sa·
mambaia, Gilson Moreira, com o cargo de
visitador 1, recebeu _em janeiro Cr$ 6 mil
751, a diretora social do Multirão do MNorte de Taguatinga, a ex-canditada à prefeitura local, Neuza Maria da Silva, com o cargo
de auxiliar de supervisão, ganhou um salário
de Cr$ 15 mil e 37, -~m janeiro, Sua filha,
Andréia Cristina da Silva, no cargo de auxiliar social 1. recebeu em janeiro Cr$ 13 mil
387.
'
- A diretora da prefeitura comunitária de
Taguatinga Norte, Maria Antónia Teixeira,
recebeu um salário de C!$ 11 mil 966, como
auxiliar social 1, a diretora da Associação
dos Inquilinos de Taguatinga, Maria Geralda
dos Santos ganhou Cr$ 14 mil ISO como auxiliar social I: o presidente da Associação de
Moradores da QSD/QSE, em Taguatinga
Sul, José Campos de Freitas recebeu em janeiro um salá;rio_de Cr$17 mi1600.(J.V)
DIRETOR DIZ QUE
É IMORAL E ILEGAL
"Sou contra, por ser injuSto, ilegal e imoral", disse o diretor executivo da Fundação
do Serviço .Social (FSS), Pedro Julião, sobre
o pagamento de salários duplos aos funcionários da F'un_Qação. Ele afirmou que, desde
sua posse, no último dia 20, mandou apurar
as· irregularidades denunciados e determinou
a suspensão do pagamento dos salários de
todos os funcionários da Fundação, feitos pelo convênio,
·
Apesar desta informação de Ped!o Julião
servrdores _da Fundação confirmaram onterr{
que confiOUai'l:frecebendo seus salários extras
normalmente_ através da folha de pagamento
do co.nvênio ço~ a Ação Social do Planalto.
A úníca alteração ocorrida na questão foi a
transferência, quarta-feira. da folha de pagame~to do pessoal da fundação. da Ação Social do Planalto para a FSS, feita pelos funcionários Manoel e Daniel.
Alerta

Segundo Pedro Julião, na condição de advogado do convênio, ele havia alertado o exdiretor-eXeCutivO da FlmdaçãO, sobre a irregularidade na contratação de funcionários da
FSS, atra~és do conVênio com a Ação Social
do Planalto Julião gararitiu <}ue- ci servidor
Manael Bastos Brado, denunciado por acumular funções, já foi demitido do seu cargo
no convénio..___ _
Pedro Julião não soube precisar o número
exato de funcionários da FSS que prestam
serviços ao programa de ass.entamento populacional, afravés da Ação Social do Planalto.
"Desde que assumi estamos detectando irregularidades, _tanto na distribuição de lotes
quanto mr contratação de pessoal. e vamos
acabar com elas", garantiu. Ele disse que o
número de pessoas que trabalham no convê·
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nio variou entie,120 e 450, porque sempre
houve muita rotatividade.
"Doa a quem doer, vou cumprir a lei",
disse Pedro Julião, afirmimdo que vai moralizar a Fundação do Serviço Social. Ele elogiou a atitude da funcionária Euneí Vilas
boas, que devolveu o cheque recebido da
Ação Social do Planalto, pelo convênio com
a FSS
O diretor-executivo da FSS disse -que prometeu ao secretário de Administração do
GDF, enxugar a máquin'a administrativa da
Fundação, trasferindo ou demitindo cerca
de 50% dos funcionários. Hoje, o quadro
de pessoal da FSS é de 2 mil 428 servidores.
Há diversos órgãos do GDF que estão precisando de funcionários, enquanto em outros
sobra pessoal. Vamos adequar esta situação"
-disse.
CONVÉNIO JÁ TEVE
CINCO EXECUTORES
O convénio assinado entre a Fundação do
Serviço Social e a Ação Social do Planalto
-iniciada em fevereiro· do ano passado, com
a finalidade. de promover os assentamentos
das famílias carentes que residiam nas invasões de BrasOia - em seu curto período de
vida já teve cinco executores. Entre etes o
atual secretário de Serviços Sociais, Enéías
Camargo Neves. Foram fa-mbém- execUtores
do convênio, Antenor Augusto de Barros,
Wiltians Cavalcante de Oliveira, Marcos An·
tónio Paranhos e Leopoldo de Carvalho Nunes. O atuaJ·diretor-executivo da FSS, Pedro
Julião, era o advogado do convênio.
Segundo Pedro Julião, o convênio é feito
com uma entidade assistência(, a exemplo da
Ação SQcial do Planalto, porque a secretaria
não é personalidade juridíca e, por isso. não
pode celebrar convênios.
"A Fundação fez o convênio porque não
contava com pessoal suficiente e especializado para promover os assentamentos", disse
Pedro Juliâo. Ele explicou que a assinatura
do convênio contou com autorização legal
e seu teor foi publicado no Diário Oficial do
GDF,
A Ação SOcial do Phin-alto, ent-idade filantrópica, com sede na Quadra 616 Sul, é presi- _d_ida por Na~h,_anry Ludovico Osório. No entanto, o secretário de Serviços Sociais, En.éias
Camargo, 9~s~e que o convinio será mantido
somente até O próximo dia 31 para que outras
institUições também tenham chance de gerênciá--lo. Enéias defendeu a continuidade do
programa de assentamento populacional,
"que já deu lote para mais de 60 mil famílias
carentes, de Brasília" (J. V.)
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido vai ao exame da Mesa,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 1~· Secretário.
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É lida a seguinte
Brasx1ia, 6 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como Vice-Lídercs do Par-

tido Democrata Cristão nesta Casa, os Senadores Carlos Patrocínio, João Menezes e Carlos Alberto.
Na oportunidade, renovo-lhe as expressões
do meu alto apreço e fundamentada consideração. - Senador Moisés Abrão, Líder do
PDC.
O SR. PRl~SIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A comunicaÇão lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l'! Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 69, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regi-

mento Interno e de acordo com as tradições
desta Casa, as seguintes homenagens pelo fa~
lecimento do ex-Senador José Bezerra de
Araújo:
a) inserção em ªta de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condoléncias à fami1ia
e ao Estado do Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões, 5, de abril de 1990. Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- requerimento tido depende de votação,
em sujo encaminhamento poderão fazer uso
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.)
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará
cumprir a deliberação da Casa.
O ·sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
bas Passarinho.

Jar~

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Pron~ncia o seguinte discurso)- Sr.
presidente e Srs. Senadores; a convite da
World Media Assodation c da Agência soviética Novosti, participei da 11' Conft::rência
Mundial de Paz, que se realizou em Moscou
entre os dias 9 a 1:3 deste mês. Na comunicação que fiz à Mesa, disse que seguiria sem
nenhum ónus para o Tesouro Nacional.
A minha presença nesse período pode ser
sintetizada como uma experiência simplesmente fascinante. Eu sabia, pela Orgânização da Conferência que deveríamos ouvir
palestras, ent.re outras pessoas, de Helmut
Schmidt, de Héléne Carréra D' Encausse,
jornalista e politóliga francesa, e de Lech Walesa, conhecíso no mundo inteiro desde que

iriíc10u o sfridíC8to chamado Solidariedade,
na Polônia.
Ainda que alguns dos conferencistas não
tenhma comparecido, a Conferência se desenrolou corn cerca de 400 convidados mundiais.
A wor!d -ffiidia é um ramo da igreja da
unificação. E o mais surpreendente é exatamente que se realizava em MOscou, nessa
ocasião, um encontro com a presença de inúme_ros povos do mundo em que o Presidente
Gorbachev resolvera receber em pessoa oreverendo Moon, que nos Estados Unidos não
conseguiu até agora ser recebido por nenhum
Presidente americano. E entendo que isso
foi uma manobra muito inteligente da União
Soviética na medida exatamente ern que com
essa abertura do processo da perestroika e
ghlsnost se dá uma idéia de que recebendo
um homem que representa as líderanças de
uma1gt"éjaii0Vá,--de uma igreja unificada,
enquanto nos Estados Unidos isso não acontece e a U niáo Soviética, acusada de ser um
regime não apenas ateu, mas antiteísta e realmente do ponto de vista marxista-lenista o
seria- tüi3. mais abertura para receb_er uma
personalidade religiosa do que nos próprios
Estados Unidos da América.
Tirante esse fato que foi importante, o que
me parece que seria -muito especial para análise do _Senado da República, foi ouvir os
conferencistas soviéticos~ não diria russos
porque uns são tussas, OutrOs são georgianos,outros são ucranianos, mas costumamos
chamar todos de russos como se chamassemos todos os brasileiros de cariocas. Lá compareceram pessoas muito importantes como
por exemplo, o dr. Wladimir Petrovsky, que
éo Vice- Ministro das _Relações Exteriore~,
e é o pfincipal Assessor para os Assuntos
Internacionais do Presidente Gorbachev. Foi
também conferencista o Dr. Vadim Zagladln,
que é outro Assessor Espe_cial Direto do Presidente Gorbachev ,'e que fez uma das melhores confcréncias durante o nosso período.
Também foi conferencista o Dr., díríamos
Phd Nikolai Vorontsov, que é Membro do
SoVier Supreriio -e que teve umã tese de doutorado aprovada sobre a América do Sul.
Para mim, Sr. Presidente, além do lado
da América Latina, porque estavam lá pre-s-ent~? váriOs eX-presidentes da América _Latina;eu sentéí"ao lado do-_ Presidente Ramalho
Eanes qtie--foi Presidente de Portugal, estavam Os ex-pre~idente do EqUador, de Costa
Rica, da Bolívia, do Peru do México, vários
latinos-americanos.
Estavam também figuras da Europa, os exPrimeiro Mii"1i:>tros da França da Alemanha.
E a COnfErência se dividiu em duas partes
uma, que correspondia à América Latina, e
a outra, que corr_espondia ao mundo nas relaÇ6eSICste-Oeste. Eu participei especiatmenté' de uma delas fora da America Latina,
aquelas que ia discutir a_ questão do meio
ambiente ._Tive ateriÇcl.o vóttada para isso. Foi
a minha Pfimeir-ã experiência, justamente
com esse russo ou siviético chamado Dr. Nikolai Vorontsov que dirigiu a mesa-redonda

sobre a conferéncia do meio-ambiente, da
qual participaram o Dr. Richard Pipes dos
Estados Unidos Professor de História da Universidade de Harvard e um cientista russo
chamado Alexi Gablokov, creio que o su~
plente do Deputado do Supreme Soviet para
os assuntos de meio-ambiente do Inundo.
A minha primeira intervenção foi exatamente nessa oportunidade nessa mesa, sobre
problemas do meio ambiente. O Dr. Nikolai
Vorontsov declarou-me que o mundo viveu
durante muito tempo, sob uma filosofia egocentrista que, agora, ao contrário, não seria
antropocentrista, seria biosférico. O Mundo
não teria mais limites. Aquilo que aconteceria num País, automaticamente, afetaria
outro País, em termo de meio ambiente.
Era infalível que -se falasse em Chernobyl.
Lá se pronuncia ''Chernóbyl". Se queremos
tentar_alguma pronúncia russa, devemos falar
em proparoxítona e paroxítona nO máximo,
porque oxítona praticarÍlente não existe.
Num determinado momento da sua conferência, ele disse: '"assim como nós, desenvolvidos, compramos e pagamos madeira, devfamqs tamb~m pagar o o~i_génio. Seria uma
forma de ajudar os países que detêm florestas
e que não são desenvolvidos."
Depois, o Sr. Richard Pipes, abordando
os diversos fatores que tinham ameaçado o
mundo em termos de meio ambiente, falou
na destruição da selva brasileira. Então, dirigi-me ao Prof. Vorontsov -ele tinhain_iciado
a sua palestra em inglês e depois passou para
russo - em inglês, mas vi que ou o _meu
inglês não era bom ou o dele era pior, porque
ele pediu imediatamente um intérprete, a
partir do momento em que eu disse sobre
o que eu ia falar. Relatei-lhe que no Brasi!,
na Floresta Amazónica, a floresta madura
que temos, quando se fala em oxigénio há
um engano muito grande, porque _se 1orma
oxigénio durante o dia e â. noite. se c.onsome ,
C02. De maneira que, num ciclo de vinte
e quatro horas. não teríamos oxigénio para
vender, e e.u não gostaria de ser vigarista,
vendendo ou fazendo uma proposta de yender oxigénio que não tínhamos para vender!
Ele ficou um pouco abalado pela afirmativa
que eu tinha feito. Depois, falei com o Prof.
Pipes. Declarou ele não ser especialista em
assuntos de meio ambiente mas em História,
na Universidade de Harvard. No entanto, falando sobre os diversos pontos que _tém afetado o meio ambiente mundial, referiu-se à destruição da selva brasileira. Fui a ele~ pérguntei se dispunha de dados que lhe proporcionassem falar para quatrocentas pessoas de
todo o mundo que ali s~_e_nço_ntravam, asiáticos, europeus, americanos, ingleses se considerarmos a Inglaterra como não propriamente dentro do Continente Europeu- sul-americanos, latino-americanos-, se dispunha de
dados que pudessem dar respaldo â afirmativa tão séria que e1e ra-zia naquela confeM
réncia. Disse-me que não dispunha<;~. não ser
de leitura de jornais. Disse~ lhe eu: "o Senhor.
o pre-ocupado e a sua preocupação deve cresM
cer mais, porque acabamos de constituir no.
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Senado uma Comtssão Parlamentar de ln
quérito que concluiu que a Floresta Amazô~
nica está profundamente devastada; só restam dela 93%. É apenas o que resta da Floresta Amazónica" ...
Ele tinha alguma informação sobre a velocidade dos últimos anos, com o que cOncordei

e discutimos. No final da conferéncia, nesse
aspecto do meio ambiente, o cientista inglês,
um homem muito respeitado, apresentou
uma moção, que foi aprovada, no sentido
de fazer com que os subdesenvolvidos tomassem cuidados para não atacar a~ suas florestas

e não prejudicar o meio ambiente. Uma vez

aprovada a moção, levantei o braço e pedi
a palavra. Fiz uma outra proposta, em inglês,
para o Presidente, que já então era um Em·
baixador, o Presidente do Summit Council.
Propus-lhe apresentar uma moção complementar à apresentada pelo cientista inglês,
no sentido de que os desenvolvidos também
.fossem chamados para, nessa exortação, trabalharem em favor do meio ambiente. Dei
apenas um exemplo: o greenhouse effect, ou
seja, o efeito estufa. Enquanto nós, no BraSil,
estamos contribuindo com 336 milhões de toneladas por ano para poluir a atmosfera achamos muito e estamos providenciando para que esse número seja reduzido os desenvolvidos, em nome dos quais tínhamos recebido exortação, contribuíam com 5 bilhões
de toneladas por ano para poluir a atmosfera.
De modo que se eles não dessem o exemplo
não seríamos nós, com os cuidados que temos, que resolveríamos a questão.
Essa foi a minha participação na questão
do meio ambiente.
Ê impressiOnante, Sr. Presidente, verificar
hoje a União Soviética.
Em primeiro lugar, a abertura para o problema religioso, não só essa questão a que
me referi, uma aUdiência- qUe durou horas,
entre o Reverendo Moon e o Presidente Gorbachov, mas a devolução à Igreja Ortodoxa
Russa dos seus templos, confiscados desde
1917.

Passamos uma manhã num mosteiro, o
Mosteiro de São Daniel, em Moscou, exalamente vendo a participação, já agora, dos
católicos ortodoxos russos nas missas, com
presença de pessoas jovens, como vi uma vez
só, em Sofia, único pafs- comunista que eu
tinhã visitado. Antes, só as pessoas muito
velhas iam à Igreja.
Ao lado do problema religioSo, houve as
interpelações, depois das conferências. O
Professor é muito conhecido no Brasil Abel Aganbegyan, um economista considerado famoso,lá, na hora da Conferência disse
que a abertura para a desnacionalização e,
portanto, a desestatização da economia soviética era de tal forma .que nesse momento
estavam sendo criados trezentos bancos particulares e catorze mil empresas privadas. O
próprio Le Monde, que tenho aqui em mãos,
confirma o que ouvimos lá. Declara que aqui chamaríamos pacote económico do Presidente Gorbachov, quanto à desnacionali·
zação- seriam engajadas desde 1" de junho
de 1990 e 70% das sociedades estatais, deven1

do ser cedidas ao campo privado com o adendo de que não consta ao dado do Le Monde
- sem nenhuma restrição ao capital estrangeiro, exceto quando o Politburo sentisse que
aquela entidade estatal, pela segurança do
Estado, não deveria passar as mãos privadas
e muito menos a mãos estrangeiras.
Ainda mais. A partir do dia 1 de janeiro
de 1991, dois terços dos preços serão liberados. É a marcha para a economia de mercado,
o que me levou a dizer, natur;,ilmente como
uma brincadeira ao professor soviético, que
ao lado de Lenine ao monumento de Lenine
deveriam a partir de 1 de janeiro do ano que
vem, erguer-se um monumento do Senador
brasileiro Roberto Campos, porque eles se
bate tanto pela completa liberdade dos preços.
Um outro falou sobre a questão fundamental da polítiCa da União Soviética nacional
e internacional. Discutiu de uma maneira
_muito interessante e muito brilhante a ques·
tão dos conflitos ínterétnícoS e, -perguntado
sobre a Lituânia, respondeu com a maior naturalidade:_"O problema: da Lituânia é que
nós temos, no DireítO Positivo Soviético, a
garantia de qualquer república, das 15 que
constituem a União das Repúblicas Socialistas SoviéticaS, separar-se. Há essa garantia.
Qualquer uma delas pode separar-se, "mas
isso é coino um divórcio", disse ele na ocasião, "e esse-divórcio requer tempo, conversa
e divísâo de património".
De maneira que ele salientava que a Lituânia não podia, pura e simplesmente, dizer
"estamos independentes". e a União SoviétiJ;;a, que fornece todo o gás, todo o petróleo,
que construiu o porto, ficar subitamente sem
nada a partir dali.
Então, ele respondeu, a meu ponto de vista
muito diplomática e inteligentemente, a uma
pergunta agressiva feita por um dos assistentes- não consegui localizar quem era, mas
pelo inglês que falava tenho a impressão de
que era homem de nação de língua inglesa
no sentido de saber se. depois de tudo que
ele havia dito, realmente se considerava comunista. QUe diabo de comunismo era esse,
já que ele estava refogando e repudiando o
Ieninisrilo! Ele, muito tranqUilamente também, disse: "não estou repudiando o IeninismO. O IeniniSmo é um método- alcança-se
essa afirmaç-ªo -não é uma doutrina, o que
chamamos de uma praxis, como dizemos na
linguagem marxista -e teve a sua aplicação
exata no momento histórico. O momentO que
estamos vivendo é outro. Não significa que
eu estefa repudiando o passado, mas sim defendendo o presente".
Foi outra conferência que -me pare"ceu admirável do ponto de vista de quem está vendo
um mundo transformar-se a partir exatamente daqueles 20 milhões de quilômetros quadrados que constituem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.- Visitei, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
no último dia, antes de vir para cá, a Rua
Arbat, pois tivemos uma manhã livre. Estou
lendo o livro de Anato li Ribakov- "Os Filhos da Rua Arbat." E tive interesse pessoal,
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pois se fala muito naquela rua, a rua da boêmia, a rua dos pintores, a rua dos dissidentes.
Percorri a rua com um jornalista, que deu
assessoria na Câmara dos Deputados, Luiz
Recena, que se dá muito bem comigo. Foi
pelas mãos dele que fui e fiQuei muíto orgulhoso de vê-lo falar russo tão bem. Está lá
há um ano e meio, trabalhando para a Agência Tass. Contou-me a história com muito
equilibrio, porque era um homem de pensamento de esquerda, e mostrou o que está
se passando. Num determinado momento, tive a impressão de que eu recuava ao ano
de 1972, quando estive no Hyde Park e vi
uma pessoa atacando a Rainha e todo mundo
ficando quieto, ouvindo. Percorremos 2 km
da Rua Arbat, que perdeu uma parte, pois
Stalin mandou fechá-la, passava por lá alguma vezes para ir à sua datcha. Mas ainda
restam 2 km da rua, para quadros, ·ptntores
etc .
Vi, em semicírculo, uma pequena massa
popular a.;;sistindo e ouvindo um homem que
falava com muita energia, muito vigorosamente e tão rapidamente que o meu companheiro não sabia traduzir aquilo com a velocidade com que as palavras eram ditas. Ele
atacava o KGB, o Governo e falava na rememoração das torturas. Entre as pessoas que
estavam ouvindo, em absoluto silêncio, mHi·
tares fardados,
Adiante um pouco, encontro outra aglomeração e outro ·russo falando. Esse, Duma
base de chíste, fazendo todo mundo rir. Eu
me aproximei para saber do que se tratava
também, e houve um pouco de tradução.
Soube que ele estava criticando, primeiro,
o sistema de saúde. Ele dizia: "o nosso sistema de saúde está tão precário que estamos
com inveja de Cuba, porque estamos auxiliando Cuba para ter um bom serviço de saúde. Não temos, em conseqüência, um bom
serviço de saúde"'. Depois, disse: _•·mas resta
a nós, aqui, a opOrtunidade de ir para um
hospital ou esperar- ele falou o tempo que
levaria para esperar ou ficar na fila, na organização, porque a fila é uma instituição nacional completa- morrer e, maltratado_s. dar
dois vivas: viva Karl Marx e viva Friedric
Engels." Achei aquilo delicioso também. Depois, ele falou em Raissa Gorbachev, mas
nós não entendemos, justamente com os que
me acompanhavam, qual era a crftica. Mas
era uma crítica relacionada com o problema
do elitismo, da meneira de se vestir etc. Fui
comprar o panfleto que ele estava oferecendo. Outrora não faria isso nunca, mas, agora,
com a liberdade, pude comprãf Õ pan-fleto.
Ele preferiu dólar. E pediu dólar ou ien. Essas são as moedas que estão dominando completamente aquela situação.
Vejo esse processo, Sr. Pr_e_sidente, através
da tranparência e da reestruturação, ou seja,
a glasnost e a perestroika, com tristeza torço pelo bom êxito dele -que o presidente
Mirhail Gorbachev é muito pouco popular
em Moscou. Isso porque, embora mascou seja a cidade considerada a mais bem abastecída da União ·soviética, é tOtalmente desa·
bastecida. A MCDona\d's, quando iniciou·
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suas atividades, vendia dez sãnduíches para
cada pessoa que fosse comprar; depois, percebeu que aquilo se trasformava num mercado negro. Baixou para cinco e, agora, para
três.
Tivemos uma oportunidade extraordinária·
de ir ao Teatro Bolshoi. Éramos quatrocentos
convidados organizados. Vimos algo interessantíssimo: o Bolshoi funcionando. O balé.
é uma arte fundamental soviética. No intervalo, houve corrida ao bar, onde havia desde
o salame puro com pão. como se estivéssemos
em pleno piquiriique, coisa mei"õ primária até
champanha. Tudo era pago em rublos no Bolshoi. No Hotel em que estávamos, ao contrário, como era hotel para estrangeiros, os pagamentos eram feitos em dólares. mensuradas as despesas em rublos, o pagamento era
em dólar. E, aí, descobri três tipos de cotação
de rublos: no hotel, o rublo estava com uma
cotação acima do dólar, valia um dólar e trinta. e cinco ou quarenta centavos; no mesmo
hotel, havia o guichê do banco oficial, que
trocava dólar por rublo, com a seguinte cota·
ção: um dólar por seis rublos. Mas não se
podia pagar em rublo dentro daquele hotel~
e lá fora, na Rua Arbart, Sr_. Presidente, não
fiz e até quiser a ter feito a troca no mercado
paralelo onde um dólar variava entre quinze
e trinta rublos.
Por aí se verifica que o proCe$.<>_0 de econo·
mia soviética está em transformação e, ao
mesmo tempo, em busca de uma realidade
cambial que naturalmente foi sempre mantida sob uma forma artifíCiãr no Comecon,
onde todas as moedas dos países socialistas
valiam mais que o rublo. Essa foi outra experiência que tive lá e guardei, da nossa presença,a impressão de que somos, como tive opor·
tunidade de dizer aqui, no dia 16 fevereiro,
quando fiz uma proposta que foi mandada
à Comissão de Relações EXteriores, sob a
Presidência do ilustre ex-Presidente Humber·
to Lucena - ainda hoje não conseguimos
que a ComisSão votasse prOpoSta, nem a
minha, nem a dele- de que somos testemu-'
nho privilegiados no mundo:
Foi preciso viver as décadas_ que eu vivi
até hoje para assitir ao que estou assitindo,
Sr. Presidente. São cinco anos de perestroika.
São cinco anos de dificuldades. Esse adviser,
esse assessor fundamental de_Qorbachev, nu·
ma das respostas à inquirição que lhe havia
sido feita, disse: "Há hoje, três correntes políticas na União SoviétiCa: uma, que quer re·
gressar a pré-revolução - não disse se era
monarquista, se era menchevista, se era partidário de Kerensky; outra quer regressar ao
stalinismo, não aceita a perestroika nem a
glasnost e se torna na defesa do marxismo·
Ieninismo, segundo suas postulações originais. Esses representam 5%. 71%- a terceira corrente --estão a favor da perestoika
e da glasnost, ainda que sofrendo o problema
da falta de abastecimento. fusa vi~ão, que
são dados_oficiais- não poderíamos, eviden·
temente, pór à prova se resta ou não a percen·
tagem de apoio e rejeição - , nos dá, entre·
tanto, umíl certeza de que estamos vendo
ul!la modificação estrutural no mundo que

a

vem de um governo, não apenas ateu, mas
antiteísta, contrário a Deus, que combate a
idéia de Deus. que vem da primeira grande
alienação de que Marx fala. que é a religiosa,
quando diz que o homem não pode ser disso-Ciãdo. tem que ser íntegro e, enquanto profano e religioso, é dissociá~el. Então, não foi
Deus que inventou o homem; foram os homens que inventaram Deus."
Vê-se, subitamente, isso se modificar 72
anos depois.
Acho, Sr. Presidente, embora alguém me
tenha dito que foi notada a minha ausência
-eu fico Inuito sensibi!izado, lisonjeado por
notarem a minha ausência aqui, na votação
de alguma<; das medidas provisórias, a ponto
de essa ausência ser objeto de cuidado especial de uma parte da imprensa para comigo
- . que foi uma oportunidade excelente para
um homem que. sem traves nos olhos, sem
preconceito especial, tentou ver na ruacomo nas conferências internacionais, dentro
_de um simpósio-, fora, nã rua, aquilo que
se passa na cidade secular de Moscou.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me um aparte,_ nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO o nobre Senador Ronan ThO.

Ouço
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uma cena que se apresentou ao Senador Juta·
hy Magalhães, o Presidente do Banco Central
e eu: estávamos, lá, cobrando uma interligação dos computadores do Banco Central
com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, principalmente o Senado, tem quC decidir sempre por questões financeiras, a tal
ronto que a própria Constituição achou que
seria de melhor alvitre que os presidentes
do Banco Central fossem sabatinados e.aprovados por esta Casa. Então, querendo _essa
interligação, que se iniciou não no meu mandato, ma.., muito anteriormente, o S_enador
Jutahy Magalhães pega o seu dossiê, muito
cuidadoso, e saca um ofício de 1984, deresposta do Banco Central, dizendo que estava
tudo certo, que iria ser providenciado. Veja
também V. Ex•: está tudo certo, reconhecia
o Banco Central, aí, a importância des_sa interligação, que até hoje não foi feita. Obtivemos do Presidente do Banco Central, Dr.
lbrahim Eris, um despacho que me pareceu
muito sincero: ''vamos instalar imediatamente - diga onde - um terminal do sistema
de computação do Banco Central". Eu tive
vontade de gritar: aleluia! Porque. sem transparência, sem conhecer reais ... Nós estamos
votando medidas provisórias, V. Ex· referiu
que alguém disse ser leviandade liberar
300,600 mil cruzados. Osmundo Rebouças foi
lá., compulsou os computadores e falou;
"Não, essa liberação em nove meses quer
dizer apenas 6% do PIB, e a irrigação da
base, que h9je está em torno çle9% do PIB,
em moeda, chegará a 15%; nenhuma economia do mundo chega a funcionar, mesmo precariamente, mesmo em regime de recessão.
com 15% do PlB, em moeda na ba!>e". Acho
que esse também é o intuito de V. Ex" porque
a história viva deve_ ser também mestra, deve
nos ensinar. Ao mesmo tempo que tenho essa
admiração muitÔ grande por Gorbachev, que
tem a coragem de quebrar aqueles tabus,
aqueles dogmas todos abrir a cortina, cortina
que foi chamda até de ferro, quem sabe também esse discurso de V. Ex~, um depoimento
carregado de vida, si_rva para nos inceiitivar
numa perestroika, que é o de que o Brasil
está precisando. Agradeço muito a V. Ex~
pelo depoimento. Se V. Ex• era, lá, um espectador participante, eu, aqui, sou u-m espectador sentado num ambiente muito ag_radáVel, ouvindo essa experiência que achei extraordinária. Muito agradecido a V. Ex'

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Jarbas
P:issarinho, sei que já há proposta na Comis·
são de Relações Exteriores para que os Parlamenta_res que viajem façam,_ ~epois um depoimento de sua experiénda eitraÕrdiTiária.
Normalmente, o Parlamentar é um homem
de visão, um homem que tem uma experiência mãior e. que percebe todas essas mudanças
que· estão acontecendo no mundo. Claro, temos jornais, mas, aí é o ponto de vista da
imprensa! Temos outras notícias mas, para
nós, é da maior importância ouvir esses de·
poimentos. Devo dizer que o depoimento de
V. Ex~ foi tão quente que, num determinado
momento, quase me senti na Rússia. E me
senti com um pouco de pena deste homem
extraordinário- Gorbachev _Fico pensando
que coragem cívica tem esse homem que, já
há algum tempo, vem tonando medidas para
a abertura e as mudanças que, inicialmente,
pensávamos fossem um ângulo de dez graus;
foram para vinte, trinta, quarenta e, agora,
está eril cerito e oitenta graus! E quando pensamos que esse homem, com toda essa coragem, enfrentando, às vezes, populares, como
a televisão já nos mostrou, vai seguir o grande
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
mandamento de Lenine- dois para a frente
Fazendo soar a campainha) -Nobre Senae um para trá'i, ele dá mais um para a frente,
dor Jarbas Passarinho, este Presidente evenmais um para a frente. Por outro lado, eu
tual lastima, profundamente, ter que advertir
gostaria também de dizer que não só a Rússia
V. Ex' de que o seu tempo já foi ultrapassado
está precisando da glasnost e da perestroika,
em 14 minutos, segundo a cronometragem
mas nós todos, principalmente aqueles que ·· da Mesa. Eu pediria a V. Ex~ não concedesse
não vararam ainda a barreira do subdesenvolmais apartes, porque só o último aparte do
vimento. Terilos que fazer a nossa perestroiLíder Ronan Tito lhe! tomou 4 desses mínutos
ka, a reestruturação deste País, mas uma
e, provavelmente, outros apartes lhe tomarão
reestruturação séria, correta, como tem dado
igual tempo, Há muitos oradores inscritos
mostras o Sr. Gorbaehev; ele tenta lá. Fiz
que não podem ser prejudicados.
uma associação de idéias quando V. Ex' presO Sr. Odacir Soare$ - Permite V. Ex~ um
tava esse depoimento extraordinário, carreaparte?
gado de vida; eu me lembrava, ontem, d'
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Eu pediria ao nobre Senador Odacir Soares que fosse o mais conciso posslvel para
que os demais oradores inscritos não sejam
prejudicados.

O Sr. Odacir Soares- Terei imenso prazer
em atender a V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO - Aceito
a advertência de V._ Ex" e preferia que fosse
apenas uma participação, porque advertêllcia
beira, raia a censura. V. Ex• advertiu-me de
que eu tinha passado do tempo e ainda, ironicamente, disse que o nobre Senador Ronan
TitO me tomou 4 minotos do meu discurso.
Foram 4 minutos deliciosos para mim, de uma
participação que traz outro ângulo do problema - e é aí que o nosso gênio inVéllflvO
deve funcionar: ver o que é bom e tambc!m
transferir para nó~ termos a autocrftica neces~
sária, c; espírito de humildade necessáriO para
verificar que, quando criticamos o desatiã~úe:
cimento de Moscou, quando criticamos as di·
ficuldades que enfrentam, devemos pensar
também nos nossos problemas internos.
Mas, ouço o nobre Senador Odacir Soares
e prometo a V. Ex• que concluirei em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Calcule V. Ex· a tristeza que sirito por
não poder estar aí po.ra, igualmente, parti·
cipar do disCurso de V. Ex•_! O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Jarbas Passarinho, eu, inicialmente, desejava
cumprimentar V. EX" pela beleza do depoimento que presta, nesta tarde, sobre a viagem
que fez à União Soviética-, e pela opOrtunidade que teve de discutir, com os principais
Assessores do governo soviético, os proble·
mas daquele Pais e daquele grande Bloco
ideológico -do Leste_._ Todos sabemos _que a
Perestroika, a glasnost tem produzido, no
mundo ocidental, efeitos admiráveis e também no mundo oriental, haja vista o que ocorreu com as Repúblicas da Hungria, da Tchecoslováquia, da Lituânia, da Polônia etc. Eu
. não ouvi, não tive o privilégio de ouvir a
primeira parte do pronunciamento de V. Ex•.
Mas desejava indagar de V. Ex•, se não for
impertinente a colocação, qual a impressão
que retirou de sua visita acerca dos índices
de popularidades do governo Gorbachev, hoje, após a implementação dessa série de medidas nos campos económico, sOcial, fflosófico
etc.
O SR. JARRAS PASSARINHO -Eu dizia, exatamente, antes de V. Ex~ chegar, que,
para lástima minha, eu sentia que a popularidade do Presidente Gorbachev, em Moscou, é muita baixa. Mas, para a União Sovié·
tica, eu não saberia dizer, porque até o nosso
passaporte é diretamente feito para urna cidade - o passaporte foi feítõ para Moscou,
entre os dias 9 e 16 deste mês_~ Lastimei isso
e considerei, quando fazia aqUi a -minha própria explanação, que é urna decorrência do
desabastecimento,
Ao tempo de Stálin, Se d1Z1a: "nem s6 do
pão vive o homem". Agora, aqueles 5% de
st~linistas, a -que o assessõr de Gorbachev

se referiu, devem estar dizendo o contrário:
"mas, se-m pão o homem também não vive".
E algumas coisas ouvimos, neste sentido,
que me preoc-upam: "No tempo de Stálin,
não tínhamos liberdade, mas tínhamos o que
comer".
Isso é uma colocação, uma resposta que
dOu a V. Ex•
O Sr. Odacir Soares Ex•

Muito grato a V.

_o SR. JARBAS PASSARINHO- E. para
concluir, Sr. Presidente, apenas urna referência ao militar que fui aliás, continuo sendo, porque é como os padres parece que há
padres aqui, que pertencem a este Plenário
também: uma vez padre, é sempre padre;
uma vez militar, é sempre militar, uma vez
tlamengo, é sempre tlamengo ..
Então, no meu caso, fui levado ao M~seu
de Borodino. e, com isso. encerrarei esta exposição áo Senado. O Museu de Borodino,
para eles, é praticamente a sala de visita;
lá estão os feitos de Armas da Rússia antiga,
da grande Rússia. É impressionante para um
País que derrubou, com o chamado "general
inverho", os nazistas de Hitler, liquidou Na·
poleão, embora Napoleão tenha sido o único
que chegou a entrar no Kremlin onde, depois,
começaram os incêndios.
A Batalha do Borodino está reconstittiída,
nesse Museu, a céu aberto. É um morro que era uma elevação~ Borodino; termina
o morro e começa um painel que não pude
entend_er, Sr. Presidente e Srs. Senadores;
é um painel que representa o céu, e as pessoas, os combatentes, a cavalaria, a infantaria, a artilharia, todos em tamanho natural.
No período da guerra, quando aquela área
foi ocupada, eles embrulharam aquilo tudo,
retiraram, levaram para os Uraís e, agora,
recompuseram.
Eu perguntei ao meu próprio acompanhan·
te: como comemorar a Batalha de Borodino?
Por que comemorar a Batalha de Borodino?
Em Borodino, a vitória foí francesa! Napoleão venceu- Kutusáo, e a tal ponto que a
Batalha de Borodino abriu as portas a Moscou. Não houve mais defesa de Moscou. Lá,
morreram 40 mil russos e 10 mil franceses!
Mas a grande explicação é esta: "foi aqui
que se deu a vitória de Pirro de Napoleão,
·que, a partir daqui, começou o seu desastre".
Foi a úlüm_a impressão que trouxe como
militar que fui: (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-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, volto a ocupar esta tribuna para falar
sobre assunto que me preocupa, que é a situação cada Vez mais grave do Nordeste brasileiro.
Há poucos dias, nesta Casa, fiz uma denún·
cia à Nação sobre a nova política do Governo
atual, altamente. prejudicial ao Nordeste,
que, numa Medida Provisória, pura e sim-
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plesmente, fez desaparecer o Finar, um me·
canismo de incentivo àquela região.
Na verdade, recebi a solidariedade de arni·
nentes colegas desta Casa'e, no Congresso,
ao lado dos deputados, encetei uma batalha
junto aos Uderes do Governo, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, no sentido de que o Finar não desaparecesse, ou de
que se implantasse outro mecanismo que o
substituísse, ou, ainda, de que se corrigissem
os erros, de que se combatessem os excessos,
de qtte se punissem aqueles que estavam errando. Mas nada disso aconteceu, os Líderes
não nos receberam, não nos ouviram;·a autoridade maior deste País, apesar de ser nordestina, não foi também sensível aos clamores
do povo nordestino e, na verdade, ficam sem
o Finar.
Há muitas décadas_que o Finor fUricionãva,
bem ou mal, mas funcionava, levando enormes vantagens para a regiãO, pobre, esque·
cida, abandonada por tantos Governos.
Trago, hoje, outro assunto grave que muito
me preocupa.
O Sr. Edison Lobão - Antes de passar
ao segundo assunto, permitiria V. Ex~ um
ligeiro aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA nobre Senador Edison Lobão.

Pois não,

O SR. EDISON LOBÃO - Gostaria de
dizer a V. Ex" que, exatamente ontem, oColégio de Líderes do PFL, tanto na Câmara
quanto no Senado, esteve com a Ministra da
Economia e com os principais Assessores daquele Ministério, numa conversa franca, em
que o assunto foi abordado. Reclamamos
contra essa Medida Provisória que muitos de
nós votamos, mas em solidariedade a um Pla·
no que se dizia não poder ser mutilado e,
para que não se corresse o risco da mutilação,
para que nenhum de nós assu':'lisse a responsabilidade de eventual insucesso, o Plano foi
votado mais ou menos corno estava na sua
estrutura báSica. Ouviinos, dã. Ministra, que
muita coisa também não gostaria de ter feito;
todavia, fez, em nome exatarnente de uma
correção dos rumos da economia do Brasil.
V. Ex• tem a minha total solidariedade na
reaclamação que fez, naquela época; e traz.,.
hoje, novamente, ao Planário do Senado. E
lastimável que o Finar tenha sofrido o que
sofreu nesse conjunto de medidas, em nome
da economia nacional. Tanto quanto V. Ex•,
tenho também a esperança de que, em curto
espaço de tempo, possamos corrigir esta situação e restaurar, senão o Finor; pe!lo menos
algo, como diz V. Ex~, no mesmo sentido,
para que o Nordeste não continue a sofrer
tanto quanto vem sofrendo.
O SR. LAVOISIER MAlA - Muito obri~
gado, Senador Edison Lobão. Essa esperança, o Nordeste a está .vivendo, há décadas.
Que não fique somente a esperança; na verdade, há n6Hcias de que vem um mecanismo
compensador. Que não demore, porque o
Nordeste pobre, marginalizado, dentro.deste
imenso Território Nacional, está, mais uma
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vez, prejudicado duramente, duramente atin·
gido na sua frágil economia.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex·
um aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA- Com prazer.

O Sr. Humberto Lucena- Antes que V.
Ex• aborde outro assunto, gostaria de solidarizar-me, mais uma vez, com V. Ex• pelo seu

pronunciamento contra essa suspensão
abrupta da aplicação dos recursos do Finor
e do Finam, e lembrar que apresentei emenda
à medida provisória sobre o lmpo~to de Renda das pessoas jurídicas, a qual foi acolhida

pelo Relator, mas infelizmente, não logrou
êxito no Plenário do Congresso. Sugeria o
prazo de seis meses para essa suspensão, ao
fim do qual o Governo encaminharia ao CoD.~
gresso Nacional, prúposta de reformulação
da política de incentivos fiscais no Norde!.te
e na Amazônoa. V. Ex" tem toda a razão.
Se essa suspensão ficar~- por tempo indeterminado, como afinal constou da lei em que
se transformou a medida provisória, além da
recessão decorrente do bloqueio. no Banco
Central, dos recursos das pessoas físicas e
jurídicas, teremos também, no Nordeste particularmente e, por que nã·o dizer, na Amazõnia, o risco de outro fator agravante da recessão, com a falta de aplicação desses recursos.
Isto, certamente, levará tanto indústrias do
Nordeste quanto da Amazônia, implantadas
através- da Sudene e da Sudam, a cerrarem
suas portas ou a diminutrem, de tal maneira,
sua produção, o que importará na dispensa
de centenas senão milhares de trabalhadores,
aumentando, portanto, o desemprego ncs·sa
região, cujo índice demográfico é o maior
do Pats.
O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, nobre Senador Humberto Lucena. Como bom nordestino que é, V. Ex", também,
está preocupado, porque o Nordeste está sendo muito castigado neste começo de década:
extinção do Finar; recessão, onde há um mimero de desempregados muito grande. maior
do que outras regiões do Pa(s; alto índice
de analfabetismo e altíssimo índice de mortalidade infantil. É uma região pobre, margina·
lizada dentro do Território-Nacional.
Agora, o assunto sobre o qual vou falar:
a seca. Mais uma seca, mais uma falta de
chuva que está atingindo o Nordeste brasileiro.
De todos os recantos do sertão nordestino
chegam aos gabinetes dos Parlamentares relatos sobre a seca que flagela, mais uma vez,
essa região do Brasil. Prefeitos, líderes municipais e representantes da sodedadc civil enviam sugestões e apelam para que o Presí~
dente da República tome medidas urgentes
para socorrer a população sertaneja. A situação agrava-se dia-a-dia. Exauridos na sua capacidade de sobreviver dentro da ordem social vigente, trabalhadores rurais invadem cidades, ameaçam saquear o comércio e pressionam prefeitos à procura de pão, água e
trabalho. É o triste espetáculo, que se repete
secularmente, de homens trabalhadores e pa-

catas reduzidos à triste condição de retirante
e dc_pedinte. Atê quando continuaremos assistJ-ndo a esta tragédia?
E verdade que a seca tem a idade do desco~
brimento do Brasil, mas, somente a partir
do final do Império é que teve início uma
política de combate às suas nefastas conseqüências. Com o advento do regime republicano, a intervenção dos governos federal e
estadual tem sido mais intensa e mais eficiente.
O Sr. Carlos Alberto - V. Ex• me concederia _um aparte, nobre Senador_?
OSR. LAVOISIER MAIA -Ouço V. Ex•,
nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Cãl'los-Aiberto- Senador Lavoisier
Maia, V. Ex•, que já teve oportunidade de
governar o Estado do Rio Grande do Norte,
e o fez com competência, talento, humildade
e senSo político, foi um dOs governantes que
enfrentou,_ e enfrentou de frente, uma adversidade climática no Nordeste. Foi no Governo de V. Ex' que o Rio -Grande do Norte
sofreu uma de suas maiores estiagens. V. Ex~
sempre teve o cuidado de fazer com que os
agricultores não passassem dificuldades e que
pudessem_eles~_qs homens do ca_mpo, ter con~
dições de .sobrevivência. Hoje estamos sentindo, novamente, Senador Lavoisier Maia,
uma seca que ameaça a nossa região. De todos os recantos, como afirma V. Ex•, também
dou meu testemunho, pois tenho recebido
telegramas e cartas do interior do Rio Grande
do Norte dando conta de ameaças de saques,
de invações das cidades, devido exatamente
à estiagerr;tJ à falta de trabalho e à falta da
condiçãO -fina-nceira. Evideittemente que
tamb~rit provocam problemas para a cidade,
porque aí está o êxodo rural, e a Prefeitura
da Capital começa a se ressentir, com o aumento das favelas, com ·o agravamento do
desemprego na cidade, que geram, acima de
tudo, tensão político"social muito forte. Eu
perguntaria a V. Ex·, que foi um brilhante
governador, que governou o Rio Grande do
Norte e governou bem o nosso Estado, qual
seriaasolução, neste momento, para resolver
essa crise por que atravessa não só o nosso
Estado, mas também todo o Nordeste?
O SR. LAVOISIER MAIA- Na verdade,
nobre Senador Carlos Alberto, V. Ex• que
acompanhou bem o drama que tivemos no
Nordeste,- principalmente no Rio Grande do
Norte, na seca de 1979 a 198.3, calamidade
pública sem precedente na história do Brasil,
sabe que governar um Estado do Nordeste,
pobre, seco, sem chuva, sem produção, é tarefa dificultosa. Naquela época- V. Ex~ sabe
- tiveniõs ãssistência total do Governo federal.
Na verdade, nesta hora, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, deve-se fazer justiça a um
homem que Deus já levou, o Ministro Mário
David Andreazza. Era um gaúcho, um gaúcho nordestino. que vestiu a ca~_isa do Nordeste e passou a percorrei:- esifadas poeirentas, vivendo lá, sentindo o drama do trabalhador rural sem. ter o que comer e o que.
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beber, e aí, deu-lhe assistência. Transferiu
os recursos para que não acontecesse o êxodo
rural que ocorria durante toda seca no Nordeste: os famosos caminhões pau-de-arara
trazendo os nordestinos para o sul do País
e muitos não voltavam, desapareciattl. até.
Então, isso nã_o aconteceu durãnte-a seca daqueles anos, devido à assistência perfeitã., ou
quase perfeita, do Governo Federal.
O apelo que faço, nesta hora, e apenas
.;_ repito -como aconteceu nó (:lf:Tíodo
1979/83, que o Governo tenha a sensibilidade
de mandar o seu Ministro para ver de perto
e vestir a camisa do Nordeste, e evitar que,
milhares de conterrâneos nossos não morram
de fome. O Governo deve ter a sensibilídade
de ver o drama do Nordeste, nesta hora.
Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte.
Somente neste século, Sr. Pre:sidente, o
Nordeste. ;rofreu o impacto cruel de 16 secas,
sendo 9 antes da criação da Sudene e 7 depois
da Sudene. Vale salientar que a maior de
todas foi a que durou de 1979 a 1983, na
qual foram assistídos através dos programas
de emergência quas_e dois milhões de trabalhadores.
Inicialmente, o Governo desenvolveu a política das águas, que resultou na construção
de numerosos reservatórios de água para assegurar a ·sobrevivência da população e dos
rebanhos. O saldo desta política, apesar da
lentidão e das descontinuidades, é altamente
positivo. Basta dizer que, de 1881 até 1982
foram construídos 263 açudes públicos. Deste
total, 73,38% foram construídos antes da Sudene.
Concomitantemente a eSta política das
águas, o poder público implantou paulativaro.ente uma malha viária, que hoje interliga
as capitais e cidades-pólos as micro-regiões
mais distantes. O mesmo aconteceu com as
comunicações telefónicas e com o fornecimento de energia elétrica através da hidroelêtrica de Paulo Afonso.
Com a criação da Sudene em 1959, iniciouse uma política de industrialização do Nordeste objetivando oferecer emprego à sua
abundante mão-de-obra.
Em relação ao semi-árido, desenvOlveu-se
·-uma ação modeTnizadora consbustanciada
em vários programas:
-Proterra- 1971
- Polonordeste - 1974
-Projeto Sertanejo- 1976
-Prohidro -1979
Todos eles tinham comO denominador comum a modernização da agricultura nordestina.
Ê verdade que todos est.es programas tive~
ram um sucesso relativo por causa da interferência política na liberação dos recucsos.
Por conseguinte, em conseqüência de um
século de política de combate aos efeitos da
seca, o Nordeste hoje está asfaltado, eletrificado e interligado pela Embratel.
Por que, então, persistem a fome e a miséria?
Por que, quando vem ums seca, renasce
o êxodo rural em direção ao Centro-Sul -
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como acabei de dizer, e o Senador Carlos
Alberto, em boa hora, o fez também no seu
aparte - ao Centro-Oeste. e em demanda
das grande e médias cidades da região? Há
mais de 40 anos que as Capitais Nordestinas
passam por um processo de inchação _- e
Natal, a Capital do meu Estado, é vítima
e, agora, ali está aumentando a inchaçãoagravada agora pela seca e pela enormde recessão em que vive o País.
O que estaria errado nesta política?
Na realidade, a seca continua sendo um
grave problema porque o desenvolvimento
regional só beneficiou, até agora, detenninados segmentos da sociedade. Largos setores da população rural padecem de miséria
crónica, vivendo permanentemente na pobreza absoluta. A seca apenas agrava esta
situação e a expõe, sem máscaras, ao conhecimento de toda a Nação através dos meios
de comunicação de massa.
Urge, por consegüinte, atacar não o efeito
do problema, mas a sua causa que é a pobreza
rural. Esta maré de pobreza cresceu de tal
forma que já invadiu a periferia ae todas-a~
grandes e médias cidades no Nordeste.
Quando teremos uma Sudene para os pobres? Enquánto este sonho não se realiza,
apelamos ao Senhor Presidente da República
-que é de origem nordestina, que conhece,
como nós, o Nordeste: a sua pobreza e a
sua mis.éria ~ para que =tOme providências
urgente_s em socorr:o ao nordestino que está,
agora, sofrendo os horrores da s_eca. Sem
água, sem pão e sem trabalho, o homem pode
tornar-se um monstro .feroz, capaz de tudo,
inenos de compreender e aceitar pacíficamente a inércia -governamental.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me
V. Ex~ um aparte?--

O SR. LAVOISIER MAIA - Com inUTta
honra, nobre Seilador Marcondi!s úadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Lavoisier Maia, corroborando o guardo
que V. Ex~ pinta, que certamente_ se refere,
em grande parte, ao Rio Grande do Norte,
a situação na Paraíba não é diferente: Lá,
também, os saques estão acontecendo, e, em
algumas circunstâncias, são evitados pelos
prefeitos que fazem um atendimento precário, mas depois as hordas de famintos voltam
e começam a rondar as cidades. É verdade
que esses saques não são violentos; são movimentos que eu diria muito mais pacfficos,
até passivos: são bandos de homens, mulheres e crianças armados apenas com um saco
vazio nas mãos, a pedir um pouco de farinha,
uma rapadura, um pouco de feíjilo, fubá alguma coisa para voltar para casa e poder esperar
o dia seguinte, que será tarilbéril cheío de
sobressaltos com certeza. s~to, na verdade,
e.o;pectros humanos e isso se impõe muito mais
pela tristeza do que pela agressividade. Essa
situação, evidentemente, nobre Senador, só
tende a se agravar. Nós estamos assistindo
aos primeiros movimentos da seca. Não há
como reverter essa situação no momento, não
há perspectiva de chuvas e ainda que venha

a chuva, as safras já se frustraram inteiramente: algodão, milho, arroz, feijão. Não há
a menor perspediva. Existe água ·acumUlada.
existe pasto para as animálias do campo, mas,
nobre Senador, a população está faminta, desempregada, doente e desesperada. Não há
como_ __ se discutir aqui a maneira estrutural
de combater a seca. Os governos sabem que
sempre haverá seca no Nordeste, não obstan·
te ela sempre apanhá-los de surpresa. Ela
se instala sempre como se nunca tivesse acontecido. Quase nunca o Governo tem um plano pronto, e quase sempre os planos chegam
a destempo. Neste momento, espero que o
m plano de emergência para atendimento do
Nordeste. Sei que estamos enfrentando um
problema de ajuste fiscal muito sério; sei que
há um esforço do Governo, no plano nacional, para controlar despesas; se que há demissões em massa;·--s-ei que há uma onda de desemprego pé lo País, mas não há como fugir
a esta realidade triste, gritante, forte, que
é a seca do Nordeste. Há necessidade ime·
diata de instauração de um plano de emergência. Agora, em se tratando de um Brasil
novo, como se fala, espera-se qualquer circunstância, -téln-que contemplar o problema
do desemprego. H-á que se instaurar uma
frente de seiViço para prover, fundamentalmente, a população de emprego. Que as
obras a serem realizadas sejam definitivas,
que tenham um valor social, que tenham um
alcance de longo tempo, que tenham uma
significação em termos-de permanância. Não
pode faltar é a ação do Governo aqui e agora,
antes que este quadro atinja as proporções
alarmentes de seCas anteriores, a que V. Ex'
se referiu.. Não e.<;tamos imunes a que isso
venha acontecer num espaço de tempo muito
curto. Já é hora de se iniciar o plano de emergência. N?9 há al!ernativa, não_ há o que esperar. Estamos chegando todos de lá e somos
testemunhas_destasituação.. Y. Ex• terá sempre o nosso apoio. Que as autoridades do
Poder Executivo ouçam V. Ex~ e, sobretudo,
ouçam o clamor do povo nordestinos.

O SR. LA VOIS:ffiR. MAIA- Muito obrigado, eminente Senador Marcondes Gadelha.
Na verdade, o Rio Grande do Norte encontra-se em situação pior do que a Paraíba,
porque lá não ocorrem chuvas nem para o
alimento dos rebanhos. Lá a situação é muito
grave, e mesmo·qoe as chuvas chegem, não
dão mais, como disse V. EX", para socorrer
as culturas CQ_mo~ algodão, feijão e milho.
Daria pará ifêumular água e, também, para
o alimento dos rebanhos.
Não há mal que não venha pra bem! Se
começã:nOO~ tendo
na Presidência, um nordestino, o Sr. Fernando Collor de Mello, que conhece bem a situa·
çã,o do Nordeste, cheio de entusiasmo, que·
rendo resolver os problemas nacionais, especialmente da Região Nordeste. que Sua Excelência sabe que está lá embaixo em relação
ao resto do Brasil, é a hora de Sua Excelência
adotar medidas definitiva~ e não paliatiVôJS.
Que s_e faça, por exenlp!O, um--programa
de irrigação, porque temos reservas d'água

o Brasil Novo, que está
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em algumas regiões do Rio Grande do Norte.
A maior barragein de irrigação_do Nordeste
foi constituída durante a seca 79/83, no vale
do Plranhas/Açu, começando na ParaíbaV. Ex• sabe disso - a barragem Armando
Ribeiro Gonçalves, com 2: bilhões e 400 milhões de ffietros cúbicos d'água armazenado
e precisando de um sistema de irrigação, que
não foi construído ainda. Feito um sistema
de irrigação dará para alimentar não só o
Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste,
com seus quase trinta mil hectares de terras
de alta fertilidade para serem irrigadas, a fim
de produzir alimentos para matar a fome do
N ardeste brasileiro.
Por isso, não há mal que não venha para
o bem! Esta é _a verdade. Talvez, quem sabe,
o Presidente Cheio de entusiasmo, como disse, de boa vontade, dirá: '''Agora, é a vez
de o Nordeste resolver definitivamente o problema da seca". Eu, que o critico; eu, que
lhe faço oposição, mas na hora em que Sua
Excelência tomar as providências com relação ao Nordeste, serei o primeiro nesta Casa
a aplaudi-lo, e terá o reconhecimento do povo
nordestino.
O Sr. jarbas Passarinho- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador Lavoisier
Maia?

Ex~

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não.
Ouço V. Ex1 com muito prazer, nobre Senador Jarba~ Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho- Quando ouço
a discussão sobre o Nordeste, sinto-me frustrado, porqu~ na minha formação de homem
público parece que falta exatamente um conhecimento um pouco mais aprofundado da
temática nordestína. Devo dizer a V. EX" qu"e
tenho procurado falar com muitos homens
de projeção, de experiência, e a maioria deles.
me dizia -inclusive Ernani Sátyro -que
a solução para o Nordeste como preven~-o
para as secas ·e-ra a disseminação dos açudes.
De outros ouvi referência diferente. Mas o
nobre Senador Marcondes Gadelha, que é
um homem brilhante, falava ainda há pouco
nos governos que são tomados de surpresa.
Fui líder de um governo, aqui. Naquela altura, deu-se exatamente o contrário, Senador
Lavoisier Maia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais projetou, através de um estudo, a possibilidade de 5 anos seguidos de
seca no Nordeste. V. Ex' ainda não estava
aqui, ainda não honrava o Senado com a sua
presença, quando vi os nordestinos que tinham assento aqui, nesta Casa indignados
com o que chamavam de terrorismo; seria
uma atitude terrorista do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciai\i de São Paulo, porque
estava prevendo 5 anos seguidos de seca, e
os 5 anos se deram. Durante o Governo Fi·
gueiredo e parte do Governo Geisel, o que
tivemos foi a perda de quase tudo o que se
plantou no Nordeste. Foi a primeira vez que
ouvi falar em seca verde: eu não sabia o que
era isso.

O SR. LAVOISIER MA.IA -É verdade.
ExiMe.
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O Sr. Jarbas Passarinho- Lembro-me de
o ilustre Senador Paulo Brossard indo ao
Nordeste, numa delegação de Parlamentares,
e votlando entusiasmado com isso. Ele dizia:
vi o Nordeste todo verde e, no entando é
a seca completa que exite lá. Creio que é

farta de políticas paliativas. Chegou a hora
de o nordeste deixar de ser o bode expiatório
de quase todos os governos.
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tão, expresso a manifestação não só da minha
solidariedade a V. Ex' pelo tema que aborda
- é um problema de interesse de todos os
nordestin_gs _- _c_omo posso falar que está na
O Sr. Severo Gomes - Permite-me V.
hora de o Brasil fazer uma política para atenEx' um aparte, nobre Senador Lavoisier
Maia?
der a essas necessidades da seca no Nordeste.
o problema da chuva extemporânea.
Todos os anos nós, representantes do NorO SR.. LAVOISIER MAIA - Com muito
O SR. LAVOISIER MAIA - Exato.
deste, aqui estamos chorando as nossas máprazer, nobre Senador Severo Gomes.
goas e lamentando que nada se faça âe conO Sr. Jarbas Passarinho - Veja a difeO
Sr.
Severo
Gomes
Nobre
Senador·
creto, de permanente. Temos as obras -charença. Eu olhava o Senador Odacir Soares
Lavoisier Maia, há muitos naos o então Pre- · mamos de .obras alka-seltser que acabam
ainda há pouco, trocava com S. Ex~ um olhar,
feito de São Paulo Figueiredo Ferraz dizia ·quando chegam as primeiras chuvas. Tive a
porque n6s, da Amazónia, sofremos pelo
que o orçamento para o saneamento básico
oportunidade de, nos Estados Unidos, coexecesso de águ~, enquanto V. Ex16-, pela esdo
Estado de São Paulo seria superior a todos
nhecer a_região do Vale do Columbia e vi,
cassez. De maneira que, quando ouço essa
os i'nvestimentos do complexo hidroelétrico
Sr. Senador, que foi aproveitado um período
colocação, fico inebriado.
de Itaipu e mats_as linhas de transmissão.
de depressão da economia americana, como
O Sr. Carlos Alberto - Mas o Senador
dizia ele: "Se tivermos os elementos para saa recessão que aqui já nos atormenta, partinOdacir Soares é cearense.
near São Paulo, certamente a situação estará
do quase para a certeza de uma depressão,
dobrada, porque se meJhoram as condições
para, ao invés de se fazer pequenas obras
O Sr. Jarbas Passarinho- Gostaria realde vida de um~ cidade sem resolver a questão
mente de conhecer a temática dos nordesde emergência fazer-se a grande Represa
mais prõítiridã, que é a da migração interna."
tinos, através dos nordestinos como V. Ex~.
Grandan, no Estado do Washington. SóltaiO problema das grandes cidades brasileiras
que está sugerndo o programa da irrigação.
pu veio a passar na sua potência de geração.
só se resolve com investimento nas regiãos
E fez o Vale do Tennessee, no Vale do CoJá conversei um tempo com o então Depu·
populares, carentes e empobrecidas. Esta é
tado, depois Ministro, Costa Cavalcanti, e
Iombia, um grande projeto de irriga.ção que
uma questão nacional. Os meus concidadãos
tive a oportunidade de conhecer, de verficar
ele acha que a irrigação é uma solução extrede São Paulo certamente entenderiam a nemamente cara, muito difícil d ese.r feita, pelo
de perto. Hoje, aquela área é um celeiro do
cessidade desses investimentos caros, caomo
dispéndio de recursos, que é altíssimo. Israel
mundo em produção de grãos. Está na hora
apontou o Senador Jarbas Passarinho 1 - a
transformou a parte do Deserto de Negueu
de fazer, no Nordeste, um programa de irriirrigação é um investimento grande - . mas
gaçãO séria aproVeitando essa fase para aproem verde, mas com uma renda per capita,
eles atingem múltiplos objetivos dentro do
veitamento de mão-de-obra de todos esses
muito alta e uma possibilidade de fazer esse
Pafs. Não só trabalham no sentido da maior
investimento. Espero que o discurso de V.
operários que estão sendo desempregados no
integração do País como também começa por
Ex• encontre os tímpanos de quem tem possimomento, nesse início de recessão que já viaí a solução dos grandes problemas das gran·
bilidade de solução para dar.
vemos no País. b. a hora de todos nós do
des cida_des do Sul.
Nordeste proclamarmos o nosso desejo, a
O SR. i..A VOISIER MAIA - Muito obri·
nossa opinião de que o Governo Federal ini·
O SR. LAVOlSIER MAIA - Tem razão
gado, nobre Senador Jarbas Pass_arinho, oucie, como uma medida de emergência, de
o Senador Severo Gomes, porque, na verda·
ço-o aqui com a experiência de quem já viveu
urgência principalmente, para atender às nede, São Paulo sofre também as conseqüência_s
um período em que o Nordeste é cometido
cessidades do Nordeste, o grande programa
da estiagem no No~deste. E como sofre! E
de secas enormes. Mas os governos, e V,
de irrigação que vem sendo prome!ido e pro·
muiro; poque já é um problema nacional,
Ex• citou bem, tanto o do General Geisel
telado há tanto tempo para aquela região.
não -é só regional ou nordestino. Na hora
como o do Presidente João Figueiredo, deem que se resolve o problema do Nordeste,
ram uma ssistência enorme. Quero fazer esse
O SR. LAVOISIER MAIA - Obrigado,
resolve-se também o das grandes cidades e
registro de justiça para com os ex-Presidentes
nobre Senador, a verdade é que conclamo
aos nordestinos nesta Casa fiquem sensibilida República. Através do Ministro Mário Da· do sul do País. Esta é a verdade.
Muito obrigado; ilustre Senador Severo
vid Andreazza, o Nordeste teve uma assis·
zados. Vamos falar. Vamos ao Presidente da
Gorries.
República, que é nordestino também, para
tência como nunca tinha alcançado na sua
Sr. Presidente, neste momento em que a
história, nunca faltou nada. O êxodo, o famoque haja essas soluções definitivas e não paNação brasileira póe suas esperanças de meliativas 'de grandes programas que nós temos
so caminhão pau-de-arara, não existiu naquelhores dias no plano Brasil Novo, o Nordeste
condições de desenvolver.
les 4 anos. Desapareceu por quê? Porque o
tem o direito de exigir a implementação de
Esperamos que o novo governo da Repúgoverno deu assistência. Nenhum trabalhauma políticã de desenvolvimento mais adeblica repense, a curto prazo, a questão regiodor, nenhum nordestino morreu de fome nos
quada às reaís necessidades da população runal do Nordeste e elimine, de uma vez para
4 anos seguidos de seca, essa é a verdade.
ral.
Lá, como eu disse, foi construido reservatório
sempre, as soluções paliativas e improvisa·
das.
De imediato, o Governo Federal precisa
de água, o Armando Ribeiro Gonçalves, com
consolidar a dívida dos agricultores junto ao
Era o que tinha a dizer. Muito bem! (Pal2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos
mas.)
de água armazenados. Está lá. A obra ex· Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste,
propotcionando·lhes carência de um ou dois
traordinária mudou o panorama ecológico da
Durante o discurso do Sr. Lavoisier
anos. Ademais, é necessário que o governo
região, com alimento, com peixe, até com
Maia, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secreconceda crédito rural adequado às condições
turismo. Mudou completamente.
tário, deixa a ctideira da presidência, que
Agora, falta irrigar, faltam recursos para dos pequenos e médios proprietários.
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Preirrigar terras de alta fertilidade que, com a
O Sr. Juiahy Magalhães- Permita-me V.
sidente.
irrigação, vão ter uma produção extraordiEx• um aparte?
nária de alimento e resolver o nosso problc·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ma.
O SR. LA VOISIERMAIA- Ouço o apar- Concedo a palavra ao nobre Líder José
Agradeço a V. Ex", e vou concluir o meu te de V~Ex·
lgnácio Ferreira, para um comunicaçãO:
modesto, ma·s sincero pronunciamento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador LavoiO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
Agora, mais do que nunca, nós, nordes- sier M_aia, e_u estava esperando o Senador
- ES. Como Líder. Para comunicação. Sem
tinos, esperamos a redenção definitiva da
Humberto Lucena. que iria falar sobre o mesrevisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
nossa região. A população do nordeste tão
mo assunto, mas, infelizmente, V. Ex" não
Senadores, pretendo falar sobre uma matéria
enganada, tão vilipendiada c sofrida, já está
vai mais poder falar agora, só amanhã. _E_npublicada hoje em O Estado de S. Paulo, com
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o tftulo: "Itamar pede cargos por escrito",

do jornalista Ariosto Teixeira, que faz referência a um pedido de nomeação, para aPresidência da Usiminas, do Engenheiro Rinaldo Campos Soares. Faz referência a üma car·
ta, endereçada pelo Vice-Prcsidente da República ao Ministro Ozires Silva, solicitando

que examinasse-as qualificações do Dr. Rinal. do Campos Soares para a Presidência da Usiminas.

Este fatõ, Sr. Presidente, motivou uma matéria estrepitosa no jornal O Estado de S.
Paulo e hoje, pela manhã, em cantata que
fiz com o Vice-Presidente da República, eu
o encontrei estarrecido com aquela matéria

publicada hoje, na página 4, do jornal O Estado de S. Paulo. Entendi que devia trazer este
assunto à tribuna do Senado Federal, porque
. guarda semelhanças com uma afirmação feita
o.ntem pelo ilustre e digno Líder do PMDB
na Câmara dos Deputados Ibsen Pinheiro,
que dizia que eStava havendo troca de favores, que estava havendo a iminência de um
festival de barganhas, algo que ele_ sacava
do vazio, fazendo uma afirinação sem conteú~
do lógico, ontem da tribuna acerca ·.do que
poderia ocorrer no futuro. Segundo o ilustre
Deputado Ibsen Pinheiro, seria um inversão
da máxima franciscana "é dando que se recebe" para o "é recebendo que se dá". S. Ex•
confirmava que tudo o que ocorreu no con~
gresso, recentemente- a aprovação de quase todas as medidas propostas pelo Governo
-não resultou de berganhas, mas que, no
futuro, ocorreria a seqüéncia ·ctas trocas que
justificariam o -procedimento do Congresso
Nacional, no episódio memorável da votação
dessas medidas, que, afinal, mudaram a fisionomia do País. Qualquer que seja a óptica
que tenhamos, é impossível deixar de reconhecer que em pleno estado de direito democrático se processou uma verdadeira revolução neste País.
EntãO, o que me moveu·-para ocupar a tribuna no Senado nesta tarde foi a lembrança
do episódio de ontem e a visualização da perplexidade daquela figura de Itamar Franco,
a que todos nos acostumamos como alguém
que nos deu, ao longo de 15 anos, no Senado
Federal, exemplos de dignidade de autonomia moral absoluta, de patriotismo, de alto
espírito público, de dedicação ao trab!:!lho.
E que se vê vítima de matéria perversa e
injusta como esta, que pela sua manchete;
"Itamar pede cargos por escrito", deixa no
ar a idéia de que o atual Vice-Presidente da
Repúblíca está semeando solicitações a torto
e a direita por todos os Ministérios. Essa enw
trepitosa matéria estampada nas páginas do
respeitável jornal O Estado de S. Paulo, no
caso específico do Vice-Presidente da República, o ex-Senador Itamar Franco se origina
em um sóbrio expediente enVícido pelo VicePresidente da República Itamar Franco, ao
Ministro Ozires Silva, nos seguintes termos:
"Prezado Ministro Ozires Sifva;Por solicitação do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de S. Paulo, Luiz
Antônio Medeiros, recebi em meu Gabi-

netc a dirctoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de lpatinga, em
Minas Gerais.
O _o_bjeto da entrevista foi formular
ao GoVerno do Presidente Collor, por
meu interinédio, duas reivindicações:
A primeira, relativa à indicação do nome do Dr. Rinaldo Campos Soares para
a Presidência da USIMINAS;
A se-gunda, relacionada com a participação dos trabalhadores daquela usina
siderúrgica no eventual, processo de privatização da Companhia.
O referido sindicato descreve as qualificações do Dr. Rinaldo como sendo siderurgista competente, formado pela
Escola de Minas e Metalurgia de Ouro
Preto e doutor pela Universidade ele Paris; Há 19 anos na USIMNAS, até ocupou diversos cargos de chefia, tendo sido
Diretor de Operações e eXercido interinamente a presidência da empresa."
E complementa- o Vice-Presidente da República em seu expediente;
"'Apresso-me a encaminhar as formulações daquele Sindicato à consideração
do ilustre Ministro, que saberá enquadrá-la.s nas diretri:Zes do Governo.
Valho-me do ensejo para renovaHhe
a expressão de minha elevada estima e
distinta consideração."
Sr. Pi'esidente, esse expediente, com as razões aduzidas, foi precedido de uma carta
no dia 2 de abril de 1990, dirigida pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,_ Mecânicas e de Material Elétrico
de Ipatfuga, aO Více-P-residente da República, Dr. Itamar Franco._Não a lerei toda, somente o trecho principal.
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ções; interinamente já ocupou os carg-os
de Diretor-Presidente e Diretor de De·
senvolvimento da Usiminas. Paralelamente é membro do Conselho Diretor
da Associação Brasileira de Metais e Instituto' Brasileiro de Sideru'rgia. Tem vários trab!:!lhos publicados na área de side·
rurgia e já foi agraciado com vários títulos honorários e comendas. E, culminando, diz o Sindicato:
·• ... reiteramos a indicação ã Presidência da Usiminas do nome do Dr. Renaldo
Campos Soares, vindo, assim, coroar a
empresa e o Estado de Minas Gerais,
com um Presidente competente e enérgico, essencial ao tempos a tu ais.
Sendo o que temos para o momento
e esperando ver confirmado mais esse
pedido que não é só nosso, mas de toda
a comunidade metalúrgica de lpatinga
e de Minas, reiteramos os nossos protestos de elevada estima e_ apreço."
O Sr. João Menezes - Permite V. Ex~ um
-aparte?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.)- A Mesa esclaw
rece que o nobre Líder está fazendo uma
breve comunicação e o Regimento não permite que recebe a apartes.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Quero reiterar aqui, nesta Comunicação que
faço ao Senado Federal - infelizmente não
podendo receber apartes, mas tendo a certeza
~e que, se pudesse, receberia o endosso da
maioria, senão da totalidade da Casa- tenho
o endosso, em espírito, daqueles que não estão falando agora, por impedimento regimental - pois todos temos absoluto respeito à
figura do eminente Vice- Presi~ente da R~púw
blica. Reconhecimento pelos seus elevados
serviços prestados à" causa pública, ao longo
dos anos em que ocupou e honrou sua cadeira
no Senado, e, mesmÇI antes, nos cargos públicos que exerceu.
Gostaria finalmente de dizer que este foi,
infelizmente, um episódio que traduziu bem
o quanto se pode vitimar um jornalista, com
situações desse tipo. Há pessoas que se enovelam nas sombras e conseguem ilaquear a
boa-fé de _um jornalista, que coloca no papel
matéria dessa natureza, _deixando profundamente desapontada e até amargurada uma
figura das mais eminentes e dignas da vida
pública, deste País, como é sem dúvida o
vice-Presidente Itamar Franco.
Era só, Sr. Presidente.

Prezad_o S_enhor,
Em um encontro realizado em Brasíla
com todos os membros da executiva nacional da Central Geral dos Trabalhadores- CGT, em novembro de 1988,
quando o Exm? Sr. Dr. Fernando Collor
de Mello secomproineteu conosco Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de
Ipatinga seria, como de fato está sendo,
ouvido na indicação do nome do futuro
Presidente da Usiminas. Diante deste fato, vimos indicar o Engenheiro de Minas
e Metalurgia, Rinàldo Campos Soares,
mineiro, formadO pela Esc_ola de Minas
de Ouro Preto, turma de 1963. Foi admiw
tido na empresa em 19~2-71, como Assessor do Dept. de Engenharia· Industrial
DOCUMENTOS A QUE SE REFEquando então já era Doutorado pela
RE O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
Universidade de Paris em novembro de
EM SEU DISCURSO:
1967. Quando ingressou à Usiminas, era
GABINETE DO VICE-PRESIDENTE
coordenador de Pesquisas Industriais do '
Instituto Costa Sena da fundação Gorw
DA REPÚBLICA
cei~ ~ E&OOta_de Minas em Ouro Preto.
CP n' 2/90-VPR
- Dentre suas atividades na empresa, relaBrasflia, de de 1990.
cionamos as seguintes: Chefe do Dept.
Prezado Ministro Ozires Silva:
de Engenharia Industrial; Chefe de
Por solicitação do presidente do Sindicato
Dept. de Laminações; Engenheiro Chefe da Produção; Chefe Geral da Usina dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio
Medeiros, recebi em meu Gabinete a Dire~ ·
Intendente Câmara; Diretor de Opera~
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ta ria do Sindicaro dos Trabalhadores nas Indústrias de Jpatinga, em Minas Gerais.
O objeto da entrevista foi forrriular ao Governo do Presidente Collor, por meu intermé·
dio, duas reivindicações:
- a primeira, relativa à indicação do nome
do Dr. Rinaldo Campos Soares para a Presidência da Usiminas;
- a segunda, relacionada com a participação dos trabalhadores daquela usina siderúrgica no eventual processo de privatização
da Companhia.
O referido sindicato descreve as qualifi~
cações do Dr. Rinaldo como sendo siderurgista competente, formado pela Escola de
Minas e Metalurgia de Ouro Preto e doutor
pela Universidade de Paris. Há 19 anos na
Usiminas, até ocupou diversos cargos de chefia, tendo sido Diretor de Operações e exercido interinamente a presidência da empresa.
Apresso-me a encaminhar as formulações
daquele Sindicato às coni.ideraç:io do ilustre
Ministro, que saberá enquadrá-las nas diretrizes do Governo.
Valho-me do ensejo para renovar-lhe a expressão de minha elevada estima e distinta
consideração. -Itamar Franco.
Anexo . Documentação recebida do Sindicato.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRJCO
DE lP A TINGA
PRE-124190
Ipatinga, 2 de abril de 1990
Exm\'Sr.
Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco
DD. Vice-Presidente_ da República Federativa do Brasil
Brasília-DF.
Prezado Senhor:
Em um encontro realizado em Brasl1ia com
todos os membros da executiva nacional da
Central Geral dos TrabalhadoreS - CGT,
em novembro de 1988 qtiaõ.i:f0-0 -Exm~ Sr.
Dr. Fernando Collor de ___ Mello se comprometeu conosco, Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Ipatinga seria, comó -de fato
está sendo, ouvido na indicação do nome do
futuro Presidente da Usiminas~ Diànte deste
fato, vimos indicar o Engenheiro de Minas
e Metalurgia, Rinaldo Campos Soares, mineiro formado pela escola de Minas dC Ouro
Preto, turma de 1963. Foi admitido na empresa em 1\'-2-71, como assessor do Dept. de
Engenharia Industrial quando então, já era
Doutorado pela Universidade da Paris em
novembro de 1967. Quando ingiessou ã Vsiminas, era coordenador de Pesquisas Indus~
triais do-lnStitlltá<:Osta Seriá da Fundação
Goi-ceix- Escola-de Minas em Ourá P-reto.
Dentre suas atividades na empresa, relacionamos as seguintes: Chefe do Depr. de Engenharia Industrial; Chefe de Depto. de Laminações; Eng. Chefe da Pro:Oução; Chefe Geral da Usina Intendente Câmara; Diretor de
Operações; interinamente já ocupou os car-

gàs de biretor-Presidente e Diretor de DesenvoJvimento da Usiminas. Paralelamente
é membro do coilselho diretor da Associação
Brasileira .d_e Metais e Instituto Brasileiro de
Siderurgia. Tem v~rios trabalhos publicados
na área de Siderurgia e já foi agraciado com
vários títulos honorários e comendas.
Diante dessa breve síntese do currículo
deste e mérito cidadão mineiro, um dos maiores siderurgista da América Latina, onde a
frente dã. Usimínas, tein nestes anos, demonstrado fibra, competência técnica e ~dminis
tração, reiteramos a indicação à Presidência
da Usiminas, Dr. Rinaldo Campos Soares,
vindo ass.im coroar a empresa e o Estado de_
Minas Gerais, com um Presidente competente -enérgico, essencial aos tempos atuais.
Sendo o que temos para o momento e esperando ver confirmado mais esse pedido que
não é só nosso, mas de toda a comunidade
metalúrgica de Ipatiliga e de Minas, reiteramós os nossos protestos _de elevada estima
e apreço.
"
:Atenciosame.nte,- Luiz Carlos de Miranda Faria, Presidente.
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Empresa, chegasse ao ponto de destaque que
é hoje.
Assim, na breve expectativa de ver atendido esse pedido de toda a categoria trabalhadora da Usirri.inas em especial, apresentamos
os nosso protestos de elevada estima e apre-

ço_
Atenciosamente,- Luiz Carlos de Miranda Faria, Presidente.
O Sr. Ronan Tito- Sr.

Presidc~_te,

peço

a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-nan Tito.

O SR, RONANTITO(PMDB- MG. Para
comunicação. Sem revisãO do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são bre·
-ves comunicações. Pruneiramente, solidarizo-me com os nordestinos, repetindo-lhes o
que tenho dito em discurso -que o problema
do Nordeste não é desta região, mas doBra~
sil; ele não será resolvido _enquanto não for
encarado como problema brasileiro. Na medida em que julgarmos ser um problema do
PRE-125190
Nordeste e que, como ouvi aqui do riobre
Senador Lavoisier Maia, a Bancada nordesIpatinga, 2 de abril de 1990
tina tem que tomar providências, não vamos
Exm" Sr.
resolvê-lo; será um problema episódico e apeDr. Itamar AugustO Cautiero FraOco
DD. Vice-Presidente da República Federanas de um grupo de pessoas.
O problema do Nordeste é brasileiro por
tiva do Brasil
excelência. A minha solidariedade é no que
BraSt1ia-DF.
tange a querer resolver, de uma vez por toPrezado Senhor:
das, esse problema que angustia o Brasil roDurante a Campanha Eleitoral, o Exmo Sr.
Dr. Fernando Collor de Mello, assumiu o
do, e não só o nordeste; é evidente que angus~
compromiSSO-de , na época própria, resolver
tia muito mais o Nordeste, porque sofre na
pele as agruras da falta da chuva.
o ?SSüílto das privatizaçóeli~__ouvi_ria o SindiCato dos Trabalhadores Metalúrgicos de IpaO segundo item da minha comunicação é
tinga sobre o assunto.
a questão de salários. Vimos, há pouco, a
A Usiminas em 1989, obteve o maior recorcomunicação da S~ Ministra da Economia,
de da história da Siderurgia, obteve um lucro
de que a inflação é zero. Não sei se é zero
líqUido deUS$ 230 milhões e um faturamento
por constatação ou por decreto; na verdade,
- superior·a US$ 2 bHhôes, com uma produção
tem um objetivo, qual seja não corrigir ossalários, principalmente o salário-mínimo.
de 4,5 milhões de tonelada~ de aço líquido,
tendo produzido 30% (trinta por cento) aciO Dieese, que já teve, no passado, papel
ma de sua capacidade nominaL
extraordinário, ao denunciar que um MinisA Usimí!J~S_ foí uma idéia q~e nasceu em
tro havia, no momento, manipulado as esta25 de abril de 1956, cresceu, empolgou toda
tísticas, diz que a inflação é estimada em toruma geração de mineiros, ultrapassou as suas
pg__ pe 24% -aquela dita pela Ministra de
· fronteiras.
_20%. Quero registra_r isso; não posso deixar,
A Usiminas também, vem apresentando
como Líder do PMDB, de registrar esse fato,
sucesso nQ -desenvolvimento tecnológico de
como advertência.
Outro assunto, Sr. Presidente, está ligado
produtos nobres, sempre com recursos próprióS, comercializando mais de 30% do voluao nosso Plenário porque nós gostaríamos
que hoje fosse aprovada a indicação dos dois
me de Produtos que foram desenvolvidos no
diretores do Banco Central que foram sabatiseu próprio centro de pesquisas, como os aços
de alta resistência para tubos, plataformas
nados na Comissão de Assuntos Econômicos
e que teve aprovação ampla por parte daque~
marítimaS, indústria automobilística, laminala Comissão.
dos a frto de alta resistência e para reatares
nucleares.
_Por isso mesmo_, queria convidar os Srs.
Assim aliando lucro, faturamento e desenSenadores a permanecerem no plenário e pevolvimento tecnológico· sem necessitar de
dir ao Sr. Presidente, que convoque, se possí•Verbas públicas, é a Emp-resa padrão que invel, uma sessão extraordinária, a fim de que
clusive fornece, como já forneceu, assistência
possam9s _aprovat_: aindíca_ção_ d!!Sses dOis Ditécnica adininistrativa e tecnológica à diverreto,r~s,_ já que temos mais de 50 Senadores
sas siderúrgicas brasileiras e internacionais
na Casa.
pela América Latina, não pode e não deve
O último assunto, Sr. Presidente, diz resser privatlzã.da, sem que haja a participação· peito à Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal.
dos trabalhadores que fizeram com que esta
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Dirigi a V. Ex• um ofício e queria pedirMlhe
convocasse uma reunião dessa Comissão a
fim de que elegêssemos um novo Presidente,
visto que o atual deixou o partido. E, nesse
caso, de acordo com o Estatuto, o Líder deve
providenciar a substituição do Senador que
deixa o Partido. Já comuniquei a V. Ex•, Sr.
Presidente, e à Diretoria das Comissões, de
maneira que a referida COmissão, neste instante, se encontra presidida pelo Vice-Pre-

sidente. E. para que se legalize a situação,

peço a V. Ex·' convoque uma reunião para

quarta-feira-;- a-fim de que possamos eleger
o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--ntCO-ntra-se, na Casa, o Sr. "Alberto Hoff-
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mann, Suplente convocadO ·para preencher
a vaga ocorrida na Representação do Estado
do R. Grande_ do Sul, face à licença concedida
ao nobre Senador Carlos Chiarelli.
O diploma de S~ Ex~ fof encaminhado à
Mesa e_será publicado de acord_o com o disposto no Regimento Interno.
É o seguinte o diplomã efica.minhãdo
• à Mesa:

Rio Grande elo Sul

ElEIÇCiES REAlltADAS EM 15 DE NOVEMBFIO DE 1SSZ
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tendo havido, entretanto, impugnação,
a Presidência solicitou parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e_ Cidadania, que,
em sua reunião de ontem, conforme com uni·
cação recebida esta manhã, assegurou, por
unanimidade, que a vaga deveria ser pre"enchida pelo Sr. Alberto Hoffmann.
Designo os Srs. Senadores Mauro Bene·
vides, Mauro Borges, Jamil Haddad e Jarbas
Passarinho para comporem a comissão que
deverá introduzír S. Ex• no plenário, a fim
de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)

Acompanhado da comissão, o Sr. Alberto Hoffmann dá entrada no recinto,
prestando, junto à Mesa, o seguinte compromisso regimental.

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃ-O FEDERAL E AÚEIS DO
PAÍS, DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Declaro empossado Senador da República
o nobre Sr. Alberto Hoffmann, que integrará, no Senado, a representação do Estado
do Rio Grande do Sul.
A partir deste momento, S. Ex~ passará
a participar dos trabalhos da Casa.

É lida a -~eguinte
Em 19 de abril de 1990
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7" do Regi·
mento Interno, que assumindo o exercício
da representação do Estado do Rio Grande
do Sul pelo Partido Democrático ·sOcial PDS, em substituição ao Senhor Senador
Carlos Chiarelli adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada.
Atenciosas saudações, ......:. Alberto Hoff.
mann.
Nome Parlamentar: Alberto Hoffmann.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Sobre a Mesa, comunicação que será lido
pelo Sr. l" S~cretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A comunicação lida vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa. requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 70, DE 1990
Sr. Presidente:
Nos termos do artigo 210 do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Exce~
Iência a transcrição, nos Aliãis do Senado,
da matéria publicada na Revista Vejade 18
de abril do corrente ano sob o título "Carta
ao Leitor- Prova de vitalidade da democracia", que segu-e anexa.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. Odacir Soares, Vice-Lfder do PFL.
Carta ao Leitor

PROVA DE~V!T ALIDAOE
DA DEMOCRACIA
Há um mês o presidente baixou um pacote
de medidas provisórias de alcance revolucionário. O Plano Collor estremeceu a economia
brasileira, alterou drasticamente as regras do
jogo financeiro e mexeu com a vida de todos
os brasileiros. O Supremo Tribunal Federal
foi chamado para julgar a constitucionalidade
de alguns itens do pacote, e o governo anteci~
pou-se, tomando a iniciativa de podar as me·
didas de legalidade mais que duvidosa. Durante um mês de intenso trabalho, que varou
fins de semana, o Congresso estudou e discutiu as medidas enviadas pelo governo. Con·
·gressistas propuseram alterações no atacado
e no varejo, fazendo modificações profundas
e nos detalhes. Bancadas e lfderes de partidos
negociaram intensamente as mudanças.~ Em
alguns casos os acordos foram possíveis -e
noutros a votação foi ao plenário. Na semana
passada, o processo havia terminado, com
a votação do Congresso, os vetos do presidente e o reenvio dos cortes feitos por Collor
para a apreciação dos congressistas.
Independentemente da discussão do teor
do pacote, das mudanças feitas pelo Con·
gresso e dos vetos presidenciais, é bom notar
que a democracia brasileira, representada
por suas instituições legítimas, teve um desempenho admirável em todo o processo. Pela primeira vez desde a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, o Executivo,
o Legislativo e o Judiciário foram ·chamados
a exercer soberanamente os seus poderes,
coordenadamente em relação a um assunto
difícil e polêmico- como é o caso dO Plano
Collor. Nos limites traçados pela Constituição, os três poderes da República cumpriram
suas obrigações sem crises ou maiores dificuldades, provando mais uma vez- que a demo·
cracia é a melhor das formas de governo.
Durante muitô tempo se disse que a democracia brasileira é frágil, que as suas ínStituições não funcionam direito. Tolice. Um presidente eleito diretamente, um Congresso
também votado livremente, um Judiciáii.O in~
dependente, e todos sob a égide de uma
Constituição que foi escolhida em liberdade,
mostraram que a democracia brasileira é forte. As instituições democráticas estiveram à

altura do desafio de se posicionarem a respeito de um problema da magnitude do pacote
económico. Houve, como é próprio do siste·
ma democrático, vencedores e vencidos que amanhã poderão estar em situações opostas-, mas prevalecera_m as regras do jogo
(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
"""""De acordo com o § 1'' do art. 210 do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr, lo Secretário.São lidos os seguintes
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello -João Menezes- João LyMatta Machado- Fernando Henrique
Cardoso -Alberto Hoffmann
rá-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEJ
DO SENADO N• 193. DE 1989

REQUERIMENTO N• 71, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alfnea c,do Regimento iilterno, p-ara o
Projeto de Lei do Senado n''21, de 1990 Com·
plementar, de autoria do Senador Jarbas Passarúiho; que dispõe sobre inelegibilidade e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. Affonso Camargo - Marco Maciel - Maurício Corrêa- Jamil Haddad- Mauro Renevides- Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N• 72, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alíne-ã:C,do Regimento Interno, para o
Projeto de Resolução n'' 15 de 1990, que Autoriza a inSlãlação nas dependências dei Senado Federal de Gabinete do Líder do Governo
e dá outras providência~.
Sala das _Sess6es, 19 de abril de 1990. Marco M8Clel .:_ Moisés AbrãO - Affonso
Camargo - Ney Maranhão - Maurício Corrêa - Fernando Henrique Cardoso -- Ronar
Tito- Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art, 340, inciso
II do Regimento Interno.
O ~R. PRE"SIDE"NTE- (Nefson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr, 1~· Secretário.
É_ lido e aprovado o seguinte

REQUERIME)'ITO N• 73, DE 1990
Para os fins do disposto no art. 13, § 1"
do Regimento Interno desta Casa, solicito
autorização do Senado Federal para ausentar-me Qo Brasil nos dias 16, 17 e 18 de abril,
quando estarei na Argentina, representando
o Brasil na Conferência "Crise e Requerimentos de Novos Paradigmas na Relação Estado Sociedade e Economia", promovida pe~
Ia Clacso/Unesco e PNUD.
Brasília, 13 de abril de 1990. -Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, fica concedida
a autorização.
·

(Tramitando em conjunto corri os
Projetas de Lei do _Senado
n•' 255 e 279, de 1989)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado no 193t de 1989, de autoria
do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
o-estatulõ-da criança e do adole_scente, e dá
outras ·providências, tendo
-PARECER, sob n' 48, de1990, da
.....::_Comissão Temporária, favorável ao projeto e ãs Emendas n9 5 3, 5, 7 a 10, 12 a 18,
2_0 a 22, 24 a 36 e àS ae- n"' í e 19, nos termos
de subemendas que oferece; contrário às de
n~" 2 e 6; e pela prejudicialidade das de n9 5
4, 11 e 23 e dos Projetas de Lei do seriado
n'"' 255 e 279, de 1989.
·· ~
A Pi-esidência esclarece que, de acordo
com o art. 314, inciso XI, do Reghnento Interno, a matéria dev_erá ser debatida durante
três sessões ordinárias consecutivas, pelo menos, após o que- a discussão da proposição
poderá ser encerrada mediante autorização
do Plenário, a requerimento de Líder.
Assim sendo, proceder-se-á à discussão.
Em discussãÇ> o projeto as emendas,_ em
turno úriiCõ. (P.ausa.)
·
·
A _discussão terá prosseguimento na· próxi~
ma sessão,
Não há requerimento de encerrilmento; se
houvesse, a discussão poderia ser enCerrada
hoje, pois a matéria já foi debatida em três
sessões consecutivas, nos termos do art. 374,
incisO XI, do :Regimento Interno.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_Concedo a palavra ao nobre Líder, Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, passarei às mãos de V, Ex~ o requerimento de encerramento da discussão, visto
que já decorreram três sessões para o cumprimento da exigência do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não há sobre a mesa nenhum requerimento. (Pausa.)
O SR. RONAN T,I_TO - Sr. Presidente,
atendendo, aqui, a uma solicitação do Sena-
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dor Jamil Haddad, visto que existem destaM
ques importantes para serem votados, peço
seja feita a votaçã_o do Estatuto na próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em virtude de tramitarem em conjunto,

os projetas de lei constantes dos itens 2 e
3 da Ordem do Dia de hoje, terão prosseguimento de sua discossão na próxima sessão
São os seguintes itens cuja discussão
prosseguirá na próxima sessão. _ 2 _

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado
n"" 193 e 279, de 1989)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 255, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro,
que institui o Código de Menores e dá
outras providências, tendo
PARECER, sob n' 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prejUdicialidade.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado
n"' 193 e 255_, de 1989)
Discussão, ém turno úniCO, do Projeto
de Lei do Senado n" 279, de 1989, de
autoria do Senador Márcio Lacerda, 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-lhe nova
redação na conformidade da -Constituição Federal em seu capítulo VII, arts.
226, § 3", e 227, caput, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prcjudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Está encerrada a Ordem do Dia.
O Sr. Raimundo Lira - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (NelsQil Carneiro)
-Concedo a palaV'ra ao nobre Senado! R8:imundo Lira.

O SR. RAIMUNDO LIRA (PRN - PB.
Para questão de ordem.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ouvi aqui a comunicação do
Líder do PMDB, Senador Ronan Tito, casM
sando-me da condição de Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Eu me desliguei do PMDB há poucos dias
e me filiei a outro Partido. Tive a preocupação imediata de que fosse providenciada
a minha substituição como Membro da Comissão de Assuntos Económicos, a qual pertencia ao PMDB, e fui substituído- como
foi dito aqui no Plenário - designado pelo
Líder do PDC, numa vaga pertencente aos
pequenos Partidos, no momento em que saía
da Comissão como Membro do PMDB. Pas-

sava, assim, a integrar a Comissão representando os pequenos partidos, em lugar do Senador Ney Maranhão.
Tempos atrás, o nobre Senador Ronan Tito, quando declarei apoio ao atoal Presidente
da República, Fernando Collor de Mello, fez
várias-gestões, inclusive reuníóes da Bancada, no sentido de me destituir da condição
de Presidente da Comissão de Assuntos Económicos. Mas, naquele instante, as suas tentativas não foram aceitas pela maioria da
Bancada do Partido.
O Sr. Se.n_ador Ronan Tito alega um dispositivo do Regimento, que diz que perco, automaticamente, a condição de Presidente da
Comissão, quando saio do Pariido, Mas, já
fiz várias consuftas a juristas da Casa e de
fora do Senado, que entendem que, da mesma forma que o Senador Iram Saraiva, vicePresidente do Senado Federal, que foi eleito
pelo PMDB, e hojt! integ~a a Bancada do
PDT e o 1" Secretário, Senador Mendes Canale, que, também, foi do PMDB e que, hoje,
integra a Bancada do PSDB, não perderam
?-_condição de Membros da Mesa, porque foram votados pelo Plenário, foram votados
suprapartidariamente, o mesmo deverá ocorrer no meu caso,
A Comissão de Assuntos Econôrnicos, a
exe~plo das outras comissões pennanentes-,
é respaldada pela Constituição FederaL E foi
dado ao Plenário da Comissão o direito constitucional de, inclusive, elaborar e aprovar
leis terminativas.
Nesse sentido, com essa delegação constitucional, aquela Comissão passa a ser uma
extensão do próprio Plenário do Senado ,Federal e fui votado pelo Plenário da Comissão
de Assuntos Económicos suprapartidariamente; então, passei a ser Presidente com
o apoio de todos os Partidos, no momento
em que fui votado. E. mais ainda, tem uma
questão de ordem ética e política porque o
Senador Ron~n Tito, na condição de Membro da Comissáo, não me indicou para aqueta
comissão; disputei com o nobre Senador do
Estado de São Paulo, Severo Gomes·, e ganhei a eleição.
Vejam bem, então, existem vários entendimentos nessa direção, inclusive o mais forte,
que é o constitucional, é a inviolabilidade
do mandato eletivo. Mais ainda, no momento
em que o Parlamentar é eleito e empossado
COJl?-~_presidente de órgão da C_asa, qualquer
que seja o seu Partido, deixa de exercer as
a~ri~uiç_Q_cs sectárias que lhe cabem como representante _do Partido: ~s suas obrigações,
os seus dev-eres~ as suas responsabilidades,
são para ~offi:_ a :~efesa do órgão --:._no caso
e-specífico, a Comissão de Assuntos Econômicos. A representação do mesmo, enfim,
a direção e o cont-role da regularidade das
ativídades que ali se desenvolvem.
,Isso quer dizer, Sr. Presídente, Srs. S"e-nâ·
dores, que não sou presidente do PMDB;
sou presidente de todos os pare-s que compõem o Plenário da Comissão de Assuntos
EcondnlicoS~ -NãO pOsso, portanto, aceitar a
cassação de um mandato eletívo. Se estivéssemos vivenciando, no momento, um período
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de ditadura milita-r e o líder fosse - digamos
-O Senador Filinto Mül!er, tudo bem, não
teria outra saída, a não ser me con_foqnar
ê voltar para casa. Más foi um maridã"to eletivo, um mandato disputado, um mandato que
tem a representação de todos os Partidos,
aqui representados no Senado Federal.
E, neste sentido, Sr. Présidente, peço a
v. ExH que encaminhe essa questão à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e
Gdadania, o foro ideal para' ser discutido o
assunto, porque não aceito, simplesmente,
a cassação do Líder do SenadO.
O SR. RONAN .TITO - PeÇo a palavra,
Sr. Presidente, para contestar a guestão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com a palavra o nobre Senador Ronan
TitO.

O Sr. Ronan Tito (PMDB - MG. Para
contestar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre·
sidente, iria contestar a questão de ordem
apenas nos termos do Regimento Interno.
No entanto, duas palavras, dois vocábulos
me chamaram bastante a atenção.
O primeiro é "cassaçáo~'; o segundo, "éti·
ca''. Vou repetir os termos: "cassação" e '"éti·
ca". Pelo amor de Deus, se há uma coisa
que não aceito é lição nestes dois termos.
Não aceito, porque, quando se tratava do
primeiro assunto, cassação, entrei na política
justamente para evitá-la.
Agora, ética, Sr. Pre,sidente, penso que
quem está qUerendo dar lição, deveria matricular-se no primário da _ética.
Vou ler o art. 81 do Regimento Interno
do Senado Federal.
"O lugar na comissão pertence ao Partido ou Bloco Parlamentar, competindo
ao Líder respectivo pedir, em documento es_crito a substituição, em qualquer
circunstância ou oportunidade, de titular
ou suplente por ele indicado.
§ 2~ A subsiit1.1içáo de senador' qUe
exerça a presidência de comiss~~o, salvo
-·na hipótese do- s~u desligamento do partido que ali representar, deverá ser precedida de autorização da maioria da respectiva Bancãda."

Vou rei_er o § zu:
"A substitu1ção de -~~nad'?rqu~ ex~rça
a presidência de comissão, salvo na hipótese de seu desligamento do partido que
ali representar, deverá ser precedida de
autorização da maioria da respectfY8
Bancada."
O Senadoi Raimundo Lira aderiu à candi_datura do Presidente Çollor, quando candi~
dato, e declarou para os jornais que o fazia
para colocar a Comissão de Assuntos EcOnô·
micos a serviço da candidatura do Presidente.
Isso foi estampado Por dois jornais de BrãsJ1ia
e mais alguns outros. E, como o partido do
Presidente Çollor não era o nleu, e como
o meu partido tinha um presidente, verdadei-
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ramente, à época pensei em substituí-lo.

Houve, no entanto, um apelo de todos os
Companheiros, principalmente do s-enador
Raimundo Lira, que me disse nunca ter feíto
tal afirmação, embora o jornaristã que veicu-

lou

<>.

notícia tenha afirmado peremptoria-

mente, que S. Ex" dissera e publicamente.
Mas S. Ex~ disse que ia permaiiecer no parti·
do, que não ia dele desligar-se, pedindo para
continuar. Submeti ã Bancada, como submeti

a bancada agora, nesse instante, a questão
da substituição. E, para tirar qualquer dúvida
do caso, encaminhei a V. Ex', -"Sr. Presidente, minha Bancada, hoje, tem 21 Senadores - , um requerimento com 12 assinaturas. Para quê? Para atender, se dúvida houvesse, ao disposto no§ 2~, que vou reler:
"A substituição de Senador que exerça a presidência de comissão salvo na
hipótese de seu desligamento do Partido" ~ e só isso chegaria - "que ali
representar, deverá se~ preCedida de autorização da maioria da respectiva Bancada."
Tenho a autorização, ou determinação da
maioria da Bancada e o art. 81, no seu §
2Y, para a substituição.··
De maneira que, Sr. Presidente; peço a
V. Ex• convoque para quarta-feira a eleição
da Presidência da Comissão de Assuntos Económicos, que neste momento se encontravaga, em virtude dos dispositivos do art. 81.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

biiCado eSSa matéria, Porque o próprio jornais~o quer dizer que o
Sr. vai fazer como o Senador Gerson Camata
---:-. Vã.i mànter a Comissão por interesse do
Presidente Fernando Collor?"
Veja bem, inclusive já tinham atribuído,
anteriormente, que _esse mesmo caso seria
atribuído ao senador Gerson Camata, numa
outra Comissão não Permanente.
· Então_,. ·foi uma Pergunta direcionada que
não tinha o menor sentido, não tinha nem
como usaf essa ·comissão numa campanha,
issO Dão t_ínQa a menqr expressão. De todos
os jornais, o ú~ico. a publicar foi o Corrçio
Bra:Zilien;ie, eu esclareci ao Líder que realmente aquilo não aconte.ceu, foi um equívoco
do jornalista.
Com relação ao requerimento que o Senador Ronan Tito apresenta, com 12 assinaturas~ o_s.Senadores do PMDB me disseram
que S. Ex~ chegara a esses Senadores dizendo
que o cargo ele Presidente da Comissão estava
vago e que eles queriam a assinatura dos
Membros do partido para indicar o novo Presidente. At~ CJ.l assinéf.ria. esse r.equerimento,
só que, no me-u entendimento, o cargo não
está vago.
É esta questão que estou levantando, Sr.
Presidente, Agradeço a V, Ex~ a oportuni·
dade de eu prestar este esclarecimento.
lista disse: "Senador,

e

O SR. -l'RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa decidirá oportunamente.
No momento a Mesa sente-se no dever de
fai:e·r· Um·a-retifiCaÇã.o em hOinenagem a um
Senadoi
que"_ aqui iláo está mais.
O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente,
· Quãrido V. EX" se referiu ao saudoso Senapeço a palavra.
dor Filinto Müller, nós que o conhecemos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
no SenadO e tivemos vários anos de convi·
- Aí é um diálogo. V. Ex• leVaD.tou uma
vência com: s_
sentimos que v. Ex~ pratiquestão de ordem, e foi impugnada. Acho
cou, s.em qu~rer~ uma injustiça. Como Senaque não tem mais o que fazer.
dor e Líder do Goiverno, foi S. Ex• de uma
atitude exemplar e posso dar a V. Ex• um
O SR. RAIMUNDO LIRA- Fica a critério
testemunho
alto disso. Quando aqui cheguei,
de V. Ex~ me dar a palavra ou··nâo. ·
em 1971, o Líder chamava Filinto Müller;
O SR. PRESIDENTE (Nelson"éàrneiro)
éramos 7 contra 59 Senadores da Arena, e
-Acho que será repetir, manter 1,1m debate.
o Senador Filinto Müller, em entendimentos
A Mesa não decidirá neste momento. Vai
com a Liderança do MDB de então, resolveu,
examinar para dar uma decisão.
' '---- e issO "hão estava no regimento, já que
A convocação que pede o nobre Líder do
podia .S.~ Ex• preencher todos os cargos PMDB é para quarta·feira, e. estamos na
'COm mo.itc:l" nobreza; assegurar ao pequeno
quinta-feira.
.. - · ..
' grupo dos7 a 2~ Vice-Presidência do senado
O SR. RAIMUNDO LIRA - Gostaria ··de
Federal e, conseqüentemente, do Congresso
Nacional.
acrescentar alguns subsídios, em função da
. Esta homenagem à memória tão discutida
palavra do Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ·do Senador Filinto Müller deve ser reposta,
porqUe, neSta Casa:, S". EX• não foi um repre- A Mesa é tolerante e dá a palavra a V.
Ex•, para que não se.diga que houve cercea- - Senrante: da opressão, nem um representante
a outrance do Governo; foi S. Ex• um grande
mento de qualquer direito de V. Ex~
·conciliador nesta Casa: (Palmas.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (PRN - PB.
0 SR. -RAil\tiUNDÜ"i"IRA --Sr. PresidenPara um esclarecimento. Sem revisão do orate, peço a generosidade de V. Ex• para codor.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, com
relação à matéria publicada no jornal, naque- mentar a respeito da referência do Senador
la époc·a, quando saí do Gabinete do Presi- Filinto Müller. (Assentimento da Presidên·
dente Fernando Collor, então caildidato, ha- cia)
Agradeço, fico sensibilizado com os escla·
Via pelo menos, uma representação de 15 a
20 jornalistas.
-~cim~~ip~ -~~_V. J~x· porque são esclareciEm apenas um jornal, apesar de a entre- J~entos_de u.ma ..test(!munha que vivenciou
com o Seq.~dor Filinto Müllcr. Avoquei apevista ser na frente os jornalistas, apenas num
jornal, no caso, o Correio Braziliense, foi pu- nas o fato histórico de aquele momento ser

·EX·;
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uma didatura militar e S. Ex-', cm detenninado momento, representá-la.
É o que consta nos Anais, é o que consta
nos livros de História recente do meu País,
e conheço a história do Senador através das
referencias históricas, que muitas vezes são
injustas. V. Ex' agora faz essa retificação,
que aceito de bom grado. Agradeço e fico
com as referências que V. EX" fez a respeito
do Senador Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Passa-se, agora, a votação do Requerimento
n" 71. de 1980. de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n''
21, de 1990- Complementar.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiveram de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
·Aprovado.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, pe-

ço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É regimental o requerimento de V. Ex'.
Será feita a verificação solicitada pelo nobre
Senador Carlos Alberto.
A Presidência vai suspender a sessão por

10 minutos, acionando as campainhas, para
a chamada dos Srs ..Senadores a Plenário.
O Sr. Jutahy Magalhãl!s- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. J?X".

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex~ se já foi atendido o número de
apoios.
O SR. PRESlDENTE (NelsonCarneiro)-

0 requerimento tem que ser apoiado por três
Senadores, mas acredito que o nobre Líder
do PDC represente os três Senadores, aliás
representa seis-, de modo que é dispensável
o apoiarnento.
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas S. Ex• não
é Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

Mas está no exercício da Liderança.

O Sr. João Menezes-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex'
~ O SR. JOÃO MENEZES (PDC -PA. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, o nobre Senador
Carlos Alberto o fá e"m nome da Liderança
do Partido Democrata Cri::;t.ão.._ que tem sete
representantes no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneir.o)

-O Líder é o Senador Moisés Abrão, e
não está presente, com não estando presente,
fica a Vice-Liderança o comando da Banca·
da. De modo que o pedido esrá deferido.
A Mesa suspenderá por 10 minutos a presente sessão, enquanto faz ~oar as carnpaiw
nhas.
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Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 46 minutos,
a sessdo é reaberta às 16 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador}Sr. Presidente, creio que houve-um equívoco
quanto ao requerimento de verificação de
quorum, porque o pedido de verificação não
é do Líder, é de cada Senador, individualmente. Tive oportunidade de perguntar, agora ao Senador Carlos Alberto, quais os apoios
que teria recebido, c S. Ex~ me disse que
tinha recebido o apoio dos Senadores João
Menezes e Alexandre Costa. Então_, S. Ex•
e mais dois. e o Regimento determina S. EX"
e mais3.
Assim, Sr. Presidente, o pedido de verifi·
cação de quorum está equivocado, e entendo
inexistente.

O Se. Carlos Alberto- Sr. Presidente, pe·
ço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (NdSon Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN.
Pela ordem. Sem revisão do o-rador) - Sr.
Presidente, apenas para comunicar a V. Ex•
que no meu pedido _de verificação c_ontei com
o apoio· do Senador João Menezes, do Sena·
dor Alexandre Costa. Então, são 3 Senado·
res.
O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro)

- A Mesa vai ler o disposto no Regimento
Interno:- art. 293, inciso IV:
''O requerimento de verificaÇão só será admissível se apoiado por três Senadores;"
--

O Se. Jutahj> Magaffiaes-.:.:..... V. Ex' medesculpe, mas a interpretação tem sido sempre
o requerente e mais 3.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson· Carneiro)
-Dispõe o art. 293, inCiso IV, do Regimento
Interno:

"O requerimento de verificação devotação só será admissível se apoiado por
três Senadores;''
O requerimento não vive sozinho, deve ter
o apoio de três Senadores. Evidentemente,
quem requer apóia o requerimento.
O Se. Jutahy Magalhães - V. Ex• pode
estar mudando a jurisprudência, Não seria
a primeira vez. Não de_ V. Ex•, mas de qualquer Presidência. Todas as interpretações

- -aqut têm sido, até o momento, que o reque·
rente tem que ser apoiado por mais três. Até
o momento tem sido assim.

O Sr._ Carlos Alberto - Matéria vencida,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa já pensou nisso que V. Ex~ acaba
de afirmar. A Mesa, certo ou errado, tem
mantido sempre esse entendime~to, é como
se o requerimento tivesse sido assinado por
3 Senadores, e não por 4. É preciso qtÍe.sejam
ao menos 3 Senadores,_ e <? Senador _que re__g!J~r é um Senador. Evidentemente, não se
ptlde entender que ele é apenas um ins~ru
mento. Não. Ele é, assim eu o disSe, apOiado
por 3 Senadores e todas as- decisões des~a
Mesa, na minha Presidência, têm sido 3 Senadores, inclusive o orador ·ou quem requer.
E não há nenhuma dúvida. (Pausa.)
Vamos, então, proceder à ve~ificaÇão nominal.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr~ Presiâenie,
peço a palavra pela ordem. - ·
·O SR. PRESIDENTE (Nel•on Carneiro)
-COncedo a palavra ao nobre Senador Jã.rbas Passarinho.
·
O SR. JA!lBAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Se~
nadares, eu peço a palavra a V. Ex• na ausên·
cia do Líder do PDS, porque o projeto original,_ como V. Ex• sabe~ é meu, e se tf(),ta
de um substitutivo apresentado pelo Senador
Wilson Martins. E o pedido de urgência que
foi a~inado, por quase todos os Partklo's;visa
a poder obter uma solução, no Senado da
República, na próxima terça ou· quarta-f~ira.
Restariam três dias para a Câmara poder votar e ainâa Presidente sancionar.
Qualquer manobra obstru_cionista, evidentemente, torna o projeto inviável, totalmente
inviável.
De maneira que apenas eu queria salientar
aos colegas que não estavam aqui, no· momento, esta questão de prazo. Já perdemos
o pi'azo de 6 meses e, agora, -perderíamos
o prazo de 5 meses, porque com o -pedido
de vis~a que o nobre Senador Cario~ Alb~rto
fez, com amparo regimental, n_a Com~~~ão
de Con_stituJção Justiçá, e Cidad.ania é,muito
pouco provável que nós possamos .votar a
matéria depois, aqui, quaridoV. E.x' a·eç>locar
na Ordem do Dia.
·- ~ _
,
,
Daí a razão do requerimento assiQa,do pelo
PMDB, pelo PDS, pelo PSDB, pe)o PFL,
pelo PTB, partidos que deram mais até 2/3
dos assinantes da solicitação.
.· .
Apenas eu queria salientar isso ·na hora
de votarmos, e por isso pedi a V. Exa a palavra. Nós vamos votar o quê? Se não dermos ·
urgência a esta matéria, não teremos possibilidade d-e vê-la tramitar até a Câmara;
Er_a_apena~ isso que queria salieptar 1
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presi-dente, eu
pedi a palavra três vezes. justamente· para
falar o que o Senador Jarbas Passarinho acab<:~ de falar, e falou de uma maneira 'muito
mais didática do que eu falaria.
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Mas, agora, é apenas pãra alertar a minha
Bancada. Nós teinos urgência de votar essa
matéria, que disciplina as inelegibílidades p3ra a próxima eleição.
Acho até -que quem pediu verificação de
quorum;ó-Semi.dor Carlos Alberto, pode se
arrepender disso, porque ·nós estamos disciplinando uma eleição a qual S. EX" concOrrerá
e pode ser prejudicado nessa eleição se nós
não votarrilos ·esse piojeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnéiro)
-A Mesa ressalta, como foi fC:ito até agora,
a impOrtância desta votação, porque, en~
quanto esta matéria não for decidida, não
se_ poderá saber quais as pessoas- que estão
imcompatibilizaaas para concorrer à eleição.
Quanto mais se protelar, mais se libertará
os inelegfveis, os incompatfveis com a eleiiifãO, para que posSam comparecer às eleições.
Se retardarmos indefinidamente estaquestão, que está agora sob a responsabilidade
do Senado, chegará o dia em que até os Secre_t_~os d~ E.stado, qs Ministros poderão_disputar as eleições jun-taniente com os futUros Deputados e Senadores.
Desta forma, entendo ser esta matéria de
urgência e não precisaria sequer requerimento de urgêncià. É da maior relevância que
este assunto seja_ decidido.
Como não será votadO hoje, porque hoje
se votará apenas a urgência, será votado, no
máximo, ria terça-feira.
. O Sr. C8rlos Alberto- Sr. Presidente, p·eço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Depois da palavra do nobre Senador Carlos Alberto, vamos proceder à .constatação
de quorum.
· ·

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para solicitar a V. EX"' uma infor,, :
;
mação.
O SR. fRESIDENT_E (Nelson _CarneiroY
- O nobre _Senador _qu-Jos Alberto pediu
a palavra anteriormeÍlte; e acnidito seja para
retirár o pedido de verificação,
Concedo a "palaVra a S. Ex•
O SR. CAÍU,OS ALBERTO (POC.:... RN ..
Pela ordem. Sem revisão do or<ido.r) - Sr.
Presidente, a mãtéria -das inelegibilidades já
foi votada_ pela Câmara dos Deputados. _O
projeto. veio para o Senado Federal, e aqui
o Senado.r Jarbas Passarinho apresentou
substutivo. que foi votado.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Apresentou um projeto.
O SR. CARLOS ALBERTO -.Sim. Apre·
sentou 1,1m projeto substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não. Um projeto independente. Foram
examinados juntos.
·
O SR. CARLOS ALBERTO- Foram exa·
minados juntos e aprovados?

O _sa: _PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

...:.."Sim.

·
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O SR. CARLOS ALBERTO --Foi Uprovado e remetido à Câmara dos Deputados.
Depois. a Câmara dos- Deputados enviou a
esta Casa, se não me engano, oito ou nove
emendas, dizendo que, por equívoco, essas
emendas não haviam sido encaminhadas ao
Senado para serem votadas. E nós~ então,
na Comi~ão de Constituição, Justiça e Cidadania. fizemos a devolução das emendas para
a Câmara dos Deputados, para que esta votasse o projeto que lá esta.
Existe outro projeto, do Senador Jarbas
Passarinho.
Pergunto: a responsabilidade é da Senado
Federal ou da Câmara dos Deputados? A
responsabilidade de votar um projeto que
permite se faça a lei e se diga quem é inelegível, é do Senado Federal ou da Câmara
dos Deputados?
:t. evidente, Sr. Presidente, existe outro
projeto. e eu gostaria até que o projeto do
Senador Jarbas Passarinho pudesse vir ao
Plenário do Senado Federal, até porque a
esse projeto eu poderei apresentar as emendas necessárias, que considero justas,
Estão querendo cassar os comunicadores.
Estão querendo cassar os profissionais de rádio e televisão.
Por isso, Sr. Presidente, coloco-me= nesta
posição, numa hora como esta, já que sõu
também um profissional e sei da importância
para tantos radialistas e comunicadore_s que
aí estão e que perderão os seus empregos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa vai proceder â verificação.
Srs. Senadotes, queiram ocupar os seus lugares.
O Senador Alb~rto Hoffmann deve fazê-lo
na cadeira do Senador Carlos Chiarelli, enquanto não se processa a devida modificação
no sistema eletrônico.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presídente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. RONANTITO (PMDB- MG. Pela
ordem) - Sr. Presidente, vamos votar o requerimento de urgência e aqueles que votarem "sim" estarão aprova-ndo o requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Ne_lson Carneiro)
-Sim.

O SR. RONAN TITO - Sr. PresidÚ1te,
o PMDB encaminha "sim", porque a matéria
é urgente, urgentíssima.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os Srs. Lideres já podem votar.
Como vota o Uder do PSDB?_.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP)- Sr. Presidente, o PSDB
encaminha ''sim".
O SR, PRESIDENTE (Nelson-Carneiro(
-Como vota o Líder do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO (?DS PA. Pela ordem)- Sr. Piesidente, o PDS
encaminha "sim".

Sr. ~rcsic!Cntç, poderia até pedir a palavra
a V, Ex·', ma~ não quero fazê-lo. porque o
Senador Carlos Alberto citou-me nominnl·
met:tteo _d_ua.." 'lezes c cometeu equívocos. não
ao citar_ o meu nome, porque ele sahe bem
que é Jarbas Pa~arinho, mas cometeu equívocp no raci9cfnio que fez, 4uando perguntou
se -a- responsabilidade era. do Senado ou da
Câmara. V. Ex" até disse que iria lhe respon·
der, mas n_ão- o fez na ocasião.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Responderei depois. não quero perturbar.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas an·
da votação, para que saibamos ...

te~

Ó -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A tCSpofiSabiliUàae não é do Senado. O
Senado recebeu o projeto da Câmara dos De·
putados, emendou-o c o enviou de volta
àquela Casa, que ou nprovava as emendas
do Senado ou as rejeitava. enviando o projettl
ao Senhor Presidente da República para a
respectiva sanção. A solução adotada pela
Câmara. de fazer voltar a matéria pela segunda vez ao Senado, nãn u..·m nenhum amparo
constitucional.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.

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

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para esclarecimento. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, quero prestar um
esclarecimento à Casa e, evidentemente, a
V. Ex• que não participou dos trabalhos da
Comíssão de Constituição. Justiça e Cidadania, pela majestade do cargo que ocupa.
Permito-~e esclarecer a V. Ex• que o Projeto Passarinho decorreu de uma decisão
equivocada, mas já refOrmulada, -da ComissãO de Coõstituição, Justiça e Cidadania. A
Comissão entendeu_, há cerca de 10 dias, que,
ao enSejo da devolução do processo originário à Câmara _dos Deputados, que teria
ocorrido um erro material e não um erro de
direito, como defendíamos. Por nove votos
a sete~ -a Comissão ~ntendeu que não teria
ocorrido um erro de direíto que impedia a
· Comissão de examinar a matéria.
-- --M~s, na sessão de ontem a Comissão de
Constiitüção, Justiça e .Cidadania corrigiu o
equívoco que havia cometido. E aqui um es-ClarecimentO pira a origem do Projeto Jarbas
PaSsarinho. O _Senador J~ubas Passarinho,
diante daquela decisão anterior, que foi uma
decisão comprovadamente equivocada - e
tanto houve o equívoco_que ontem a própria
.COmissão resolveu corrigi-lo - , o Senador
Jarbas Passarinho apresentara o seu projeto
cómif uma solução heróica naquele momen- '
to, há. lO ..dias. Isso foi o que ocorreu. Essa
foi a posição Iouv~vel do Senador Jarba.-.. Pas·
sarinho, cuja proposta já foi examinada por
esta Casa, que apresentou, inclusive, o substitutivo_.
.
_
ACã_mar_a__está_diante de duas opções nesta
-ili"altfrTãT Ou o substitUtivo que se baseou, se
lastreou, no projeto Passarinho, ou o projeto
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que o Senado, sapientemente, por uma mani·
festação da Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania devolveu para a outra Casa do
Congresso.
Ponanto. à Câmara tem duas proposições
para exercitar o seu direito de voto. Agora
estamos pretendendo suscitar outra alterna·
tiva, a qual não tem mais razão de ser. Sr.
Presidente. diante da decisão ontem adotada
pelá. Comissão de Constituição, justiça e Cidadania.
Eram estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que desejava manifestar a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Peço aos Srs. Senadores que votem.

O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador Jamil Had·
dad.
O SR, JAMIL HADDÁD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador)~ Sr_._ Presi·
dente, o Partido Socialista Brasileiro votará
"sim".
Quero alertar à Casa, Sr. Presidente .. que
estou vendo manobras de Senadores. ligados
ao Governo no sentido de votarem "não",
para que os atuais Ministros possam ter mais
tempo para continuar nos seus cargos, beneficiando-se das benesses governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço aos Srs. Senadores que votem. O
voto "sim" é a favor do requerimento; o voto
"não" é contrário.

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDC-

TO. Pela ordem) -Sr. Presidente, deve estar havendo algum problema no sistema el~
trónico, pois as luzes das últimas bancadas
não acenderam.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Na última bancada realmente há problemas.
O voto é nominal, de modo que os Senadore_s que não puderem votar, podem declarar nominalmente os seus votos.
O voto não é secreto. é nominaL Cada
um está na sua bancada. de modo que não
há dificuldade.

O Sr. Aluízio Bezerra - Sr. Presidente,
o equipamento deste lado está com defeito,
não acendeu.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cimeiro)
-Os Srs. Senadores que não votaram depois
declararão publicamente o seu voto.
Vamos votar, e, depois, se houver defeito
na bancada, o Senador declarará o seu voto.
O voto é nominal.
O Sr. Leopoldo Peres - Sr. Presidente,
antes que V. Ex~ coloque em votação, quero
fazer um ligeiro reparo.
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O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro)

- Agora não posso conceder a palavra a
V. Ex~ Depois darei a palavra a V. Ex". para
uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau·
sa.)

(Procede-se à

~·atação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo -Afonso Sancho
-Alexandre Costa- Alfredo Campos
Aureo Mello- Alberto Hoffmann Cid Carvalho - Francisco Rollemberg

-Fernando Cardoso -Humberto Lucena- Irapuan Júnior -Jamil Haddad
- Jarbas Passarinho - João Calmon
-João Lyra- João Menezes:- José
Ignácio- Jutahy Magalhães- Leopoldo Peres- Lourcmberg Rocha -lourival Baptista - Mansueto de Lavor Marcondes Gadelha - Mario CovasMatta Machado - Maur(cio Correa Mauro Borges- Odacir Soares- Paulo
Biso! - Pompeu de Sousa - Rachid
Derzi - Raimundo Lira- Ronan Tito
-:-Severo Gomes- Teotónio VilelaWilson Martins
VOTAM "Não" os Srs. senadores:
Carlos Alberto - Gerson Camata José Agripino- Lavoisier Maia- Meira Filho
ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Aluizio Bezerra -Carlos Patrocfnío.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Votaram SIM 36 Srs. Senadores: e NÃO,

5.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 43
Está aprovado o requerimento de urgência.,
.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subscqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à votação ...

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi·
dente ...
O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente,
pediria: a V. Ex- observãsse que a Bancáda
situacionista votou "sim".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está comprovado pelo resultado.
O Sr. José Ignácio Fe'rreira- Era exatamente o que queria dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se, agora, à votação do Requerimento n'' 72. de 1990. de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Resolução n•
15. de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, como Líder do PSB.
-

O SR. JAMJL HADDAD {PSB- RJ. Co-mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente. Srs. Senadores, a Ministra Zélia Cardoso de Mello, declarou que a inflação
esiava em zero. No entanto, o Diretor do
DIEESE, Walter Barelli, declara que a inflação real foi de 24%, no mínimo, ao contrário
do índice dado pela nobre Ministra da Economia.
Sr. Presidente, o Governá-não levou em
consideração os aumentos das tarifas de luz,
água, telefone e aluguéis e, pura e simplesrilente, por decreto, declarou que a inflação
era zero.
Sr_. PreSidente, fatos muitOs graves estão
acontecendo, alingindo a classe trabalhadora
como um todo, Vimos ontem, na televisão.
o dono de uma empresa, em São Paulo, declarar taxativamente aos seus empregados que
ou eles aceitaVam a redução dos salários, com
_a_reduçãO da jornada, ou então, seriam demitidos. _
_--~---- -É este o grande lucro que o descamisados,
os pés descalços, que a classe trabalhadora,
como um todo, têm recebido do Governo
Collor.
Sr. Presidente, _há_ ce:rca_ de vinte dlas,
qU:arfdo estivemos presentes à cerimónia do
ingresso de Miguel Arraes no Partido Socialista_Br3$ileiro, vimos, nurn jornã:llocal, em
Recife, uma declaração de que cem mil cortadores de cana es_tavam desempregados em
Pernambuco.
Hoje, ouvimos o discurso do Senador Lavoisier Mãia, declarando que a seca e mais
o projeto Collor de Mello estão causando
desemprego em massa no seu Estado, o Rio
Grande do Norte. Trezentos _e_cinqüenta mil
metalúrgicos da indústria automobilística estão em fériaS coletivas.
Sr. Presidente, há necessidade de que a
verdade seja dita.
Declara S. Ex~., a Ministra que a inflação
foi zero e o reajuste da prestação da casa
própria foi de 92%. Hoje, os jornais colocam,
como manchete, _que o rombo do sistema financeiro de habitação pode atingir 1 trilhão
e- 300 bilhõe~.
Lemos o seguinte:
ROMBO DO SFH PODERÁ ATINGiR Cr$ 1,3 TRILHÃO
Com a implantação do plano de estabilização económica do presidente Fernan-_
do Collor, o rombo do Sistema Finan~
ceiro de Habitação atingiu a Cr$ 1,3 trilhão (cerca de 25 bilhões de dólares pelo
câmbio livre). Com o ilndice de Preços
ao Consumidor de março (de 84,32 por
cento), ao qual estão indexados os financiamentos do SFH, o saldo devedor foi
corrigido em Cr$ 402 bilhões. Pelo siste~
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ma anteríor, este aumento seria repassado às prestações da casa própria, atra·
vés do plano de equivalência salarial.
Mas, como o Governo determinou que
os salários não vão receber o IPC de
março, as-prestações não serão corrigidas e o défiCit vai crescer.
-0 déficit de Cr$ 1,3 trHhão, que náo
vai ser coberto pelas prestações, foi cal. culado pela Abecip (Associação Brasi~
leira das Empresas· de Crédito Imobiliário e Poupança). Segundo seu presi·
dente, Luís Felipe Soares Baptista, desse
total, as instituições financeiras terão de
arcar com Cr$ 360 bilhões, e o restante,
Cr$ 940 bilhões, terá de ser pago pelo
Fundo de Compensação de V_ari~_ções
Salariàfs-(FCVS), controlado pelo Governo. Ocorre que a maioria dos contratos vence a partir de 1995, quando o desembolso do Fundo terá de ser maior
do que os recursos acumulados.
· "EsSe Saldo devedor residual é potencial", explicou Baptista. ''Depende do
nível de inflação e da correção dos salários até o fim de cada contrato", acrescentou. Os Cálculos da Abecip estimaram uma inflação média mensal de cinco
por cento até o final dos contratos que
estão em andamento. Os agentes fin:.'!llceiros esperam que o Governo Iíbere Os
Fundos de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), retidos em cruzados novos,
para-que seja:m usados no pagamento
dos saldos devedores, diminuindo o rombo. Baptista lembrou que se houvesse
o repasse do aumento do saldo devedor
para as prestações, .o déficit se manteria
em Cr$ 900 bilhões,
O presidente da Abecip informou que
os depósitos nas ·cadernetas de poupança, cujos recúrsoS são usados para financiar o-SFH, começaram a crescer em
abriL O processo é inverso ao qui ocorreu nos dias seguintes ao plano de estabilização, quando os saques foram maiores
que os depósitos. "Foram duas semanas
de pâníco", relembrou Baptista. Muitas
pessoas sacaram todo o liniite em cruzei·
ros permitido, com medo de perde-los
por qu-alquer motivo". Depois, avalia
Baptista, com a volta da calma no merca·
do. estes recursos y.oltaram a ser depositados, no início de abril".
A expectativa da Abecip é que a ten-déncia se mantenha e o volume de depósitos atinja níveis suficientes para sustentar os financiamentos já concedidos para
a consuução civil.
Lembrou que a linha d-e crédito de ·
800 milhões de BTN (Cr$ 33,3 bilhões),
concedidanasemana passada, só vai durar até junho._E_só.serve para os contratos já firmados e em andamento, que
totalizam 170 mil imóveis em construção. Além dos depósitos, Baptista-disse
que outra fende de recursos poderia ser
as letras hipotecárias. Enquanto esses
mcanismos não súrtem efeito, 13aptista
acredita que, na próxima semana; a Abe-
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cip terá entregue ao Banco Central todas

as informações para o repasSe da linha
de crédito.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -

Permite

V. EX" um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD -

Com prazer,

ouço V. Ex·
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador
Jamil Haddad, V. Ex· está fazi;:rido, dentro
do seu estilo e dentro de sua linha de luta,
uma advertência que considero do maior rigor.

Todos sabemos, Senador, que, neste momento, o Governo Collor de Mello conta com

uma rede de propaganda muito agressiva e
muito eficiente, por que não dizer? E, de
certo modo, estas inflação zero, inexiStente
mas declarada, deve-se muito mais a um cli-

ma psicológico, a um clima de média, a um
clima de propaganda, do que à realidade nacional, à realidade brasileira, no momento
em que V. EJC\' usa da palavra. Os dados que
V. EX" está trazendo ao conhecimento do Senado são assim da maior importância, porque
teme-se - e com muita razão - que, ao
final do Plano Collor, os grandes apenados
sejam exatamente os assalariados, sejam os
trabalhadores. Enquanto isso, determinadas
linhas de conduta, nesse Plano, levam a população a apoiá-lo, sem que se imagine o que
há de vir, sem que se imagine o acontecimento seguinte. E é sobre isso a advertência
de V. Ex•. Neste mês, já começa o achatamento salarial, porque entende-se que há
uma inflação zero, quando o próprio Poder
Público cuidou de não zerar a inflação, ao
permitir o aumento no preço dos serviços públicos de um modo geral. As taxas (oram
aumentadas, houve muitos ~créscimos, e parece-me que a declaração de que a inflação
é zero é apenas setorial, é apenas o exame
de determinado aspecto da questão e não o
exame de plenitude. V. Ex• está corretíssimo,
dando seguimento a sua luta nesta Casa, na
brilhante representação que faz do Estado
do Rio de Janeiro. Muito obrigado!

As pesquisas anteriores davam cerca de 84
ou 85% _de apoio ao Plano Collor. Mas a
Ultima pesquisa feita, após muito tempo, após
uma campanha violenta de publicidade, dava
11%.
Sr. P_residente, nobres. Senadores, a população b!asileira não podia viver com a inflação. Tenho dito, reiteradamente, nesta Casa,
que não fomos nós da esqueda oS causadores
desta inflação. Ela chegou a esses parâmetros
após governOs ffiTHtafes e ao Presidente José
Sarney a quem não apoiamos. Não somos
culpados por essa inflação.
Não há dúvida de que não poderia continuar esse status qUo, mas, Sr. Presidente,o preço da <.jueda dessa inflaç<lo é a recessão
e o desemprego em massa da população brasileira.
Sr. Presidente, lemos, há poucos dias, nos
jornais que no Nordeste. mais especificamente no interior de Pernambuco, várias cidades
estão sendo saqueadas por pessoas famintas,
desempregadas, sofrendo tamb~m. independente do problema do Plano Brasil Novo,
o problema da seca. É um somatório, ma~
que traz profunda preocupação àqueles que
não querem uma crise social neste Pais.
Aqui, tenho reiterado o meu ponto de vista. Não sou massoquista. não quero o mal
do meu País; torço para que dê certo esse
plano, mac;; não vejo como, e no momento
em que as autoridades chegam e declaram
que a inflação é zero, não levando em consideração.os.aumentos das tarifas e dos preços
dos serviços púhlicos, não levando em consiR
deração que houve um aumento de 92% neste
mês na pre·st<~ção da casa própria do Sistema
Financeiro da Habitação. Sr. Presidente, não
sou Pitágoras, não sou matemático, mas não
entendo essa inflação ze·ro se esses outros
fatores estão aí no melo do que deveria ser
considerado "fatores inflacionários".
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
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começar com essa história de inflação zero.
Os salários, de modo geral, serão aquelesmais afetados como conseqüência da aplicação do Plano Collor. V. Ex' fala nos saques
que estão ocorrendo no Nordeste. Isso tudo
é problema social do mais alto alcance que
merece a con~ideração dos Srs. Senadores.
DepUtados e membi-os do Eúcutivo. Nós devemos terminar com essa preocupação de le·
var à opinião pública aquela idéia. que já
_foi levada há alguns anos, de que éramos
uma ilha no mundo e_ que estávamos na ilha
da fantasia t: que agora estamos retornando
a essa ilha principalmente se escutarmos o
nOticiário de certos órgãos d_fl imprensa, principalmente televisada. V. Ex· está de parabéns quando trata dessa questão, a questão
do apoio popular. V. Ex" sabe que qualquer
medida forte era necessária para combater
a inflação e o povo to-do estava desejoso de
que isso ocorresse. A idéia de todos_os brasileiros é que haja uma esperança e que esse
plano dê certo. Entretanto, as conseqüências
desse plano, que já estamos assistindo, não
estão dando certo. Vemos que a questão so·
cial está se agravando, o problema de reces·
são está aumentando e Deus queira que não
cheguemos à depressão, o que hoje está prevista por um grande número de econonistas,
qu_e antes aplaudiam com grande entusiasmo
quando o plano foi lançado.
O Sr. Mansueto de Lavor- Pennite-me
V. Ex· um aparte?

O Sr. Afonso Sancho- PeÍ"míte-me V. Ex~
um aparte?
O SR. JAMlLHADDAD- Nobre Senador
Afonso Sancho, concedo preferencialmente
ao nobre Senador Mansueto de Lavor e, posteriormente, com muita satisfação, ouvirei V.

EX'

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado, Senador, pela atenção. Ouvirtdo o pronunciamento de V. Ex\ que é de alguérii que
O SR. JAMIL HADDAD - Concedo o
realmente analisa os fatos e que ilão quer
aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhãe.<>.
se colocar no mundo da fantasia e do irreaO Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jamil
lismo, fantasia e irrealismo dos números Óficiais sobre inflação, sobre desempenho ecoO SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Haddad. V. Ex• está trazendo para a discusnómico, V. Ex~ ao mesmo tempo, deseja que
Cid Sabóia de Carvalho, agradeço o aparte são do Plenário um assunto que merece toda
as coisas dêem certo, e é desejo de todos
de V. Ex•, que enriquece o meu pronuncia- a nossa atenção. Isso que está aí é a conseqüência da aplicação do Plano Brasil Novo,
nós. Ninguém quer o afundamento deste País
mento.
no abismo, mas, as medidas que estão sendo
Lembro à Casa que Sua Excelência, o Pre- Plano Collor, como queiram chamar. Uma
tomadas nesse chamado Plano Brasil Novo
sidente da República, sempre declarou, jun- coisa é di.zer-se que a inflação é zero por
têm seus resultados. já podem ser realmente
tamente com a Ministra Zélia Cardoso de decreto. E fácil. Decretar que a inflação é
verificadas 30 dias após e não precisamos seMello, que não haverá problemas, porque zero é fácil. Agora, mais uma vez, o que
quer sair para os grandes centros industriais
as torneiras estão sob controle. Quando hou- estamos vendo, salvo a questão do salário
ou para as regiões do interior, à área de consver necessidade, elas serão abertas e os pro- mínimo, com as informações daqueles que
estudam a matéria, que estão mostrando com
trução civil, por exemplo, o comércio, para
blemas resolvidos ..
se verificar que há uma desastrosã- recessão
Tenho dito, reiteradamente, que o risco dados que até o salário mínimo será atingido
nos
seus
ganho~ reais, e que o salário mínimo · atingindo principalmente os trabalhadores,
é abrir demais a torneira e inundar, ou custar
hoje estaria no índice mais baixo de toda a
porque a propaganda atual, uma máquina
a abri-la e ela estar emperrada.
Abriu-se, porém, uma tói"neira, com certe- sua vida desde que foi instituído no País, mes- mais eficiente, mais competente do que a propaganda das grandes ditaduras, das funestas
za:_ a da publicidade do Governo Collor de mo sem levar em consideração essas afirmaditaduras, induz a opinião pública desinforMello. Essa está aberta e bem aberta. Basta ções, o salário mfilimo ainda poderia ter um
mada que quem está reclamando do Plano
ligar uma televisão; basta ouvir estações de ganho real com aquela medida que foi aprorádio e ver os jornais para constatarmos a vada pelo Congresso que, depois daquele vai- Collor, as vítimas, realmente existéffi-Vítúnas,
mas são vítimas privilegiadas, classe média,
· publicidade intensa que está sendo feita pelo ~ vém, acabou constando da legislação. Mas
~s salários mais um<! vez serão afetados, aricos, milionárioS, enülo, são pessoas com
atual Governo.
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mordomias, essas pessoas_é que estão reclamando, mas se diz que o povão está gostando,
o povão está aplaudindo! Nesse sentido surgem as pesquisas de opinião púb!ici. NO entanto, V. Ex· notou muito bem que essas pes-

quisas já tiveram uma queda estrondosa: _começaram com 82 pontos favoráveis, já estão
em 71 e vamos ver no próximo mês. Observem que a queda não é_ de ponto, mas de
dez pontos de uma pesquisa para outra. Por
quê? A impressão inicíãl, moVida pela máquina de propaganda e principalmente por
uma cadeia de televisão_,_ era que essa era
realmente a medida adequada, o plano coerente. E todos queriam de fato medidas cora-

agora, há -um crédito- da Caixa Económica
para as obras em andamento, mas cadê o
dinheiro no bobo para se comprar um imóvel7 O Sístema Financeiro da Habitação declara que o rombo é de um trilhão e 200
bilhões!_Sr. Presidente, eu ...
O SR. PRESIDENTE (Lourembcrg Nunes
Rocha)- (~~~~~do soar a ~painha.)
O SR. JAMIL HADDAD - -Antes de encerrar eu havia prometido um aparte, e com
muita satisfação ouço o nobre Senador Afonso Sancho.

lugar, de acordo com o texto da Constituição
e em seu respeito; em segundo, que fossem
medidas justas. Portanto, em um País com
tremendas desigualdades, que se tratasse de
maneira desigual os desiguais. Isto não ocorreu. Confundiu-se o grande especulador com
o pequeno poupador, operário e demais elas-·
que o povo que aplaudiu _inicialmente o Plano
Collor, está vendo que não é essa minoria
privilegiada que será atingida. O trabalhador
que está recebendo o seu salário está notando
que está com um salário defasado em mais
de 30% do .em relação ao do mês anterior.
Essa inflação zero é urna ficção, é utna manipulação, inclusive com o objetivo do reajuste
salarial zero. Nunca se viu ísto. Basta ver
os jornais. Tenho aqui_ o Diário de Pernambuco. Demissões em Pernambuco, só na área
do comércio segundo d~claração do Presi·
dente da Associação Comercial de Pernam·
buco dizendo aos Líderes da CUT, e outro$:
eu não tenho o que fazer, a culpa é do Plano
Collor. Vinte mil demissões, na área do setor
financeiro de habitaçãó;-depois do Plãno CoUor, também na 1'~ página do Diári~- de Per~
nambuco, um rombo de 900 milhões de cruzados só nesse primeiro mês do Plano Collor,
praticamente inviabilizando o sistema.
Leiam-se os jornais e· vejam o qUe está ocorrendo. Se se vai à rua a realidade, nota-se
que a depressão é enorme. Então nós achamos que a linha do pronunciamento de V.
EX" está inteiramente correta e queremos
apoiá-la. Ninguém quer apostar no caos, o
Congresso procurou ·contribuir para aperfeiçoar e sanar algum~s terríveis injustíÇaS ·sociais, mas não foi possível. Eu aplaudo o pro·
nunciamento de, V.Ex.l'., pedindo desculpas
pela extensão deste meu aparte pois não era
esta a minha intenção.

O Sr. Afonso Sancho - Senador Jamil
Haddad,- dentro da conjuntura em que nos
encontrávamos hoje. n?.9 podemos nos apegar
as filigranas: a inflação é zero ou a inflação
é 15, ou a inflação é 20. Devemos pegar b
contexto do plaao. O plano foi duro, ninguém
pode negar. Se há uma pessoa nesta Casa
que pode dizer que o plano foi forte, eu sou
um deles. Mas não se poderia. Senador, corrigir essa inflação sem que viesse uma medida
muitQ dura. V. Ex•, que é um assíduo leitor
de jornais, há de convir que todos os economistas, de direita, de esquerda. de centro diziam que nós tínhamos que ter um choque,
tínhamos que ter uma recessão, tínhamos que
ter dias aniargos para poder coinbater aquele
cânCer qu"e estava aí em 100 Por cento. Então.
o Presidente ·lançou as medidas e elas estloio
dando bons resultados, Senador Jamil Had·
dad. Desse problema das invasões eu posso
lhe falar de cátedra, porque lá no meu Estado
ainda, arlteontem, houve _uma invasão Q-0
Município de Quixadá e depois a polícia foi
arrecadar a mercadoria daquela invasão na
casa duma candidata, duma freirinha, daque·
las freirinhas progressistas que_ agora já querem ser cimdidatas. A polícia foi buscar a
mcrcadoáa lá. E isso sempre aconteceu no
Nordeste quando há seca. Devemos analisar
a situação assim dentro de uma amplitude
maior e não _nos apegarmos a pequenas filigraQaS. Há qotíciaS,-ãS vezes, infundad<:is, Senador. Ninguém pode acreditar em toda notí·
da que sai em jornal e eu sou dono de jornal
há trinta e tantos anos. Os jornais vivem dando barrigada continuamente. Eu me congra·
tulocom V. Ex•, que está sempre examinando
esses-assuntos, mas vamos olhar o plano mais
adiante, nó~_ estamos com apenas 30 dias, daqui a 90 diãs acredito que o Senador não
poderá fazer na sua campanha esse proselitismo, porque se o fiz.e! é__o povão que não
vai desejar o Senador como candidato.

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Lembro ao nobre orador que o
tempo de V. Ex• está encerrado.
O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar,
Sr. Presidente, mas anres, concederei um outro aparte. Mas apenas respondendo ao nobre Senador Mansucto de Lavor tenho ouvido o seguinte: Não~ mas o plano tinha que
fazer vítimas, e elas são justamente aquelas
que eles falavam que seriam os beneficiados,
não, mas são s6_3, 4, S__milbões, na construção
civil, sào os descalsos, são os descamisados,

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena·
dor, antes de encerrar eu quero dizer a V.
Ex• que a nossa ótica é diferente. Eu considero extremamente grave o desemprego que
ocorreohoje no País, eu considero extrema·
mente grave 350 mil metalúrgicos em férias
coletivas, eu considero extremamente grave
o fato de um trabalhador esperar o reajuste
do seu salário e, de repente, o Governo dizer,
não, a inflação é zerO, não haverá reajuste.
Anteontem, o nobre Senador Gomes Carvalho - que esteve conosco aqui - dizer
o seguinte: "Muita~ pessoas que tiveram o

josas.

Gostaríam~s

que fosse, em primeiro
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índice de inflação de 84%, no mês passado,
esperavam para esse mês uma inflaÇão de
30 a 40% e assumiram compromissos, iriclu~'ive comprando a prazo determinados artigos", e agora foram surpreendidos com zero
por cento de inflação."
Sr. Presidente, ser Ministro e colocar a inflação a zero, por decreto, é muíto fádl, ago·
ra, a população é que está .sentindo na came
a dificuldade que terá para poder sobreviver.
É uma questão de óptica. V. Ex~ acha que
o estrago está sendo pequeno e eu acho queo
estrago está sendo grande; é uma questão
de visão.
Faço minhas colocações independente de
olhar o que vai acontecer no meu futuro político. Felizmente, semp~e que fui candida~o
me elegi na minha vida política. Se o povo
do meu Estado, amanhã, achar que não devo
mais representá-lo, eu me curvo diante da
vontade da população do meu Estaçfo._ _
Só não fiquei satisfeito quando a ditadura
militar me retirou o mandato, porque, se o
povo o retirar, curvo-me diante da vontade
popular. (Muito bem!)
Durame o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Louremberg Nunes Rocha,
4" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Loutemberg Nunes
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores.
Ano passado tive oportunidade, desta tribuna, de enaltecer a grandeza intelectual e
as qualidades de jornalista profissional de
Umberto-Calderaro Filho, diretor deA Crítica,o maior jornal do Amazonas.
Hoje, mais uma vez, A Críticaaniversaria,
fazendo-me recordar de quando a fundamos.
faz os seus 41 anos; sob a chefia de Umberto
Ca1deraro, ao lado de Ubiratan de Lemos
e tantos JOrnalistas, fundamos aquele órgão
de imprensa, que hoje detém a maior1a da
tiragem da circulação na terra amazonense.
Quero registrar, portanto, Sr. Presidente
e eminentes Srs. Senadores, esse evento que
é, para nós jornalistas, dos mais auspiciosos.
Calderaro é um desses profissionais de
mentalidade moderna, atilada, de uma acuidade obsetvadora de que poucos jornalistas
são detentores.
Manifesto. em nome da Bancada do Amazonas, nosso profundo regozijo por esse
acontecimento, pelos quarenta e hum anos
de aniversário do jornaiA Crítica,fundado
precisamente no dia 19 de abril de 1949. E
a Umberto Calderarci filho, hoje candidato,
por sinal, a Governador do Estado do Amazonas, um abraço e sinceras co-ngratulações,
em nome de toda a Bancada que representa
o Estado do Amazonas. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha)- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel (PFL- PE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- s-r. Presidente, Srs.
Senadores, o Plano Brasil Novo, editado pelo
Presidente Fernando Collor, ora apreciado
pelo Congresso Nacional, tem um ambicioso
objetivo: combater a inflação que ascendCra
a taxas superiores a 80%: ao mês, e criar condições para que o País volte a crescer.
Contudo, Sr. PreSidente, para que o Plano
produza seus benefícios resultado!>, é necessário que ele seja adequadamente implemen-

tado e ·evitu.das certas distorções cm sua execução.

Dentro Ocssa concepção, trago à Casa, neste momento, um apelo do ECAD - Escritório Central de Arrecadação c Ditribuição,
cuja Supcritendente é a Dr• Cecy Cos_ta Outra
Lopes.
O ECAD, como se sabe, é integrado por
dez associações de titulares de direitos autorais (ABRAMUS, AMAR, ANACIM, SABEM, SEDEMBRA, SICAM, SOCINPRO
e UBS) que o administram através de sua
Assembléia Geral mediante reuniões mensais. nos termos do art. 115 da Lei n'' 5.988,
de 14 de dezembro de 1Y73, cabendo-lhe autorizar a execução pública de obras e produÇ{ies musicais cm espetáculos e audiç6es públicas, inclusive pela radiodifusão c da exibição cinematográfica, c distribuir os provento~
arrecadados aos respectivos titulares, segundo normas estatutárias aprovadas pela autoridade pública.
Que pretende, então, o ECAD?
Passo a ler tópicos de sua reivindicação,
contida em expediente dirigido ao Presidente
Collor e entregue na Secretaria Geral da Presidência, chefiada pelü Embaixudor Marcos
Coimbra.
Eis o que, em síntese, diz e, t~fi_nal, pede
o ECAD:
"Com o advento da Medida Provisória
n" l6R. de 15 de março de 1990, alterada
pela Medida ~rovisória n" 172, de 17 de
março de 1990, foram blnqueada:. as import<indas do~ <.lireito:. autorais arrecadado:. cm j:meiro e fevereiro do ClWrente
ano. que se encontravam Jeposita<.los no
dia 16 de março do corrente_, para distribuiçã\l ao!> re!>pcctivos titulares, quand\1
foram expedidos os ato:. governamentais
de estabilização econômicu. A~ qúantia:-.
Je tais depósitos no BANERJ oom esta
finalidadL' a~cendem nesta data u Cz$
163.05-1-.53Y,Y2_, no BANESPA NCzS
1Y.21:2.55g.2l e na CEF NCz$
14.822.050.44, no mont<lntc rotai de
NCz$1Y7.089.14~(5H.

Em face dt) exposto. fica Uemonstrado
que os titular~ Ue direitos autorais dependem de seus direito:. para prove-r sua
sub!>btência com os seu.:. prnvenws 4ue
se .encontram depositado:. nn:. estabelecimentos bancürios supracirados. enfatizando-se o caráter salarial desse:. dep6sito:. que. indubitavelmente, não podem

ficar bloqueados ou serem liberados em
cruzados novos.
Por oportuno, é de se esclarecer, outrossim, que: mais de 90% (nÕventa por
cento) do:. milhares de titulares, cujos
direitos estão depósitados nos três supra
mencionados estabelecimentos báncários, fazem jus a quantia de direitos auto·
rais__a_guém de Cr$ 50.000,00 (cinqúenta
mil cruzeiros), situação que poderá ser
comprOvada por V. Ex'.
Por isso, veêm - se aqueles titulares
compelidos a dirigir-se a V. Ex·. através
do Escritório ora peticionário, sociedade
~vil instituída por lei, sem finalidade lu~
Ctativa, para requerer a liberação da
quantia total acima indicada em cruzeiros, para e(eiuar o pagamento da retribuição que é devida aos respectivos titulares de direitos, medida que se pleiteia
em caráter de urgência -pelas razões aduzida!;."
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dor OdaCir Soares.

Tudo isso, afora o cancelamento de vôos,
sem qualquer aviso aos seus-usuários, como
tem ocorrido com cer~? freqüência p.os v-6os
da mesma empresa que demandam BrasíliaCuiabá-Porto Velho à noite, e vice-versa. Está ficirido corriqueiro o cancelamento dos
vôos sem qualquer aviso aos passageiros que
ficam mo(ando nos aeroportos, sem henhuma
eXpliCação -da -empresa, acarretando prejuí·
zos irreparáveis,,
Por essa razão, faço daqui um apelo ao
Departamento de Avaliação Civil - DAC
-do Ministério da Aeronáutica, para·que
realmente fiscalize o cumprimento das normas e dos contratos firmados entre as empresas e seus usuários, contratos esses reiteradamente descumpridos por parte das empresas
de aviação comercial no Brasil.
E mais, peço ao DAC que exerça fiscalização sobre os serviços que as empresas oferecem aos seus passageiros, que, a exemplo
do que vem fazendo a VASP, se constituem
hoje num verdadeiro acinte aos usuários.
É hora de moralizar esse importante setor
-de transportes no Brasil. Os passageiros que
usam os aviões da VASP no trecho Rio Branco- Porto Velho- Vilhena-Cuiabá pedem
ao MinistériO da Aeronáutica, por meu intermédio, que exerço o seu papel e que, se for
o caso, sejam a penadas as empresas que, conce_ssionárias do serviço público, não cumprem
o seu dever.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!)
O SR. -PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha)- Concedo a,palavra ao nobre Sena:
dor Lourival Baptista.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuricia O seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejava, neste breve
discurso, protestar, em nome daqueles que
não o podem fazer, pela impossibilidade de
disporem de uma tribuna de alcance nacional,
cOntra o lratãfuentó que a V ASP vem dispensando aos passageiros que utilizam os seus
vôos no trecho Rio Branco-Porto Velho Vilhena-Cuiabá, vôo 387/370 -·que são tratados sem nenhuma consideração pela refe~
rida empresa.
Na última segunda-feira, dia 16 de abril.
voei no trecho Porto Velho-Vilhena-Cuibá
e, posteriormente, no trecho Cuiabá-Goiânia-Brasí1i<J. O trecho Rio Branco-Porto
Velho, demanda uma hora de vôo. O trecho
Porto Velho-Vilhena demanda, igualmente.
Uma hora de vôo, assim como o trecho Vilhena-Cuiabá Uemanda igual tempo. O serviço
que a VASP oferece aos seus passageiros.
nesses trechos. de mais de três horas, incluindo as es_calas,-é simplesmente lamcntâve!, pa- .
ra não dizer criminoso. A alimentação é constituída de sucos cm um dos trecho~. e de
sanduíche e sucos nos outros, ao contrário
do que vinha ocorrendo anteriormente.
quando a empresa oferecida. nesses trecho~.
almo.ço para os seus passageiros.
Agora. o regime é de fome. apesar da passagem não ter diminufdo, ao contrário, sempre aumentando o preço.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL Sr.
Presidente, Srs, Senadores, recebi o_relatório
que abr-ange o- período 1986 a 198-9, muito
b~m elaborado, do Prt;)grama Nacional de
Voluntariado, da Legião Brasileira de Assistência - Pronav/LBA, cuja Presidente de
honra era Doa Marly Sarney e coordenadora
nacional; Doa Maria do Carmo Vilaça.
O relatório é uma síntese dos excelentes
resultados alcançados por aquela instituição,
que muito realizou no campo social no País.
Mais do que número_s, ressalta o document9_
que o trabalho foi desenvolvido "em permanente gesto de sinceridade de propósito:.".
As ações do Pronav/LBA estiveram. sem·
pre. em conSonância e de pleno acordo com
a diretrizes emendadas da própria Presidência da República, que. por inspiração do Presidente Joasé Sarney. visualizava o trabalho
segundo o lema "Tudo pelo Social". E ~ssim
foi feito, apesar das dificuldade~ financeiras
que o Pafs viveU ·no pas.<;-ãdo recente. _ ~
A partir de janeiro de. 19S6 o programa
tratou de se densificar a partir do que vinha
sendo realizado no campo soda!. O Pronav
direcionou-se para u_m desempenho fora dl!
sistemática rotineira e procurou execut~r um
planejamento de açõe.s sociais, inclusive inovadoras, como o dos Centros de Convivência
para idosos, passou a exercer ações valorizadoras do processo participativo. desburocw-

Faceao exposto,_ Sr. Presidente, Srs. Senafaço meu apelo do ECAD <lO Senhor
Presidente da República.
Tenho certeza de que se trata de justa pre·
tensão e que merecerá a consideração da Presidência e, de modo especial, da Ministra da
Economia. do Secretário-Geral da Presidência e do Secretário da Cultura, o cineasta
Ipojuca Pontes.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente
(Muito bem!)
don~s.

O SR. PRES_IDENTE (Lol}remberljl; Nunes
Rocha)_~ Concedo a palavra ao nobre Senã-

SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
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tizou-se, descentralizando e modernizou-se.
_nhamento de criança carente, amparo ao idoDisto é bom exemplo o seu ingresso no campo
so necessitado.
da informática, com o uso de computadores
Quero cumprimentar Dona Marly Sarney,
n9SS~:!.o_ex-Primeira Dama, pelo seu incansável
próprios: procurou entrosar-se cada vez mais
com a LBA, fazendo exemplar a harmonia
trabalho e apoio permanente ao Pronav/LBA
de posturas visuando a evitar paralelismos.
e também Dona Maria do Carmo VHaça, que
durante todos aqueles anos deu de si toda
de que tanto pade_ce o _campo social brasi·
leiro. E isto sem que o_ Pronav perdesse a
a energia e criatiVIdade para melhorar as con·
independência.
diçóes de vida de uma parcela tão necessitada
de nossa população. Disto eu t_enho provas,
Mais relevante, o Pronav passou a ter· a
poiS o meu Estado, Sergipe,_ foi permanen·
sua receita própria e permanente, atraVés da
participação no resultado dos leilões efetua·
temen-te ap-oiado por importantes ações so·
dos pela Receita Federal, graças ao Decre·
ciais desenvolvidas pelo Pronav/LBA. Disto
to-Lei 2.411. de 21 de janeiro de 1988, verda- -o nosso povo mais carente não se esquecerá.
deira carta de alforria do programa. O Pro· _ Eni o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
nav, Sr. Presidente, Srs: Senadores, apoiou
(Muito beni! Palmas.)
a Campanha de Aleitamento Materno, injetando recursos no Projeto Banco de Leite
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Humano, da LBA. Executou a assistência
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senaa flagelados de enchentes, no Acre e no Rio
dor Ruy Bacetar.
de" Janeiro, indo além das ações convencioO SR.RUY BACELAR (PMDB- BA.
nais nesse tipo de atendimento_, ao construir
PronUncia ()'Seguinte discurso.) -'sr. Presicasas em sistema de mutirão, em locais de
dente, Srs. Senadores, ao lado da televisão
assentamento urbano regularizado. Expadiu
e do rádio, o telefone é hoje um dos modera rede de creches - 347 unidades! -muitas
nos recursos tecnológicos incorporados à vida
delas nos amplos terrenos destinados aos
de milhões de pessoas no mundo inteiro. DesCentros_ de Convivência- para Iâosos, onde
de a sua invenção em 1877, o telefone tem
começou a implantar, como terceira etapa
cdntribuído.sempre mais para facilitar· a codo complexo CCI e creche, o Galpão da ComunicaçãO entre os indivíduos, as cidades,
munidade. Em 1986 o Pronav atendia a 1.295
os eSta-dos e as nações. No Brasil, a telefonia
municípios brasileiros. Em fins de 1989 estava
e as telecomunicações em geral têm uma his~
presente e atuante em quase 3.000 municítória fascinante.
pios! Mais do que o dobro! O Pronav ampliou-se de 119.084 voluntários, em 1986, paUm ano e meio depois de ser inventado
ra 201.251 em 1989, ao mesmo tempo passan·
por Graham Bell, _era instalado o primeiro
do a assistir, de pouco mais de 4 milhões
telefone _na cidade _do Rio de Janeiro. Seis
de carentes, a 9.568,765, no· período. Foi o
meses mais tarde, um decreto -do Imperador
Pronav que construiU o Hospital do Câncer,
D. Pedro II autorizava a organização da
em São Luis do Maranhão, obra apoiada pela
Companhia telefõnica do Brasil. Desde enFundação Emílio- Odebrecht e Fundação
tão a nossa telefonia tem evoluído a uma velo~
Banco do Brasil. equipando-o m()~~rnamen
cidade incrfvel para um país em vias de desente, o que significou, no iênero, o maior invesvolvimento_, __ Excetuando-se um período de
timento social do Nordestc,_nos últimos cinco
estagnação que vai da Segunda Guerra Munanos.
dial até o final dos anos 50, o Brasil marchou
O Provav/LBA aPlicou, no período
a passos largos no setor das telecomunica1986/1989, um total de 44 milhões, 709 mil,
ções, desde a implantação do sistema de mi312 dólares equivalentes em cruzados n·ovos,
croondas e do sistema DDD, a utilização de
moeda da época. Esses recursos destinaramsatélites e a expansão do DDI, até a sofistise a benefícios, bancos de lei, centros de
cação do telefone digital, do telefone móvel,
convivência para idosos, creches, galpões codo telefone com visor de cristal líquido, do
munitários. Os números, frios não retratam
cabo ótico e do BINA, invento nacional, extoda a grandiosidade desse programa d"
portado hoje até para os Estados Unidos.
LBA. Os carentes, os necessitados, os pobres
O Brasil oC-upa atualmente o 4~ lugar mundial
de todo este imenso Brasil sabem muito bem
na utilização de satélites de comunicação e
a importârrcia que ele teve para cã.d<l um,
é o s~ país a possuir satéiite doméstico para
nos últimos anos.
~e_fim.
Contando com o apoio do presidente da
Mas, a par de todo esse progresso, o nosso
País detém o 42° lugar em número de telefoLBA. Irapoan Cavalcanti de Lyra, do Minisnes por habit_ante, cerca de 10 para cada gru·
tro Jáder Barbalho, da Previdência e Assis·
po de 100 Pessoas, quando na Europa Ocitência Social, e do Preside.nte José Sarney,
o Pronav/LBA contou sempre com a inestidental essa relação é de 61 e nos Estados
Unidos é de 92 para cada 100 habitantes.
mável presença e ação de Dona Marly Sarney, incansável batalhadora pela causa dos
Antes da criação da Embratel, em 1965, esse
quadro era bem pior: havia dois telefones
mais humildes, apoiando sua amiga c colabopara cada grupo de 100 pessoas e os serviços
radora direta Maria do Carmo Vilaça: Protelefônicos eram explorados por mais de mil
grama como este- o Pronav/LBA- merece
empresas pafticulares, com nenhu~a presenmais do que um registro nesta Casa: merece
ça estatal no -setor. A inércia, a desorganio respeito e a admiração de todos nós. pelo
zação e·a falta de recursos para investimentos
que significou de atendimento humano, presença certa nas horas de sofrimento, encami·
fizeram chegar a 800.000, naquela época, o
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déficit de telefones, só Íla Região Sudeste
do País.
~r. Presidente, a Embratel Empresa
Brasileira de Telecomunicações S.A., foi
criada pelo Governo Castello Branco, em
1965, com a missão de implantar os sistemaS
estaduais e interestadual de telecomunicações e. em 1972, foi criada a Telebrás, Telecomunicações Brasileiras S.A., para coordenar
as ações da Embratel e da~ empresas estaduais,_ chamadas_ empresas~pólo. Dez anos
mais tarde, estava efetivada a integração de
todos os municípios brasileiros ao sistema nacional. O número de telefones evoluíra de

2.380.000 em 1972 para 9.309.000 em 1982.
sem falar em toda a gama de serviços que
acompanharam esse crescimento. E o mais
extraordinário de tudo isso, Sr. Presidente:
no final dos 70 a telefonia brasileira já i(presentava índices de excelência e_ padrão de
quaiidade _compatíveis com os do mundo deSeJ1vOlvido; de cada 100 ligações feitas, apenas seis não sé completavam. Era uma--demonstração de que, no Brasil, a presença ·do
Estado no setor de telecomonicações tinha
dado certo.
Mas neste Pais dos paradoxos e dos altos
e baixos, essa mesma presença estatal vem
causando, a partir de 1984, sérios problemas
ao setor. Segundo a própria Telebrás, Sr. Presidente, a demanda reprimida hoje beira os
sete milhões de novas linhas telefônicas. Na
relação número de aparelhos para cada grupo
de 100 habitantes, o Brasil fica atrás de quase
todos os países da América Latina. Paradoxalmente, somos o País das tarifa~ telefônicas
mais baratas e das linhas mais valorizadas
do mundo. Em cada 100 ligaç-ões que hoje
se fazem, cerca de 30 não se completam. Em
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo,
es-se índice chega a 40% das ligações. Em
poucas palavras, Sr. Presidente, a crise económica do País e a escassez cada vez maior
de recursos para investimentos no setor fizeram cem que as telecomunicações brasileiras
chegassem aos níveis insuportáveis de congestionamento que enfrentam hoje.
O mundo moderno comunica-se cada vez
mais e a uma velocidade cada v_ez maior, tor·
nando-se, cada dia mais, uma "aldeia glo~
bal". E país que não acompanha essa evolução, principalmente se possuir as dimensões
continentais do Brasil, vai. perder o trem da
História.
A iinportâncirJ estratégica e econômica das
telecomunicações. Sr. Pre::~idente, ficou patente no Japão. No primeiro choque do petróleo. aquele país decidiu investir pesadamente
no setor de telefonia, o que resultou no seu
rápido desenvolvimento L' numa economia de
700.000 barris de petróleo por dia. A telecomunicação é substitutiva dos transportes, dinamizadora dos negócios c da melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
Sr. Presidente, essa mesma importância
que levou o Estado brasileiro a intervir nas
telecomunicaçóe~ a partir de 1965, leva agora
o novo governo a incluir entre as medidas
do Plano Brasil Novo uma profunda reestru-
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turação do setor. A Medida Provisória 0° 151
autoriza o Poder Executivo a fundir em sete
empresas de âmbito regionã\ as 27 empresas-pólo hoje existentes. Dentro do objetivo
maior de enxugar a máquina do Estado, reduzindo-lhe os custos e aumentando-lhe a eficiência. o Governo Federal visa. com essa

medida, sanear o setor. expandir o sistema
e resgatar a qualidade c a efiCiêncl.ildos serviços, pela captação de recursos no mercado
com o lançamento de ações e debêntures.

Por isso, a Portaria n" 1. de 22 de março
de_l990, do Sr. Ministro da Infra-Estrutura,
criou um grupo de trabalho com a tarefa de
propor medidas para a implementação da
mencionada Medida Provisória, pela aglutinação das empresas-pólo em sete empresas.
assim definidas: Telcnorte, resultuu_da agiu·
tinação da Telepará, Telamazon, Telcacre.
Teleron. Teleamapá e Telaima; Telcnordes'te, resultante da aglutinação da Teima, Telepisa, Teleceará; Telern, Telpa, Telpe, i ela·
sa. Telesergipe e Telebahia; Telemig, Teleste, resultante da fusão da Telerj e Telclest;
Telesp, resultante da fusão da Telesp e da
TCBC; Teleoeste, resultante da_f_Usão da-Te·
lebrasília. Tetegoiás, Telems e Tclemat; Telessul, resultante da fusão da Telepar, Telesc
eCTMR.
Uma vez aprovada pelo Congresso Nacio·
na], Sr. Presidente, essa Medida já se tornou
irreversível. E por es.o;a razão. eu gostaria de
fazer hoje, desta úíbuna, uma sugestão e um
apelo. Sem pretender, absolutamente, "pôr
o carro na frente dos hois", mas no exercício
do mandato popular e como representante
do meu Estado nesta Casa, eu queria mostrar
ao Sr. Presidente da República e ao Ministro
da Infra-Estrutura a conveniência de que a
Telenordeste tenha a sua sede na Capital da
Bahia. E isso. por ttês razões p-rinclpais: pri·
meira, porque Salvador é hoje a quarta capi·
tal do País, em área demográfica e impor·
tância do seu colégio eleitoral~ segunda, porque a Bahia não abriga, até hoje, nenhum
órgão federal de maior importância; e, tercei·
ra, porque a Telebahia é, simplesmente, a
maior empresa de telecomunicações da região Nordeste, em número e qualidade dos
seus serviços.
Com efeito, a Telebahia poSsui hoje
411.000 terminais telcfônicos:'tnstaladõs:
212LO(JO a maiS· quê-· a segunda Colocada na
região. Possui 351.000 terminais em .serviço:
172.000 a mais que a-segunda colocada. Pos·
sui 13.705 telefones públicos em serviço,
quando a segunda colocada possui apenas
5.797. A Telebahia atende a 1.487 localidades, contra as 707 atendidas pela ·colocada
em 2u lugar. Atende a 1.810 propriedades
rurais, enquanto a se_gunda atende a 715. E
assim por diante.
Nem é preciso dizer, Sr. Presidente, que
a Telebahia foi a primeira companhia tclefônica brasileira a utilizar o Alfatel, aparelho
dotado de um visor de cristal líquido, do tipo
'encontrado nas calculadoras eletrônicaS, -o
que vem 'demonstrar o seu potencial tecnoló~ico, capaz de oferecer um sólido suporte

â nova empresa de telecomunicações Ja rc·
gião.
Por tud() isso, julgamo_!!_ <!_!.!e_ a lógica e o
bom senso aconselham, recomendam e exigem que a capital da Bahia seja a sede da
Tclenordeste. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha)- Conce_do a palavra ao nobre Senador !o~~ Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN. Pro·
nuncia o scguinre discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Banco do _Brasil tem
sido, desi:ie a sua criação, um instrumento
de incentivo ao d_eserivolvimento brasileiro.
As pOlíticas de crédito por ele praticadas n>
presentam um estímulo ao crescimento eco~
nôrOlco, um mecanismo_ de diminuição das
disparidade:; intà e inti<i-regiomiis, bt!m como, um promotor do nosso desenvolvimento
social.
De modo especial o setor agrícola teria his.·
tória diferente caso não eXistisse o Banco do
Brasil. O crédito rural para investimentos e
custeio tem assegurado ao_ país safras rccorOcs e garantido mio só o abastecimento da
nossa população. como também, superávit
_!!_rn nossa balança çomercial capaz de ajudar
o governo a honrar compromissos relativos
à dívida externa. Em s~tuações adversas tem
assistido a populações atingidas por ca!ami·
dades como e-nchentes e secas~ de modo e;.;pe·
cial, no Nordeste.
É inegável, portanto, a contribuição do
Banco do Brasil ao nosso País e ao Nordeste
em particular, graças à sua capacidade de
amoldar-se a situações conjunturais modificadas quer por variáveis sócio-económicas,
que por situações climáticas.
E é exatamente por sermos conhecedores
dessa instituição que estranhamos o seu comportamento atual. existem, hoje, sobretudo
no Nordeste, inúmeros agricultores e proprietários rurais em situação de inadimplência pata comaa carteira rural do Bando do
Brasil. Esta situação deriva de uma taxa de
juros altíssima. inadequada ã atividade rural,
especialmente a praticada no Nordeste, on·
de, via de_ regra, se regi~tram baixos índices
de produtividade, mas. também, de uma política de preços mínimos praticada pelo governo, e que vem se mostrando incapaz de remunerar a atividade.
A i_nflãÇâO ga!gpante que experimentamos
até bem recentemente elevou as dívidas dos
nosso agricultores a níveis inimagináveis,
crescendo geometricamente a partir da incidência de jurOs sobre juros. A:ssome-se a esta
dívida, acima de_ patamares adequados aos
orçamentos dos seus titulares, a estiagem prolongada que se registra no Nordeste neste
momento.
Ante este quadro, somos forçados a asse·
gurarque os agricultores-inadimplentes, mes·
IIl_O que de~~jem, não têm condição dt; saldar
os seus débitos. Pelas razões expostas, um
~~ciamento anteriormente concedido pelo
Banco do Brasil, resguardada a capacidade
de endividamento_g de pagamento do mutuário. elevou-se hoje, a um nfve.l, muita~ vezes,
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superior ao somatório de todo o patrimônio
do agricultor-proprietário.
Em outras palavras, mesmo que o agricultor vendesse todo o seu patrimônio, não
obteria os recursos necessários ao pagamento
da dívida contraída junto ao Banco do Brasil.
De um lado a economia do País está "enxugada" a partir das medidas tomadas pelo
atual Governo. De outro, não existem nem
Cruzeiros n_em Cruzados disponível!> em
mãos dos agricultores. nem de Outros que
pudessem adquirir os seus bens viabilizando-lhes condições de saldarem os seus débitos.
Dentro desse quadro, tenho recebido informações de que o Banco do Brasil vem
promovendo rig_~ro_sa cobrança de dêbitos
vencidos seguida de execuções. aos que são
muitos e que tlão têm condições de saldar
os seus compromissos.
Ante essa situação, solicito a y. Ex"' apoio
ao pleito que deste plenário faço ao Governo
Federal e, em especial, ao Banco· do Brasil
para que seja renegociada a referida dívida.
visto a estabilização da inflação em patamar
próximo de zero, concedendo-se_ aos devedores carência de 2 anos e 3 anos para pagar
o devido.
E mais: que sejam sustadas. de imediato,
as execuções em curso.
É a forma que encontramos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para salvarmos grande
parte do setor agrícola do Nordeste, mormente em época de estiagem prolongada e
no limiar de um Governo que busca debelar
os males da inflação sem atrofiar o processo
de desenvolvimento do nosso País. (Muito
b~m.!)

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Antes de encerrar os trabalhos,
a Presidência convoca sessão estraordinária
a realizar-se hoje, às 17 horas e 50 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Aassuntos Econàmícos sobre
a !'Jensagem nu 91. de 1990 (n" 330/90,_ na
origem) de 19 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Eliseu Martins, para exercer o
Cargo de diretor- de Fisé<iliZação dO Banco
Central do Brasil.
-2Discussão, em turno, do Parecer da Comis·
são de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n' 92. de 1990 (n'" 3311(), na origem).
de 19 de março do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Joubert Furtado, para exercer o cargo de direter de administração do Banco Central do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 49
minutos)
-
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Sessão, em 19 de abril de 1990

4• Sessão legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa
Louremberg Nunes Rocha
AS 17 HORAS E50MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Aluizio Bezerra -Leopoldo Peres Aureo Mel lo- Odacir Soares- O lavo Pires

-João Menezes - Jarbas Passarinho Moisés Abrão- Carlos Patrocínio- João
Castelo -Alexandre Costa- Edison Lobão
-Afonso Sancho- Cid Sab6ia de Carvalho
-

Mauro Benevides -

Carlos Alberto -

José A,gripino- Lavoisier Maia -Marco o~
des Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ui"a- Marco Maciel- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - João Lyra
- Teotonio Vilela Filho- Albano Franco

-

Francisco Rollemberg -

Lourival _Bap-

tista - Jutahy Magalhães·- José Ignácio
Ferreira- Gerson Cama ta- João Calmo o
- Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Matta Machado - Alfredo Campos - Ronan
Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
- Irapuan Costa Junior- Pompeu de Sousa
- Maurício Corréá. - Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha- Márcio LacerdaMendes Canale - Rachid Saldanha Dcrzi
- Wilson Martins - AfforisO Ca-mafgo José Richa -Jorge Bornhausen -Alberto
Hoffamann - José Paulo BiSo! -José Fo·
gaça

Vou ler os nomes dos dois que já foram,
-rep(tõ .;.;;..·submetidos à sabatina. e se houveram muito bem na Comissão de Economia:
A trata-se do Dr. Elizeu Martim, para exercer o cargo de Dirctor de Fiscalização do
Bacen, e ~o Dr. Joubert F~urtado, para exercer o cargo de Diretor de Administração do
Banco Central do BrasiL
Então, Srs. Presidentes e Srs. Senadores,
faço uso da j}ãfavra para convidar, para convocar, para pedir a todos os Sr. Senadores
que se encootram na Casa, nas Comissões,
nos corredores -muitas vezes fãzendo despachos de corredores, atendendo aos lobbies,
c até_ companheiros das suas bases- que
acartam agora ao Plenário, a fim de que possamos ·apreciar os nonies dos dois candidatos
a cargos de direção do Banco Central doBrasil. (Muito bem!)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhãe-s.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. PClà ordem. Sem revisão do _orador.)
-Sr. Presidente, e Srs. Senadores as sessões
extraordinárias do Senado normalmente têm
lugar às 18 horas e 30 minutos_ Por esta razão
O SR. PRESIDENTE (Lourembcrg Nunes acredito que_ os Srs. _Senadores_ que estavam
Rocha)- A lista de presença acusa o compa- avisados da realização desta sessão estejam
recimento de_ 57 Srs. Senadores. Havendo nú- até extranhando que, neste momento. prati·
camente 18 horas, já_ esteja ocorrendo uma
mero regimental, decalro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos sessão extraordinária.
Mas solicitei também a palavra para fazer
trabalhos.
chegar aos gabinetes_, através do sistema de
Há oradores inscritos.
comunicações
do _Senado, uma oonvocação
Concedo a palavra ao nobre Senador Rodas Lideranças do PMDB, do PSDB, dos dinan Tito.
versos Partidos, para que tenhamos número
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pro- Sl!ifíciente -paTa a apreciação dos nomes dos
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ' dois poossfveis diretores do Banco Central,
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, já aprovados pela Comissão de Assuntos
todos sabemos que estamos vivendo um mo- Económicos.
Aproveito esta oportunidade porque, há
mento de turbulência na área financeira,
principalmente no controle da moeda c da alguns dias, o Senador Ronan Tito levantou
Uffi -prOblema aquJ", riiJma diSCUSSãO de pJenáM
atividade económico-finanCeira.
Teinos aqui, já aprovados na Comissão de rio, a respeito da apreciação dos nomes desAssuntos Económicos, nomes de dois dircto- . ses dois diretores. Tive a oipportunidade de,
res, que devem ser submetidos ao Plenário ao aparteá-lo, dizer que deveríamos aproveido Senado. Por isso, pedi a realização desta tar essa questão que estaria sob exame do
Senado, para procurarmos acelerar um consessão, para que pudéssemos apreciá-los.
Peço a palavra neste instante, Sr. Presi· vênio que, há alguns anos, o Senado vem
dente, para convocar, conVidar, conclamar procurando fazer com o Banco Central, para
os Srs. Senadores que estejam nos seus gabi- interligar os serviços de informática do Banco
netes, nos corredores ou nas Comissões, que Central com o Prodasen e, assim, obtermos
acorram ao Plenário, para que po-ssamos as·infármaçõcs necess~ias para que o Con·
apreciar e votar os nomes dos dois diretorcs gresso_ possa acompanhar todas as informaM
que são submetidos ao exame do Plenário.- ções da área económica do Governo.

O .Senador Ronan Tito conseguiu fazer gestões junto ao Banco Central e, com eficiência, de imediato. recebeu desse órgão, ::oinal
verde para as conversações terem lugar. Oi:ttem convidou-me para, em sua companhia,
ir a Presidéncia do Banco Central, onde poderíamos conversar sobre o assunto e onde
tivemos, da parte do seu Presidente, a melhor
das acolhidas. Ele _chamou o seu chefe de
gabinete, que estaria encarregado de fazer
a ligação entre Senado e Banco Central. para
a operaCionalidade desse sistema.-Hofe, já
tive oportunidade de conversar com membros do Prodasen e. graças a essa ação do
Senador Ronan Tito. Líder do PMDB. conseguimos chegar a um bom resultado; resultado
que foi, até um pouco <llém das nossas expectativas, tal a rapidez com que_o Banco Central
se predispõe a fazer essa ligação do terminal,
aqui no SeDado. E se nós já estivéssemos
em condições de apresentar todas as nossas
solicitações, todas as nossas necessidades, isso poderia até ser feito amanhã ou depois,
segundo informações da Diretoiía do Banco
Central. - -Sr. Presidente, essa é uma pretensão pela
qual venho lutando há mais de_ três anos. A
todos os diretores do Banco Central que aquicomparecíám, eu fazia éSsa solicitaçãO.;- as
promessas eram feitas -e esquecidas, qUâlido
chegavam na garagem para pegái'" o <::âfró.
Mas, agora, não! Agora, certamente em função dessa ação do Senador Ronan Tito, que
teve condi-ç:õ_es de promover esse diálogo e,
também, com a atenção e a predisp·osição
da Diretoria do Banco Central, através do
seu Presidente, acredito que cheg~mos a bqm
termo.

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. 'JUTAHY MAGALHÃES·- Com·
todo o prazer.

O Sr. Ronan Tífo- Nobre Senado! Ji.ltahy
Magalhães, se houve méritos meus. eles o
foram no sentido de esperar que V. Ex~ colocasse a bola no pênalti, amarrasse o goleiro
e me chamasse para chutar. Na verdade, todo
o trabalho para o encaminhamento da interligação dos computadores tem sido feito por
V. Ex~, desde o tempo em que assumiu a
Secretaria-Geral do Senado, sou testemunha
disso. E por julgar que esse trabalho de V.
Ex~ deveria ser coroado de êxito para o bem
do Congresso Nacional e para o bem do Brasil, porque, nobre Senador, muitas vezes nós
estamos aqui opinanâO sobre matéria econômica no escuro.- Até lembro aquelá figura, ·

.,
'
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de nós estannos guiando o·_carro com o pára~
brisa todo pintado de preto e olhando no
espelho retrovisor, porque estamos nos referindo muitas vezes a dados anteriores. quando estamos querendo promulgar uma lei que
deve beneficiar o futuro ou que deve prever
relações_económicas no futuro. Enteio, V. Ex'
teve o mérito, o descortino e o trabalho todo
para essa colocação. Sem dúvida alguma, é
da maior justiça a manifestação de V. Ex•

no sentido de ressaltar o acolhimento que
teve o Presidente do Banco, Dr. lbrahim

I

1/í

iJ

'

Eris, que, de pronto, disse "Estamos prontos
para instalar o terminal do Bacen", do serviço
de computação de dados do Bacen. Com isso,
agora, a bola fica conosco; nós é que vamos
indicar o local e V. Ex' está trabalhando no
sentido de verificar o melhor local. Penso
que com essa atitude, ga~ha o Senado, ganha
o Congresso Nacional e ganha o Brasil, por"
que, quando formos apreciar qualquer lei,
qualquer portaria _do Banco Cent.ral. quase
sempre teremos as informações necessárias.
E digo quase sempre, porque V. EX" também
é testemunha de que cm alguns casos nós
não vamos ter as informações de_ imediato,
pois essas informações podem ser sigilosas,
e o Presidente foi muito feliz quando nos
citou alguns exemplos, para que_ entendêssemos. De maneira que solicitei o aparte,
apenas para ressaltar que V. Ex\ que é o
autor dessa façanha que verdadeiramente nos
aparelha, para podermos apreciar assunto
económico-financeiro com maioi- proficiéncia
e com maior conhecimento de- cauSa.
V. Ex• é que tem os louros. Meus parabéns
a V. Ex~ por esse trabalho.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- .Agradeço a manifestação de V. Ex• nobre Senador
Ronan Tito. Mas, sem querer trocar gentilezas, eu diria que
Ex~ tem a maior parte,
porque chegou à conclusão'. E o importante
nessas horas é chegarmos à conclusão das
negociações. Essas negociaÇões vinham se arrastando há muitos anos, V. Ex• viu o processo desde 1979, portanto, há 11 anos vemse buscando isso. E agora poderemos chegar
a uma conclusão feliz, não apenas para nós,
mas para o Senado, para o Congresso e para
o País.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex• as gestões
necessárias para que sejam tornadas as providências no sentido de que esse assunto seja
encerrado o mais rapidamente possível, por·
que agora a "b_ola" está conosco. Até então
o Banco Central é que esta-va atrasando, mas,
agora, a partir de hoje 1 a urgência dessa ligação será determinada pela nossa ação~ pelas
nossas providências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

v:

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) -Muito obrigado a V. Ex'
Com a palavra o nobre Senador Aureo Me·

lo.

O SR- AUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte disc_urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,. longe estava eu de
imaginar que teria a -oportunidade de voltar

ae:sta tribuna, em tão curto espaço de tempo,
para poder dar prolongamento àquelas pala·
vras com que, na sessão anterior~ me referi
ao jornal A Crítica, de Manaus, que hoje
completa 40 anos de existência.
Esse jornal é o produto do esforço, e o
símbolo de uma geração, -a- minha geração.
t um jornal que iem um significado que está
estreitamente associado à própria história pOlítica do Amazonas. No momento em que
se cogita da escolha dos nobres dirigentes
do Banco Central, aproveito a oportunidade
para discorrer, um pouco mais, sobre o que
iniciei ainda há alguns minutos, e dizer, à
guisa de informação a este Plenário e aos
doutos Srs. Senadores, o que é realmente
a concretização de um esforço de vontade,
da pugna de um grupo de jovens e, sobretudo, da força inquebrantável de um espírito
forte que é o de!sse cidadão, Umberto Calde·
raro Filho, a respeito de quem me referi.
Éramos nós um grupo de jornalistas, Ubi~
ratan de Lemos, Geraldo Pinheiro, Aureo
Mello, Mansueto- de Queiroz. tantos outros,
naqueles jornais do Amazonas, que, hoje em
dia, ascendem a, nada mais, r;r.ada menos de
que oito órgãos de imprensa, e havia aquela
vontade insaciável de transmitir, de comeu"
tar, de analisar, de eStudar, numa época em
que os meios de comunicação se limitavam
praticamente à leitura. Não havia condições
económiCo-financeiras, condições materiai~
que permitissem às pessoas estudar por ou~
tros meios que não os da leitura.
E a leitura, Sr. Presidente. em que pesem
os defeitos que ela possui e a deficiência com
que se apresenta, traz a vantagem de transmitir conhecímento de maneira completa, absoluta e integral. Porque no momento em
que o cidadão está lendo, ele está visualizando, es.tá _imaginando, está acreditando
nUm mundo que ele próprio criou, como se
fosse uma cena viva decorrente ante os s.eus
olhos abismados.
Daí a época que atravessou a humanidade,
quando os grandes vultos do pensamento
eram justamente aqueles_ escritores fantásti~
cos: Alphonse Daudet, Emile Zola, Anatole
France, Dostoiewski, Michel Zevaco, Dumas, M. Delly, Con,on Doyle, Victor Hugo
mais populares, ~~outros romancistas e autores qUe, sem dúvida alguma, serviam como
porta-vozes e retratos fiéis daquela época e
daqueles tempos, como hoje os novelistas de
televisão.
Daí a imortalidade- de obras que_ hoje em
dia estão glorificadas, perpetuadas através do
cinema, TV e através de outros meios de co111Unicação.
Por essa razão, Sr. Presidente, quando
aquele grupo de jovens amazoneneses empreendeu a iniciativa de instalar o jornal A
Crítica, sob a liderança desse jornalista, ele
fez o que se poderia esperar das novas gerações, porque cada geração é como se fosse
uma vaga, uma onda, que vai pouco a pouco
se avolumando e marcando a sua passagem
e assim construindo, uma a uma, o grande
toldo, que é a própria vida, que é a coletividade, que é a História da humanidade.
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A Crítica, hoje, nos seus quarenta e um
anos, representa a História do jornalismo e
da economia amazonense. As novas gerações, esses, que eram meninos, como Leopoldo Peres, como eu mesmo, como tantos
outros que hoje são os campeadores e os lide"
res da polttica da minha terra, esses jovens
hoje são os senhores provectos do momento,
são aqueles sobre cujos--ombros pesa a res·
ponsabilidade de conduzir os destinos de um
Estado e de influir, dentro da Federação~
através das suas manifestações, do seu poder
de opinião, da sua palavra escrita, falada e
televisionada.
É, Sr. Presidente, a evolução política. Qba
servo que nos dias vigentes, através dos meios
chamados audiovisuaiS:, há uma defecção para o conhecimento. A nova juventude infelizmente, não se aprimora na arte de escrever
e, às vezes, quando disserta é de se lamentar,
o que não impede que os seus conhecimentos
sejam aprimorados, através dos meios de comunicação, que saibam muito, nã -setor prá~
tico.
A verdade é que esse_Umberto Calderaro,
hoje denominadOr corri um, conciliador_ de rodas as candidaturas existentes no Amazonas,
é merecedor de todo o aplauso, de toda con:si·
deraçâo de quantos aqui nos encontramos e
desejamos que este Senado Federal preste
homenagem e faça justiça a todos os 'pró-homens desta República e a todos os brasileiros
que- ajUdam a construir e.St'a Pátria e fazer
este País agigantar-se e sé ádiantar.
Estou, Sr. Presidente, dando curso àquelas
palavras que estava desejosa" de proferir. Palavras que ficam armazenadas no coração,
que representam uma época e me trazem à
memória aquela cidade tranqüila, que era
Manaus dos duzentos mil habitantes, tão dife- .
rente da Zona Franca de hoje com um milhão
e- duzentos mil, já beirando, segundo dizem,
os dois milhões. Era a cidade bucólica em
que o estudante ia para a sua escalai para
o seu colégio, a pé, portando o seu livro de·
baixo do braço, e as dissertações e as discussões eram travadas através das agremiações
estudantis, através dos órgãos de aprimoramento intelectual.
Cada qual apresentava a sua poesia, cada
qual dizia o seu soneto, e a economia tinha
um lugar bem menor, bem diferente desse
lugar que hoje tem avolumadamente dentro
da sociedade.
Hoje em dia pompeiam os financistas, hoje
em dia, imperam os capitalistas, hoje em dia,
comandam as atitudes sociais e toda a movi·
mentação das. grandes massas acumuladas e
aglomeradas, aqueles que entendem realmente de matéria eminentemente financeira;
são os sociólogos, os economisfas, os juristas
propriamente; outrora, era aquele bucolismo, aquela singeleza, aquela beleza que se
manifesta nesses 40 anos de A Critica e de
um aniversário que é uma data, ey~dente
mente, comovedora. Elegia-se governador
quem melhor discursasse.
Por essa razão, Sr. Presidente, aqui estou,
nesta tribuna, falando aos meus pares como
se fosse um hiato, mas um hiato em que as

a
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flores são 'mais amenas, as flores não sáo metálicas. não são de bronze. não são de cobre,

nem são feríná.s; elas são as flore-s suaves dos
tempos de outrora, lembrando episódios, as-

sim, como se fosse um quadro que .tivesse
aparecido, ou cenas tão maravilhosas como
as da novela "O Pantanal", que o nos~o Rachid Saldanha Derzi está presrigiarido através
da TV Manchete.
O Sr. Ronan Tito - V. Exa me permite
um aparte?
OSR. AUREO MELLO- Com muito pra·

zer e muita honra, concedo o aparte ao meu
Líder Ronan Tito, este altivolante e alcandorado mestre de todos nós.
O Sr. Ronan Tito - AgradeçO a V. Ex•
Eu não sabia que era tudo isso, mas recolho
com humildade.

O Sr. Aoreo Mello- V. Ex', no momento
em que passa por sobre a minha cabt!ça, em
seu ultraleve, enche-me de inveja e ao mesmo
tempo faz aflorar a minha mente a palavra
"altivolante"; só que V. EX'! não anda em
ultraleve fabricado em Taguatinga, c sim em
ultraleves especiais que sei V. EX~ importa.
O Sr. Ronan Tito - Muito bem. Se eu
levo essa vantagem sobre V. Ex• é p~ra tentar
igualar um pouco o jogo. V. Ex• tem sobre
mim vantagens incontáveis: --de inteligência,
de capacidade e, principalmente, de criatividade poética. Quero dat esse testemunho
porque sou um leitor e um apreciador das
poesias de V. Ex• Nobre Senador, V. Ex'
está, neste momento, fazendo um bonito dis·
curso, mas, todos sabemos que temos um ob·
jetivo nesta sessão extraOrdinária; que é a
apreciação -dos nomes de dois candidatos à
Diretorias do Banco Central e o Banco Central necessita muito deles nesse momento.
Por isso mesmo ia fazer Um pedido que era
o de soar as campainhas, e a Mesa atendeu
prontamente, e quero aproveitar este breve
aparte que V. Ex~ me concedeu para pedir
aos meus companheiros, aos Srs. Senadores
que se encontrem em seus gabinetes, nos cor·
redores e nas Comissões, que a·corram ao plenário, por favor. a fim de que possamos dotar
o Banco Central de mais dois Diretores para
esse momento de luta que o Banco Central
enfrenta na tentativa de_ represar toda essa
água- onde está escrito ''água", leia-se dinheiro. Agradeço a V. Ex~ o aparte.
O SR. AUREO MELLO- V. Ex• tem w·
zão. Lembro-me que ontem estava eu com
minha senhora em um restaurante procurando conversar sobre assuntos amenos. Estávamos comendo aquele bacalhau lusitano e falando de coisas suaves, em histórias européias
e. ao meu lado, um cidadão de cabelos brancos e óculos dourados, junto com um jovem
de aspecto bastante intelectual falavam em
dinheiro, falavam em. dólares, falavam em
quantias elevadas!
Eu tentava mudar o assunto, sem êxito porque era obrigado a ouvir a conversa deles
e que aridez absoluta, que falta completa de
outro conhecimento que não fosse o cifrão,

_a llbr.a, o dólar, a nlCieda. Mas, isso é necessário, é imprescindível porque, hoje em dia,
oiubrifiCante que faz andar a ffiáquina do
Estado e a grand~ massa humana - a grande
c.oletividade que cresceu assustadoramente e
transformou aquelas cidades de duzentos mil
habitantes em cidades de dois milhões- esse
lubrificante tem que ser mesmo a economia,
o Banco Central, o estudo, a profundidade.
O Sr. João Menezes- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. Al.iREO MELLÕ·.:..: Concedo o
aparte ao nobre companheiro e conterràneo
Senador João Menezes, cuja palavra vem se
fazendo ausente, neste plenário e é para mim
verdadeiro motivo de nostalgia. Tenho prazer em lhe conceder a palavra neste ensejo
em que relembro o aniversário dos 41 anos
de A Crítica, como também de O Liberal,
que é uin dos grandes Jo.átais deste País lá
no Pai-á. Ouvirei um poUcO da palavr-a de
V. Ex• enquanto os nossos colegas continuam
nos seus gabinetes, mas já acorrendo a este
plenário para, finalmente, virem enriquecer
com seus votos a dec_isão que se faz mister
_e imprescindível para o progresso desta Pátria
e-desta Nação.
O Sr. João Menezes.:..... Eminente Senador
Aureo Mello, V._ Ex• faz um discurso brilhante durante esta tarde, e não vou interrompê-lo para convidar alguém para comparecer
à votação de qualquer matéria. Tenho o prazer de aparteá-lo para dizer que realmente
A Críti_cã- é uma bandeira no Amazonas. Ela
é o símbolo da luta, é o símbolo da pertinácia,
o símbolo da coragem, o símbolo da inteli·
gêricra CO STmbolo de tudo aquilo que possa
realizar o homem da Amazónia. Isso V. Ext
j:ftem dito e· eu estou repetindo. ·Entretanto,
n~s.e seu belo discurso que envolve sempre
a Amazônia, a nossa lendária Amazónia, eu
acho que quando se faz uma referência a um
jornal como A Crítica não se pode deixar
de fazer referência a·-um fator -importantíssimo da Amazônia que é a mulher do Amazo·
nas, ao trabalho e a beleza da mulher do
Amazonas q-ue têm ajudado a todos que lá
vivem, que labutam, que trabalham para cons-eguirem ultrapassar as dificuldades que lhes
antepõem no caminho. Parabenizo V. Ex• e
dei esse aparte porque sei que também é um
admirador da capacidade de realização das
mulheres e a mulher do Amazona<> tem nos
dado belezas como Terezinha Morango e ou·
tras. E, finalizando, quero abraçá-lo e trans~
mitir também a seu poderoso jornal, a es~e
valoroso jornal, os nossos parabêns e que
nós possamos comemorar; ·durante muitos
anos ainda, outros aniversários, porque serão
aniversários da liberdade, da luta e da infor·
mação. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. AUREO MELLO- V. Ex• tem ra·
zão; a mulher amazonense foi a primeira mu·
lher que cu vi - e era eu menino ainda nesse
tempo - a fazer aquela atividade muito singular e muito especial que nós chamamos varredora de ruas. As mulheres amazonenses
é que varriam as fOlhas se:caS que caíain -da·
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que las árvores gigantescas, mangueiras e outras, _que serviam para ensombrear a capital
amazonense. Eram aquelas humildes companheiras, geralmente descendentes de índios,
aquelas caboclas que cumpriam esse mister
muito antes que houvesse essa onda, hoje
em dla,.de_paridade das atribuições da mulher
para com o homem. Elas foram realmente
as precursoras dos trabalho~ de rua lá no
Amazonas.
Sempre _tive vontade de proclamar esse fato, d_e__fazê-lo público, de divulgar ou através
da imprensa, ou através de uma tribuna, ou
de uma oportunidade qualquer como a que
V. Ex· me está ensejando.
A mulher amazonense é realmente inteligente e bela. E houve uma 'época em que,
no meu Estado, não havia muita possibilidade de os rapazes se formarem por lá. Havia
apenas uma Faculdade, a Faculdade de Direito. Aquele que não tivesse vocação para direito estava na contingência de estudar fora.
E as mulheres, por assim dizer, arcavam com
a grande responsabilidade, com a tarefa
maior de levar ã frente o progresso da cidade,
e a sua sabedoria.
Lembro-roê-bem de quando elas começaram, como varredoras de rua. vestindo macacão, mas dentro de uma organização séiia
em que a Prefeitura de Manaus tinha uma
re_sponsabi!idade, uma diretriz que era ·um
modelo para o Brasil inteiro, e participando
de agremiações estudantis, onde se destacavam Maria José Leal, Maria Bastos Melo,
Astreia Marinho, Mariazinha Porto, e outras.
Por isso é mais um nlotivo de respeito e
de acatamento ã observação de V. Ex', que
proclamou a beleza de uma Terezinha Morango, como podemos pro_clamar também a
beleza das nossas vizinhaS parae-~ses_que são
mulheres admiráveiS. AO mesmo tempo, proclamamos a capacidade de trabalho, o esforço, a luta, a vontade de_servir, que foi evidenciada pelas amazonenses._ Depois os nossos
conterrâneos foram para as faculdades, e é
por isso que proliferaram fíguras exti-aõrdinárias como Almino Afonso, que é Vice-Governador do Estado de São Paulo, que, não
tendo uma faculdade ideal para estudar foi
para São Paulo. Depois já era Bernardo Cabral, hoje Ministro da Justiça e um dos dirigentes do País que ia para o Rio de Janeiro
e ali conseguia abrir o seu escritório, e através
também do seu esforço, da sua pugnacidade,
da Sua inteligência do seu valor, se destacava e se tornava uma pessoa interessante.
Leopoldo Peres advogou durante muitos
anos no Rio de Janeiro e ali se tornou uma
figura destacada do Estado do Amazonas.
Ramayama de Chevalier, Edson Stanislau
Afonso, Pitágoras Ferreira e outros amazonenses .brilharam na Bahia.
Da mesffia forma que outros brasileiros deMinas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo e de tantos lugares vão servindo para transformar este País, nesta Pátria de uma caleidoscópica integração e de uma versatilidade
fantástica, também os amazonenses deram
a sua contribuição para fazer com que aquela ·

e

•__,\

1386 Sexta-feira 20

DIÁRIObót:Ol'rGRESSO NACIONAL (Seção II)

terra, esta terra, viesse a mostrar ·ao mundo
que o Brasil, produto de miscigenação, pro~
duto de pátrias distantes, produto de caudais
genéticos, de muitas origens e-de muitas pio;.
cedências, é 1.úli País realmente que significa
o País do futuro. Aqui rião se cultivam raÇas,
não exigimos a: brailctira, o negrume ou a
vermelhidão da epiderme. Deseja'mos, so~
bretudo neste País, é que hajã a inteligência,
é que haja o sentimento, é_ que nO Caiação
de cada brasileiro exista o desejo de bem

seiVir·sem cJ.Ualquer restriÇãO a qtialquer'ra;;a,
a qualque'r orige'm, a'qualquer pessoa. ·
Vamos todos, portanto, nesta oportUnida~
de em que aguardamos o quorum para Votar
os nossos dirigent~s supremos do ~anco Central. ..
O SR. PRESIDENTE ·(Alexandre Costa;)
(Faz soar a campainha.)- O tempo i:fe V.
EX" ·está eSgotarlo.-

QsR. ~U~E<? ~:~L,L:0-:-9 ~e~-pO, cmlio
cli:Pa o, saudoso Antôp.io Carlos, e~se amigo
do homem, quan~o·~e. trata de _um mau oradQr- o qu.e é o caso pr~sente- esse teinpo
avançou e _é_ hora d~ ter.min.a_r,, A$radeço a
V. Ex+s p ~lpP'! ~ t~bém a oportunidade.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- .Senador
Aureo Mello, eu gostaria de participar do
seu discurSo nesse fi-nal.
o· SR- AÜRE~." ~IELLO ~ Coiif muita

honra·.

. O Sr. Cid Sabóiã. de ··carvalh() - ,Ape-nas
para dizer, num aparte, alguma cois.a em m~
téria de poesia,. que_ é bem a propósito do
discurso.de V. Ex• _

"Passa o tempo lentamente, preguiçoso, devagar; mas se acontece que a
· gente, por a:caso, está contente, começa
· o tempo a voar/'.
de

Nós estávamos cÓntentes coin
v. EX" ~ o témJ?~ vOou. . .

à discurso

O SR. AUREO MELLO- Beleza! Parece
até pôeSia do poeta Cridenito Teixeira, que,
agora, lá em Sailtã. Quitéria, acaba de concluir aquela famoSa casa e corripletando os
seus â.êiina ·de 70' ânos vai visitar Manaus,
POrque éstou mánda.D.do a passa·gem.
Ml;li_tq Pbfig:;d,o, :Presidente;; -~lexandre
Costa,_ mpi~o obrigado, Srs ..Parlamentares
por esta sessão de atenção a um ~odesto
pOeta que' por aCaso ·está aCantôrlaOo no Senado da República 'F~df!ial, admirim4o os grandes financistas, niãs sabendo que nd coração
de cada fina~cista existe Uma flor, uma pétala
fÇ>rmosa, que é a pétala: da poesia. (Muito
bept!),
' ' ..
, ·
Durante o discurSo do _Sr. Aureo Mello, o Sr. Louremberg Nunes Rocha, 4v
Secretário, deiXa a caaetrO.aa presidência
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Çosta,
2r Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cósta)
- A Mesa faz apelo aos Srs. _Semidores que
se encontram em ·seus gabinetes p8ra que
compareçam ao plenário.
c

As matérias constantes da Ordem do Dia
presente sessão são da maior relevância
e urgência, e de acordo com o disposto no
art: 383, alíneas g e h, do Regimento Interno,
devem·ser apreciadas em sessão pública, tendo a -sua votação procedida por escrutínio
secreto.
·seoctQ_eViçiepte a falta de número, suspenderêi ã seSsão por 5 minutos.
_Es~3. s~Spensa a _s_essão. _
(Suspensa às 18 horas e 30 minutos,
.a seSslio é reaberta às 18 hofas e 42 minutos)_
d~

O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
..:..:..;Havendo número legal está reaberta a ses-

são.'_·
O Sr. Jarbas Passarinho - Sr.- Presidente,
peço a· palavra para uma breve comunicação.
-·o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~ CónCedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarhiho.
O SR- JARDAS PASSARINHO (PDS PA. Para breve comunicação.) --Sr. Presidente, pedi a palavra para uma breve comunicação, para ·me Congratular com a Mesa e,
particularmente, com o 19 Secretário da Mesa, porque hoje, pela manhã, assisti ao programa Bom dia Brasil e concluo que S. Ex~,
o Senadôr Mendes Canale, tem muita razão
quando fala na _possibilidade de uma campanh.a dirigida contra esta Casa.'
·'Aqui, todos sabemos que V. E0', Como
Pre.5idente, fez a determinação, em obediência à legislação que nós mesmos votamOs,
que ·as· cariaS doS· Senadores passassem a ser
de responsabilidade dos próprios SenadoreS
quanto ao p~g~mento do_ combustível e ao
pagamento da manutenção. No entanto, isso
não apareceu· como senda feito em nenhum
momento e, agora, se faz uma comparação
com a" outra. Casa, como se a outra fosse pura
e esta aqui fOsse a imPura.
O Senador Canale parece-me que respondeu com precisão absoluta às perguntas que
lhe foram feitas. Mostrou o cuidado, teve
ainda a ética exemplar de não fazer compa~ções com. Mesas_ anteriores, mas sim dizer
que cada um tem o seu estilo de_ fazer. Isso
me lembrou_ uma frase. de Mac.hado de Assis,
que diz que "cada _um mata a pulga do seu
mo.do'', depois, vim verificar que era o plágio
de um ditado castelhano.
Agora, aContece que há necessidade, Sr. ·
PreSidente -sinto isso conversando com os
meus pares ~ de o Senado caracterizar bem
a sua· posição. Porque, veja, como foi feita
li' primeira pergunta, que eu ouvi, quando
O Senador Mendes Canale estava no vídeo
da minha televisão. Foi mais ou menos assim:
"0 q~e é que o senhor diz dessa Casa gastador~ •. que é a· Senado?" A outra Casa não
é gastadora, o Senado é que é Casa gastadora.
O pioblema se relaciona, evidentemente,
com uma campanha que deriva das medidas
adota'das·pelo Executivo e, a partir daí, por
exemplo, o recoihimento de carros oficiais,
os velhos abusos que fazem do meu País como eu sempre disse -- o desmoralizador
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da Terceira Ld de Movimento de Newton,
porque sempre há um abuso e a reação nunca
é igual, é maior e contrária. E, com_ isso,
então, se chega a fazer comparações, como
fizeram, portanto, das mansões de Ministros
de Estado. Fui Ministro~ anos e nunca morei
em mansão, moravà' no meu apartamento na
SQS 208 e, depois, na minha casa no Lago
Norte. Nunca isso foi citado. Mas, quando,
realmente, eu ia, aos domingos, à casa que
era destinada ao Ministro da Educação, para
jogar voleibol ·e ter a pisciria, que eu não
tinha no meu apartamento, e voltava para
casa, eu vi que a casa era modesta. Eram
três cômodos, uma sala de visitas e um pequeno escritório. Depois, porém, erri frente a
ela foi construída Uma casa para o então Ministro da Agricultura, que não tinha casa.
A minha virou a casa do caseiro dele. Realmente, aí, começou o abuso ..e em conseqüência vieram as campanhas, aqui, sobre a mordomia. Hoje, se generalizou, tudo é_ mordomia.
Dizía-riu~- ãinda há pouco o Senador HumbertO Lucena que um jornalista perguntava
ao Presidente da Câmara se_ ele não ia acabar,
também, com as passagens dos Deputados?
Não é isso, Senador?
Então é muito fácil, quando cheguei aqui
pela primeira vei, o_ Parlamentar tinha franquia nas companhias de navegação aérea. E
o abuso da franquia levou ~xatamente à criação das passagens, e se nóS _estamos falando
com a maior sinceridade e sem medo de ser
sinceros, ainda que Oscar Wilde diga que um
pouco de sinceridade é perigosa e muita sinceridade é definitivamente fatal, eu devo dizer que houve infelizmente algumas irrcgularida~es_ de_ t_ransferê!J.cias daquelas concessões ou daquelas franquias, para terceiros,
até em matéria de dinheiro. Corrigiu-se isso
e hoje temos as passagens que são dadas corno uma parte de auxílio ao Senador e ac·
Deputado.
Eu pergunto ao Senador pelo Acre, ao_Senador do Pará, enfim, Se__nador que não seja
de Brasília, é claro, se tiver de pagar 4 passagens por mês para ir aos seus lugares, e para
estar presente às suas bases, se tiver de pagar,
como já paga, evidentemente, e deve pagar
a taxa de ocupação do apartamento, e ainda
tiver de pagar o telt:scograma que passe, e
pagar ainda também a conta de telefone, qual
será o resultado líquido que vai receber aqui
um Senador da República?
Então, este me parece, no clima· que se
caracteriza agora, como sendo de moralidade, à outrance, eu entendo, é um momento
difícil, é um momento de economia de gu':"".rra, todos nós temos que dar a nossa contribuição, mas, o ·que não podemos permitir
é que a Casa seja atingida de uma maneira
leviana.
E mais, Sr. Presidente, tive a tristeza de
apagar a minha alegria de ouvir o lu-Secretário, a quem telefonei em seguida, aO ver
um programa de São Paulo fogo eril seguida,
a 1 hora da tarde, em que se fazia o comentário da presença do !~"-Secretário do Senado
na televisão, e dizia-se: '"não, deu muito boas
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explicações, agora, o que me estarreceu foi
quando S. Ex• declarou que ganhava 1 milhão
e 300 mil cruzeiros líquidos". Quando, se não
me engano, o l" Secretário, Senador Mendes
Canale, tinha falado em 300 c tantos mil líqui-

dos, e colocaram mais 1 milhão na frente.

De maneira que essa posição, cu sei que
é difícil, Sr. Presidente, fazer retificaçôes dessa natureza, quando há uma intenção delibe-

rada de atingir, é difícil.
Todos nós sabemos, c V. Ex• também, como membro da Academia. de que um jornalista fez o que fez com D. Pedro II. Quando
D. Pedro II chegou para uma cerimónia, estava com difiC-uldade de andar, tinha tido um
acidente e foi amparado em duas muletas.
E o jornalista publicou que ele tinha eh~ gado
àquele local amparado em dua-; mulatas. (rusos.) D~ maneira que, tantas vezes_ ele quisesse rctificar, pior ficaria. E não me permite
o decoro da Casa que conte o que aconteceu
com o prtncipc dos poetas paulistas Guilherme de Almeida, porque e-sse escreveu um
livro chamado Os Poetas de França, e a primeira mudança foí para "Os Patos de França··. A outra eu não posso -dizer qual foi,
Sr. Presidente, mas pode-se imaginar. (Risos.)
Era isso que eu queria nessa breve comunicação, saudar a Mesa, na pessoa do Sr. l"
Secretário e pedir que esses esclarecimentos
pudessem continuar a ser feitos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas prolongadas.)

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.

eu estiver em minha casa, ·em PérÍÚmbuco,
eu compro os jornais. O Senado -não manda
para lá. Mas, aqui, no gabinete, eu pediria
que a Mesa reformulasse essa decisão, até
porque foi imitação de uma medida provisória que cortou nas reparriçõ_es' públicas.
Que o:-. funcionários públicos não precisem
àe_saber o que há na-; diversas correntes secundadas pe'los diversos jornais, tudo bem!
Não temos nada a ver com isso. A questão
da informação, na informação deles, é oUúa
coisa. Nesse ponto, a ll'l:edida p,rçvisória já
tratou de cortar esses canais de com~nicação
pública. Agõra, no meU gábirie'te·; como instrumento de trabalho, e creio que nos demais,
nós precisamos ter os jornais. •Não é para
a minha ca'>a, não é pata o meu tiso pessoal;
é p-ãfa á""fftinha equipe de assessores.
Se temos um local comum, talvez a biblioteca, onde oS assessore5 dos seteôia e tantos
Senadores possa-m consultar aõ ffieSmo teffiRO, os jormlis do dia, rendo-me. Está certo.
E economia_colocar 10 jornais em lugares
diferentes.
Para o meu trabalho, preciso ler os principais jornais do País .e os .dois pr.lncipais do
meu E~tado. Digo isso, sem nenhl!m reparo,
e louvando os atas de cOntenÇãO de despesas
da Mesa c a entrevista do .eminente..Senad.or,
1"-Secretário.
Para terminar, é_outr:o assunto, mas dentro
desta linha de pensamento. Vejam como é
importarite ter jornal.no,gabinÍ;:te:
Foí publicada hoje, na Folha de S- Paulo~
a seguinte notícia, que.eu gostaria jje chamar
a at~nção para os eminentes, colegas que não
leram,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man~
sueto de Lavor.

CRUZADOS PODEM COMPRAR
MANSÕES

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Para bfiVe- comunicação, SenÍ revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta breve comunicação, a minha primeira palavra é. secundando o pronunciamento do eminente Senador Jarbas Pas..<;arinho, congratular-me com o l" Secr.etário da
Mesa e_ com a Me:::.a cm tudo aquilo que diz
respeito à conter.ção de despesas desnecessárias. Jamais tomei qualquer iniciativa de
reclamar da Mesa cortes, sejam quais forem.
Agora, parece-me que alguns, realmente, são
pressionados exteriormente e~ na realidade,
necessários ao nosso trabalho. Nesse caso,
não temos que dar satis[açãO a quem quer
que seja, nem ao Executivo, nem à imprensa,
nem sequer a outras Casas do Legislativo.

A decisão dO governo Collor de permitir o uso de cruzados novos para compra das nove mansões, que serão leiloadas na Península dos Ministros (Asa Sul
. de Brasília) está sando analisada pelo
mercado imobiliário da ·Capital federal
como um fator de estúnulo-ao comprador. Altino Branr, gerente da Vera Empreendimentos, empresa _qUe opera com
lmóveis de alto ntve!, diz que os preços
mínimos· fixadoS pelo governo, que che.gam .a Cr$ 62 milhõis pelà mansão mais
cara·, "estão no nível de men;ado". Para
ele, com -a possibiTidade de liberar os
cruzados novos retidos, muitas empresas
se interessarão pelo negócio. '

Eu citaria, entre esses instrumentos necessários a'o nos:-.o trabalho, os jornais que chegam, não às nossas residências, mas aos nossos gabinetes, Ora, o gabinete do Senador
é uma repartição pública; tem uma equipe
de assessores que trabalham ali. Os meus a'>sessores estão com dificuldades, porque não
estão recebendL os jornais para trabalhar,
em cima dos fato. que ocorrem. Um só jornal, como foi determinado, é uma só corrente
de opiriião pública. E eu gostaria de ter, no
meu Gabinete, diversas correntes. Quando

i>~ Suc'ui-sf.J

4.e Brasilüi

Dentro do nossO -intercânlbio com o emfnente LCQer do G9verno_, J9sé. Ignácio Ferreira e o meu eminente colega e amigo, Senador Ney Maranhão, V ice-Líder do Governo,
vou entregar a S. Ex•' Ullla lista de velhinhos
e velhinhas aposentados, que têm dinheiro
bloqueado, para que usem da isonomia, no
caso de liberar recursos para essas pessoas
comprarem suas casas próprias~ ·
Tomei conhecimento de_dois episódios trágícos_de pessoas que,_ inch1~ive, estão hospitalizadas, porque tínham o seu dinheiro para
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comprar a sua casinha própria e esse dinheiro
não está liberado.
Espero que o mesmo tratamento dado pelo
Governo para comprar as mansões mordômicas do Lago Sul também se estenda àqueles
pequenos que querem adquirir a sua c-asa própri~.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação, como Líder do PMDB.
O SR. 'pRESIDENTÉ (Nelson Carneiro)
~ ConcedC? ~ palávr~ a V. Ex•
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Como Líder. Para breve comunicação:)- Sr. Presidente, nessa mesma
linha que trouxe à tribuna os Senadores Jarbas Passarinho e Mansueto de La... or, eu gostaria de chamar a atenção para alguns fatos
estranhos que estão acontecendo no País, inclusive no que se refere ao Sr. João Santana,
Secretário' de AdministràÇão, do qual já falei
em ptonllhciárilento nô COngreSso Nacional.
A-arrogância desse ci_dadã'o é algo de extraordinário; ê cOiSa de pffncípe; é cáisa do Império; é coisâ, talvez, para' os tempos de Nero,
ou de outros, cuja arbifrariedade fez com que
i;ngressassem, para semp.re na História.
O mau tratamento dado ao Congresso Nacional vem sendo permítido.- E isso que o
Senador Jarbas Passarinho falou, como atiflCnte aO -Sénado, Dã Vet-dãde', estende-se às
duas Casas e ao conjunto del.as, nessa espe·cialidade que e-o COngressO N3.cional. que
se diz é Sempre capaz de·deturpar a verdade.
O povo brasileiro" tem sempre uma idéia deturpada de tudo que ocorre no Poder LegisJativo.
Sr. Presidente, diríamos que é quase impossível saber•se, lá fo_ra; a verclade aqui de
dentro, inclusive dos nossos trabalhos_atinentes às Medidas Provisórias.
_
- Coisas' esÍranhas.' E~q,ua~to esse '.cjd3:dão,
arbitrariamente, dá entrevistas à Revista Veja, dizendQ'QUe o Congrc;:sso NacionaJ determinou isso., mas ele_ agrf\dece e v~i faz_er de
outro modÇI,,que o PresjQente Collor de Mello não ac;ejta isso, e_ eles fa~:ão, de qualquer
maneira, p.çsse tom au~qritário. Esse.cidaçlão
é uma cpri9~idade P.ara, ~;Nação,. Sr., Pre$idente. Ele está sendo notic.iado _como um cidadão 'que paga para trabalhar. Oihe 'qUe isso
deixa todo rnundO desconfiado. UIÍl cidadão
que dis~~s·~ as mo!do':_11i~s do Estado, é con~
tra as chamadas mordormas, faz dos carros,
que estão' sendo paralísados, o painel para
suas fotos; para os doses de sua vida, de repente, ess.e ~cidadão .Ú~Ifl um carro, marca
Opala, de seu uso, que custa, segundo a Revista IstoÉ, trezentos mil cruzeiros mensais,
e ele gariha apenas setenta e dois mil cruzeiros.
Sr. Presidente, isso é estarrecedor! Ninguém deve pagar para trabalhar: primeiro,
pela inversão; segundo, pela suspeição que
advém de~te fato; terceiro-, porque não é admissível que esse cidadão pague essa despesa~
sem que tenha uma renda sua. E, se tem

o
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outras rendas. seria um idtota que esttvesse
manipulando-as, para ajudar o Governo no
momento em que ele necessita do seu trabalho e, como pessoa dinâmica, se locomova
com tanta facilidade e com tanto garbo num
carro de alto luxo.
Tudo isso é muito estranho, Sr. Presidente
Nelson Carneiro. E o mais estranho é o que
aparece na imprensa. Ontem fiquei estarrecido quando , vendo a televisão, disse uma
emissora de alta respeitabilidade, através de
um cidadão honrado, que o Senador Áureo
Mello é biSenador, biSenador! Essa coisa de
bi, às vezes, é um pouco perigosa, exceto
quando é bicampeonatO.
Sr. Presidente, na verdade, o Sr. Áureo
MeHo não pode ser Suplente do Sr. Leopoldo
Peres, quando S. Ex· é o titular de:_ uma cadeira. Não poderia ter a expectativa de um mesmo direito em outra. Essa qustão não existe
aqui, no Senado Federal. Ad_emais, o Sr.
Leopoldo Peres, se vai renunciar, nem ao
menos o fez ainda, e, já hoje, participou das
nossas reuniões. e, .quando o fizer, terá da
Mesa, com toda certeza, o tratamento constitucional adequado à cadeira do Estado do
Amazonas, que é ocupada por S. Ex' tão brilhantemente, ficará vazia por força das circpnstânci<ls; rrias dizer-se à Nação que o Sr.
Aureo Mello poderá ser compelido a deixar
o seu mandato, para assumir outro de duração menor, issO é simplesmenfe uma brincadeira, uma piada sobre o Corignisso Nacional.
Até quando, Sr. Presidente, esse Congresso será razão de galhofa, será razão de garga~
lhada, será razão de se arquitefar estórias
fantástica<>? Até quando permitiremos isto?
Esta breve cOmunicação, Sr. Presidente,
é, acima de tudo, a estranheza do meu Partido, ante o e.stadq de coisas que aí se révela.
Tomo, como suspeito, todo cidadão neste
País que ganhar menos que sua<> riecessidades
para ocupar altos pOstos da Na'çãó.
IsSO é altaffiente' duvidoso. bsO deixa antever favores inequívocos, favOieS 'possivelmerite escusos.-Qúem· paga aS ffiórOOnias que
o Estado está cortando?
Eu repito esta pergunta: quem paga as
mordomias do Sr- João Santana. Sr. Presidente?_

-São lidos os seguiates
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 28, DE 1990
Reduz as alíquotas de impostos federais nas aquisições de computadores,
-quando feitas por escolas e unh·ersidades
públicas ou prindas, para uso nas suas
atividades essenciais.

O Congresso Nacional decreta:
ArL _l · Ficam reduzidas em 50% (cin_qüenta por cento) as alíqUotas dos impostos
sobre .a-renda e proventos de qualquer natureza. e, sobre produtos industrializados, que
incidirem nas aquisições de computadores,
feitas por escolas e universidades, públicas
e privadas. desde que se _destinem ao uso
exdusivo nas atividades essenciais delas.
Parágrafo único. A inob~ervância a qualquer dos requisitos ou condições estabele·
cidas nesta Lei, sem prejuíz-o das sanções penais aplicáveis, acarretará ao infrator a exigência do imposto dispensado, monetariamente corrigido, acrescido de juros de mora
e das multas prevista~ na tegiStaçãÕ tributária.
Art. 2~ A isenção do .I;nposto. sobre a
Renda e proventos de_q~alquer natureza farse-á:
1- para as pessoas jurídiCas:
a) quando tributadas pelo lucro real, nos
termos da. legislação pertinente, pela exdusão, do lucro líquido do exercício, da parcela
correspondente a SO?c (cinqüenta por cento)
do lucro operacional obtido na venda dos produtos e m~rcadorias destinados a9s fins previstos nesta lei;
b) quando tributada pelo lucro presumido,
nos termos da legislação pertinente, pela exclusão, na determinação da base de cálculo,
--lo imposto, do valor de 50% (cinc.iüenta por
....ento) da receita obtida na venda dos produtos e mercadorias destinados aos fins previstos nesta lei;
11- para as pessoas flsícas, pela aplicação
da metada da alíquota prevista para a tributaç-do dos ganho~ de capital, iacidente na alienação de bens móveis.
Art. 3" Na isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados, o'estabelecímento
industrial oU a ele equiparado, que der saída
aos produtos destinados ao fins previstos nesO SR •. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ta lei, poderá manter 50% (cinqüenta por
- A;Presidência, traduzindo o pensamento
cento) do créd_ito __do imposto relativo à aquide todos os componentes da Me.sa, agradece
sição de matériãs_-primas, materiais secundáas referências do nobre Senador Jarba$ Passarios e de embalagem utilizados na fabricação
rinho ào;_ quais se"adicionarani-ãs consider-adeles, desde que concedam desconto, em va·
ções dos Srs. Senadores Mansueto de Lavor
lor idêntico, no preço respectivo.
e Cid Sabóia de Carvalho.
Art. 4~ As reduções_das alíquotas apliO Uobre Senador Mendes Canal e, que tem
cam-se, tamb~m. às aquisições de partes e
acompanhado de.sdc o primeiro dia, 15 de
peças separadas, quando destinadas à monta·
fevereiro de 1989, até hoje as atividades da
gem, manutenção e reparos dos produtos desMesa e o comportamento dos Srs. Senadores,
tinados aos fins previstos nesta lei.
falou por tndos nós.
Art. 5" Aplicam-se às isenções prevista~
Nós !he agradecemo.s ter sido o porta-voz
nesta Lei, no que couber, a legislação de re·
sincero de todas as ativídades desta Casa.
gência dos impostos nela discriminados.
Art. 6" No prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação desta lei, o PoO SR,- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a Mesa projetas de lei que serão _ dei" Executivo baixará as normas necessárias
à sua regulamentação.
lidos pelo Sr. 1v Secretário.

Art. 7" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8\' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Constituição Federal, em seu artigo 205
determina que a educação é direito dos cida·
dãos e dever do Estado e da famüia. devendo
ser promovida e incentivada com a colabo-_
ração da sociedade.
O mandamento constitucionaf reconhece
a importância fundamental da educação,
pois, através dela, poder-se·á atingir a plenitude da cidadania, consubstanciada nos direi·
tos e deveres cole ti vos e individuais. basilares
da democracia.
Assim, todas as formas de ince.ntivo à educação devem ser enviadas pelo Poder Públi·
co. e_estendidas a toda a população nacional,
notadamente às classes sociais menos favorecidas econOmicamente.
Ora, isentar dos impostos os produtos que
são utilizados na educação, constitui, sem dú·
vida. valioso intrumento de política pública
para atingir os fins colimados na Carta Magna.
Isto porque, ao lado de produzir o barateamento do preço de tais produtos, o incentivo
fiscal ainda propiciará o incremento da produção deles, urna vez que as atividades empresariais serão induzidas para tais fins.
São estas as razões para a apresenstação
deste projeto de lei, para o qual espero contar
com o apoio do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. -Senador João Menezes.

rA Comissão de Assuntos·Eámômicos
- Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 29, DE 1990
Isenta dos impostos federais o material
didático, quando adquirido por bibliotecas, escolas e universidades públicas e
privadas, para uso em suas atividades essenciais.

O Congresso. Nacional decreta:
Art. 1" Ficam isentas de Impostos sobre
a Renda e sobre produtos industrializados
as aquisições de material didático, destinados
ao uso exclusivo por bibliotecas, escolas e
universidades públicas_ e_ privadas.
Parágrafo único. ~ inobservância de
qualquer dos requisitos ou condições estabele_cidos nesta lei, sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis, acarretará ao infrator a exi-gência do imposto dispensado, monetariamente corrigido, acrescido de juros de mora
e das multas previstas na legislação tributária.
Art. 2" A isenção do Imposto sobre a
Renda e proventos de qualquer natureza farse·á:

f- Para as pessoas jurídicas:
a) quando tributadas pelo lucro real, nos
termos da Iegisl~ção pertinentes, pela exclusão, do lucro líquido do exercício, da parcela
correspondente ao lucro operacional obtido.
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na verida dos produtos e mercadorias, destinados aos fins previstos nesta lei:
b) quando optantes pela tributação sobre
o lucro presumido, nos termos da legislação
pertinente, pela exclusão, na determinação
da base de cálculo do impost<J. do valor da
receita bruta obtida na venda doi> produtos
e mercadorias, destinados aos fins previstos
na lei;
I I - para as pessoas físicas. pela não-inddência do imposto previsto para os ganhos
de. capital obtidos na alienação de bens móveis.
Art. 3'·' na isenção do imposto sobre produtos industrializados, o estabelecimento industrial ou a ele equiparado, que der satda
aos produtos destinados aos fins previtos nesta Lei, poderá manter o crédito do il;npO!>tO
n.'lativo à aquisição de materias-primas. matt'Tiais intermediários e material de embalagem, utilizados na fabricação deles, desde
que conceda desconto em valor indêntico,
no preço respectivo.
Art. 4" As isenções estabclecídas. nesta
lei aplicam-se também às peças e partes sepa·
radas, destinadas a montagem, reparos ou
manutenção dos produtos e mercadorias destinadas aos fins previstos.
Art. 5" Aplicam-se às insenções nesta
lei, no que couber, a legislação de regência
dos impostos nela discriminados.
Art. 6'-' No prazo de 30 (trinca) dias, a
contar da data de entrada em vigor desta Lei,
o Poder Executivo baixará as norm:a.o;; neces·
sárias à sua regulamentação.
Art. 7~ Esta lei eritrará" em -vigor na data
de sua publicação.
Art. 81' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Constituição Federal, em seu artigo 205
determina que a Educaç-do é direito dos cidadáos e dever do Estado e da famllia, devendo
ser pwmovida e incentivada com a colaboração da sociedade.
O mandamento constitucional reconhece
a importância fundamental da educação,
pois, através dela, poder-se-á atingir a plenitude da cidadania, consubstanciada nos direitos e deveres coletivos e individuais, basilares
da democracia.
Assim, todas as formas de incentivo à educação devem ser enviadas pelo Poder Públi·
co, e estendidas a toda a população nacional,
notadamente às classes sodais menos favorecidas economicamente. _
Ora, isentar dos impostos os produtos que
são utulizados na educação, constitui, sem
dúvida, valioso instrumento de política pública para atingir os fins colimado.'l na Carta
Magna.
Isto porque, ao ladoUc produzir o barateamento do preço de tais produtos, o incentivo
fiscal ainda propiciará o incremento da pro·
dução deles, uma vez que as atívidades em·
presariais serão induzidas para tais fins.
São estas as razões para a apresentação
deste projeto de lei, para o qual espero contar
com o apoio do Congresso Nacional.

Sala d~s Sessões, l<J de abril de 1990: SenadofJOão Menezes.

(À Comissõl) de Assuntos Econômicos
Decisão terminafh'a.)
PROJETO DE LEI DO SENADO~
N• 3\1, DE !990
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niária, prevista no ãrt. 2'' dar-se-á até 30 (trin·
ta) dias após a entrada em vigor desta lei.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
Art. 7" Revogam-se as dispos_ições em
contráriO.

JustificaÇ-ão
Reza a Lei Maior brasileira, no caput do
art. 37, que a administração pública federal.
entendida no seu sentido mais amplo. deve
ser regida pelos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade.
Atentos aos princípios jurídicos norteado·
res da atividade administrativa. oferecemo~
o presente Projeto de Lei estabelecedor da
obrigatoriedade de publicação de toda e qual·
quer forma de_ retribuição pecuniária, devida
pelo exercício de' caigo, emprego ou função.
O Congresso Nacional decreta:
na administração pública direta e indireta ou
Art. 1' A administração pública direta.
fundacional. dos três Poderes da União e do
indireta, inclusive a supervisiona-da e a vincu~
Ministério Público.
!ada, ou fundacional, dos Poderes da Uníão
Embora discordemos, a nível c;loutrinário.
da terminologia constitucional "'administrarege-se pelos princípios da legalidade, mow·
ção pública direta e indlreta ou fundacional
lidadc. impe~soalidade e publicidade. .
de qualquer dos Poderes", djscodância esta
Art. 2" E obrigatória a publicação~ no
que reside no fãto de entedennos não haver
Diário Oficial da União, dos vencime~tOs,
sã-1ários, soldos+ g~atificaçOes, vanrage.ri:s;-_adqualquer diferença entre_ a adminstração indi·
reta e a fundacional. sendo a fundação, semcionais, verbas de representação, comissões,
pre, administração indirera e, mais ainda, por
jetons. ajudas de custo. diárias, .acréiscimo
pecuniários. remuneração e toda e qualquçr
entendermos ser inconcebível a existêricia de
adminstração índireta no âmbito dos Poderes
forma de retribuição pecuniária devida pelo
Legislativo e Judiciário e. enfim .. por consiexercício de cargo, emprego ou função.- na
derarmos que já estava consagrado na douadministração pi:Íblic_<I direta, inçlh:eta. inclutrina jurídica especializada o uso da expressive a supervisionada e a vinculad~. ÇJU fundia·
sáo."administração pública" como-sinónimo
cional. de qualquer dos Poderes fe.derais e
de Poder Executivo, não_ obstante. portanto.
do Ministério Público da União.
·
a nossa discordância da redação constiwcioParágrafo único. A publicação de q~e
nal, resolvemos utilizá-lo "ipsis Iitteris", em
trata este ~rtigo é de responsabilic.laQe Qas
ràzão da nossa concordância com o espírito
_seguintes autoridades:
cOnstitucional de transparência e limpidez na
I - no Poder Legislativo - os_,DiretoresPte_stação dos serviços públicos praticados pe·
GeraKâo...Senado Federa_!, da Câmara dos
Deputa-dos e do Tribunal de Contas da
los Poderes estatais.
Para evitar. pois, tOda e qualquer dúvida
União;
de interpretação entre o teor deste_ projeto
I I - no Poder Executivo:
e a previsão constitucional, repetimos, literala) adminstração direta- a autoridad~ administrativa responsável pela política de pesmente, a r.edação do art. 37, caput, da Lei
das leis. ·
soal no serviço público civil e no serv-iço público militar;
. Cumpre-nos, ainda ressalvar. a título preventivo,__ q_ue_ qualquer eiva de inconstituciob) administração indireta - o Presidente_,
ou ocupante de cargo equivalente,- da enlÍ·
nalidade apontada neSte projeto de lei no
que diz respeito à lesão ao princfpio da indedade;
III- no Poder Juriciário ~ os.Dii-eto.res-. pendência: dos Poderes é de todo infundada,
haja vi_Sta que o Poder Legislativo ao votá-lo
Gerais do Supremo Tribunal Federal e Tribu. está, apenas, executando seu dever constitu·
nais Superiores;
clonai, traduzido no sistema de freios. e conIV- no Ministério ·Público -'da União--:trapesos· ou "cheks and balances", que lhe
o Secretário-Geral.
.
confere o ónus de, por via da lei, controlar
Art. 3" O descumprimento ·do _disposto
o exercício do Poder estatal pelo Executivo
nesta lei e a informação incorrâa implicam
improbídade_adminstrativa incon:endo ores-- e pelo Judiciário.
ponsável na penalidade da demissão a bem
Por outro lado, não há de se negar a manudo serviço público.
tenção da integridade da autonomia_dos Três
Art. 4'-' A obrigação prevista no caput do
Poderes com a aprovação deste projeto ora
art. 2" desta lei será observada sempre que
submeti~o â deliberação do Congresso, não
houver alteração das formas de remuneração
havendo, em nenhum momento, qualquer
e da retribuição peçuniária por (orça de nor:"capitis diminutio" desses Poderes.
ma jurídica, negociação, acordo, arbitramen·
Em seuconteúdo, o projeto de lei é bastan·
to e dissídio.
ArL Y A primeira ·publicação das forte simples, sucinto e direto. Pretende criar
a obrigatoriedade de publicação de toda e
mas de remuneração e de retribuição pecuDispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos vencimentos, salários~ soldos, gratificações, vantagens adicionais,
verbas de representação, comissões, jetons, ajudas de custo, diárias, acréscimos
pecuniários, remunerações e toda e qualquer forma de retribuição pecuniária, na
administração públiea direta, indireta,
- {nclusive a superviosionada e a vinculada,
ou fundacional, dos Poderes federais, e
no Ministér-io Público da União.
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qualquer forma rcmuneratória no serviço público _e prevê a aplicação de sanções, sem
prejuízo da ação penal, à autoridade que,
responsável pela publicação, descumprir a
obrigação legal.
Com este teor, pretendemos proporcionar
aplicabilidade total, com a produção ampla
de seus efeitos jurídicos. ao comando normativo insculpido no caput do art. 37 da nove]
Carta Magna Qrasilcira, classificado como
norma jurídica de princípios programáticos.
Sala das Sessões. 19 de abril de 1990. Senador Alfredo_ CaJJlJ)Os.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - Decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
-Os projetas de lei que acabam de ser lidos
vão às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Sobre a mesa, requerimento dç urgência
que será lido pelo Sr.

1~·

ORDEM DO DIA
As matérias constantes do Ord~m do Dia
da presente sessão, de acordo com o disposto
no art. 383, alíneasg C h, do Regimento lnter·
no, devem ser apreciadas em sessão públíc-d.,
sendo a votação procedida por escrutínio secreto.
Item 1:
_ Discus~_c1ío, em turno único, do parecer
da Comissão de Assuntos Económicos
-~~--sobre a Mensagem n~ 91, de 1990 (n"
330/90, na origem), de 19 de março do
corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberaç-ão do Senado Federal a escolha do
--- Dr. EHseu· Martins, para exercer o cargo
·,de- Difetor de Fiscalização do Banco
qj~~l~o BrasiL
Sobre_ ª_.~p.esa, parecer que será lido pelo
Sr.]" Se_cretário.
- Ê_lido Q segufnte

Secretário.

É lido o sequinte
REQUERIMENTO N• 74, DE 1990

Senhor Presidente:
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alinea __c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara_ n'·' 59, de 1989
(n~ 1.246/88, na Casa da origem), que altera
os arts. 176 e 177 da Lei n" 4.737, de 15 de
julho de 1965, que institui o Código Eleitoral,
com as alterações promovidas pela.<> Leis nu•
6.989, de 5 de maio de 1982, e 7.332, de
1" de julho de 1985, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. Ronan Tito --Fernando Henrique Cardoso
- Odacir Soares - Mauro Borges - Afonso
Sancho.
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento que acaba de ser lido será
votado após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. lo Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 75, DE 1990
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, no dia 18 de abril do c.orrente ano.
Brasllia, 19 de abril de 1990. -Senador
Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nelso_o_Carneiro)
- O requerimento que acaba de ser lido vai
ao exame da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A PresidênCia infOrffiá.ãos Srs. Senadores
que após esta sessão haverá uma sessão do
Congresso Nacional a que todos os Srs. Sena·
dores deverão comparecer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se â

~l'ARE'CER

N• 82; DE 1990

A. CóntiSsão_-de Assuntos Económicos, em
votação secreta realizada a 4-4-:90, aprecian·
do o Relatório apresentado pelo Senhor Se·
nadar Meira Filho sobre a Mensagem n" 91,
de l99a_,.çl0 Senhor Presidente da República,
opina pela ã.piovação da escolha do Senhor
Elísc.u Martins, para exercer o cargo de Dire!or de Fiscalização do Banco Central doBrasil.
Brasflia, 4 de abril de 1990. -Alfredo
Camjxls. Presidente - Meira Filho. Relator
-Mário Cõvas-- José Richa- Hugo Napoleão - Edison Lobão - Wilson Martins Irapuan ·e_ostà 'Júnior - Jamil Haddad João Menezes - JOrge Bornhausen.
O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não _havendo quem peça a palavra, encerro
a djs_c_us_s_ã_Q._
Em votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem qualquer lugar no plenário para varar.
Todos-os Srs. Senadores já votaram?
-------

--

(Procede-se a votação.)
-

-

-

-

-

- -

O~ SR. -PRESIDENTE. (Nefson Carneiro)
-Votaram SIM 36 Srs. Se_nadores; e NÃO,
05. .
~
~
~·~
- Houve 2 abstenções.
Total: 43_votos.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-I~e_m_2:

Discussão em turno único, do parecer
da Comissão de Assuntos Económicos
sobre a Mensagem n~ 92, de 1990 (n"
331/90, na origem), de 19 de março do
··--cOrrente ano, pela qual o Senhor Presi~
·den_te da ~epública submete ã deliberação dq Senado Federal a escolha do
Dr. Joubert Furtado, para exercer o car-- gó de Diretor de Administração do Ban.co Central do Brasil.
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Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo
Sr. 1" Secretário.

é

lido o seguinte

PARECER N• 83, DE 1990
A Comissão de Assuntos Econômicos, em
votação secretar realizada a 4-4-90, aprecian-do O Relatório apresentado pelo Senhor Senador Irapuam Costa Júnior sobre a Mensagem n~ 92/90, de 1990, do Senhor Presidente
da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor Joubert Furtado, para exercer
o cargo de Diretor de Administração do Banco Central do Brasil.
Brasl1ia, 4 de abril de 1990. - Alfredo
Campos, Presidente --lrapuam Costa Jú~
nior, Relator- Meira Filho- Mário Covas
-José Richa- Edison Lobão- Hugo Napoleão - Wilson Martins - Jamil Haddad João Menezes e Jorge Bornhausen.
O SR. PRESID_ENTE (Nelson CarneirO)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Solicito que os Srs. Senadores ocupem seus
lugares para procedermos à votaÇão pdo sistema eletrônico, (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já" votaram?
(Prodece-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 39 SrS. Senadores; e NÃO,
2.
Não houve abstenção.
Total: 41 votos.
A Mesa comunicará ao Senhor Presidente
da República o resultado da votação.

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peça
a V. Ex· que registre o meu voto "sim"
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Constará dos Anais.
.
_
Passa-se agora, a votaçãO do Requerimento de Urgência n" 74, de 1990, lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara rt'
59, de 1989.
OsSrs. Senadores que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento,_a matéria constará da Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de_ amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LE1DO SENADO
N• 193, DE 1989
(TI-amitaildo em- conjunto com os
Projetas de Lei do Senado n• 255 e 279, de 1989.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado no 193, de 1989. de autoría
do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
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o estatuto da criança e do. adolescente, e dá
outras providências, tendo ·
PARECER, sohn" 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, favorável ao pro·
jeto e âs Emenda n~· 3,5,7 a 10,12, a 18,20
a 22,24 a 36 e às de n"• 1 e 19, nos termos
de subemeridas que oferece; contrário às de
noS 2 e 6; e pela prejudicialidade das de n"'
4,11 e 23 e dos Projetas de Lei do Senado
ll 255 e 279, de 1989.

PROJETO DE LEI DO-SENADO
N" 279, de 1989
(Tramitando em conjunto com os
PiOjritos de Lei do Senado
n'•193 e 255, de 1989.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do__Senado n~· 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera_ os
arts. 32 e: 34 da Lei no 6.697, de 10 de outubro
de .l279, que institUi o Código de MenOres,
dando lhe nova redação na conformidade da
Constituição Federal em seu ~apítulo VII,
arts. 226, § 3", e 227, caput, tendo
PARECER, sob n~· 48, de 1990."da
- Comissão Temporária, pela prejudicia·
lidade.

'

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N'' 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os
Projetes de Lei do Senado
n~" 193 e 279, de 1989.)
Discussão, ení turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 255, de 1989, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- comissão Temporária, pela prejudicià·
!idade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Está encerrada a sessãO.
(Levanta-se a sessáo às 19 horas e 10
minutos.)
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Aprova o Quadro de Detalbamento de
Despesa f.xada no Crédito Suplementar
aberto pelo Decreto n~ 99.138, de 12 de
março de 1990.
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno, e tendo em vista Q 9isposto no artigo
52, § 4~; da Lei n" _7.800, de 10 de julho de
1989, resolve:
Art. P Fica aprovado o anexo Quadro
de Detalhamento da Despesa fíxada no Crédito Suplementar aberto pelo Decreto n~
99.138, de 12 de março de 1990, em favor
do Senado Federal.
Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data
-de sua publicação, retroagindo seus efeitos
ao dia 12 de março de 1990.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 18 de altril de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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PORTARIA N• 5, DE 1990

PORTARIA N• 6, DE 1990

O Primeiro-Secretário do senado Federal.
no uso de suas atribuições regulamentares,
e tendo em vista o que consta do Processo
n" 015155/89-7, resolve:
·

O Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 574, § 6·.>, do
Regulamento Administrativo, resolve:
Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para
a realização das__trabalhos da Comissão de
Inquérito instituída pela Portaria n\' 1, de

Aplicar a pena de REPREENSÃO ao ser·
vidor THOMÉ FERNANDES DA SILVA,
matr(cula n\' 1.059, do Centro Gráfico do Se#
nado federal, com base do disposto nos arts.
555, I; 558, I e564, parágrafo único, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

Senado Federal, 17 de abril de 1990. Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário.

Senado Federal, 17 de abril de 1990. Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário.

O Dlretor-Gúâ:J-do Senado Federal, no
uso das atribuiçOes que lhe confere q art.

1990.

PORTARIA N' 6, DE 1990

I

I

TOTAL
4,087

I

283 do Regulamento Administrativo do Se·
nado Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 574, § lu, do mesmo Regulamento.
resolve:
Designar LUIZ DO NASCIMENTO
MONTEIRO, Diretor da Secretaria Administrativa, SARA RAMOS DE FIGUEIRE·
DO, Diretora da Secretaria Legislativa, e
EDGAR LINCOLN DE PROENÇA ROSA, Diretor da Assessoria, para, sob a presi~
dência do primeiro integrarem Comissã_o de
Sindicãncia incumbida de apurar os fatos
constantes dos Processos n~ 005124/88-3,
0!5261189-1 e 011044189-6.
Senado Federal, 11 de abril de 1990. José Passos Porto, Diretor-Geral.
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datilógrafo, Classe "C", Referência NM-25,
do Quadro Permanente, recorre, em grau de
recurso ao Excelentfssimo Senhor Primeiro1• Reunião Ordinária, Realizada
Diretor-Geral no Processo n'' 002321189-9,
em 30 de março de 1990
em que solicitou reconsideração da decisão
constante do Processo n~ 006508/88-0, onde
requereu averbação de tempo de serviço
As dez horas do dia trinta de março de
prestado a Fundação Pública para todos efeihum mil novecentos e noventa, reúne-se o
tos legais. O Parecer é aprovãOo. Eni seguiConselho de Administração do Senado Fedeçia, o Se_nhor Diretor da Secretaria Administrativa emite Pareceres pelo_ ~obrestamento
ral, sob a Presidência do Senhor JOSÉ PASSOS PORTO,_Diretor-Geral com a presença
para avaliação futura. aos Processos n•
daSenhoraFATIMAREGINADEARAU006229/89-1 em que os servidores Antônio
JO FREITAS, Diretora da Secretaria de Do- -Agildo Cavalcante e outros, Inspetores de
Segurança Legislativa, do Quadro de Pessoal
cumentação e Informação; e dos Senhores
LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO,
Iiia:tivOs do Senado federal, sOb regfrlle estaDiretrir da Secretaria Administrativa; EDtutário, requerem interpretação do Instituto
GARD LINCOLN DE PROENÇA ROSA,
de Isonomia, conforme estabelece a ConstiDiretor da Assessoria; MANOEL VILELA
tuição Federal, que lhes seja dado tratamento
MAGALHÃES, Diretor da Secretaria de
semelhante ao dos Inspetores de Segurança
Comunicação Social e NÍSIO EDMUNDO
dos Tribunais, Federal de Recursos, Superior
TOSTES RIBEIRO, Diretor da Secretaria
do Trabalho e Supremo Tribunal Federal e
de Serviços Especiais. Deixam de comparedos Inspetores de Segurança Legislativa da
cer, por motivos justificados, o Senhor NE_C:inrara dos Deputados, de acordo com o
RIONE NUNES CARDOSO, Seáetárioartigo 1" da Resolução 36/83 daquela Casa;
Geral, da Mesa e a Senhora SARA RAMOS
e n" 010431/89-6 em que Francisco Geraldo
DE FIGUEIREDO, Diretora da Secretaria
Soares Cavalcante, Agente de Segurança,
Legislativa. Dando início aos trabalhos o SeCLT, requer "com fulcro no art. 351, inciso
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor
II,§ 3~·, do Regulamento Administrativo, sua
LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO
readaptação, por transferência, para cargo
que emite Precer ao Processo n" 010723/89-7,
_ou emprego mais compatível com as atribui·
em que o Senhor Chefe do Serviço de Trail.sçóes que vem exercendo na Subsecretaria de
portes encaminha atestado médico do serviAdministração Financeira. O Relator respaldar Moisés Quinino Neto, Técnico Legisladou seu_s votos n_a circunstância de que a Douta Comissão Diretora designou Comissão E~tivo. da área de Transporte Legislativo, Classe Especial, NM-33, do Quadro CLT, Matrípedal (Ato 19-89) para o fim de reorganizar
cula 1.629. no qual o Dr. Norberto PriinO -=-os serviços Administrativos do Senado, sendo, portanto, prematura qualquer decisão,
de Souza dá conta de que o-servidor em apreço, ''vem fazendo uso de medicação psicofarSobre matérias, dessa natureza. Os Pareceres
macológica, não tendo condições para exersão aprovados. Continuando com a palavra,
cera função de motorista, em face do risco
como Relator, o Senhor LUIZ DO NASCI~
que o mesmo corre e conseqüentemente ouMENTO MONTEIRO profere Parecer so~
trem." Também instrui o feito. ofício n"
bre Processo n" Ol3994/88-3, em que o senhor
0283/89, do Senhor Diretor da Secretaria de
Diretor da Subsecretaria de Engenharia invoServiços Gerais, no qual solicita seja o servicando o disposto no inciso XIV, an. 7\ da
dor "submetido a uma junta médica, a fim
Constituição Federal, solicita orientação para
de instruir o processado e, se for o caso, reco--·~ elaborar as novas tabelas de plantão a que
mendar a sua readaptação de acordo com _ e~tâQ_-~~J.jeitos os servidores lotados nas Seos termos do art. 351, do Regulamento Admições de Usina Geradora de Instalações Elétrinistrativo do Senado Federal". O Relator,
case de _Instalações Prediais. O Relator opiconsiderando a situação de momentânea inna. no sentido de que sejam solicitados i:Í Subcapacidade_do servidor para o exerc(coio de
secretaria de Administração de ·ressoai, a~
suas funções; levando em conta a falta de
escalas de trabalho de todos os órgãos do
vaga no quadro para seu aproveitamento em
Senado, com- eXcessão. dos supervisionados,
condições adequadas, via alteração contrasujeitos-a turnos ininterruptas de revezamentual; e. atentando, finalmente a recomendato. E, ainda responder, salvo, as cspecifidção médica, opina, após a ausência do Excedades das tarefas típicas de cada setor, da
possibilidade do estabelecimento de turnos
lentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, pela
lotação em caráter excepcional do servidor
de trabalho e descanso semelhantes. Daí, então, poderá o Conselho decidir com maior
na Subsecretaria de Biblioteca e: atribuindolhe, tarefas de Auxiliar Legislativo. O Pare.conhecimentp de causa sobre a matéria. O
cer é ·aprovado. Ainda cQm a palavra, o SeParecer é aprovado. Concluindo, como Relanhor LUIZ DO NASCIMENTO MONTEItor, sua participação na renião, o Diretor da
RO. profere Parecer favorável ao Processo
Secretaria Administrativa expendeu Parecer
nu 004146/89-1 em que Onofrê Deco da Silva,
favorável ao Processo n" 016066/89--8. em que
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o Senhor Diretor da Subsecretaria de Administração de Pessoal encaminha expediente
do Diretor da Subsecretaria de SeViços Gerais, no qual solicita seja retificado "o Mapa
de Freqência do mês de maio de 1987 do
servidor Damião Galdino da Silva, Agente
de TranSportes Legislativo, Matrfcula n•
2583". O Parecer é aprovado. ProssegU:írido
os trabalhos, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor EDGARD LINCOLN
DE PROENÇA ROSA, que se pronuncia
favoravelmente ao_ pedido consusbtanciado
no Processo n9 000970/88-3, em q-ue JOsé LuiZ
Vieira Xavier, Agente AdministrativO, Matrícula n" 2155, Classe EspeciaT~ referencia
NM-32 do Quadro Permanente do Senado,
requer transposição do cargo que oCupa para
a Categoria Fu_ncional d~ Assistente Legislativo, com base no Ato da Comissão Díretora
n" 2, de 1973. O Parecer é aprovado. Comtinuando com a palavra, o Diretor da Asses~
soria exara Parecer contrário ao Processo n•
012812/89-7, em que Pedro Go-mes Salvador
e outros, ocupantes de emprego de Técnico
em Legislação e Orçamento, do Quadro de
Pessoal CLT, solicitam, com fulcro no § 1",
do Art. 39, da ConstituiÇão Fedei-a!, equipa:
ração de seus salijrios aos vencimentos_ çlos
servidores ocupantes dO Cargo de provimento
efetivo de assessor Legislativo, Parte Espe·
cial, do Quadro Permenente. Jusiticando a
pretensão, alegam que "há mais de 2 anos
se acham lotados na Assessoria do Senado,
onde, com atribuições e tratamento iguais aos
seus colegas assessores legislativos, vêm exe·
cutando, ao longo do tempo, frabaihos- de
assessoramento tais como elaboração de projetas, pareceres, escudos, discursos e outros
serviçqs similares". O Parecer é aprovado,
Finalizando, o Senhor EDGARD LINCOLN
DE PROENÇA ROSA opina -pelo arquivamento, por não haver o que -decidir do Processo n" 013206/89-3, em que José Ribeir-o
Filho, Artífice de Eletricidade e Comunicação, Classe "Especial", Referencia NM-30,
do Quadro Permenente do Senado, Matrí·
cu la 2049, protesta contra -a i-emuneraçào que
vem percebendo, Opina. ainda, pelo indeferimeitto ao Processo n~ 005971189-6, oim.. que
Tenisoy de Araújo Lima, Técnico em Legislação e Orç_am_e_nto, Classe "Especial", Ma·
trícula 2040, do Quadro Permanente do Sena·
do, reguei', em gra:u de recurso á Egrégia
Comissão Diretora, sua inclusão como bl!neficiário do Ato n" 26187. Os Pareceres são
aprovados. Nada mais havendo a tratar, às
doze horas, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da Reunião, lavrando
eu, MARCO AURÉLI_O DE OLIVEIRA.
Secretário, a presente Ata que, depois de
aprovada. será assinada pelo Presidente do
Conselho de AdministraçãO.
Sala de Reuniões, 30 de março de 1990.
-José Passos Porto, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
·sUMÁRIO
1- ATA DA 37' SESSÃO, EM 20 DE
ABRIL DE 1990
1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-ProjetO de Decreto Legislativo n"
63/89 (nu 123-B, de 1989, na origem), que
"ratífiCa OrundO Rotativo da Câmara ôos
Deputados, e dá outras providências".
-Projeto de Lei da Câniara n~ -91189
(n~ i28-B, de 1987, na origem), que "concede anistia às pessoas envolvida~ nos fatos-que menciona".
'
......_Projeta de Lei da Cámara n" 59/89,
que "altera os a,rts. 176 e 177 da Lei 09
4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu.
o Código Eleitoral, com as alterações pro-

movidas pelas Leis n\'s6.989, de 5 de maio
de 1982, e 7.332, de 1" de julho de 1985,.
e dá outras_ providências".
-Projeto de Lei da Câmara n" 70/89,
''que altera o art. 3~· da Lei n'·' 6.849, de
12 de novembro de 1980, que fixa os valo'res de retribuiçã:o da Categoria Funcional
de Agente de Vigilância e dá outras providências".
1.2.2- Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n" 31/90,
de autoria do Sr. Senador Francis_co Rollemberg, que acrescenta parágrafo ao
art. 12 da Lei n" 8.024, de 12-4-90, que
"institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros e dá outras providências", renumerando-se as demais.

1.2.3 - DiSçurSO: do E"p_ediente
Senador LOURIVAL BAPTISTA Homenagem ao professor José Silveira,
fundador do Instituto Brasileiro para Investigação do Tórax (IBIT).

1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n~ 193/89,
de au{oría- do_ Senador R.onan Tito, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
(Tramitação em conjunto com os PL n.s
255 e 279/89.) Em. fa~ de.di_sçu_ssão (4'
sessão):.
.
-Projeto de Lei do Senado no 255/89,
de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que- institui o Cócligo de Menores e dá
outras providências. (Tramitação em conjunto com os PL n~~ 193 e 279/89.) Em
fase de discussão (4' sessão).
-Projeto' de Lei dO Senado n" 279,189,
de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera os ar_ts.. 32_e 34 ~a Lei n" 6.697~
de 10 de outub(Q de 1979, que institui
o Código de M~nores, ~an.do-lhe_ nova r.edaçâo na confor_Il!-i9a,de da O::ms!ituição
Federal em seu Capítulo VII, arrs. 226,
§ 3"~ e227, caput-. (Tramitação em conjunto com os PL n·~ 193 e 255/89.) Eni fase
de discussão (4• sessão).
I .3.1 - Disturso~ após a Ordein do Dia
Senador JARBAS PASSARINHO Subsídio às ind_úst.ri;ls produtoras de alumínio.
Senador MAURO BOE.GES - Má
qualidade de vida do povo brasileiro.
Senador HUMBERTO LUCENA Seca que atinge a- região Nordeste.

Senador RAIMUNDO LIRA -

Seca

no Nordeste.

Senador MAURO-B'ENEVIDES-..:..::
Apelo pela manutenção de representan'tes do Banco do Nordeste e do Banco
da Amazónia, como membros do Canse~
lho Monetário Nacional.
Senador MARCONDES GADEUIA
-~seca no Nordeste.
Senador JUTAHY MAGALHÃESDeclarações do porta-voz da Presidéncia
da República sobre o pronunciamento fêíto pelo Deputado Ibsen Pinheiro. -- Senador NEY MARANHÃO - Artigo do- jonlalisra João E:ffiflío Falcão sob
o título A coerência de Itamar.
·Senador TEÓTONIO- VILELA FfLHO- Liberação de recursos, pelo Governo Federal, para a indústria da construção civil e para os consórcios.
Senador OD_ACIR SOARES -Situação do setor hospitalar no Município de
Vilhena, RO.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da pró"ima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE .DO SE·
NADO FEDERAL
- N"~ 45 a 52/90.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE~LÍDERES DE

PARTIDOS
5- COMPOSiçÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Abril de 19\'D.
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Ata da 37~ Sessão, em 20 de abril de 1990
4~

Sessão Legislativa Orâinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Jutahy Magalhães
nos fatos que menciona", foi""submetido à
gresso Nacional foi ínstitu:íclo pela Resolução
delióeração do Congresso Nacional pelo Pon" 18, de 1971, alterada pelas Resoluções n~~
der Executivo. AprovadO na Câmara dos De68, de 1978. 70. de !978, e 22, de !979, com
putados, veio a proposição ao Senado Fedeo objetivo de prover recursos destinados ao
Passarinho - Alexandre Cos.ta - Afonso,
seu aparélhamento, à solução do problema ral, para revisão, por força do disPosto. no
·
Sancho- Lourival Baptista-:- Mauro Bor·· habitacional, aos programas de assistência so- art. 65 da Constituição.
Cuida o art. t· do Projeto da concessão
ges - Irapuan Costa Junior - Pompeu de' cial e à melhoria das condições de trabalho
Sousa - Mendes Canale.
de deputados e servidores. Lembra, ainda, de anistia às '-'pessoas envolvidas,. direta ou
que, por se tratar de_ um Fundo, deve o Con· indiretamente, nos episódios ocorridos na ci·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu· de Sousa)
gresso Nacional, em laCe do disposto no art. dade do Rio de Ja~eiro, no dia 25. de junho
- A lista de presença acusa o compareci36 do Ato das Disposições Constitucionais de 1987, relacionados com o atentado ao Premento de 1OSrs. Senadores. Havendo númeTransit6fíãSTAIYCT), proceder à sua ratifica- sidente da República e sua comitiva". A anisro regimental, declaro aberta a sessão.
ção até dois anos, con'iados da promulgação tia volta-se, pois, para os atos antijurídicos
So_b_ a proteção de Deus, iniciamos nosSos
da Constituíção Federal, pois, se não ratifi- que possam ter sido pra·tlcados por tais pestrabalhos.
, _
cado nesse. prazo, será considerado extinto. soas, "capitulados na Lei de .Segurança NaO Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do
Esta a razão exclusiva da apresentação do cional''.
O parágrafo único do art. 1~ determina,
Projeto sob exame. nada mais havendo a conExpediente.
como conseqüência da anistia, o arquívamensiderar sobre a matéria.
É lido o seguinte
Assim; tendo em Vista que a Ptoposição to dos procedimentos policiais e judiciais em
visa ao cumprimento de dispositivo constitu- tramitação. .
A mensagem do Poder Exec9tivo que encional, e que está em consonância com os
EXPEDIENTE
-reqUiSitos de constitucionalidade, juridicida- caminhou ao Congresso Nacional a matéria
PARECERES
de e regimenta!idade, opinamos pela sua foi acompánhada de exposição de motivos,
na· qual se lê que "a anistia é ato de magnaniaprovaçãO.
PARECER N• 84; DE 1990.
midade e visa a proporcionar o.apaziguamenSala das Sessões 19 de Abril de 1990. Cid Sabóia de Carvaltao, P,res~derne ,- Jutahy to <;Jos ânimos sociais".
E o r~latório.
Da Comis~o de cOnsti~uiçãP, Justiça'
Magalhães, Relator-João.Castelp- Wilson
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto
Martins - Aluizio Bezerra - Lourival Bap,
Voto do Relator
Legislativo 1)"_63, de 19:89. (n? 123~B, de·
tista- José Paulo Bisol- Francisco RollemA anistia é juridicamentê entendida como
1989, na origem), que uraíifica o Fundo
berg - Edison Lobão - Carlos Patrocínio causa de extinção de punibilidade. A extinção
Rotativo da Câmara dos 'Deputados, e
- Maurício Corrêa.
_de punibilidade é definida por juristas renodá outras provid~ncias" .'
mados como a renúncia do direito de punir,
PAR~CER N9 85",-DE 1990
Relato~: Senador Jutahy ~agalhães
.atribuído no ordenamento jurídico ao EstaDa Comissão de Constituição, Justiça do.
Tratã-se de Projeto de Decreto Legislativo ;
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
O que conduz à anistia? Qual é seu fundaque ratifica o Fundo Rotativo da Câmara das
Câmara n• 91, de 1989 (Projeto de Lei mento ou mesmo qual é seu fÍm último? Au·
Deputados, e dá outras providências.
Jlfl88-lJ, de 1987, na Câmara dos Depu- relino Leal, citado pelo celebrado E. MagaO Projeto, já aprovado por aquela Casa, ··
tado~), gue "concede anistia às pessoas lhães Noronha, assevera que ''o fim da anistia
foi encaminhado ao Senado Federal, nos terenvolvidas nos fatos que menciona,..
é o esquecimento do fato ou dos fatos crimimos do.art. 134 do Regimento Comum.
Relator: Senador Edison LobãO
nosos que o poder público teve dificuldade
Em sua juStifiCação, -a MeSa da Câmara·
O Pr_Qjeto de Lei dã Câmara n"91, de 1989, de punir ou achou prudente não punir". Juridos Deputados, autora do Piojeto, esclareceque «concede anistia às pessoas env?IVidas dicamente, em seu entender, "os fatos dei·
que o Fundo Rotatívo daquela Casa do Con-

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS.SRS. SENADORES:
.
Leopoldo Peres- Olavo Pires- Jarbas
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xam de exisfir; o Parlamento passa uma es-

desacordo c_om aquilo que hoje o nosso orde-

ponja sobre eles. Só a História os recolhe".

namento-pà!vê.

que a anistia aplica-se, em regra, a crimes

ção do PrOjeto de Lei da Câmara

A precisa assertiva acima, ajunta Noronha

-

Por todo o exposto, votamos pela aprovan~

91, de

Sábado 21

1395

5ões do _Congresso ~acional, respectivamente.
Isto posto, opinamos pela aprovação ·da
proposição sub juidice, manifestando-nos faV9ravelmente quanto ao mérito e juridicidaçle.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1~90._
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Maurício Corrêa, Relator - Aronso Sancho
- .Jutahy Magalhães - Wilson Martins Aluiz:io Bezerra - Mauro Benevides -·José
Paulo Bisol - Mansueto de Lavor - Fran.
cisco Rollemberg - Carlos Patrocínio.

políticos, .,tendo por objetivo apaziguar pai1989.
Sala das Comissões, 19 de Abril de 1990.
xões coletivas perturbadoras da ordem e da
tranqüilidade social".
__ -~Cid Sabóia de .Carvalho, Presidente- Edison Lobão, Relator-_ Francisco Rollemberg
A moldagem do institUto da anistia feita
pelos juristas citados parece adaptar-se com
--- Carlos Patrocínio - Maurício Corrêa exatidão ao Projeto de Lei sob exame. AtraJoão Castelo- Jutahy Magãllláes - Wilson
vés dele, o Presidente da Repúhfica encaMartins- AluiziO Bezerra- Lourival Bapmínha à deliberação do Congresso Nacional
tista- José Paulo Bisol.
proposta de anistia dirigida para comportamentos de pessoas tipificados na Lei de SeguPARECER N' 86, DE 1990
rança: Nacional. Taís comportamentos, é
PARECER N· 87, DE 1990
Da
Comissão de Constituição, Justiça
ocioso dizer, voltiram-se contra a pessoa do
Ciçladania,
sobre
o
Projeto
de
Lei
da
Oa
Comissão de Constituição, Justiça
e
próprio Presidente da Repúbtica.
Câmara n~ 59, de 1989, que "altera os
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
A questão-{delicada. 'Por Úmc lado, a deliCâmira no 70, de 1989 que "altera o art.
arts. 176 e 177 da Lei n" 4.737, de 15
beração a favor da proposição em tela, ensede julho de 1965, que instituiu o Cód.igo
3~ da Lei 11" 6.849, de 12 de novembro
jando a concessão da anistia para os a tos nela
de 1980, que fixa os valores de retribuição
Elei.toral, com as alterações promovidas
individuados, ao tempo em que atende ao
pelas Leis n~ 6.989, deSde maio de 1982,
da Categoria Funcional de Agente de Videsejo da pessoa do Presidente da República,
gilância e dá outras providên~ias''.
e7.332, de J~dejulhode 1985, e dá outras
pode estar olvidando a instituição que ele
providências".
R~latQr: Senador Leite Chaves
representa, bem assim a proteção que se
Relator: Senador Maurício Corrêa
O presente ProJeto de Lei, de iniciativa
há de dar ao Chefe de Estado, em benefício
do Senhor Presidente da República, foi encaA legislação eleitoral em vigor determina
tambéni das demais instituições.
minhado ao .Congresso Nacional com a MenPor outro lado, em pleno início de novo qUe na contagem dos vOtos, nas eleições pelo
sagem n1' 391, de 1985, e obteve+ na Câmara
governo, o apaziguamento de "paixões cole- sistema proporcíonal ,- computar~se-á para a
legenda aquele. em que o eleitor faça a i~dica
dos Deputados., pareceres favoráveis de todas
tivas perturbadoras da ordem e da tranqüias comissões a que foi sllbffietido, encerrando
lidade s_ocial" apresenta-se não somente reco- ção da m~sma, apesar de ter escrito. o nome
sua tramitação naquela Casa cOm a aprovamendável, mas sim um elemento indispen- ou o numero de_ candidato d.e outro partido.
çãq, pelo Plenário, na. Sessão de 28 de novemA proposição em comento, oriunda .da Câsável para que a paz social não seja afetada
bro de 1989.
mara dos Deputados, objetiva dar nova discipor eventos apagados no tempo.
Oart. 3'·'da Lei n"6.849,de 12de novembro
Há, outrossim, um terceiro aspecto a consi- plinação à referida matéria, por intermédio
de 1980, que o projeto pretende alterar, já
derar, para.lelamente aos anteriores, qual se- da supressão do inciso V do art. 176 da Lei
rii• 4.737; de 15 de julho de 1965, que instituiu foi objeto de duas modificações anteriores,
ja a opção entre conceder a anistiá pleiteada,
como risCo de estimular comportamentos an- o. Código Eleitoral, hem· conio da modifica- Contidas nas Leis n•.••6. 972, de 14 de dezembro
de 1981 e 6.998, de 7 de junho de 1982.
tijriifdicos semelhantes ou ne&â-lã, deixando ção· do inciso II e adição do inciso III, renuAs referidas modificações visaram atenuar
merando-se os demais, ambos do art. 177 do
de lado o caráter humano e o caráter social
a exigência do nível de escolafidade. de s~
m"es.mo diploma tegal.
que hão de cercar .o exercício do direito de
série para 4' série do l" grau, bem como estaDessa forma, será contido o yoto para o
punir do Estado.
belecer eXigência.de 1 (um) ano ·de expeEntendemos que a matéria deve ser exami-. candidato Gujo nome ou número for escrito
riência profissional,
nà cédula, a despeito de que seja indicada
nada no contexto atual das relações políticas
Apesar dessas modificações~· aquele dispoe.s,ociais de nosso pais, que a albergam ampla- legenda de .outro partido.
Sitivo continua contendo exigência que difiTem o projeto de lei em apreço a justifimegte, dentro do clima de entendimento, de
paz social e de. união de esforços de todos, cá-lo, em sfntese, o argumento de que "as culta a sua implementação, como se depreende da leitura, na Exposição de Motivos do
regras eleitorais devem privilegiar acima de
na busca da solução dos problemas nacionaiS
Senhor MiriiStro Extraordinárfo para Assu,ntudo a intenção do voto do eleitor'', acrescendo presente.
tos de_Administração, do seguinte trecho: "A
tando-se, em seguida, que "a-tradição eleitolnexiste óbice de natureza constitucional
rá.l brasileira comprova que a eleitor vota pre- despeito do enorme _esforço qo.e vem sendo
à tramitação e aprovação da matéria, obriferencialmente em candidatos e não em parti·
desenvolvido pela Funcep e Academia Naciogada que está a concessão da anistia na comdos".
nal de Polícia, temos registrado dificuldades
petência da UniãO (CF, ~rt. 21, XVII) e do
de caráter técnico-operacionais,_ que impossiEm que pese salieritar-se que·outras quesCongresso Nacional, cOrri a sanÇáo dO-Presitões ainda obscuras.na lei eleitoral, não são·· bilitam o atendimento ao -nOsso objeto básicodente da República (CF, art. 48, VIIJ). Não
qual sefa: j>cider a Ad~íõistÍ"açào, no menor
tratadas no mesmo, corroboramos com esse
há, ad~mais, obstáculo em nível infraconstipensamento, entendendo, por outro lado, esforço de tCmpo possível, sUprir: ·em todo
tuciOmil para o éxito da proposta. A anistia
que, sendo o candidato quem veicula e defen- o Território Nacional, as necessidades daqueestá expressamente abrigada, como causa de
de a proposta partidária durante a campanha, la mão-de-obra".
extinção de punibilidade, no art. 107, inciso e procura concretizá-la, uma vez obtido êxito
Com eTeito, a simplificação do- Processo
II, do Código Penal Brasileiro.
no pleito eleitoral, impõe-se o cômputo do
de seleç_ão representado pela eliminação do
Cumpre, ainda, observar, que a própria
voto em seu favor, mesmo que ocorra diver"curso de formação profissional promovido
Lei n'' 7.170, de 14 de dezembro de 1983,
gência na· manifestação do voto eiltre o nome
pela Academia Nacional de Polícia" torna
que "define os c"rimes contra a segurança naou núm"ero do candidato e o partido indicado,
cél~re o recrutaQl.ento do contip.gente necescional, a ord~m política e social, estabelece
pois são as eleições, ainda que proporcionais,
sário ao preenchimento dos cargos em quesseu processo e julgamento e dá outras proVidestinadas a eleger candidatos, e não par- tão.
dências", em· seu art. 6", prevê a extinção
t).dos.
Parece~ nos que a fórmula encontrada para
da punibilidade dos crimes nela previstos no
Constitucionalmente, o projeto encontra
avaliação fiilal dos estágios pfobatórios do
caso de anistia (inciso II).
amparo nos arts. 22, inciso I, e 48 da Magna
p~soal ingressado mediante concurso públiNão se está, portanto, com a presente proCarta, que insere.m a _p~esente m~~éria na co é satisfatór~a e. atenderá às exigências do
posição, praticando inovação legislativa em competência p~vativ~ da União e nas atribui- serviço público.·
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II- contratos firmados d-e 1" de janeiro
de 1980 a 31 de dezembro de 1984: 1.100
VRF;
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liIII- contratos firmados de 1'·' de janeiro
quidez dos ativos financeiros e dá outras de 1985 até a data da vigência_desta Lei: 1.500
prol'idências.
VRF.
Art. 3" Nos financiamentos contratadoS
Faço saber que o Presidente da República até 28 de fevereiro de 1986, não enquadrados
adotou a Medida Provisória n" 168, de 1990,
nas condições fixadas no artigo anterior, a
que o Congresso ·Nacional aprovou, e eu,
transferência será efetivada mediante a asNelson Carneiro, Presidente do Senado Fe-· sunção, pelo novo mutuário; da metade do
dera!, para os efeitos do disposto no pará- saldo devedor contábil da operação, atuali·
grafo único do art. 62 da Constituiçáo Fede- zado "pro rata di e" da data do último reajuste
ral, promulgo a seguinte Lei;
até a data da transferência.
--O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
§ -to A tr8.nsferêilcia, nOs casoS deste-arti-O -ExPediente lidO vai à publicação.
go, se efetivará mediante a 'contrataçãO de
Sobre a mesa, projeto que sei-á lido pelo
Art. 12 Pelo prazo de 180 (cento e oiten- novas operação, que deverá ob~ervar as norSr. lu Secretário.
ta) dias, a contar da publicação da Medida
mas em vigor relativas aos financiamentos
É lido o, seguinte
Provisóiia que_ deu origem a esta Lei, as con- doSFH.
tas
e
depósitos
denominados
em
cruzados
no·
§ 2!' Nas transferências de que se trata
PROJETO DE LEI DÓ SEIIIADO
vos_sáo passíveis de transferência de titulari- este artigo, as instituições financeir_aS fiCam
N• 31, DE 1990
dade, observadas as condições especificadas dispénsadas da observância das seguintes exiAcres_centa parágraro ao- m;t. 12 d1) Lei
nos _arts. s~. 6" e 7", para fins de liquidãção
gências:__
_
n• 8.024, de 124-90, que '"institui o crude dívidas e operações financeiras comprovaa) limite máximo de preço de venda ou
zeiro, dispõe sobre a liquidez dos alivos . damente contratadas antes de 15 de março
de avaliação do imóvel financiado;
financeiros e dá outras providências'', rede 1990.
b) limite máximO de ·preço- <:le- vefldã. ou
numerando-se os demais.
Parágrafo_ único. O Banco Central do _de avaliação do imóvel financiado;
Brasil estipulará a ·documentação necessária
c) localização do imóvel no domicflio do
O Congresso Nacional decreta:
paf'a iecoôliecimento da obdg-ação, definindo
comprador;
Art. 1" Fica acrescentado ao -art. 12v da
os instrumentos e mecanismos de transfetênd) contribuição ao Fundo de Assistência
Lei n" 8.024, de 12-4-90, o seguinte parágrafo,
Habitacional- FUNDHAB.
renumerando-se os demais:
· - d~ da titulãridade dõs depósitos.
.......... .-::.........-............................. ; ..... ~
§ 1~ O disposto· no caput deste artigo se
,§- 3'' As-transfefênCia qUé, à data da puaplica à quitação ou abatimento-do saldo de·
blicação desta Lei, tenham sido celebradas
· vedar de imóveis financiados pelo Sistema
entre o mutuário e o adquirente, sem interveLEI N<· 8.004, ~DE !4 DE MARÇO DE 1990.
·FinanCeiro da Habitação, inclusive nos casos
niência da instituição financieira, serão reguDispÕe sobre tl-3~sf~êÓ.ci3 de f'mancia- larizadas nos termos desta LeL
abrangidos pela Lei no 8.004, de 14-3-90.
meDto no âmbito do Sistema Financeiro
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
Art. 4'·' Para efeitos desta Lei, considede t:Jabitação e dá outras _providên_cias.
de sua publicação.
ra-se o Valor de Referência de FinancianíenArt. 3" Revogam-se as disposições em
to (VRF) aquele que, â época da contrataÇão
O Presidente da República
original, tenha sido indicado no contrato co~n.trário.
_Faço saber que o Congresso Nacional demo referencial para efeito de atualização mo. Ju_stificaçio
creta e eu sanciono a seguinte _lei:
Art. l'' __ O mutuário do Sistema Financei- netária do financiamento.
Art. 5? O mutuário do SFH, que tenha
0 pre~ente projeto de lei tem inegável 8.1- ro de_ Habitação ~ (SFH) pode transferir
firmado contrato a.té 28 de fevereiro de 1986,
a terceiros os dire~tQS ~.o'=!rigaçõçs-decorren·
'cance social, ao permitir que -os mutuários
poclei-á, qUalquer t·emPo.-liquidilr anteciPado-$Ftj possam utilizaneosreoorsQ~r}!m cru- · tes do respectivo contrato, observado o disdamente sua dívida, mediante o paga_mento
zados r;rovos na quitação do saldo ·deyedor
posto nesta Lei.
·
de valor correspondente à metade do saldo
do_ finã.nciamento:
Paiágrafo U.nico. A formalizaç-ão de ven0 projeto de Ieí contribui aiilda pará a saú· da, pt:_omessa de venda, cessão ou promessa devedor- contábil da operação, atualizado
"pro rata díe" da data do último reajuste
de financeira do Sistema. Isto_, porque, no
de ce_ssão relativa a imóvel gravado em favor
até a data de liquidação.
prese;nte mês, o reajuste de 84,32% no saldo
de instituiçâO financeira do SFH dar-se-á em
§ lo A critério do n1utuário, a liquidação
devedor dos financiamentos n-fo terá a con~
ato concomitarite à -transferêiicia _do financia-·
trapartída de igual reajuste na~ prestações
menta re~pectjvo~ com a jnterv!!niênciaobriw -antecipada poderá ser efetivada, alternadamente; mediante o pagamento :do. montante
da casa própria, visto que não haverá reaj~te_ . gatória da in_gituiç~o finan,ciadqra, tp.ediante
equivalente ao valor wtal das mensalidades
de salários. Estimativas· da Abecip ~Assoa assunçãO,,pelo novo mutuário,_ do saldo
vincep.das.
._
.
_
cia·ção- Brasileira: das Empresas de_ Crédito· devedor GQn1á_bj(_d_a operação, observados os
· § 2? O valor da mensalidades(§ 1?) corImobiliário e Pqupança indicamque_em con- · requisitos legais e regulamentares para o fiseqüência desse descompasso, o saldo devenanciãmentoda casa própria, vigentes no mo- responde à' soma dos encargOs devidos men·
dor- residual de tQdos_os contratos p·assou de· -menta da transferéncia, ressalvadas as sfiua- S<llmente' pelo mutuário, em decorrência do
Cr$ .900 bilhões para Cr$ 1,3 trilhões. Há
ções previstas nos artigos z~ e 3\' desta Lei.
conjunto de obrigações componentes da ope~
portanto, um "rombo" adicional de Cr$ 400
Art. 'J.9 A transferência dar-se-á medianração. Esse valor será, para essa. finalidade,
bilhões que poderá ser senSivelmente minoreajustado "pro rata die", com base nos índite simples sub:.tituição do devedor, mantidas
rado com a aprovação do presente projeto. · para 0 nov-o mutuário_ as mesmas condições , ces de atualização dos depósitos de poupança, acontar do dia l\' do mês do. último reajusOu tio méritO dó prOjeto é o de não propi- - e encargos do contrato origiqal, _~esde que
ta(l].Cnto até a data de _liquidação da dívida.
ciar qualquer elevação ·da Ifquidez na ec~no:- _ se trate de financiamento destinado à casa
mia, visto que haverá simples transferência .. -próPria, CUjo valOr original não Últrapasse
~kt. 6"
disposto nos arts: 1~' e 3°- e s~
de titUlaridade;· os -recursos em 'cruzados con- . os_~eguin~e~ limites:
- somente se aplica-nos contratos que tenham
cláusulas de cobertura de e_ve_ntuais saldos
·
I - contratos firmados até3l de dezembro
tinuarão bloqueadbs.
devedores residua·is Pelo FundO de CoffiperiSala das SessõeS, 20 de ·maíb -de 1990. - - de 1979; 750 Valores de Reíerênciade Finan~
sação de Variaçõe·s-Salariais -FCVS.
Senador Francisco Rollemberg.
·
Ciamento - VRF ( art. 4\');

LEGISLAÇÃO CITADA

Feitas estas considerações, e não havendo
objeções quanto a seu mérito, somos favoráveis à .a.provãção do Projeto de Lei da Câmara
n" 70, de 1989.
·
É o parecer.
Sala das Sessóes, 19 de abril de 1990~_
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Leite
Chaves, Relator - Afonso Sancho - Jutahy
Magalhães - Wilson Martins -- Aluizio Bezerra- Mauro Benevides- José Paulo Bisai
--Mauricio Corrêa -- Mansueto de Lavor
--Francisco Rollemberg - Crurlos Patrocí, nio.
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Art 7" Os abatimentos-de que tratam os
arts. 3'; e S' serão suportados pelas instituições
financeiras, ·em valores equivalentes a vinte
por cento do saldo devedor contábil, atualizado na forma dedinida nesta Lei, podendo
ser diferidos em vinte semestres. Às parcelas
remanéscentes dos abatimentos, de responsabilidade do FCVS, poderão, a critério das
instituições finãilceiras, ser por-estas- suportadas:
Art. s~ No ca:so de descontos em contratos celebrados com recursos de repasse do
extinto Banco Nacional da Habitação BNH, será concedido, pela Caixa Econômíca
Federal - CEF, desconto proporcional ao
montante repassado.

Art.

9~

Tratando-se de descontos em

oontatos caucionados para· garantia de refinanciamento e de operações de outros fundos
geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento
do saldo deve.dorde responsabilidade das instituições financiadoras (art. 7") serão por estas repassados à CEF nrur mesmas condições
em que o. FCVS vier ·a- ressarci-las (art. 11,
III). As isntituições- firiãiiCe"iras cauciámli"ão
em favor da CEF õs re-Sj)ecfivos crêditos perante o FCVS.
Art. 10. Nas operações de que tratam os
arts. 8? e 9\' e nas realizadas com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Sei-viço
- FGTS, em que tenha havido operação direta da CEF como instituição financiadora,
ficará a cargo do FCVS a responsabilidade
sobre o desconto concedido.
Art. 11. O FCVS quitará o saldo de sua
responsabilidade junto às instituiçôes financiadoras e. naS hipóteses previstas nos arts.
89, 9~> e 10, jurito à CEF, na qualidade de
sucessora do BNH, o qual será reajustado
mensalmente com base no índece de atuali·
zação dos depósitos-de poupança e com jui"os
calculados á taxa contratual, observado o seguinte:
I - os saldos decorrentes da aplicação do
art. s~, no prazo de até dez anos, sendq três
de carência, com pagamel:üO-ffiei:J.sal de juros,
. e sete de amortização em parcelas mensais
consecutivas, vencendo a primeira no 3~ mês
a contar da liquidação efetivada pelo mutuário;
II -os saldos decorrentes da aplicação do
art. 3Y, no prazo de até oito anos, em parcelas
mensais consecutivas, venCíveis a partir do
trigésimo dia após a celebração do contrato
de transferéncia; e
III- a parcela de vinte por cento de que
trata o art. 9q, no prazo de cinco anos, em
parcelas mensais consecutivas, vencendo-se
a primeira no trigésimo dia após a liquidação
da dívida pelo mutuário ou após a transferência do financiamento. Art. 12. Os financiamento concedidos
na forma do arts. 69 e 13 conservarão a classificação original (novos ou usados).
, Art. 13. A jnstituição- financiadora poderá'm mediante liquidação do saldo devedor
existente e concessão de novo financiamento,
ampliar o valor financeirO, utilizando como
. garantia a hipóteca do respectivo imóvel, observado O diposto nos arts. 7P e 11.
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Art. 2'1. Somente-s'erão objeto de execuArt. lA. ·será considerada, para os efeitos dos arts. 3~ e s~, a data do con.trato original ção na conformidade dos procedimentos do
do financiamenió, ainda é}ue tenha ocorrido Decreto-lei n\' 70, de 21 de novembro de 1966,
ou da Lei n'! 5.741, de 1\' de dezembro de
sub-rogação da dívida, desde que regular.
1971, os financiamentos em que se verificar
Art. 15. Para os contratos de financiaatraso de pagamento de trés ou mais prestamento com cronograma de desembOlso parções.
celado, a data a ser considerada para fins
Art. 22. O art. 9~ do Decreto-Lei n"'
do disposto nos arts. ~, 31' e s~ é da liberação
2.164, de 19 .de sete:mbJ;O de 1984, passa a
da última parcela.
vigorar com seguinte redação:
Art. 16. Os _valores expressos em núme• "Art. Art._ 9" As prestações menros de VRF (art. 4'!) correspondentes aoscdessais dos contratos de financiamentos fircontos absorvidos pelas instituições financiamados no âmbito do SFH, vinculados
doras (arts. 3'·' e 5~) serão considerados como
ao Plano de Equivalência Salarial por
aplicação habitacional pelo prazo de um ano,
reduzindo-se em cinqüenta por cento após
Categoria Profissional (PES/CP)· serão
reajÚ.stadas no mês seguinte ao em que
a expiração desse prãzo.
ocorrer a data-base da categoria profisArt. 17. O reajustamento das prestações
sional do mutuário, utilizando-se a variados mutuários enquadrados no Plano de
ção do Índice de Preços ao C01i:tsumid6r
Equivalêricia Salarial por Categoria Profis(IPC) apurada nas respectivas datas-basional - PES/CE levará em consideração
se.
também o reajuste-- de saládo concePido no
§ J9 Nas datas-base o reajustes das
próprio mês da celebração do contratO, ainda
prestações contemplará também o perque a título de antecipação salarial.
centual relativo ao. ganho real de salário.
Art. 18. O§l•doart.3•daLein•5.741,
§ 'lJ As prestações relativas a conde 1~ de dezembro _de 1Q7l, passa a vigorar
tratos vincUladoS ao Plano de Equivacom a seguinte redação:
léncia SalariCal-Plena serão reajustadas
"§ i,,- A -citação fa,r-se~fiia pe-sSõa do
no _mês seguinte ao dos reajustes salaréu e de seu conjuge ou de seus represenriais, i-nclusive os de _caráter automático,
tantes legais.··
cOmplementar e -compensatórios, e as
antecipações -a qualquer título.
Art.19. O ãrt. 31 do Decieto-Lei n' 70,
de 21 de novembro de 1966, passa a vi-gorar
§ 3 1' Fica assegurado ao mutuário o
com a seguinte redação:
direito -de, a qualquer tempo, solicitar
alteração da data-base, nos casos de mu- ·
· "Art. 31. Vencidaenãopagaadívidança de categoria profission'al, sendo
da hipotecária, no todo ou em parte, o
que a nova situação prevalecerá a partir
credor que houver preferido executá-la
do reaj~ste a~ual seg!linte.
de acordo com este Decreto-le:i formalízará ao agente fiduciário a solicitação
§ 4\' O reajUste da prestação em funde execução da dívida, instruindo-à
ção da primei-ia data-base após a assinaos seguintes documentos:
tura do contrato, após a alteração da daI - o título da dívida dev_idamente reta-base ou após a opção pelo PES/CP
gistrado; . .
.
terá como limite o ínaicede reajuste aplil i - a indicação discriminada do valor
cado ao saldo devedor relativo ao períodas prestações e encagos não pagos;
do decorrido desde_ a data do envento
III- o demonstrativo do saldo deveaté o mês do re_ajuste a ser aplicado ·ã
dor, discriminando as parcelas relativas
prestação, deduzidas as antecipaç.ões_ j_á
·a principal, juros, multa e outros encarrepassadas às prestações.
·
gos contratuais e legais; e
§ 59 A prestação mensal não exceIV- cópia dos avisos reclamando paderá a relação prestação/salário verifigamento da dívida, expedidos segundo
cada na data da assinatura do contrato,
instruções regulamentares relativas ao
podendo ser solicitada a sua revisã'O a
SFH.
qualquer tempo.
§ 1~ Recebida a solicitação da exe§ 6~ Não se aplica o disposto no §
cução da dívida, o agente fiduciário, nos
s~ às hipótese de redução de rendas por
dez dias subseqüentes, promoverá a nomudança de emprego ou por alteração
tificação do devedor, por intermédio de
na composição da renda familiar em de·
Cartório de Títulos e Documentos, concorrência da exclusão de um ·ou mais cocedendo-lhe prazo de vinte dias para a
adquirentes, assegurado a:o mutuário
purgação da mora.
nesses casos o direito à rfmnegOci8çáo
§ 2~ Quando o devedor se encontrar
da dívida junto ao agente fmanceiro, vi..:
em lugar incerto ou não sabido, o oficial
sando a restabelecer o comprometimencertificará o fato, cabendo, então, ao
to inicial da renda.
agente fiduCiário promover a nOtificação
§ 79. Sempre que em virtude de aplipor edital, publicado por três dias, pelo
cação do PES a prestação for reajustada
menos, em um dos jornais de maior cirem percentagem inferior ao da· vaiiação
culação local, ou noutro de comarca de
integral do IPC aCrescido do índice relafácil acesso, se no local não houver imtivo ao ganho real de salário. 'a diferCnça
prensa diária:• .
será incorporada em futuros reajustes de
prestações até o limite qué trata o· § s~.
Art. 20. (Vetado)

com
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§ 8'-' Os mutuários cujos contratos,
firmados at"é 28 de fevereiro de 1986,
ainda não assegurem o direito de reajustamento das prestações pelo PES/CP,
poderão optar por este Plano no més
seguinte ao do reajuste contratual da
prestação.
§ 9' No· caso de opção(§ s~) o mutuário não terá direito a cobertura pelo
Fundo de Compensação de Variações·
Salariais (FCVS) de eventual saldo devedor residual ao final do contrato, o qual
deverá ser renegociado com o agente financeiro.··
·

Art.23. - As importâncias ·eventUalmente
cobradas a mais dos mutuários deverão ser
ressarciadas devidamente" corrigidas peÍos índicesde atualização dos dcpó~itos de poupança, em espécie ou através de redução nas
prestações vincendas Tmediatamente subseqüentes.
Art. 24. O Banco Central dO BTasil bàixará as instruçÕes necessária àaplicação desta
Lei.'
·
ArL 25. Esta lei entra em vigoi na data
de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1990; 169"da Independência e 102" da ReplíbHCa.' - JOSÉ
SARNEY- Mailson Ferreira da Nóbrega.

A Comissão de Assuntos Económicos
-

Decisão Terminatil•a

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de. Sousa)

-O, projeto lido será publicado e remetido
à Comissão competente.

~

ra·,:;qUe req~eiro seja inco~~radà ao texto
d~ste conciso pronunciamentQ,_ por se tratar
de um documento de valor permanente, contendo valiosas informaÇões sobre as. origens,
a trajetória, os objetivoS e as realizações daquela benemérita Fundação.
_
Ao felicitã.r o _O_r. Fat.is.to Antonio Azevedo, pela inegável importância da sua palestra,
desejaria assinal<!r que se deve também ao
Prof. José Silveira a iniciatiVa piClneirá dos
estudos_ e atividades geradoras da mobiliza~Q___~cional contra o tabagismo.
No de_correr de mais de' meio século de
exaustivos ((abalhos, o Prof. José Silveira logrou·col:!-quistar a admíração, o profundo res- .
peito e i estima do povo brasileiro em virtude
do_s imensos serViços que vem prestando à
melhoría Oas suas condições de saúde e bemestar.
Estudei na velha e tradicional Faculdade
de Medicina da Bahia, onde me formei.
Era um admirador do então jovem Prof.
José Silveira, reconhecidamente uma das
mais fulgurantes expressões da inteligência,
no campo das Ciências Médicas, e que atualmeilte, embora aposentado, continua trabalhando com o mesmo entusiasmo, caracter(stica de toda a sua existência.
Era o que tip_ha a' dizer, Sr. Presidente.
(Muito be-m! Pa1mas)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO.NOVAS PERSPECT!V AS DA
FUNDAÇÁO JOSÉ SILVEIRA

Fausto AntoniO Azevedo

() SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador LourivaJ BaptiSta.
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso);_ Sr. Presidente, Srs. senadores, em diversas oportunidades, ocupei a tribuna do Senado Federal
para registrar, avaliare enaltecer o imPressionante volume de trabalho realizado, em Salvador, pelo insigne cientista, ,Pesqulsador,
médico e professor José.Silveira, que há várias décadas vem demonstrando, nos ~ospi
tais, labofatórios e salao; de aula, a par de
uma incomparável vocação, nos vários setores de sua atuação profissional, os atributos
de sua invulgar personalidade como homem
de pensamento e de ação.
A este respeito, ba~taria assinalar o surpréendente funcionamento do_IBIT ~ Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose, por ele criã.do a 21 de fevereiro de 1937,
depois transformado no Instituto Brasileiro
para Investigação do Tórax, que passou a
integrar a Fundação "José Silveira"- entidade ampliada, rejuvenescfda e integralmente voltada para as atividades'de ensino, pesquisa e assistência médico-social.
·
Por ocasião das solenidades comemorativas do 53~ aniversário do IBIT/FJS, a 21 de
fevereiro de 1990, o Dr, Fausto Ailtonio Aze-"
vedo proferiu- aplaudida palestra intitulada
"Novas P~rspectivas da Fundação José Silvei-

Sãlvad~r
"Palestra proferida em 21-2-90, por
ocasião das solenidades de comemoração do 53" aniversário do IBITIFJS,

o-

Não me colOco aqui como quem intenta
proferir uma conferêriCia técriica _ou científica, nem como alguém que _d~seja converiCer
platéias de pontos de vista pessoais. O momento se reserva a outro destino. A missão
ã qual me autodeterminei foi a de, ousadamente, bUscar transmitir um eStado de espírito, do qual comungamos eu e outros profissionais que pàssaram a fortalecer as hostes
desta Instituição.
_
_
A FJS __ é uma pessoa juridiéa de Direito
Privado, de Caráter filantrópico. sem fins lucrativos., com autonomia patr'imoniál, financeira e administrativa, sendo o seu prazo de
duração por tempo indeterminado.
A FJS tem por finalidade o ensino, a pesquisa e a assistência médico-social, no mais
amplo sentido, selecionando-se, de .acordo
com a época, as circunStâncias regionais e
as condições financeiras, os temas. 9s problemas e os serviços<!. serem por ela analisados,
discutidos e prestados.
As palavras que acabo de pronunciar en~
centram-se impressas, respectivamente, nos
arts. 1\' e 2" .do atual Estatuto da FJS. Uma
detalhada-reflexão a respeito das info~maç6es
e definições neles contidW? é de importância
e relevância.
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A FJS é um pessoa jurídica de Direito Privado: isto significa que _ê ela uma instituição
a princfpio protegida do gigantismo, da burocracia. da morosidade, da volubilidade e de
outras tantas mazelas que_,_ desafortunada. mente 1 têm prejudicado deveras as ações governamentais, sobretudo nos campos da saúde e do_ meio amÇiente. Nestes eu já vivi
o desprazer de experimentar o abafado e permanente desespero que assedia pesquisadores e técnicos competentes que, conscientes
do destaque e da necessidade de seus traba·lhos para a corllunidade, não os podem mate~
rializar a contento, posto que as estruturas
oficiais acham-se montadas de tal forma que
quando menos prejudicam, o fazem' por não
ajudar, já que atrapalhar vai-se quase constituindo em regra.
A FJS, com uma organização rasa e enxuta, .
permite ao técnico e ao pesquisador, um pleno exercício de suas potencialidades e, des~
tarte, assegura satisfação e êxito, serviD.do
sua estrutura de modelo para tantos quantos
queiram, de verdade; descomplicar e produzir.
A FJS tem caráter filantrópico: pensar filantropia de forma madura, evoluída, e não
como benevolência demagógica e reles, permite que nos elevemos e aproximemos de·
um bem espiritual maior. Ê ensinandO a pescar e não prese.ntea.qdo com o P!!ixe que se
estã construindo. Este sentimento, associado
ao fato de que a F)S é uma entidad~ sem
firis lucrativos, é que no~ tranqUiliza e irilpele,
a nós, nova geração,- que ora, lisonjeado, represento, pois nos acaricia o espfrlto e nos
assever~ que n_ossa inteligência, dedicação _e
produtividade jamais estarão a serviÇo de
qualquer cruel pretexto explorador ou de um
vil mercantilismo como, infelizmente, tem-se
constatado em várias entidades outras, mesmo na área da saúde. Esta Casa nos abriga
com exemplo, dignidade e ho.aradez; o que
nos permite ~star sempre· de alma limpa e
solta, propícia à realização, ã criação, ao pensar.
Devo ,acrescer que é a FJS reconhecida pelas diferentes esferas do Governo com,o de
utilid~de pública. Vale dizer, sua atividade
global caracteriza-se por um elenco de intervençõ!!S & que a sociedade precisa, é-lhe fundament:a.l'.e_ impresciridível, e a nós compete
enfrentar permanentemente este desafio: o
de manter publicamente disponível e útil a
FJS.
A FJS tem por fif!alidade o ensino, a pesquisa e a assisténcia médico-social, no mais
amplo sentido, selecionando-se, de acordo
com a época, as circunstâncias regionais e
as condições financeiras, os temas, os problemas e os serViços a serem por ela analisados,
~discutidos e prestados.
Retorno, propositadamente, ao art. 2~ de
nosso Estatuto, uma vez que, de certo modo,
dele tudp emana e ele dá os contornos que
a Fundação assumiu e vem assumindo. Quero
agora saber quais os temas e problemas a
serem analisados e discutidos.
Uma vez foi nosso grande carrasco a tuberculose. A humanidade, como póde, se prepa-
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rou para encará-la. Cada vida por ela ceifada
representou sempre uma intensificaçãádo estímulo à batalha para controlá-la e erradi'cá-la. Pelo mundo multiplicaram-se institUições voltadas a combater tão temida moléstia. O Brasil fez-se presente e com uma dimensão e respeitabilidade marcantes. Vinha
do longinqüo Nordeste brasileiro, o Norde~te
às vezes nem ainda plenamente mapeado nas
décadas de 30 e 40, dele Viohã, de S. Salva-

dor, da Bahia mais precisamente; a notável
contribuição brasileira para a peleja da h uma, nidade contra a tuberculose. Fruto do sonho
realista de um bom baiano, surgia o Instituto
Brasileiro para Investigação da Tuberculose

- IBIT, em 21 de fevereiro de 1937. Eis
aí mais uma portentosa demonstração de que
toda grande conquista, todo comemorado
avar,tço se inicia mim soitho desprovido de
limites e censuras, desde ,que o sonhador te·
nha plenos conhecimento e domínio da realidade, tenha perseverança, propósitos inque·
brantáVeis, obstinação lúcida, firmeza e ela·
reza de idéias. Tal fpi à caso. Tal é a lição.
Assim deve cpntinuar a ser.
A tuberculose, castigo que vitimOu _tantas
vidas, algumas jovens e britha'ntes; que irifroduziu a tragédia em incontáveis lares e que,
tristemente, tornou-se perene em célebres
páginas de nossa literatura ... Uma vez foi
Dosso grande carrasco a tuberculose, eu disse.
Foi? Pergunto. Não! é a_ resposta. Continua
a ser. Examinem"5e alguns dados: ainda hoje,
no âmbito mundial, sete a nove milhões de
novos casos de tuberculoses são diagnosticados e informados a cada ano e no me.smo
período ocorrem 3 milhões de mortes por
ela provocadas, sendo maior a prevalência
da doença n-os países subdesenvolvidos. N úmeros de 1987 revelam que, no Brasil, aprevalência da tuberculoSe foi de 120 mil casos,
e a incidência de 83.570 cas-os novos, enquanto na Bahia, para uma população estimada
de 11.242.441 habitantes, a incidência do mal
foi de 78,021100.000 habitantes, o que pode
ser considerado muito. Portanto, o IBIT que um dia foi Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose, depois Instituto para
Investigação do Tór-ax, ampliando sua abran~
gência; 9 IBIT, que na segunda metade da
década de 30 e pelas décadas de 40 e 50,
sobremaneira, teve ·um papel de saliência e
de liderança na luta contra aquele agravo;
o mesmo IBIT, agora abrigado e.rejuvenes·
cido na FJS; o IBIT que hoje completa 53
anos de uma história admirável, repleta de
feitos vultosos e pontilhada pela presença de
sumidades científicas nacionais .e. estrailgei·
ras; o IBIT e a· FJS persiste-m em -seti desempenho 'ímpar no enfrentamento da tuberculose, a vilã dos teinpos passados e presentes.
Além disso, a Fundação, atualizada e corajosa que é, debruça-se agora também sobre
.
as "novas tuberculoses". ·
Dos anOs. 40 e 50 pani. cá: nossa tealidade
mudou em muito. Veio a pesada industrialização do País~ Vieram a indústria metalúr·
gica. as indústrias química petroquímica;
a indústria automobilística e outras. E para
elas vieram enormes contingentes huma.nos.

e

Brotaram cidades, incharam-se as cidades,
esvaziou·se o campo. Concentrou-se a renda,
EnriquecetfCúiço. Empobreceu o pobre. Favelizou·Se o País. Escassã.ra.rtt os recursos fi·
nanceiros e, por isso, em pãrte, mas, princi~
pilmente, por falta de sensibilidade e seriedade de governos, as cidades, isto é, os confusos aglomerados humanos, ficaram sem infra·
estrutura primária, Sem saneamento báSico.
Uma população inal informada, mal nutrida
e mal amparada formou-se. Recrudesceram
as doenças infecto-contagiosas. Uma nova tuberculose veio povoar os anos 80'e 90: a SIDA
-Síndrome da lmunodeficiência Adquirida.
E o homem, a mulher, o jpvem, até mesmo
a criança, que já h~bitavam submoradias, em
condições subumanas, de promiscuidade total, que já de poucO ou nada se alimentavam
foram para as fábricas e deixaram-se submeter a agressivas situa_ções O_e _trabalho .. A pena<;
em 1978 surge, na ãlçada federal, um disposhiVo fegal enfOcando a tese-do trabalho com
seguran·ça. Somen__te em 1983 o exame médico
.no ~abatho é disciPlinado razoavelmente por
força de legislação. Hoje, milhares e milhares
de trabalhadores experimentam cantatas diários com milhares e milhares de substâncias
químicas nocivas de forma inadequada.
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temente sob a angustiante ameaça da tube-r~
culose, da Sida etc.?
_
-Ternos que desenvolver mais conhécimen·
tOs e tecnologTãS- para adminisinir,- de ma·.
-rieliá eiiciei'lte, eficaz 'e "efeiíva, todoS -eStes
!Jlales. Temos que évitá-Jos, prevení·los, erradicáRios. Para tanto, precisamos formar
pessoas, treinar pessoa<;. Precisamos traba~
lhar, pesquisar. assistir, escrever, publicar.
Pronto! Aí está, outra vez, todo o escopo
da FJS. Neste exato ponto eu reinvocO o antes
citado art. 2° do Estatuto: finalidade de ensínar, pesquisar e assistir, sele.cionando·se, de
acordo com a época e as circunstâncias regio·
nais, os temas, os problema-; ·e serviços a serem analisados, discutidos e prestados.
Assim por esta mão da história, vieram
os novos que aqui encarno. Então, aos pneumologistas e tisiologistas consagrados da FJS
somaram-se, entre outros, os médicos do tra·
balhó, os laboratoristas, os toxicologistas. E
vieram os, à vezes, incompreendidos administradores (rrias sem os quais nossa Ciência
provavelmente não teria como se expressar
praticamente). E vieram os computadores,
e o engenheiros, e_ os arquitetos, e as obras~
e a agitação vivificante. Enfim, veio a nova
perspectiva, sob a forma de algumas mudanças, de certos ãparelhos sofisticados com mui·
Eis, então, o horizonte anterior e o novo tos botões e nomes esquisitos etc., e, aparenborizonte. As doenças infecto-contagios-as, a
temente, mas só aparentemente, nosso !BIT
tuberculose e a SIDA, todas realçadas na
foi-Se transmutando numa .espécie de insti·
moldura da ignorância e da miséria, e as tuto brasileiro para investigaçãO do tudo, o
doenças do produtivismo moderno: as doen· tudo que na verdade é tão-somente uma e
·ças -do trabalho, as doenças dos ambientes,
única coisa e sempre foi a mesma: a saúde
a poluição, as intoxicações, a~ deg"eneraç6es.
do homem, o homem que será plenamente
Nossa prática modema de vida pode, sabe- hlgido quando assim o forem seu corpõ~ sua
mos, conduzir não apenas ao dano e à destrui- alma e seu amblente. A _saúde sempre foi
ção de nosso ambiente interno, como fazia
a grande preocupação", o grande investimento
e faz o bacilo de Kocb. Hoje, ela tem também e o grande produto da FJS. A saúde, que
poderes para fazer adoecer e fenecer no.sso além de ser a mera ausência de doença, além
ambiente externo, nossa natureza, nosso de ser o mais completo estado de bem-estar
mundo. Agora, há dezenas de milhares de
físico, mental e social, tem de ser a realização
Mucobacterlum tuberculosis travestidos de
e o desenvolvi,mento do potencial de vida do
agen~s tóxicos, agredindo terrivelmente os
ser humano.
próprios ecOssistemas nos quais o homem se
Os novos fi:zerain·se presentes e com eles
insere e dos quais ele sempre necessitou e . -novas perspectivas: medicina fetal, neo-natonecessitará. Adoece e morre o pulmão, adoelogia; análises clínicas, saúde ocupacional, toce e morre o ar. Adoece e morre o rim, adoe- xicologia e meio ambiente, e mais ...
ce e morre o rio. Adoece. e morre o osso,
São muito feliz.es estes novos, pois suas
adoece e morre o mar.
novas abordagens, suas _novas metodolpgias,
Emergein -deste cellário as _novas perspec~ suas .novidades puderam se energizar· de motivas da FJS. Se é. esta a configuração atual do altamente profícuo com o éter de compedo quadro dos. principais riscoS para á saúde tência e seriedade. que ao longo dos anos foi
-desnutrição, desinformação e caos urbano _impregnando a velha Casa, provindo dos ho(que favorecem a eXisiên_Cia e a fixação dos mens ilustres _que tá militaram e militam. E
agentes biológicos); condições inap~opriadas é isto o que nos agrada. É isto o que nos
de trabalho que privilegiam a ocOITência e cativa, encoraja e arremessa adiante, na ceratuação de agentes físicos e químicos; prolife· teza 'da validade de nossos trabalhos e da
ração da produção e uso de agentes químicos legitimidade de nossas metas.
potencialmente causadores de enfermidade_s,
Ensinar, pesquisar e assistir para auxniar
é exatamerite sobre este quadro que se deterá
no controle e prevenção da tuberculose, da
a jovem FJS.
SIDA, das doenças ocupacionais, da...;; intoxiDe que me servirá ser'um homem saudável, cações, dos impactos ambientes etc., são os
totalmente livre dO espectro da tuberculose objetivos. Agir filantropicamente por meio
e de outros fantao;mas, se eu· não tiver um de programas específicos de saúde como formundo para morar, destruído que seja ele
ma básica de educar para a vida é um ideal.
pela insenSatez ge~dora de todas as fonnas
Nos seus 53 anos - mais do que nunca
de poluição? De que me ãdiantará o mais. ·-, a FJS está viva, ativa e sonhadora. Ela
idJ.1ico parafso se nele eu restar pe~~n- aprendeu a sonhar-.o sonho que faz bem: o
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·sonho de ser de todos, pertencer à comunidade e ajudá,-Ia ·a prorilover e a manter os
mais elevados níveis de saúde possíveis. Aos
53 anos ela não está mais do que começando,
· pols este tempo é quase riada para quem pretende se perpetuar, Hoje é um dia de celebração e de orgulho. Regozijamo-noS por tudo

que até aqui se pôde faz.er e se fez. Envaidecemo-J;IOS do futuro que· haveremos de construir. Temos o exemplo e temos nossas mãos,
o que nos faz invencíveis~
Parabéns FJS!
Parabéns Dr. José Silveical
Parabéns Bahia!
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:

Âureo Mello- Odacir Soares- João Menezes- Moisés Abrão- Carlos Patrocínio
-JOão Castelo - Ei:lison Lobão - Cid Sabóia de CàrViiihÕ ...:... Mauro Benevides -..
Carlos Alberto- José Agripino- L3voisier
Maia - Marcondes Gadelha - Humberto
· Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor :João Lyr~- Teotonio Vilela Filho - J utiihy
Magalhães -José lgnácio Ferreira- João
·Calmon - Matta Machado - Fernando
Henrique Cardoso - Maurício Corrêa Meira Filho - Wilson Martins - Alberto
· Hoffmann - José Paulo Bisof.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tetmina<t_o o tempo destinado_ ao~ Expe~
diente.
:
· Passa-se à

ORDEM DO DIA
lf<m 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 193, DE 1989 -·
(Tramitab.do em conjunto com os
ProjetOs de Lei do Senado
n~ 255 e 279; de 1989) ·
DiscussãO, em turnO tínko, do PrOjetO de
,Lei do Senado n" 193-, de l9S9,"-de autoria
'do Senador Ronim Tifô~ -qu~- díspõe sobre
. o estatuto da criança e do adolescente, e dá
'outras providências-, tend_o
. ·
PARECER, sOb n9 48, de 1990, da
-Comissão Temporá"i'ia~ favOrável ao
Projeto e às Emendas n9s 3, 5, 7 a 10, 12
a 18, 20 a 22, 24 a 36 e àS de n~" 1 e 19l
nos termos de subemendas que ofereçe; contrário âs de n9$ 2 .6; e pela prejudicialidade
das de n9' 4, 11 e 23 e dos Projeto's de .Lei
do Senado n9~ 255 e 279, de 1989.
A Presidência esclarece que, de acordo
com o art. nY 374, inciso· XI, do Regimento
Interno, a ma~éria deverá ser debatida durante três sessões consecutivas, pelo m.enos, após
o que a discussão da proposição poderá ser
encerrada mediante autorização do Plenário,
a requerimento de Líder.
. As~im sendp, proceder-se~á hoje à quarta
sessão de discussão.
- _
Em discussão o projetO e as !!IDendas, ein.
1\ turno único.
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O sr~ /arbaS ~-.:..=..Sr. Presidente, Código de Menores'~ dá Outras providências,
tendo
peÇO a palavra para uma questão de ordem.
PARECER, ·sob n• 48, de I990, da
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) .
-Comissão Temporária, pela prejudicia-Concedo a palavra ao nobre Senaddr Jar- lidade .
. bas Passarinho.
3
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -PROJETO DE .LEI DO SENADO
PA. Para questão de ordem.)- Sr, PresiN• 279, DE 1989
d_ente, V. EX" está lendo a matéria constante
(Tramitando em conjunto com os
da pauta da Ordem do Dia e eu pergunto
Projetas de Lei do Senado
a V. Ex~. uma v~zquenas bancadas não existe
n'' I93 e 255, de 1989)
o documento avulso correspondente, se é
Discussão_,_ erri turno úriico,- do Projeto de
questão de economia nós não termos, aqui,
Lei do Senado n~ 279, de 1989, de autoria
o avulso. V. EX~ -está lendo a matéria e eu
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
acredito em V. Ex', que lê b~_m, mas não
ar_ts. 32 e34 da Lei n~6.697, de lO de outubro
temÇis -os avuls.os. Pergunto, e!ltãp, se _eles
de 1979, que institui' o CódÍgo de Menores,
·serãO -<Jis-tfibuídos, aii:tda, oportunamente ou
dando-lhe_ nova redação na conformidade d(l
não mais?
Constituição Federal em SeU cajjftt.tiO Vll,
· - O SR. i'RESÍI)ENTE (Pompeu de Sousa)
arts. 226, § 3~,-e 227, capnt, tendo
-A Assessoria da Mesa informa a este PresiPARECER, sob n• 48, de 1990, da
dente C::V!!O.tual __que ilind~_não chegaram, da
-Comissão Temporária, pela prejudiciaGráfiCa, os avulsos que estão sendo feitos.
lidade.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas V.
-Esgotada a matéria- constante da Ordçm
Exa, antecipando, pela leitura, todos nós
doDià.
acreditamos que está lendo com lealdade.
A palavra está oferecida a- qUilquer dOs
OSR. I'RESIDE.NTE (Pompeu de Sousa)
eminentes Srs. Senadores presentes no ple--ConfiOu;~ em dis-cussão. (Pausa.)
nário.
Não havendo quem peça a palavra, a disO SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Precussão terá prosseguimento na próxima sessidente, peço·a·palavra.
são.
Em virtude de tramitação em conjunto, os .
O SR. PRESIDEN'l'E (Pompeu de Sousa)
projetas de lei constantes dos itens 2 e 3. da
- Concedo a palavra ao nobre Senador JarOrdem do Dia de boje ficam a9iados pa~a
bas Passarinho.
·
a próxima sessão.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS SãC:{õs segriiilteS itens adiados:
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, eu peço a palavra até com o obje-·
I
ti vo de que nós não encerremos a sessão neste
PROJETO -DE LEI DO SENADO
momento, e vou me reportar a uma .mat6ria
W 193, DE 1989
que foi votada no Congresso Nacional, quan(Tra.Iriítarido em Conjuri.to com os
do o nopre Deputado Maun1io Ferreira Lima
Projetas de Lei do Sertado
apresentou uma emenda à Medida Provisória
9s
255
e
279,
de
1989)
.
n" 161, editada pelo Presidente Fernando Co0
Uor de Me11o, E essa emenda, que constituía
. DísCussáo, em tUrno õnfco, do Pi-Õjet~de
exatamente · o art,. 49 do Projeto de- Lei de
Lei do Senado n~ 193, de 1989, de autoria
Conversão n? 20, retifava os chamados subsído_ Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
dios e _diferença de t'arifas para as enip:i-esas
o estatuto da criança e do adolescente, e dá
de alumínio, inclusive no Pará .
outras providências, tendo
Tive a dportunidade - e V. Ex~ estava
PARECER; Sob n? 48, de 1990, da
presente - de fazer um discurso mostrando
_........ comissão Temporária, favorável ao
que
seria um grave equívoco fazer-se isso a
Projeto e às .Emendas n!>S 3, 5, 7 a 10, 12
título de retirada de incentivos, porque não
~-a 18, 20 a 22~ 24_a 36 e às_de n!'S 1 e 19,
eram subsídios, na verdade. E, depois da minostermos de subemendas que oferece; con·
nha atuação no Congresso Nacional, recebi
ifário ãs de n?S 2 e 6; e pela prejudicialidade
uma carta de um advogado da Albrás, que
das de no;o~ 4, 11 e 23 e dos Projetas de Lei
me
parece muito boa para reforçar os argu~
do Senado n~" 255 e 279, de 1989.
mentes que expendi naquela noite no Congresso Nacional. (Pausa.)
Agradeço a V. EX", Sr. Presidente, are~
2
messa do avul~o dep_ois da matéria discutida.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sóusa)
N• 255, de 1989
--- Avu~So que acabou de ,chegar.
(TramWuido em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado
Oc~SR. JARBAS PASSAÍUNHO- Contin~ 193 e 279, de I9&9)
nuando, Sr. Presidente, ontem ou anteon__I!_is~ys_s_â_o, em turno único, do Projeto de tem1 li, nO Jornal do Brasil, matéria acusando
Lei do .Senado n~ 255, de 198~, de autoria. praticamente do contrário; que a perda dos
do Senador Nelson Carneiro, que institui. O: subsídios represenataria, em todo o Govern<;> ~·
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do Presidente Fernando Collor de Mello,
uma deficiéncia de arrecadação de mais çie
um bilhão de dólares._

Veja V. Ex~. como se coloca o problema
do ponto de vista econometrista, sem nenhuma consideração ao proble'ma social! Então,admite-se que, se a tarifa pudesse ser cobrada
no valor X e não Y menor quç: X, o Tesouro
arrecadaria mais 1 bilhão e· 250 milhões de
dólares no período de 5 anos.
Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, nós
tínhamos contratos, acordos internacionaisfeitos com o Japão, que só investiu na planta
de alumínio do Pará, porque confiou na pala-

vra do governo brasileiro. E tive a oportunidade de esclarecer, no Congresso Nacional,

meu temperamento, resolvia fazer às vezes
umas biincadeir8s, uns chistes, as facédas a
·que V. EX•. se -iefeiria ainda hifpOUco, dizendo que agora, quandO Chega um católico lá
em cima, no Céu -_admitimos, que é eméima,
pode ser cá em baixo, mas admitimos que
é em cima -São Pedro não faz mais as pergun~as antigas ~ respeito dos 10 Mandaoientos;
__ ele pergunta: "0 que fizeste em- proveito do
aumento do PND_ do teu I_)a:Cs?" Se n·ão fez,
não entra--no ééu. EsSã é a colocaçãO de-sse
tipo de ecOnometrista - não _leva em consideração o lado social, o lado humano, os empre-go"sgerados, as conseqüências a partir de urita
base industrial, c_omo hoje a cidade de Barbarenajá é.
De maneira, Sr. Presidente, que o meu
comentário era breve, a respeito exatamente
de up1a crítica que eu quero fazer; era suave,
quanto a esses planejadores, esses econometristas que não levam em consideração que
· ó ·mundo ainda é antropocêntrico, e que o
homem ainda é a grande expressão da humanidade.
_ _
__
Muito obrigado a V. Ex~ (Muito bem!)

que foi feita, iiiclusive, a planta de Barbacena, porque os J ap'on~ses se anteciparam
e deram o dinheiro, ria sua contribuição, en~
quanto a contribuição brasileira não se fazia;
ficou para ser feíta na segunda fase ..
Estamos ainda comprando alumina da antiga Guiana Holandesa, hoje Suriname. E~ no
entanto, nossas minas, nossasjazidas de bauxita são conhecidas como das mais expressivas do mundo.
Q SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa).
A eletricidade é o ins.umo básico para 3.
- Muito oportuna a crítiCa humanístiCa de
produção da alumina e do alumínio. Para caV.E~•
.
da toneladas de bauxita, tratadas pela eletriDevo
ainda
dizer
a
V.
Ex•,
quanto
aos itens
cidade, temos 1 tonelada de alumina e, para
constantes da Ordem do Dia, que não está
quatro toneladas de alumina, ainda com isnu~
encerrada a discussão. _De forma que, se
mo de e tetriCidade, temos 1 tonelada de aluV. Ex• quiser discutir, os avulsos já estão
mínio metálico.
enüeu poder.
Acontece que a Venezuela, Sr. Presidente,
(Pausa.)
está dando uma tarifa meiiOr aiilda do que
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
a Eletronorte cobra da Albrás, que é uma
ro Borges.
empresa, uma Joint-Venture Brasit-Japão. E
está oferecendo, a Venezuela, preço menor,
_ O SR.· -MAURO BOR,GES (P_I?Ç - GO.
conse-qüentemente, o atual preço com que
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
o alumínio brasileiro já é ptoduzido fica com
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoulna grande dificuldade de competir no mer~
res, eu queria lembrar algo muito importante:
cacto internacional; se tivesse de aplicar a tarié a vergon~a que o _povo- -brasileiro passa,
fa que o conSumidor normal paga por ela,
por ser um dos que tênl pior .-qualidade de
na cidade de Belém, por exemplo, é evidente
vida no mundo, apesar de ter, sem dúyida
que não terfamos capacidade competitiva no
alguma, avanç<ido como potência, como uma
mercado mundial. Daí vale a pena o cáucuto
Nação que tem um Produto InternO Bruto
ao contrário: se esse econometrista que-esáerelativamente grande; dizem que nOs somos
ve para o Jornal do Brasil diz que vamos
a oitava economia do mundo ocidental. Mas,
perder um bilhão e 250 milhões de dólares,
em verdade, isso
um_-coilfróntO tiistõnho,
em cinco anos, porque não não fazemos a
melancólico-com- a·qua!ldade de vida-do pOvo
tarifa igual à do consumidor comum, ele debrasileirõ, qüe é---um-a das piores. E dentro
veria levar em consideração também O -que
dessa concepção de qualidade de vida se desnós perderíamos; a partir do momento em
taca o problema da alimentação, que efetivaque não tivésSe-mõs a tarifa qUe permitisse
mente é respons-ável pela saúde. Alimentação
a produção_ de alumínio em condições de - e saúde são duas 'coisas iritímamente ligadas.
competitividade mundial. Isso do lado puraE te"ffios uma_ alimentação cada vez pior. Muimente técnico, sem levár em consideração -- tos povos, desorganizados têm uma limentao lado social, que foi o objetivo do meu disção, l;lma·condíção de vida social m_t';lhor do
curso na sessão notuÍ"na do Congresso naq ueque a do Brasil.
la ocasião. Então, isso !lle dá a impressão
Agora, estamos vendo que cada dia come
de qu_e ainda não estamos devidamente apamenos carne e bebe menOs leite o povo brasirelhados intelectualmente para considerar a
leiro. Há uma desorientação total no planeja·
questão compósifa; nós analisaos quase semmenta económico e. também, por que não
pre a -questão de um ângulo só, e este é um
dizer, nos demais setores;_ por exemplo, a
defeito-muito grande de planejadores. __
queStão_ do leite, que é_uffi alime1,1fo essencial,
Lembro-me de que houve tempo em q'ue
a Nestle possui Uin dos grandes coiilplexos
o PND era o grande objetivo a ser conquisprodutores de leite ém pó perto do. Rio de
tado nos Governos a que pertenci. Então,
Janeiro,- o~de -tem uni merc3do--gigantesco.
era· desenvolvimento com segurança, segu1rança com desenvolvimento. E eu, ~m o
Está entre 9s·dois maiores mercados dq Brasil.
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- São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto,
ali, industrializa leite em pó, quando o merCãdo podia absorver diretamente o leite ln
· nàtura para o consumo. Já vem leite de regiões longínquas, remotas, às veZes mais de
mil quilônietros, para abastecer o mercado
do Rio de Janeiro e de São Paulo; éj_uerdizer,
é uma desordem. da procura, da economicidade nas nos~as atividade_s p_rodutivas.
A questão da carne é a rriesma coisa - o
brasileiro come cada vez menos carne.
E, agora, vemos a notícia nos jornais- não
sei ainda se corresponde à realidade - de que
há tratamento especial para a compra de veículos, de automóveis; dizem, até, os jornais
que poderão ser usados os Cruzados retidos.
Por que esse tratamento preferencial à indústria automobilística? Não há uma diferença
de taxação ou de proteção para os automóveis, caminhões etc,
Yemos que a lavoura está cada vez mais
-: nã.o digo c;!esprezada- desanimada por causa
~a falta de apoio do Governo. Sabemos que
O País plantou menos 10%; talvez por dificuldade de colheita - recolhe-se menos 10%;
isso significa menos 20%. Co.i:ii-a Produção
da ordem de 70 milhões de _toneladas de
grãos, vamos ter quase 15 milhões de toneladas de grãos de déficit alimentar. IsSO nos
induz a pensar que o Brasil vai acabar, como
durante o desastre do ~lano Cruzado, importando alimento para O povo brasileiro,
Se _o Governo der esse tratamento. aos automóveis, por que não dar aos tratares, aos
equipamentos de colheita, aos impleme.ntos
agrícolas? Por que não?
Então, faço um apelo às autoridades do
- Governo para que_ se__lembrem da _agricultura
e, sobretudo, procurem fazer tudo pela Lei
da Política Agrfcola do País, na qual está
it;tse;li.da a Lei da Refqrma Agrária, ·questão
vttal para o prosseguimen.to próspero das ati· 1as d o p ats~
· (M urto
· b em.I)
Vl'd ad es agr. tco
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre se·nador·
Humberto Lucena. -

- O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores, coincidentemente, estava·eu inscrito pã.ra falar, na sessão
de ontem,-sobre u mesm~ assunto que levou
à tribuna o nobre Sena9-or LavoiSier Maia,
ou seja· a seca que atinge o Nordeste
mais
-especificamente, o seu seriJ.í-árido._
Desta vez, como em anos anteriores, defrontamo-nos com a ..seca verde", isto é a
que advém nã_o da falta total de chuvas, mas
de sua irregular distribu~Ção. É ·tão gra-ve a
situação que se cria, com essá seca que os
menQs avisad_os, os que pouco conhecem o
seu semi-árido nordestino, sobretudo as pessoas do Centro-Sul do País, que nunca lá estiveram antes, ao passarem os olhos sobre
aquela paisagem Verdejante, fiCam- abisma- das, ao ouvirem falar_ dos c:tfeitos da estiagem.
Mas, infelizmente, é o que acontece.
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As primeiras chuvas cobrem reatmente os
campos de verde._ Planta-se a lavoura. mas

como as chuvas não voltam ela fenece, sobretudo a lavoura de subsistência. Com íssO, "vêm
o desemprego e a fome que, de um modo
geral, levam os nordestinos a migrarem para

o sul do País, em busca de outras oportunidades de trabalho.

O Sr. Mau_ro Benevid_es-:-- Permite-me V.
um aparte~ nobre Senador?

E:~r

O SR. HUMBERTO LUCijNA- Com
muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Humberto Lucena, V, Ex~ relata; com ·pleno
conhecimento de causa, a situação de alguns
Estados nordestinos, de algurilas regiões do
polígono atingidas agora pela chamada seca
verde. Há cerca de 10 dias ocupei a tribuna
do Senado para clamar por providéncias do
Governo Federal, através da exaurida Sudene, do Dnocs e _de outras instituições que
atuam especificamente naquela faiXa &eoSráfica do País, a fim de que fosse elaborado,
sem mais tardância, um. 'plano emergencíal
de atendimento aos municípios mãis duramente atingidos por essa escassez de chuvas.
Cheguei mesmo ·a identificar, Do meU.Estãdo,
a região do Inhamuns, o sertão Central, envolvendo basicamente, na região do Jnhamuns, os municíPiOs de Tauá, Parambu, Arneiroz, Independência e Nci"vo Oriente;_ na
l-egião central do ceará, municípioS de -Queixaraptobim, Senadqr Pompeu, Piquet Carneiro e outras cidades da região faguaiibana
também padecendo dessa escassez de quedas
pluviométricas, e não tenho notfcia de que
até agora o Governo Federal haja acudido
a milhares de irmãos nossos que já começam
a se desesperar, invadindo cidades, reclamando alimentos, enfim, um quadro de aflição,
angtistia e inquie:tude. V. Ex~, Vindo hoje a
tribuna do Senado Federal_. quem sabe consiga das autoridades competçnt~s uma _açào
imediata, pronta_ e eficaz, para pelo menos
reduzir os efé!itOs dessa calamidade, a seca
verde que agora se abate 'sobre a nossa Região.

Este problema comporta duas soluções:
uma, estrutural, que viria ou virá a médio
ou:a longo prazo; e a outra conjuntural, que
seria imediata.
A solução estrutural não pode ser outra
senão a irrigaçãO~ para reSolver a Ialta d"água. De que maneira? Investindo recursos
vultoso-s da União, num amplo programa nacional. Não há outro caminho. Os Estados
Uilldos dã. América do Norte, Israel, a Espanha e inúmeros outros páises que conhecemos têm as suas regiões semi-áridas, mas iVCstiram um volume tal de recursos que conseguiram transformar áreas desérticas em campos de grande fertilidade. _
Temos que adotar, portanto, essa solução
· e eu não diria nem a médio, mas -a longo
prazo -, pois o hecEare de terra irrigada é
caiíSsimo. Inclusive estiveram no Brasil, e
particularmente no Nordeste, técnicos dos
mais abalizados de Israel _e _de outros países
'I.UC nos trouxeram a colaboração de sua alta
_,!ecnologia. Os projetes estão aí, à espera de
execuçãO.
·
O mais deplorável, Sr. Presidente, Srs. Se~
nadares, é q~e a água r~presada no Nordeste
é maís da que suficiente para operarmos gran·
des sistemas de irrigação, sem se falar, das
águas subterrâneas que, através de poços ar·
tesianos, dão resultados extraordinários.
Ainda ontem eu ia apartear nesse sentido
o nobre Senador Lavoisiet Mtúa, No Rio
Grande dO Norte, o ex-Governador Táidsio
Maia, propiietáriO de uma gleba de terra nurn
município do semi-árido que praticamente
não tinha qualquer rentabilidade, resolveu
implantar um sistema de irrigação por gOtejamento, para a plantação de melão.
Hoje a sua fazenda é uma das ma!ores produtoras de melão no Brasil, inclusive par'a
a exportação, graças --~_)[rlgaç-ão.
O Sr. Mauro Borges- Permite-me V.
- -

-u:m apàrte?

Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA - Darei
o aparte a V. E~ logO em seguida, pobre
S~ador.

_
.No Governo passado, o ex-Presidente José
S~ney, que é um nordestino de boa cepa,
anunciou, aos quatro ventos, que o Governo
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
obrigado a V._ Ex•, pela sua participação no
ia se lançar _!lum_plano arrojado para irrigar
meu pronunciamento.
1 mil_~ão de hectares_. _Sendo_ que esse um
V. Ex~ enfoca justamente o aspecto que milhão incluiria não só a irrigação pública
mas a irrig~ção privada, que é bastante avaneu ia-abordar agora, o-drama das populações
flageladas~ que, por estarem famintas, - por
çada, sobretudo no sul do País, no Rio Granque não dizer sedentas? - passam a invadir
de do Sul, Paraná etc., voltando-se, principal·
os centros urbanos, em busca de alimentos,
me~te_, para a lavoura do trigo. O fato, porém, é que essa meta do ex-Presidente: José
levando os prefeitos municipais, os párocos,
os presidentes de entidades comunitárias etc,
Sarney não (oi aí:irigida, não por falta de decisão política do Governo, mas por'fa[ta de
a imensas dificuldades, pela falta absoluta de
recursos. De qualquer forma, o Governo pasrecursos, para atender aos pedidos de socorsado conseguiu ampliar o sistema de irrigação
ro que se ampliam, a cada dia que passa.
no Nordeste.
Sr. Presidente e Srs. Seriadores, ainda onMas, nós tivemos dentro desse enfoque,
tem este problema também foi;-aqui colocado,. e hoje volto a falar dele - a seca. É um
só para dar urn exempl~, o chamado Projeto
Sertanejo,_uma~proposta de iniciativa do e>::problema que não é de hoje, pois já se incorSenador e hoje Deputado José Lins, quando
porou à nossa história, onde vamo~ buscar
a notícia de que Dom Pedro II afirmou que
.Ú~_J;"~to!_d()_º-c;:paEt~!llentó ~acional.de Obras
empenharia até ·as jóias da Coroa, pafa salvar
Contra as Secas, Esse Projeto não era senão
: Jlma _tentativa de se· descobrir,. de: map.eira
.os o~r~stip.os desse fl!lgelo.
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simples e barata, um ponto d"água em toda
pequena ou média propriedade, indepeilden·
temente dos açudes que estão inaproveitados
no Nordeste, do ponto de vista da irriga_)ãO.
Esse Projeto Sertanejo era, assim, mais
uma ótima alternativa para a irrigaçao no
Nordeste. Ele seria custeado, não só. por re·
curso~, a fundo perdido, mas por financia~
mentos do Banco do Nordeste.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que se o Projeto Sertanejo, o Pólo Nordeste
e outros não tivessem sido abandonados, numa total falta de solução de continuidade ad~
ministrativa, talvez hoje a realidade do serni~
árido nordestino fosse outra, no que tange
à irrigação. Lamentavelmente, porém, o Pro·
jeto Sertanejo fofextinto e continuamos nós,
no Nordeste, na me_s!Da situação de sempre,
de tal sorte que, hoje, chegamos a uma nova
seca e estamos, aqui, de pires na mão, pedindo quase que esmolas, para salvar as populações famintas.
É uma vergonha para nós solicitar, nova·
mente, ao Governo Federal um socorro, para
os nossos irmãos do semi-árido que estão desempregados, morrendo de fome e de sede.
E, se realmente não chegar a ajuda, na hora
exata, não sei o que ocorrerá com milhares
e -milhares de nordestinos que lá. estão sem
mais· condição de se sustentar de pé.
O Sr. Maur() Borges- Permite-me V. Ew
aparte, nobre Senador Humberto Luce-

uftl

na?

O SR. liUM8ERTO LUCENA- Antes de
continuar, com muita honra ouvirei O aparte
de V. EX'
O Sr. Mauro Borges- Nobre SenaOor
Humberto LuCena, realmente o assunto que
V. Ex~ aborda é um dos mais freqüentes no
Parlamento brasileiro ao long.o __ dos anos.
Nem por isso, apesar da clareza, da veemên~ ·
- cia, da constância com que os representantes
do Nordeste tratam do assunto, nem assim
ele é. resolvido, o que é impress-ionante, sobretudo dado o prestígio que tem a Bancada
do_Nordeste no Parlamento brasileiro. Mas,
V. E~ enfoca de maneira correta: conjuntural é parar a sangria, é evitar que se morra
de fome ou de sede, e estrutui"al é se ter
uma solução permanente do problema. É e vi~ ·
dente que a solf.!ção demandará tempo, não
pode ser a _curto prazo. Um projetO longo,
de quinze, vinte, trinta anos e qUé, certa~
mente, pode resolver, sem dúvida, o proble~
ma do Nordeste,_ Quem viaja pelO mundo
sabe; foi o que pudemos verificar naRomênia,_ um pafs pequeno que tem ·o dobro da
área irrigada do Brasil. A precipifãção plu~
viométrica média no Nordeste é de 750/800
milímetros, -enquanto na RÜinênia e em toda"
a região da bacia do Mar Negro é de 400
milímetros, apenas; entretanto,_ lá é uma flo~
rescência a agricultura irrigada. Não estou
qúerendo ensinar padre-nosso a vigário, mas
quero ressaltar a V. Ex' que, realmente, a
solução do problema não pode ser improvi~
s?da, de uma vez. O Nordeste tem que seleclonar áreas prioritárias para seu desenvolvimento e essas áreas vão crescen~o até que
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passem a ter um desenvolvimento autónomo · Constituição: um empréstimO compulsório
e se criem outras áreas. Af, tenho certeza
que atenderia aos reclamos da calamidade
pública da seca e à necessidade de investi·
de que. o Nordeste será tão P.róspero como
outras regiões que Vimos no Texas, no Méximentos para evitar que a recessão se amplie.
co, onde a falta de chuvas é mais acentuada
Portanto, 60% dos cruzados novos em vez
ainda do que: no Nordeste, b um problema
de bloqueados no Banco Central, seriam aplicados na irrigação do Nordeste, na economia
realmente de se estabelecer um plano de traDalhà e exeéutá-lo. Não tenho dúvidas de e em setores sociais prioritários, como educa·
que o Nordeste_ poderá ser um vergel no futu- ção,'saúde, habitação popular etc.
ro; tem água de superfície_e tem ágtia subterO prazo de resgate do empréstimo e bem
rânea, grande quantidade de água subterrâassim a· sua correção monetária e os juros
nea, que pode ser utilizada, como se usa em
dev-endo ser os iiiesmos que foram estabe-_
grandes extensões do Texas, nos Estados tecidos pelo Plano Collor, para o bloqueio
Unidos. Felicito V._ Ex~ por enfocar este asdesses recu..rsos, que serão, conforme o· presunto, sobretudo de forma prática, para se visto, devolvidos a partir de dezoito meses,
ter soluções, como é o caso da solução estruquer dizer, de setembro de 1991.
tural. É evidente que ninguém vai defender
Acredito que esse projeto a ser apresenuma posição de deixar que se morra de sede,
tado e debatido no Senado e na Câmara, se
sem levar lá os caminhões conduzindo água, . tranSformado em lei, assegurará uma boa
mas a solução definitiva e~sencial é essa que
ponte de recursos, para começarmos um es·
fprço maior e mais eficaz,'em prol da irrigaV. E~ aborda, a solução estrutural, que leva
tempo mas pode ser feita. Muito obrigado.
.ção do Nordeste, já que estão bloqueados
OSR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que bilhões e bilhões de dólares, no Banco Central.
agradeço a V. Ex~, nobre Senador Mauro
Borges.
---O S['. Od'acir Soares - Permite-me V. Ex~
um aparte?
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o aparte
· do nobre Senador por Goiás deteve-se num
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com
, ponto digno de nota, quando S. Ex~ se referiu
muito·prazer, nobre.Senador. ·
à necessidade de se selecionar algumas áreas
O Sr. Odacir Soares- lnicialinente, con' prioiifáiias, visando uma ação mais eficaz pa·
gratulo-me com V. EX' pela questão.que está
: ra solucionar o problema através da irrig3ção.
levantando nesta sesSão e que ontem, oportu·
Eu apenas responderia a S. EQue essa selenamente, foi levantada pelo eminente Sena-ção já foi feita·, pela. própria natureza. Muita
dor Lavoisier Maia, que é a questão da seca
gente-:- não é o.caso de S_. Ex•- mas, muita
e maiS profundamente a questão da irrigaç-ão
. gente pensa que todo o Nordeste é seco, que
no Nordeste. Vejo que o Nordeste enfrenta,
. ele todo é carente de chuvas nas épocas adeneste momento, a questão da seca propria·
, quadas. Não é isso o que aconteCe. Apenas
mente dita e as suas conseqüências que são
no semi-árido do Nordeste ~ onde existe' a
devastadoras do ponto de vista económico,
: seca. E esse semi-árido representa, jUstame.Udo ponto de vista social e também do ponto
. te, a seleção a que alude o nobre Senador
de vista político. Essa questão, como disse,
~ Mauro Borges. Para ele é que temos que vÚI·
foi ·também levantada, com rq.uita proprie- .
· taras nossas vistas, pensando na irrigação.
dad_e~ pelo Senador Lavoisier· Maia. S. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senador~s, estou terdizia, oritem-, que nas ocorrênciaS anteriores
minando de elaborar projeto de lei compleno Nordeste, notadamente no Rio Graride
ment~r, que devo apresentar, na' próxima se·
do Norte, essa R,egião foi socorrida pela ação
mana, ao Senado,. para indicar novos meios
imediata do Governo federal. S. Ex•, include tirar o País dessa ameaça de recessão em
sive, registrava a participação efetiva dó 'en· que se encontra, no infcio da execução do
tão Ministro Mário Andreazza·, que esteve
Plano Collor. Se todos os recursos financeiros
presente em todos os momentos daquela
Í9ram represados no Banco ce·ntriil, é natural
grande seca, levando o auX11io moral, polftíco
que esteJa. havendo esse apertO de liquidez
e material do Governo Federal. Hoje o Nore, portanto, essas dificuldades no mercado
deste epfrenta o mesmo problema: a Paraiba,
de trabalho, onde o desemprego começa a
o Rio Grande do Norte e os Es.:tados nordesocprrer em massa, sobretudo, _em Estados
tinos como um todo. Temos imediatamente
como São Pauto.
que resolver a questão da seCa que se abate
O projeto de lei complementar a que me
neste momento e que exige providências marefiro dispõe que a parfír de 19 de julho, data
teriais -de grande porte, que extrapolam a cabase do novo ano fiScal, de acordo com o
pacidade orçamentária e financeir~ dos Estaque foi aprovado pelo Congresso Nacional,
dos nordestinos. Não tenho dúvida de que
os cruzados novos bloqueados no Banco CenM
neste momento de implementação do Plano
tral seráo transformados em empréstimos
Collor, quando o Estada brasileiro começa
compulsórios para aterider, de um lado, às
a se afastar de atividades que n~o lhe são
despesas com a calamidJlde pública, da seca
próprias, de atividades económicas que índis·
do Nordeste, e, de outro,·ao custeio de outros
cutivelmente produziam um déficit público
investimentos. Até 30%- desses_ re.c.ursos poacentuado, e o Presidente tem ressaltado isderi<p:n ser alocados para irrigaçãO, nuin -pla·
so, não tenho dúvidas de que o Governo yai
nejamento de médio e. de longo prazo, e,
s_e dedicar às questões sociais e às questões
mais 30% seriani-ãplicados em investimentos
etOiiômicas, que provocam problemas sociãis
em outros setores da economia e em políticas
1
gravíssimos quando n~o são tr.atadas 9p0rt~·-··sociais. Ai nós terfamos, então, dentro da
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namente com a adequada competência técrii. ca, como é o caso-da seca. V. Ex' ressalta
muito bem isso quando diz que a questão
da seca, antes propriamente da questão da
irrigação, é uma questão social, porque provoca recessão, desemprego e mortes aos milhares em decorrência da fome, da su.bali·
mçntação. Do ponto de vista da .irrigação,
dentro da minha -ótica, da ótica do Governo,
dentro daquilo que o Presidente FernandoCollor de Mello tem dito, não tenho dúvida,
de que o atual Governo vai ter vontade polftica, porque tudo isso decorre de uma vontade política. Sem vontade política do Governo Federal, o que lamentavelmente não
tem ocorrido até hoje do ponto de vista macroeconômico, não se vai resolver nunca a
questão da irrigaç,ão no Nordeste, que e uma
questão basicamente económica antes de ser
urna _guestão técnica. Neste momento em que
o Governo Federal começa a se afastar, de
maneira clara e efetiva, de, tarefas que at6 '
então estavam cometidas ao Estado brasileiro
il~ área económica, e que não são próprias
do Estado em nenhum pafs moderno, em nenhum país de economia liberada, em nenhum
país de economia de mercado, na esteira 'da
manifestação e da reivindicação de V. E~,
não tenho dúvida~ primeiro, de que, em relação ã questão da seca e das suas conseqüén·
cias, da recessão que se abate sobre o Nor·
deste, o Governo Collor vai dar uma resposta
imediata, porque sendo nordestino e conhe, cendo,_~omo todos nós, e particularmente
como V. EX", essa questão, estará presente
com o auxílfó e coril o apoio do Governo
Federal na· solução da questão social neste
momentó; s<:;gundo, em relação a questão de
macrqeconomia mais longínqua, mais dis.tan·
te, mas·tão próxima como a questão da seca,
que é a questão da irrigação, não tenho dúVida também de que o Governo Federal terá
um''Programa consistente e integrado p3ra
· _resolver çl.efin_itivamente essa questão, ou seja,_ a questão da economia agrícola, a questão
ção de alimentos e a questão de se transformar o Nordeste num grande celeiro alimentício do País. De modó que congratulo.~me
com V. Ex• por duas razões: primeiro, Po·rqri.e
aborda a questão social que emerge do problema de não ter o Nordeste um sistema de
rrngaçao integrado e pleno, produziridci"aJi.:
mentos e tendo a agricultura que o País necessita;.segundo, porque V. EX' está extrapolando a questão da_ seca, que é eminentemente atual, e das suas conseqüêÍlcias; está
se aprofuridando, abordando a questão. técnica, a questão económica que resolverá defini·
tivamente as outras questõ-es, que são as
questões sociais. E, ina:IS-ainda, porque'V.
Ex1 traz uma solução. V. Ex• vem ao Senado
Federal, faz u.m discurso·; lamenta e condena
a situação em que se encqntra o Nordeste
neste moniento, propõe unl. programa tér2nico
e; mais do que isso, oferece ao Governo elementos institucionais e legais para que este,
de posse deles, possa dar uma solução à Huestão q1,1e V. Ex~ tão apropriadamente~ tãp ·
oportunamente e tão bem levanta nesta manhã. De modo que congratulo-me com y.
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Ex• e desejo que- todos os Senadores, todos
os Parlamentares possam trazer a esta Casa
questões como estas, com soluções legislativas que lhe são próprias e cabíveis.

sem revolta, Se acercando dos caminhões para qUe cada um recebesse seus alimentos. E
diziam com muita certeza: - "Se vocês não
tivessem vindo aqui nos entregar esses alimentos, nós não o_ receberíaf:!lOS. ~e fosse
O SR: HUMBlLRTO LUCE-NA - Sensibi- da
área do Governo, não receberíamos isso,
lizado, ouvi o aparte de V. Ex•, náo só pelas
não" . .São coisas que nos amedrontam como
' generosas palavras a respeito do meu pronunbrasileiros·, Entendo que a agricultura é'a mãe
ciamento, mas acima de tudo, pela colocação
de todas as artes e de todos os ofícios. Estaque fez em relação ao problema do Nordeste
mos aq-u-i em pé porque nos alimentamos cõm
e à necessidade imperiosa que temos de solu- aquilo que a agricultura produz. O escritor,
cioná-lo, do ponto de vista estrutural e do
o poeta, o intelectual, todos vivem em função
ponto de vista ·conjuntural, poi~ esse foi o
daquilo de que se alimentam, que é produesquema do meu pronunciamento.
zido pela agricultura. Daí dizer-se que a agriEmrelaça:o.ainda ao que v. Er disse, gosta- cultura é a mãe de todas as artes e de todos
ria de lhe afirinar que espero e confio, como
os ofícios. Tenho observado, através do que
nordestino, que o Presidente Fernando Coleio com relação à agricultura, que a irrigaÇão
llor, que é uin irmão nosso das Alagoas, que
no mundo _c;:stá evoluindo cada vez mais. Há
foi Governador dessa Unidade da Federação,
regiões completamente desertas, como é o
tenha sensibilidade, mais do que ninguém,
cas_Q _de_ Israel. Agora mesmo os emirados
de se debruçar sobre toda essa temática e
arabes estão desenvolvendo uma região, todarwlhe uma solução adequada e urgente, Sua
mando-a um oásis, um paraíso. Da mesma
Excelênci-a deve reunir os dados que possui
forma a Califórnia, nos EStados Unidos. Por
e, através do MinistériO da Economia, Fazenque não fazer a mesma coisa? Por que não
da e Planejamento, naturalmente em conjUcopiar a experiéncia daqueles que tiveram
gação com os setores do Ministériõ- da Agrimais inteligência e talento eprocurar resolver
cultura a que estão afetos os projetas de irrio nosso problema? Desde que me entendo
gação, determinar a elaborãção de um -propor gente w nasci na Paraíba - que a seca
grama de irrigação para o Nordeste que deve
existe e as soluções são sempre paliativas.
ser absolutamente prioritário, cUsteado com
Fala-se até na indústria da seca. Fala-se que
recursos de todo o Pais porque, como disse
a seca tem-· um fundo eleitore"iro, Ela é critiontem o nobre S,enador Ronan Tito, temos
cada sob os ângulos sócio-polftico e econ6·
que encarar essa questão do semi-árido do
mico. V. Ex~ faz muito bem em enfocar o
Nordeste como uma questão nacional e não
assunto, porque há necessidade de se prosseapenas da nossa sofrida Região.
guir com a irrigação, a úhica solu-ção paia
O Sr. Melra Filho- Permite-me V. EX"
o nordeste do Brasil. A seca, além dos maleum aparte?
ffcios cjue tem causado, criou até um ariedotário. Diz Um-a delas que estava chegando
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.
um número desusado de orações lá no céu,
EX'
c: Jesus mandou chamar São Pedro: - São
O Sr. Meira Filho - Senador Humberto
Pedro, estou recebendo orações demais lá
Lucena, V. EX" mais uma vez entre tantas
da Paraíba. Como é que você está distribuinoutras, demonstra, nesta Casa, o amor que
do as chuvas, lá? São Pedro olhou para Ele,
tem pelo nosso nordeste. ·
e disse: - Bom, estou fazendo como o SeO SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
nhor mandou. -Mas como foi que eu manobrigado.
dei, Pedro? - O Senhor mandou distribuir
chuva lá um ano sim é oito não. Jesus falou:
O Si-~ Meira Filho - Digo nosso porque
- Não, Pedral Não foi isso que eu disse:
também sou de lá. Senador, tenho muito rew
ceio de um vício que têm os nossos governos:· É um ano sim e outro não. De maneira que
a descontinuidade, Sempre que vem um novo -o-: povo" tem se servido da seca para contar
as suas historiiihas. Dou parabéns a V. Ex~
governo, modifica-se tudo o que o outro fez
ou estava fazendo. Para que mudar o que . e faço vo' tos para que o Governo atual recorra
à irrig3çao~- pOrqUe seni dúvidas não é a soluestá provado ser _eficiente? É born ijue aqui
ção apenas para o Nordeste do Brasil, mas
Se faça justiça ao Presidente Sarney, que muipara todo o Brasil.
to lutou pela questão da irrigação, como V.
Ex• deve saber. Sem dúvida é a solução para
O SR. HUMBETO LUCENA- V. EX' tem
o Nordeste do Brasil. Desde que me entendo
toda a razão, nobre Senador Meira Filho.
por nordestino - já vai tempo niss-o - existe
Creio que, derramarido a sua alffia ri.este
seca no Nordeste e as soluções são paliativas.
aparte, V. Er não falou apenas como brasiLembro-me de uma Seca de tal monta, no
leiro mas, sobretudo, como nordestino e paNordeste, que aqui em Brast1ia nos arregiraibano gue é. Talvez muita gente não saiba,
mentamos.- se não me engano foi em 1976
mas V. Ex,' é um p~rafbano_que representa
-,e conseguimos levar para lá 18.çaminhões,
com muita autenticidade o Distrito Federal
de 10 toneladas cada, com alimeiltos, espeno Senado.
cialmente para o Ceará. Fomos destacados
. Quanto ao que V. Ex• lembrou, em relação
para a região de Crateús e 'todos que foram
ao Governo José Sarney~ antes de· V. Ex~
conosco choraram na hora de fazer a distrise assentar neste plenário, havia me referido
buição dos alimentos- contamos com a ajuda
ao esforço" do eli:-Presidente da República,
do Exército -, e choraram por várias raz6es:
no s·enlido de ampliar, o mais possível, o sistepelo consen~ento daquela gente, em paz,
ma de irrigação do Nordeste. Evidentemente
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que S. EX" não pôde cumprir a meta de um
milhão de hectares a que se propôs, a níveJ
nacional, porque lhe faltaram os recursÇ)s financeiros indispensáveis.
Agora, como estamos num n·ovo Governo
e o Estado, através do Plano Collor, conseguiu, praticamente, expropriar todos oS recursos das pessoas físicas e jurídicas e eniocá-los à disposição do Banco Central, penso
que temos um mundo de dinheiro que poderá
ser utilizado, como disse há pouco- se o meu
projêto de J'ei complementar vingar- atràv~s
de um empréstimo compulsório queteiá um~
parcela destinada a atender à despesa de um
projeto arrojado de irrigação rio Nordéste,
para que, em outias secas, não estejamos,
maiS uma vez; a êlamar pelo- auXílio doTessouro Nacional.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' me concederia um aparte, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Humberto Lucena, V. EX" que iria fazer este pronunciamento ontem, hoje o fez, nesta manhã
calma e talvez até mais apropriada para podermos debatê-lo e apreciá-lo.·Este é um assunto que interessa não apenas ao Norde~te
mas ao Brasil como um todo, num programa
de irrigação que venha sup-rir as -deficiências
de chuva, principalmente a m'á distribuição
das chUvas no Brasil. Ontem, em aparte ao
discurso do Senador Lavoisier Maia, disse
a S. EX" que tivera a oportunidade de ir pessoalemente aos EstadOs Unidos e verificar
o projeto de irrig_:ição implantado no VaiC
da Colúmbia. A irrigação é cara, mas é cara
principalmente quando há mais uma preocuw
pação burocráctica, como a nossa burocracia
brasileira,_ quando se quer fazer algo muito
sofisticado, como nos municípios vizinhos a
Barreiras, em Sáo Desidério principalmente,
onde há um projeto de irrigação de custo
alVssi.mo e que não beneficiou tantas pessoas,
em razão daquilo foi aplicado na região. Ele
poderia ter sido feito de forma mais barata,
se tivéssemos menos preocupação com a
grandiosidade e mais preocupação com Ull
resultado positivo, num momento de reces~
são -como o_ que estmos vivendo~ a beira da
depressão. Este é o momento mais apropriado para se áproveitar a mão-de-obra desempregada e isso com certeza ocorrerá no Brasil
em larga escala, principalmente nas regiões
mais pobres. Nos Estados Unidos, foi exatament_e numa época de depressão que dois
·grandes projetas foram realizados e que até
le da Colúmbia, com a· Represa Grand Dan,
que fornecia perto de 10 mil Mw no Programa
·de Irrigação,_ e, no V~le do Tennessee, que
tem um projeto polivalente a respeito do programa de energia elétrica, programa de irri~
gação, programa de transporte fluvial~ etc ..
Foi "também um programá feito nesse perfodo
d~ recessão. Nós, aqui, temos muito· a preocupação de, nos momentos de emergência,
fazer essas pequenas obras que na primeira
chuva acabam. São para atender mais num
sentido político. do que num sentido de in~e-
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resse nacional. Esta é a hora de se fazer alguma coisa de útil, duradouro e que surta efeito
par~

o Br-asil como um todo, perenemente,

e. nao apenas naquele momento de emergénCla.

O Sr. João Menezes- Permite-me V. Er.
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
grato a v. Ext, Senador Jutahy Magalhães,
pelas suas observações muito lúcidas que vêm
ao encontro _das teses que ora defendo.

OuÇo o·nobre

Sena~or

João Menezes.

O Sr. João ME,mezes- Eminen.ce Senador

Humberto Lucena, o passo que realemente
vi nessa minpa carreira politiCá referente a
seca do Nordeste foi a construç?q do Açude
de Orós, no Governo do Presidente Juscelino
Kubistschek. Temos viste;>., periodicamente,

que as secas se abatem sobre o Nordeste e
o assunto se,mpre é o mesmo.

Criou~se

até

o que se chamou de "indústria da seca". V,

:Ex' faz muitO bem enl apú:st!ií(ai- ésS~ proejto

de lei, porque é um assuntei que deve

ser

encarad~o c:om se·riedade e,_ S!J~retu,do, com

continmdadee. A irrigaÇãO do NOrdeste não

é impos~ívd n~m difícil, é ~~.a ~ciu~tão de

, bo~ técn1ca, boa vontade e me,nos burocracia.
Estive em' Israel e vi o sistema- de irrigação.
Todo Israel é irrigado. b um páis pequeno,
com sistema de irrigação ei:n todo ele. Por
que não podemos fazer no Nordeste um siste·
ma -ele irrigaÇão?'Hoje, em Isiaef, eles produzem na areia_, ·no deserto~ em virtude do sistema de irrigação. -E, nós, oom· esse' Porte fantástico que representa ·a NOrdeste, com uma
área imensa, com gente capaz, gente de luta
somos sempre interrompidos pelas secas pe:
riódicas que lá ocorrem. É.sempre a mesmas
coisa: ~·Ajudem a seca, ajudem a seca, ajudem a seca" e o problema não se.. resolve.
' Contrário aó se..u, temoS na Arllazônia _o pro~lema das ench~tes. Assim ·como é necessário fazer irrigação no Nordeste é necessário
fazei' irrigaçtio na Amazónia. No meu Estado
há uma cídade chamada Marabá, onde existe
a indústria da enchente. Há um ano sim, outro não, -usando o refrão do Senador Meira
Filho - v_erifiqamos _que cidade é alagada,
a populaçao deiXa a ctdade lnundada e, quando seca, volta. Lá existe sempre o probléma
da enchente, De maneira que esses proble·
mas fundamentais, o Brasil precisa encarar.
Parabenizo V. E~ pela iniciativa e espero
que todos nós possamos ccrncorrer Cõm nosso
grão de mostarda para que se torne realidade
o sistema de irrigação no nosso País. Para·
béns a V. Ex• ·.
·
. OSR.IIUMBERTOLUCENA-Euéque~
agradeço a V. EX". pela sua presença neste
debate.
O s'r. Ney Maranhão- Permite-me V.
Ex1• um aparte?

a

OSR. HUMBERTO LUCENA -Pois não.
O Sr. Ney Maranhão - Muito obrigado,
Senador Humbero Lucena, conheço há muitos anos V. E:<l'., companheiro da Cãmara,
no Rio de Janeiro,_ V. Ex•., no velho PSD

e o_ seu aparteante hoje, no PTÉ. V. Ex~ .•
como nordestino está sempre na vanguarda
da defesa dos altos inteiesses de nossa região.
É um Sepador que quando assume a tribuna
do Senado defende coisas sérias, e, principal·
mente, de nossa· terra, o Nordeste. V. Ex~.
está tiazendo, hoje, ao Plenário do Senado
-·um ásSúritO de grande interesse, de interess;
funda_mental, não só do Nordeste mas doBrasil, a sofução definitiva do problema do nOr·
deste : a ini.gação. Sem irrigação :Ô.ão temos
nadar Coinb~dizia, repito e honienageio sem·
pre _um patríCiO de V. Ex~., um paraibano
autêntico, eX-Ministro de ViaçãO e Obras Públicas de Getúlio" Vargas, JoSé" Américo de
Almeida, que foi
dC:sbavador dessa tese,
dessa luta que V. Ex•. hoje está mostrando
no Senado Federal, a seca e a sua complementação, a irrigação. José_ Américo de Al~e~d~. grande Miriístro _~a ~ãi'aíba-, sempre
dizra que o _Nordeste não precisava de esmo·
la, que o Nordeste precisava apenas viabilizar
o Rio Sáo Francisco para molhar as suas terras ~lcinadas pela seca, para o Nordeste se
tornar a Califór_nia da América do Sul, ou
seja, abastecer o Brasil e_ exportar para o
_mundo. E quanto a· iSSO V. E~. está alertando
o Governo. ·eom·o seu r~-ViCe-Líder nesta
Casá, quero dizer ã. V._ Ex•. que desejo me
·-congratular e me solidarizar cOm V. Ex~.
, neste pronunciamento, que é de todos n6s,
nordestinos. O Presidente Collor é nordes·
tino e conhecedor profundo também dess~s
problemas. Assim_ V. Ex• .• como eu e como
todas nós do Nordeste, poderemos ficar tranqüilos, porque esse problema será equalizado
neste governo e o mais rápido possível. A
Seca não espera, a fome naão espera e o ·
Presidente Collor,__guando suspendeu temporariariie"iife, Senador Humberto Lucena, os
incentivos fiscaiS da Sudene, foi para fazer
--um freio de arrumação. V. Ex~. sabe que essa
área_ da Sud~ne propiciou muito desenvolvi~e.nto ao ~qr~este; fl1as existe algo errado
él:em que ser cOrrigido, principalmente na·
quilo que tange ao micro, médio e pequeno
empresários,- que dão emprego, desenvolvimento e riqueza à região. V. Ex~. sabe que
a Sudene deu muito_ aos gr-andes emp~esários,
aos grandes proprietários em toda essa época,
mas temos· que· redimensionar isso. O Governo Collor, que tem um compromisso com
os descarnisados deste País, irá consertar este
grave erro de -distorÇão das riquezas no Nor·deste. Portanto, quero me congratular com
V. Ex•., por essé ptõnunciamento, e dizer
mais uma vez que o President~ do Brasil,
Fernando Collor, inclusive no primeiro turno
das eleições arriscando até a não ter a sua
eleição garantida, discordou do Governador
de um Estado importante, o Ceará, o Gover·
nadar T~sso Jereissati, em função do problema da Sudene. S. ~~. sempre· tem compromisso com o povo do Nordeste, e a Sudene
é o órgã() que irá desp'àchar diretamente junto ao Gabinete do Presidente. Vai voltar
àquilo que era no tempo de JusceHno Kubts·
chek. Pode V. Ex'. ficar tranqüilo de que
a Sudene '-:Oltará ~- ser umo órgão como foi
Ctiãdo pelo grande brasileiro Juscelinoi Kub-

-o
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tischek. Paralelamente, quanto a esse problema da seca, a esse problema da irrígaç-.ão,
todos nós nordestinos, iremos ter a certeza
de. que o Presidente Fernando Collor irá solucioná-lo de vez. Quero me congratular com
V.- Ex'. por essa magnífica oraç-ão em defesa
da região tão calcinada pela seca, que é o
nosso Nordeste.
___ _

O SR. HUMBERTO LUCENA - Gra(o
.a V. Ex~., nobre SenadOr Ney Maranhão.
Sr, Presidente, retomo o curso do meu pro·
nunciamento, para tentar concluí·1o.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Lucena, antes que V. Ex~. entre
nas c_onclusões que haverão de repercutir aqwui e for~ do Senado Federal, concede-me
um aparte?
H~mberto

O SR. HUMBERTO LUCENA- Córii-todo o prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Diante da colocação feita pelo eminente Senador Ney M<U"a.nhão, asseguran,do.a.o Senado Federal que,
na administração Collor de~ Mello, a Sudene
terá aquela pre_eminência que todos nós desejamos, sou compeliçlq a, ap.tes ô~ um pronunciamento que deve~;ei fazer, enfocandQ maté·
ria também de interesSe regional, çl.izer. a, V.
Ex'. que, por uq~a decisão recente.do_S_ecre·
tárto de Desenvohrimei:lfo Regional, tOd.os os
projetas submetidos a exame do Conselho
Deliberativo da Su.d~ne devf:rão S~r api-e:ci3dos agora, previafi'!.en~e pelo Secret;írio Re·
gional, para depoi~. s~r definida a pauta da
matéria a ser apr~ciada pela Sude_pe. _Ora,
~r. S~nador, entendo que isso praticamente
~ny~hda aquele des~aque que o Legislador
JnlCial concedeu para a Sudene, que é integrada por conselheiros da maior responsabilidade, Governadores de Estado. Acredito
'que o Governador Miguel Arraes, se ainda
fosse Governador de Pernambuco e tivesse
tomadO conhecimento dessa medida hoje es, taria afastanâO-Se -do Conselho Deliberativo
do. Órgão. A Sudene não terá mais condição,
seCfuer, de incluir em pauta qualquer processo sem que, previamente, se manifeste o
Secretário de Des.envolvimento Regional.
Penso que isso é uma au_téntiça ~Pitls diminutio para o Conselho Delíberativo da Su· ·
dene.

O SR. HUMBERTO·LUCENA- V. Ex•,
faz uma ponderação importantíssima sobre
a Sudene, e eu diria que, confirmada essa
notícia .que V. Er. nos traz, evidentemente,
estaríamos ferindo urna legislação em vigor,
que não permitê que a Sudene perca a sua
autonomia, pois ela é dirigíóa por-Um conselho de Governadores e de representantes do
Governo Federal.
Mas voltando ao fio das minhas conSiderações, para se ter uma idéia melhor do que
seja a irrigação, basta lembrar, como fizeram
há pouco os meus aparteantes, Senadores Jutahy Magalhães e Ney Maranhão, o que se
passou e o que se passa na região do Vale
do São Francisco. Um verdadeiro milagre
ocorreu ali. Quem à conhecia antes e a visita,
hoje, vé a transformação fantástica de sua
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economia, graças ã irrígação; foi ela que posK
sibílitou todo aquele .surto -de progresso da
região. Portanto, se amanhã o semiKárido do
Nordeste vier a ser realmente irrigado, num
programa bem arquitetado, será um retrato
ampliado daquilo a que estamos assistindo,
hoje, no Vale do São Francisco.- Mas, para
que se possa atingir os verdadeiros objetivos
de uma política de irrigação no Nordeste,
estou também estudan_do outro projeto de
lei, que· pretendo trazer à consideraçãO do
Sen·aaó;visando autorizar o Poder Executivo
a trahsfOmiar o atual Departamento Nacional de Obras.Contra as Secas numa empresa
pública de irrigação. Porque o Dnocs- atual,
com a sua estrutura já esclerosada, é sim piemente uma repartição' burocrática ineficíente. Penso que o ideal seria torná-lo uma em-.
presa· pública de irrigação, com os recursos ~
indispensáveis, para -o·custeio dos projetas
que·compusessem um programa-de irtigação.·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para terminar este pronunciamento, tenho que me vol'tar para o objetivo mais imediato deste pronunciamento que á solução conjuntural do
problema da seca.·
Como não houve a solução estrutural do problema, quer dizer, como não se caminhou
no sentido de um sistema de irrigação que
resolvesse o problema da seca a tempo e a
hora, estamos, mais uma vez, diante de uma
seca verde, com todo o_ seu cortejo de dificuldades que- vão, desde •o desemprego até a
fome e a sede.
O'p'roblema do .desemprego agrava;se ainda mais, no momento, porque há recessão;
estão sendo dispensados trabalhadores em
massa nas indústrias de São Paulo; os nordes. tinos que lá estão, sobretudo os da construção
civil- começam a voltar nos·paus-de-arara,
buscando, pelo menos, o carinho de suas famt1ias. Quando lá chegare'm, vão encontrar
o drama de um desemprego, ainda maior,
do que o qe São Paulo.
Então, esse quadro de recessão oriundo
do Plano Collor agrava ainda mais o problema do Qesemprego no Nordeste brasileiro.
Ora, com a recessão em marcha, nurõ quadro de seca. e, obviamente, de desemprego
e de fome, a única solução conjuntural para
o problema do semi-árido nordestino, nesta.
hora de aflição, é o amparo às suas populaçõ_es flageladas.
E, aí, lembro aquela extraordinária ViSão
~e estadista de Juscelino Kubitschek, que
presidiu o País com aquele espírito democrático e com aquele extraordinário descortino de administrador, fazendo-o caminhar
50 anoS em 5; na seca de 1958, tivemos uma
surpresa quando S. Ex~. se deslocou para o
Nordeste a fim de visitar as frentes de trabalho. Lá chegando, S. Ex', que era de Minas,
não tinha noção do que se passava, mas já
conhecia as denúncias da chamada indústria
da seca, que sempre prosperou nessas ocasiões e ainda hoje ameaçam prosprerar, através do rel~tório do então General Ramagem,
da sua Casa Militar. Em _chegando em Coremas, na.:P.arru.ôa, o então Presidente da República ficou abismado ao ver aquela massa hu-

mana desempregada, faminta _e sedenta, e
acima de .tudo ao verifica{ a mal].e_ira_desordenada e irregular,.como fvncionava o socOrro
aos flagelados e -_ por que não dizer - muito
chocado com a dura realidade da indústria
da seca. Foi aí que íncuin,bJu o Econoplista
Celso Furtado de realizar os primeiros estudos para criar um órgão de desenvolvimento
regional, a Sudene, __ Celso Furtado lançou a
idéia do_ Codene - Conselho de Desenvolvimento do r:Jordes.te, que foi o núcleo inicial
da Sudenc, criada,por Juscelino, depqis do
que viu. ern 1958, nos sert_ões da Paraíba,
de Pernambuco_ e do Rio Grande do Norte.
'Infeljzme.nte, o ~x-Presidente não teve· tempo
de completar a sua obra, incluindo o Nordeste no- grande salto des~nvolviméntÍsta· a
que levou o Brasil.

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite V. Ex~~
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena?
·---~·

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não,
nobre Senador.
___Q_Sr.. ~Ca(iOs P.atrocÍniO...:. Nobre Senador
Humbe-rto Lucena, hoje, como ontem, estamos assiStindo ao clamor dos lídimos, verdadeiros Representantes do Nordeste, mais
uma veZ reiVindicançlo em prol dos flagelados
e da Região Nordes.te, sempre massacrados
pelas secas periódicas. Esses períodos de seca, no Nordeste, que deixaram de ser exceção, e hoje", podemosdi:zer, passaram a regra,
evidentemehte, já deveriam, de há muito
tempo, ter sido eliminados. Criaram-se vários
óriãos tais ·como o- Dn-ács e- -o Pronín, mas
o problema ainda pennanece. temos conhecimento de qUe o Rio São Francisco- parece
. que joga no-mar, por minuto, cerca de~ l1ão
me lembro bem - cento e cinqüenta milhões
de metros cúbicos de água. Isso ainda não
es_tã sendo devidamente aproveitado. QUeremos concordar quando V. Ex• apresenta su~
g~stão. que, para nós, pB"rece ser a soluç~o:
transiQrmar o D~partamento Nacional de
Obras Contra as Secas em empresa pública
de irrigação para o Nordeste.
O SR. HUMBERTO LUCENA mente.

Exata-

O Sr. Carlos Patrocínio- tivemos oportuniçlade de vil)itar o nordeste, justamente numa dessas épocas mais castigadas pelas secas,
e vimos aqueles imensos oásis verdes, sob
todos os aspectos, produzindo verdura, produzindo grãos para abastecer aquela Região.
Portanto, achamos que o problenla do Nordeste não deve ser tratado ou não pode ser
tratado, e nem é da exclusividade dos Representantes do Nordeste, mas_ ta,mb~m é preocupação de todo parlamentar deste Congresso Nacional, que se tem que bater contra
os problemas da seca do Nordeste. Gosta~
ríamos de concordar com o nobre Senador
Ney Maranhão, quando afirma que o Presi·
dente Fernando Collor de Mello, por ser um
nordestino identi_f!_cado ca:m todos aqueles
problemas da Região, pot certo haverá de,
finalmente, encontrar a sOlução definitiva pa-
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ra o problema da seca do Nordeste. Cumpri:
menta V. Ex•,_quando faz este brilhante pron~il.datjlenfo, ·e ainda mais, apiesentã Solu- ·
ções em transformando o Dnocs numa em~
presa pública que vai resolver o problema
~e irrigação do_ Nordeste.
O SR. HUMBERTO LUCENA .:.... Agia·
deço a V. Ex' as suas observações e nós, do
Nordeste, realmente precisamos dO apoio de
todo o Brasil para solucionar o problema do
Sem_i-áddo notdestino que é crónico e vem
sacrificando o desenvolvimento regional.
Voltando ao meu pronunciamento, eu lembraria, no caso do atendimento emergencial
aos flagelados, as frentes de trabalho que
pouco produzem; porque, antigamente, ainda se fazia uma estrada, um pequeno açude
e hoje não se realiza nada -_são a única maneira de se manter um salário para o trabalhador e evitar que ele morra de fome com
a sua família.
O e~-Presidente Juscelino Kubitschek, justamente _com receio, na época, de que houvesse interferências político-eleitorais e fambém com receio da ampliação da indústria
da seca-, entregoU grande parte da execução
dos planos de emergência- à supervisão da
Igreja. E, mesmo assim, S. Ex• não evitou
que ainda houvesse muita distorção.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
que se pede ao Senhor Presidente da República é que, independentemente daquelaação
-ã mais longo prazo, voltada para um programa de irrigação do Nordeste, que é indispensável, determirie, aos setores competentes,
a liberação', em car"áter, de'urgência urgentíssima, de feciirsos, mediante créditos extraordinários, aproveitando a Reserva de Contingência do Orçanientó da União, para atender
à situaç-ão de calamidade pública em que se
encontram as populações nordestinas, afetadas pela- seca.
Claro que isso tem que ser feito, através
de um levantamento criterioso da Secretária
de besenVÇivimento Regional, que hoje- faz
parte· do Ministério da Infra-Estrutura, para
se separar o joio do trigo. É pi'eciso verificar,
realmente, onde está havendo a seca verde,
onde seus efeitos são mais presentes, mais
maléficos, e estabelecer-se, então um plano
de atendimento a_os desempregados e de socorro às populações flageladas pela fome e
pela sede, procurando-se, naturalmente, elaborar um programa de distribuição de alimentos, porque, a esta attura, uma da·s coisas
fundamentais é garantir um abastecimento
de gêneros, de primeira necessidade, àquelas
populações.
Mas o que também me' preocupa-, neste
instante, é que estamos num ano eleitoral,
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, e é claro "que_,_
se não houver muito cuidado, por parte do
Governo Federal, esse atendimento emer·
gencial aos flagelados pode-se transformar
num mero instrumentO-de clientelis.mo político. Confio e espero que. num Governo como o atual, que_ se proclama adpto da austeri_dade adminjstra_tiva absoluta, isso não _acontecerá.
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Estes Iinanci<inientOs fOiam·Gan'celados . .O
Banco ,do Brasil .. e o Banco do Nordete no
paSsado, contribUíram para o desenvotvíme'nMinistra da Economia, para o Sr. Ministro
to económico e·pará a fixaÇão do homem
da Infra-Estrutura, no seiÍtido de liberarem
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
no campo, evitando grandes fluxos migratórecursos vultosos destinados ao atendimento'
Ex• um aparte?
rios. Hoje, verificamos em Br~~ilia, São Paudos flagelados pela seca do Nordeste, tamlo e RIO-de Janeiro, uma grande quantidade
bém solicito a S. Ex-s, sobretudo ao Sr. PresiO SR. RAIMUNDO LIRA - Concedo o
de famílias pobres nas suas periferias, vivendente Fernando Collor, do alto desta tribuna
aparte ao nobre Senador Ney Mar~nhão.
do em condições subumanas, e, isso, graças
do senado Federal, que entregue a supervisão
dessas frentes de trabalho - se vierem realO Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador · ãs decisões incornpe'tentes e at'é irresponsáveis, de setores do Governo, que ,nf.i,q entenmente a ser implantadas - à Sudene, e a sua
Raimundo Lira, é de grande_ importância paderam a necesSidade de manter essas pppulaexecução aos Grupamentos de Engenharia
ra a nossa Região a írrige3_:ÇãO. Veja V. Ex~
ções no interior, em condições de sobrevido Exército, instalados no Nordeste e devidaque um hectare de terra irrigado no Estado
vência:
mente aparelhados, para executar serviços
de Israel cuSta -hoJe- mais de 46 lnil dólares,
Esses financiamentos tinham uma finalidessa natureza, para que se tenha a isenção ,com toda a infri-estiutura; na Calif6rnia, nos
dade sOcial da mâior importãncià. A nossa
necessária, porque, do contrário, corremos
Estados Unidos da América, chega a 32 mil
agricultura,
no Nordeste, é uma agricultura
. o grave risco da malversação do dinheiro· púdólares e no Nordeste não chega a 11 mil
sazonal, depende do período das chuvas, No
blico, com o desvio dos recursos para outras· dólares, repare a grande diferença nestas três
finalidades e, inclusive, da volta à indústria
Nordeste, tínhamos também a çultura do aláreas, nobre Sepador, a independência dessa
da seca que, infelizmeilte, ainda pode proligodão, a cultura que dava ao produtor e aos
irrigação técnica-, porque muitas vezes há faltraQalhadores rurais reserva monetária, ou
ferar no Nordeste. Não _se muda, de uma
ta de dinheiro para o aumento das áreas irriseja, o feijão, o mífho e mandioca são culturas
hora para outra, a mentalidade cultural de
gadas, e temos as irrigações artesanais, que
de subsistência. A de algodão servia de reseruma região. Há pessoas que nasceram e vivetêm de ser complementadas. Darei um exemva monetária para melhorar as condições de
rani nisso e, continuarão assim até quando
plo; no Estado de Pernambuco, o ex-Govervida e para que Com esses recursos pudessem
De':ls quiser.
nador'Miguel Arraes fez um trabalho artesaficar nas suas próprias regiões durante o penal, aproveitando os açudes, as barragens,
Era oque tinha a dizer, Sr. Presidente.
os barreiras, e financiou, atravéS do Bandep, . ríodo da entressafra.
(Muito Bem! Palmas)
Somado à cultura do algodão, com o objeno ano passado, em 1989, quarenta mil contivo de' manter essas populações nas áreas
tratos a micro, médio e pequeno produtor
O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de origem, havia também os financíamentos
-Concedo a palavra ao nobre Senador Rai- rural. Um hectare irrigado, financiando pebancários, que os p!oprietários faziam a jurOs
quenas bombas para agricultores, chegava a
mundo Lira.
oitocentós dóiãfes. Isso dobrou e triplicou -subsidiados, e no período da entressafra, chamado de seca no Nordeste, ficavam fazendo
O SR. RAIMUNDO LIRA (PRN - PB.
a produção c;le grãos em certas. regiões de
estradas, cercas, pequenos açudes, pequenas
Pronuncia o seguinte díscurso. Sem revisão
Pernambuco, beneficiarido suas populações-.
benfeitorias, manteridó toda a mào-de-obra
do'orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoCom essa· produção, o Governo do Estado,
ociosa durante esse período. O Governo acares, o assunto a que me proponho falar neste
através da Secretaria da Agricultura, recebia
bou como o j,!)ro Subsidiado,. o que foi Uma
instante é, exatãmente, a respeito da seca
parte como pagamento e repassava para as
que, hoje, assola algumas regiões do Nor- populações carentes. Então, exemplo como
forma até absolutamente irresponsável de fladeste brasileiro.
gelar as populações do_ interior do Nordeste
este, nobre Senador, poderemos fazer neste
brasileirO. No entanto, o déficit público e a
Pelo que ouvi, aqui, do Senador Humberto
País, no Brasil. É isso que V. Ex~ como eu
inflação atingiram níveis- nu-nca vistos na hisLucepa, e, ontem, de outros eminentes Srs.
e como tod9s nós, nordestinos, temos que
tória: deste País: Assim, o flagelo que foi iinSenadores, este assunto jáfofexalistivani.ente
fazer, orientando os técnicos, Como v: Ex~
posto ao Nordete brasileiro, não" trOuxe netratado na Casa.
__ sabe, que_ o técnico executa, mas tem que
nhum benefício p"ara o -País Ou -para a própria
Pedi audiêricia à Ministra da EcOnomia
haver o técnico junto com o político, porque
Região, ·significOu O inaiOi' fluxo migiat6rlo
Dr Zélia -Cardoso de Mello, e ao President~ nós é "QUe _temos o sexto sentido e vivemos
Fernando Collor de Mello- inclusive, tenho
O dia-a-dia junto ao pOVo. E-o ·pOitiíco tem da história e o agravamento das condições
de vida _de suas populações.
em mãOs um relatório elaborado a respeito
que se aliar a essa técnica -porque O técnico
Em cima dissO tUdo, veio a praga do bicudo
das regiões mais castigadas pelos efeitos desta
e o tecriócr3.ta são homens frios, cépticos e
que destruiU, diZimou quase a tõ:taHdade da
seca. Pata tratar, pessoalmente, do assu'nto
distantes. Portanto, congratulo-me com V.
produção de algodão. O n-ordestino, que já
com a Sr"' Ministra e com o Excelentíssimo
Ex• por esta breve' comunicação. Todos estatinha uina vida castigada pela' falta qe chuvas,
Senhor Presidente da República. Convém
mos conscientes de que alguma coisa tem que
teve a vida agravada pela 'praga' do blcLi.do
que as providências cabíveis para o caso sese fazer o mais rápidO possível pelo Nordeste.
e com a elimiRação total dos jUros sUbSidiajam tomadas o mais urgente poss(vel.
O Senhor Fernando Collor de Mello assumirá
das, através do Banco Qo Brasil e do Baneb
A nossa idéia é que se evite aquele siste'ma
esse cõmpromisso porque, na praça pública,
do Nordeste.
tradicional de assistencialismo, quando os refoi um dos elos da sua campanha no NorEntão, .Sr. Presidente, Sr. Senadores, houcursos são aplicados de forma muito vultosa
deste.
ve, por assim dizei, unl- COinpt6 nadoriaí, -a
e os resultados, a médio e a longro prazos,
<?SR. RAIMUNDO LIRA- Muito obriga- partir do pfóprio Govern-o; contra os Oordespraticamente inexistem, porque as obras letinos: ação política e adniinístrativa; absaluvadas a cabo são da _pior qualidade possível.
do; nobre Senado_r Ney Mara.nhão. Suas CQlotàmente inconcebível. E por mais _que fôsseO de que o Nordeste precisa é que seja
cações foram esclarecedoras, mas é impormos aos gabinetes aqui, em Brasília - e o
feito um amplo programa de obras públicas.
tante lembrar que, no Governo anterior, com
nobre Senador Humberto Lucena está aqui
Obras que deverão beneficiar aquela Região
uni Presidente nordestino, um Ministro da
comigo, fomos várias vezeS ao gabinete do
de forma permanente. Temos, hoje, grandes
Fazenda nordestinO, foi toinada a decisao de
ex-Ministro Maílson -da Nóbrega mostrar o
câncelar, atra_vés dos bancos oficiais - espemanaciais de água acumulados na Região
agravamento dessa situação - não obtiveNordestina, os quais reclamam um aproveita-· cialmente do Banco do Brasil e do Banco
mos nenhuma receptividade com relação aos
mento económico através da irrigação.
do Nordeste -todos os fiil.anciamentos aos
nossos pleitos.
·
Este é o_ apelo que deixo aqui, na Casa,
proprietários rurais, financiamentos subsidiaconsiderando que todos os tópicos a respeito
dos, porque os juros subsidiados acarretavam
Tenho certe.la e conhecimento de que Sedeste tema, desta grande questão, já têm sido
um _agravamento do déficit público e da infla-· nadores e Deputados de todos os Partidos
-- çãa__
exaustivamente tratados.
da Região Nordestina também proCederam
Portanto, ao tempo em que apelo para o
senhor Presidente da República, para a Sra.

Parabeniz_o, portanto, a todos os Srs. Senadores que trataram, com muita objetividade,
-:da questão da seca na Região Nordestina.
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dessa forma. Mas os clamores da região, em
nenhum momento, foram ouvidos, e as popu~
laçôes do il):terior do Nordeste brasileiro es~
tão cada vez mais em condições piores.
Encontrávamos, no passado, populações
pobres, mas até bem vestidas, pessoas com
aspecto de saúde, jovens, trabalhadores. Hoje, chegamos no interior, rtobre_ Senador Ney
Maranhão, ficamos ilnpreSSionadoS cõffi a
miséria, praticamente só encontramos mulheres, crianças e homçns velhos. A mão-deobra mais produtiva, m3is sadia, de melhor
capacidade de produção, foi deslocada para
os grandes centros urbanos, deixando suas
'fami1ias a passar as maiores necessi_4acle_s. _Enfim, O que verificamos, lá, é um agravamento
nas condições de vida e O sofrími!ntO de'sSas
populações.
Retorno a palavra ao 'nobre Senador Ney
Maranhão e, em seguida, com todq prazer,
ouvirei o senãdo"i Odacii Soares.
O Sr. Ney Maranhão - Nqbre Senador
Raimundo Lira, o algodão é. uma das matéw
rias-primas mais importantes para as fábricas
de tecido da Regíão Nordestina, isto é, dos
Estados do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba . .Isso levou as nossas fábricas a um declínio, e muitas delas estão fechando, porque
a matéria-prima produzida no Nordeste prati·
camente acabou, por isso tornou-se mais cara, menos competitiva com as indústrias do
sul do País, levando o operariado desse setor
a serem dispensados, porque as fábricas reduziram a sua produção ou fecharam. Tenho
o exemplo da cidade onde orientei a minha
vida pública. Quando fui Prefeito, com 20
anos de idade, àquela época havia somente
uma indú~tria, a Societé C.otonniére BelgeBrésilienne, que tinha 12 mil operários. Ao
longo dos anos muitas fábricas fecharam e
o operariado emigrou para o sul do País~ O
que foi mais-grave aiilda. É por isso, nobre
Senador, que temos que nos unir e alertar
o País, porque deixamos de prescindir do tecnocrata, do técnico, mas devemos sempre
lembrar que esse técnico é frio, céptico edistante da realidade, e_ nós, políticos, vemos
essa realidade, porque vivemos permanen·
temente no, meio do povo e temos o sexto
sentido. Temos que trabalhar juntos, porque,
do contrário, os problemas não serão resol·
vi dos.
O SR. RAIMUNDO LIRA..:..._ Muito obrigado, nobre Senador Ney Maranhão. A nossa
confiança, a_ nossa esperança está na aÇão
do Presidente Fernando Cotlor de MellÕ. ·
Era impressionante, -durante a campanha
presidencail, como os chamados "pés descai, ços e os descamisados" refletiam, em seu
semblante, em seu oihar, a esperança, a expectativa no futuro. Teilho certeza de que
o Presidente não irá decepcionar esse povo
muito pobre, que gosta do Nordeste, gosta
do nOsso País, gosta de sua família, e que
precisa ser atendido nas mínimas Condições,
para melhorar de vida. Normalmente, chamamos os trabalhadores rurais, no período
de seca, de emergenciados. Emergéncia quer
dizer um fato passag~iro, é um .l,\tendimento
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por V. Ex• e- pelo nobre Senador Humberto
Lucena, quando situam que o problema fundamental é a íiTigação. A seca no Nordeste
só será resolvida com a irrigação._ Então, na
minha visão de brasileiro da Amazônia, evi~
dentemente não identificado plenamente, como V. Ex•, com as questões nordestinas e,
particolarmente, com a questão da seca, do
ponto de vista técnico, vi um momento de
afirmação do Nordeste quando--o Presidente
José Sarney criou o Ministério da Irrigação.
Na realid~de, não se'i se esse Ministério produziu os efeitos desejados, não sei se a política adotada pelo Miriistério da Irrigação_
atendeu substancialmente, ou relativamente,
ou de forma insatisfatória, aás anseios da Região Nordestina. Este momento é muito importante para o Nordeste. Como fez o nobre
Senador Humberto Lucena, V. E r. aborda
esta questão nordestina Sob dOis aspectos:
um, o conjuntural - o aspecto da seca e
do flagelo, decorrente da primeira; outro, o
estrutural- a questão da irrigação. Solidilrizo~me com V. EX" e com o- nobre Senador
Humberto Lucena, quando S. Ex~ propõe um
modelo novo para a soluç_ão dª" questão conjuntural, que estaria- O.uma ajuda imediata
do Governo Federal àS vítimas do flagelo da
seca. De forma direta, mas iriiplícita, S. EX"
critica o modelo até então adotado para a
distribuição do auxl1io do Governo Federal
às populações do Nordeste. _Concordo Ptt;na-.
mente-com S. Ex• Esse modelo, adotado até
então, foi sintetizado de forma admirável pela expressão "indústria .da seca". Na realidade, no~ últimos anos, todos os programas
de apoío económico ao Nordeste terminaram
nas gavetas da burocracia estata1. Existem,
inclusive, estudos provando e demonstrando
que os auxmos, que o apoío económico leva·
do pelo Governo Federal ao Nordeste, jamais
chegaram na sua totalidade, ou_~hegar~m
inexpressivamente aos seus destinatários.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex'
Penso, efetivamente que o modelo adorado
um aparte?
- quer o estatal de distribuição de rec~rsos
··- O SR. RAIMUNDO LIRA- Com prazer,
financeiros, quer o económico, representado
nobre Senador.
.
por subsídios, por estímulos fiscaís, por incentivos fiscais, neste momento já eliminados, em .decorrência das últimas Medidas
- O Sr. Odacir Soares-Nobre Senador RaiProvisórias que aprovanÍos- repito, penso,
mundo -Lira, primeiramente solidarizo-me
efetivarnente, que o modelo adotado não procom V. Ex~, como já o fiz com o eminente
duziu os efeitos desejados, porque o Norw .
Senador Humberto Lucena e, indiretamente,
com o Senador Lavoisier Maia, que, hoje
deste, iamentavelmente, se transformou nue ontem, abordaram a questão que V. Ex~
ma grande indústria da seca. Isso é iildiscufocaliza neste momeq.to, a questão do flagelo
tível. V. Ex\ que é um político moderno,
da se:ca, das levas de retirantes maltrapilhoS
um empresário moderno do Estado da Paraíe subalimentados ou sem nenhuma alimenba e do Nordeste, UQia liderança nordestina,
tação, qiie~ periodicamente, ou ciclicamente,· sabe que esse modelo faliu. Ninguém melhor
povoam o Nordeste brasileiro. Faço este redo que o nobre Senador Humberto Lucena
gistro segundo minha visão de brasileiro da
poderia exprimir, expressar a falência desse
modelo. De.fo_nna objetiva e prática, propôs
Amaz~nia. Na questão da seca, localizei um
momento institucional no Brasíl, no qual, peS. EX" a adoção de um novo modelo. Conla primeira vez, um Governo se preocupou
cordo plenamente com o nobre Senador
com a questão estrutural do Nordeste.- a
Humberto Lucena. É necessário que o Go-'
questão da irrigação. E este rnomerlto está
vemo crie um novo modelo para a solução
marca-do pela atitude do Presidente José Sarda questão conjuntural, porque essa solução
ney, quando criou o Ministério da Irrigação.
se encontra realmente na implementação de
Ess~ ato de S. Ex~ sint~tizava, do ponto de
uma política de irrigação, através de um ór, vista macrÇJeconómico, as aspirações dos líde- . ~ão técnico e especializado que possa levar
. res nordestinos, neste momento manifestadas
g Nordeste a se desenvolver economicamende urgência.- O !i:rande erro do Nordeste foC
transformar a emergência numa atividade
permanente. EntãO, que s_e déum tratamento
emergencial numa calamidade pública, mas,
logo em seguida, passado .esse impacto, temse que dar um tratamento permanente, que
tem_ que ser através de um grande acervo
de oQ.ras públicas, de forma permanente, um
programa como o que foi feito nos E~tados
Unidos, após a grande depressão de 1929,
quando _o governo arregimentou um grande
exce:dente, milhões de trabalhadores, para fazer obras públicas, _estradas, açudes, irrigação. A infra-estrutura para o desenvolvimento da Região Nordeste poderá ser feita com
esse excedente de mão-de-obra. Se isso foi
feito de forma permanente, como um programa de longo prazo- cinco, dez, quinze anos
- , até os nordestinds que estão aqui, em
Brasma, no Rio, em São Paulo e nas grandes
cidades, vão retornar para os seus Estados
de origem e contribuir para essa grande arrancada rumo ao _desenvolvimento ec.onómico e à redenção do Nordeste.
É preciso lembrar que, na década _de 50,
o Nordeste brasileiro participava com 25% ·
do PIB nacional, tinha 25% da produção da
nossa riqueza. e hoje essa partiCipação varia
de 11% a 12%. Isso quer dizer que mais do
que duplicamos a nossa população, passamos
de uma população de 7 a 8 milhões para uma
de 35 a 38 mllhões nesses quarenta anos. A
nossa participação no bolo nacional caiu em
50%~ Isso monstra que acontec_eu uma verdadeira tragédia sob o aspec;to económico .e social para a nossa ·região.
Vamos acreditar na ação do Presidente da
República, no sentido_de que dê uma solução
ou inicfe um processo_ de_solução definitivo
que faç·a com que as popÜJações permaneçam
em suas regiões, e que lhes dê enfim, dignirlHci~ ele: serem nordestinos e brasileiros.
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mum Europeu criaram 300 mil empregos. se-forem 'comparados os salários do Mercado
Comum Europoeu com os salários do Nordeste, esses investimentos representariam,
talvez, 1 milhão de empregns nesta Região,
buição dos auxl1ios que a União Federal Vai
levar ao Nordeste ,neste momento. Acredito · o que mostra o desacerto, a falência total
dos resultados da Sudene.
na presença do Presidente Fernando Collor
de Mello no auxílio aos nordestinos, porque
Esta prOvado, pelas normas técriicas de AdSua Excelência, além de ter sensibilídade,
ministraÇão Púbilca, que quem planeja· não
executa e que o planejamento deVe ser cené também de origem nordestina e conhece
tralizado. A idéia do Presidente Juscelino era
a realidade desta Região.
centralizar todo o planejarnento da ação administrativa do Nordeste na Sudene descenO SR. RAIMUNDO LIRA - Muito abritraliz_ar a execução, através dos Estados, mugado a V. Ex•, nobre Senador Odacir SOares.
nicípios- e de todos os organismos que,_ por
É importante lembrar que nós tínhamos,
acaso, tivessem a experiência e a capacitação ·
no Nordeste, como temos ainda, o Dnocs,
necessária para executar. O Dnocs executaria
que exerceu uma ação altamente positiva na
os açudes e irrigações; os. Estados executaconstrução de_ açudes e na administraÇãO das
riam sua parte, através áo J)lanef~üiiei:ito inteáreas pouco irrigadas e nas vazantes açudes.
grado da- Sudene. Ao contrário, a Sudene
Foram criados, então, no Nordeste, alguns
concentrou todo o poder de planejamento
pequenc·s focos de produção agrícola, através
e de execução, o que acarretou um fracasso
dessa ação do Dnocs, e se formou, ao longo
total.
dos anos,. uma enorme quantidade de técniHoje, quando se fala ao homem nordescos~ de barrageiros, de engenheiros de camtino, ao trabalhador rural do Nordete na SuM
po. Os jovens técnicos do Dnocs, nas década~
dene, ele prontamente diz qUi:: vai "rilorrer
de 50 e de 60 viviam no campo, trabalando
de fome", ~rque sabe qUe a ação da Sudene
em cima de máquinas.
m.inci Vai -cfiegar- ité à sua casa, até à sua
Formamos, naquela época, um contingenfm!1ia, -dada a sua ineficiência.
te de mão-de-obra altamente especializado
A Sudene, no meu entendimento, e, acreno trabalho contra as secas no Nordeste. Com
dito", no entendimento dos meus Pares, deve
o advento da Sudene, a primeira preocupação
funcionar como foi criada pelo Presidente
desse organismo foi destruir o Dnocs e enfraJuscelino Kubitschek, como 6rgão de planequecer o Banco do Nordeste. Então, na cabejãmentO cénirãTiZildo· de toda a Região Norça dos técnicos da Sudene não existia outro
·
destina.
pensamento, não havia a menor preocupação
Neste instante, encerro as minhas palavras
pelo desenvolvimento do Nordeste, apenas
agradecendo aos meus Pares a generosidade
o .de destruir o Dnocs e enfraquecer o Banco
de me ouvir, de me apartear. Mais uma vez
do Nordeste, com o objetivo de fortal_ecer
trariSinitcf' aqui a esperança e a expectatiVa
a ação da Sudene.
positiVa dos meus coestaduanos de que os
Naquela época, Juscelino Kubitschek criou
Presidente Collor vai atender às expectativas
a Sudene como órgão de planejamento gloe às esperanças do nosso povo noresdetino.
bal. Por que existiam ações as mais dispersas
_R_OSsíveis para resolver o problema da seca.
O Sr. Me ira Filho - Senad_or Raimundo
Como o Presidente Juscelino Kubitschek imLira, antes de V. Ex~ ericerrar, perntite-me
plementou no Brasil um Programa de Metas
um ligeiro aparte?
':-foi o primeiro Governo que realmente teve
O SR. RAIMUNDO LIRA - Com todo
um planej8.mento de longo prazo, um planeo prazer, Senador Me ira Filho.
jamento para desenvolver o País -foi criada
a Sudene, o primeiro modelo de desenvolO Sr. Meira Filho- Ao iniciar seu pronunvimento integrado do nosso País. O planejaciamento, V. Ex• havia dito que o assunto
mento da Sudene deu origem à criação futura
enfocado pelos Senadores aqui, hoje e ondo Ministério do Planejamento no nosso País.
tem, já se havia esgotado, talves por uma
Os técnicos não queriam s6 o planejamento
questão de educação parlamentar, por gentie a coordenação dessa ação, mas também
leza e pelo caráter que V. E~ empresta à
a execução. A forma de tranferir.a força total
sua atuaÇão na nossa Casa. Entendendo que
para a Sudene era enfraquecer o Banco do
V. Ex•; com O seu proimndamentO, trouxe
Nordeste - que tinha um trabalho positivo
muito mais- assUntoS~ que foram enfocados
na Região, com técnicos altamente especiaM
muito bem, bem até demais. Entendo que
Iizados - , e também, se possível, destruir
essa indústria da seca, que essa desonestidade
o Dno_cs.--:A Sudene conseguiu isso! Enfraque campeia nos 6rgãos oficiais no Nordeste
queceu o Banco do Nordeste e destruiu o
do Brasil, isso, sim; é qüe está esgotando
Dnocs e, depois, se transformou numa grana paciência e a_cafriii do povo nordestino.
dé repartição pública, onde prevalecia a buE um povo impaciente e sem cal~a- é um
rocracia, a corrupção e a inefiCiência.
perigo, Senador. Isso·, sim, os .desmandos,
Os r~sultados são os seguintes.: em mais
os-erros, é que estão esgotando a paciência
de 30 anos _de Sudene, foram criados· apenas
do nordestino. Parabéns a V. Ex'
300 mil empregos na Região Nordestina. Para
se ter uma idéia do que representam 300 mil
O SR. RAIMUNDO LI_RA -_Muito obriga·
empregos, apenas em'1989, num único ano,
do, Senador Meira'Filho, Representante do
os investimentos do Japão no Mercado Co·

te. Feitas estas considerações, solidarizo-me
-repito- com V. EX" e, extensivamente,
com o nobre Senador Humberto Lucena por
sua proposta, de se mudar o modelo de distri-
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-Distrito Federal, mas paraibano de Taperoá,
da cepa do Taperoá.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. RAIMUNDO LIRA - Com muita
honra, nobre Senador Edison Lobão.
O--Sr. Edison Lobão- Eminente Senador
Raimundo Lira, percebo_que o pronunciamento de V. Ex•, muito mais do que em relação á Sudene~ quer se referir ao Nor~este
brasileiro. Recordo-me de que quandO che·
guei à Câmara dos Deputados pela primeira
vez,- eleito Deputado em 1979, por ini.ciativa
de um grande nordestino que era o Deputado
Manoel Novaes, fizemos um simpósio que
durou. to_do o ano de 79. Ele foi o Presidente
desse simpósio e eu, o Relator na Câmara.
Ouvimos todos os Governadores do Nordeste, Ministros de Estado, cientistas, técnicos,
autoridades do Governo Federal. Buscáva·
mos as razões pelas quais o Nordeste tem.
tido o sofrimento desde que existe. Ao final
do trabalho, elaboramOs um documento, um
reJatório que levamos ao Presidente, na épo·
ca, João Figueiredo, que convocou alguns dos
seus Ministros, entre os quais o Ministro da
Fazenda, do Planejamento, do Interior, na
época era Mário Andreazza, e ouviu a leitura
das conclusões desse simpósio, que tinham
demonstrações dramáticas_, _como por exemplo, o fato de que o Nordeste não consegue
ir além de 1/3 da renda per capita do Brasil.
O Presidente Figueiredo, homem sensível,
às lágrimas com a leitura daquele documento,
determinou ao seu Ministério pusesse 'em prá·
tica, a partir daquele instante, 22 das 27 sugestões que apresentávamos para salvar o
Nordeste. Muitas dessas sugestões diziam
respeito à Sudene: a reformulação do órgão,
a recomposição de seu quadro diretívo e o
redirecionamentó de suas funções, Mais ou
menos na linha do que prega V. Ex• Falávamos também no fortalecimento do DNOCS
e por aí afora. O resultado de_tudo isto é
que nenhuma daquelas providências, conquanto determinadas de maneira emocionada pelo Presidente da República, conseguiu
ser' posta em prática. Isso demonstra que há
uma resistência quase que nacional, ou bíblica, eu diria, contra os interesses do Nordeste.
Cheguei, então, à conclusão de que, uma de
duas:_ ou_ todos nos juntamos, independentemente de Partidos, de posição política, s:o_':
cial ou económica, nós todos do Nordeste,
Governadores, Deputados, Senadores etc.,
para uma ação vigorosa, inclusive de resistência, a partir de BrasOia, -ou, então, Senador
Raimundo Lira, nunca iremos salvar o Nordeste, porque as resistências, que parecem
localizadas, são como que universais neste
País. O pronunciamento de V. Ex•, enfocando basicamente a Sudene e o DNOCS, é uma
peça interessante que deve ser embutida num
conjunto de medidas que n6s todos, nordestinos, deveríamos tomar com v_istas a esta
campanha maior, que é a campanha de salvação do Nordeste. De outro modo, prosseguiremos nessa situação de 1/3 da renda per capi·
ta naçional para o resto da vida, porque ainda
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hoje não é diferente. Em' 1979, era esta a
situação e hoj~ ainda é. Reé:6rdá-me que Os
estudos de um cientista ilustre do Ceará de-

monstravam que os nordestinos estão ficando
nanic_os, até pela carência ~limentar. A esse
ponto trágico nós chegamos. Receba, portanto, os meus comprimentos pelo discurso_ de

boje e as minhas esperanças de que outros
eminentes Líderes como V. Ex~ pOssam vir
à tribuna com mais freqüéncia para enfocar
este te;ma, que é o nosso tema. O Nordeste
há de se.r a nossa causa.
O SR. RAIMUNDO LIRA - Muito obri·
gado a ·v. Ex~, nObre senador Edison Lobão,
mas veja as contradiçó~s da vida polítíca e

administratiVa do nosso País.
Eni 1970, tivemos uma seca no Nordeste,
e o_ então Presidente Médici, representante
do regime e da República militar, foi ao Nordeste, chorou ao ver a misériá dos nordes~os e criou, naquela época, o ma~or programa de ilicentivos, de empréstimos s_ubsidiados que o Nordeste já víu em toda a sua
história, através do Banco dO Brasil e do Banco do Nordeste. Sabem o que aconteceu? Nos
anos. de i97Í, 1972 e 1973, o crescimento
econêimicb do.Nordeste foi nlãior do que o
do_· Brasil, o que mostia que os nordestinos
são_ trabalhadores . e capazes de promover o
seu próprio crescimento eéonômico, desde
que lhes dêem as condições, que precisam
ser favoráveis para compensar a hostilidade
da própria natureza. Veja- que contradição,
Senad~r Edi.son,Lobão. :quarido, em 1987,
eni plena' dem_qcracia; p.o GovernQ·maiS democráticô qUe já ~iVemõ·s ilo.Pafs, o _do presidente José Sarx:tey- p_ode-se dizer qualquer
coisa do Presidente José Sa-rriey, ffias nunca
que: o· seu Govenlo não_ tenha sido_democrãticO -;_no GOverrio inaiS democrátiCO ·de
que temos conhecimento, todos os inceiltivos, todos os juroS subsidiados do No-rdeste
foram retiradoS em nome do déficit público
, e da inflação astronômicã, e rláo resolveu nada. Então, veja ·a ·que-está na: cabe:ça, na
consciência, nb'coraçãó" dos nordestinos: numa repúbli'ca militar rece"be'mos as condições
para viVer e n?m regiine democrático, depois
que lutamos para restaurar a democracia,
passamos as maiores dificuldades e as maiores necessidades.
Este-aspecto que deve ser muito bem analisado por nós, políticos, pára que os. nordestinos e os demais brasileiros chamados descamisa:dos e pés descalços acreditem que oBrasill num regime de democracia e de liberdade,
pode também promover o crescimento económico e social do nosso País e, em particular, do Nordeste brasileiro. Levantei esta
questão para que seja analisada profundamente por todos nós, a fim de que se encontre
a razão dessa contradição. .
Agradeço a V. Ex•s e, repito, tenho a certeza de que o nosso Presidente Fernando Collor, nordestino e comprometido com a maioria pobre do nosso País, haverá de resolver
ou iniciar a solução definitiva dos problemas
dos nossos irmãos nordestirios. ·
Era o que tinha i. dizer, Sr. Presidente.·
(Muito bem! Palmas.)

~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_:-D<'mdo prosseguimento a este belo festival
nordestino, para gáudio deste Presidente,
também nordestino, concedo a palavra ao no-.
bre Senador Mauro Benevides.
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Trata-se de uma tentativa dé desp~oposi.
tada marginalização que merece reparo ime~
diato do Presidente Fernando Collor de Mello.
Daí a minha presença nesta tribuna, reclamando do Chefe da Naçã()_ imediatas providêD.cias que garantam o lugar do Banco do
Nordeste e do Banco da Amazônia no Canse~
lho Monetátio Nacional.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia ·o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Sr,s. Senadores, nos últimos trinta
anos- e isso foi destacado exuberantemente
O' Sr. Odacir Soares - Senador Mauro
nos pronunciamentos dos eminentes SenadoBenevides, permite-me V. Ex' um aparte?
res que me antecederam na tribuna-, o desenvolvimento económico e social do Nor· .
O SR. MAURO BENEVIDES- Concedp
deste vem sendo levado a efeito, com relativa
o aparte ao nobre Senador Odacir Soares~
eficáciil, pelo BNB e a Sudene, cuja atuaçãÕ
O Sr; Odacir Soares - Solidarizo-me com
marcante eilsejou a que os dois Órg_ãos capiV. Ex• quando critiéa a possibilidãde 'de o
talizassem, até aqui, o reconhecimento de 40
Governo retirar do Conselho Monetário Namilhões de brasileiros, radicados naquela
cional os representantes do Banco do Nor_ár~_a_geográfica do País.
deste e do Banco da Amazônia. As razões
No que concerne ao BNB, ress_alte-se que,
de V. Ex' são óbvias. A ·áusência de um reprecomo instituição de fomento e também co-.
sentante do Banco do Nordeste e a ausência
m_erdal,. vem o mesmo funcionando exemde um representante do Banco da Amazônia
plarmente, com um qualificado corpo de técimplica na ausência da voz que representa
nícOS_e_demais servidores, prestando relevan·
os Interesses do Nordeste no Conselho Monetes serviços a·o País.
tário e na voz êtue representa os interesses·
Dentre as _-conquistas asseguradas àquele
da Amazônia também neste Conselho. Since·
estabelecimento de crédito oficial, destaca-se
ramente, não concordo com o propósito des·
a sua inclusão como membro do Conselho
sa atitude, dessa medida._ Com relação 'à
Monetário Nacional, decorrente de sugestão
Amazônia, a Regíão já está excessivamente
de minha autoria, através .de projetO de lei,
desprotegida, já vem sendo esvaziada há mais
aprovado pelo Senado Federal, salvo engano,
em 1980.
~ ~
de 10 anos. Os organismos amazónicos, como
a Sudam e· a Suframa, esta de forma menos
-Antes de ser _ultimada a .tramitação legisla·
enfática, e o própriO Banco da Amazônia pertiva da_citada prOposição· na Câmara dos Dederam substância ao longo desses dez anos.
purados,_o Presidente João Figueiredo,·com
Praticamente, não têm, hoje, com o esva:z:iabase_ na mesma argumentação por mim exmento que sOfreram, quase que nenhuma impendida, acolheu a inl.ciativa, mediante de·
portância econômica para a Regiáq. q !3~co
cr,eto, favorecendo, além do BNB, o BASA,
perdeu importândã como instrumento de de·
ãlçando-os a integrantes do referido Colesenvolvimen_to da Região Amazónica. A Su·
giaOo.
dam terminou limitando-se à aprovação de
Coube ao então presidente Camilo Cala,projetos e à conCessão de incentivos fiscais·
-iaD.S 4e.Magalhães investir-se na condição
a empresas do sul do País, e, agora, conforme
de membro do CMN, passando a ser, ali,
V. Ex~. registra, cogita-se de retirar o Banco
um "autétltico porta-voz dos interesses regio·
da Amazónia e o Banco do Nordeste do Connais".
selho Monetário Nacional. Parece-me que esAo as.c~nder, em 1985, à direção máxima
sa seria unia "pá de cal" no esvaziamento
do Banco do Nordeste, tive o privilégio de
, das Regiões Amazônica e Nordestina. Por·
tomar assento np Conselho, presidido na ·o_ca·
que se estas ínstítuiÇões- o_ Banco da Amasião pelo Ministro Francisco Dornelles e 1
zónia e o -Bailco do Nordeste--, através de
imediatamente, pelo saudoso Dilson Funaro,
seus representantes no Conselho MOnetário
Para debate com Ministros e demais CõnNacional, não expressarem o nossó pensaselheiros levei Votos e ofereci pareceres mento e as reivind1caçóes das nossas Regiões,
todos vinculados aos superiores iriteresses do
Polígono das Secas.
·
' muito mais grave setâa ausência desses organismos no Conselho Monetário Nacional. V.
Até recentemente, era o ex-Presidente Jo·.
Ex' trata, com muita propriedade e oportusé Pereira e Silva que compunha o Conselho
Monetário, reivindicãndo medidas que me-"- ilidade, essa questão. Daqui, faço um apelo
a S. Ex~ a Dr Zélia Cardoso de Mello, Minislhor impulsionassem o cre~cimen~o. daquela:
tra da Economia, para que reveja essa deterextensa faixa territorial.
minação e rec·o·nsidere a sua decisão, re_coloESta semana, Sr. Presidente_, numa aprecando o Banco da Amazônia e o Banco do
ciação para a qual não encontro qualquer jusNordeste no Conselho Monetário Nacional,
tificativa, o Governo Fed~ral cogita de ex·
cujas presenças serão importantíssimas para
cluir o Banco do Nordeste e o Banco da Am,anossas Regiões e servirão também, no âmbito
zônia da participação no CMN.
do Estado brasileiro, para que o Governo
A pre~ença dos dois representantes, pergunto eu acarretaria qualquer despesa, capaz · possa elaborar uma política económica, uma
política de crédito, uma política monetária,
de comprometer o déficit público?.
umà política fiscal em consonância com as
Evidentemente, não. Nem jetom sequer
aspirações nacionais e que sejam represenre~bem os representantes de entidades gotativas de todo o País. O Nordeste, pelas imve::mamentais pelas reuniões de que partici·
plicações económico-sociais, e a Amazônia.
pam.
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também, pelo fato de que representa mais
da metade do Território brasileiro. As colo-

cações ditas são oportunas e, por isso, me
solídarizo com V. Ex~ Apelo, daqui, nesta
oportunidade, para S. Ex• a Ministra da Eco·
nomia, no sentido de que reconsidere essa
determinação, se já tiver sido tomada e, se
não o foi, que não seja tomaçia:
--- ------

OSR. MAURO BENEVIDES- Muito gra·
to, mais Uma vez, eminente Senador Odacir
Soares, pela sua intervenção oportuníssima
no nosso' modesto pronunciamento, pedin~o
ao Presidente da República e à Ministra Zéha
Cardoso de M_ello que garantam a presença
do BNB e do RaSa ·no-conselho Monetário.
NacionaL '
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~~tamos ~ivendo é a: saída do -Estado ctã\:;en_à_
económica, política e social.
Sr. Presidente, conqu-anto entendamos que

a propensão do Governo é sempre dar ênfase

à ação da iniciativa privada, quero lembrar
que seca é um_ problema de governo. Esta
·é um.a_si~_uação inescu?ável.
_
Sei, ·sr. Presidente, que esse também é um
teinpo ·cte orçamentos controlados, mas sei
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito gra·
que calamidade pública, intempérie, desartOa V. Ex•, eminente Senador OdacirSoares,- Ex- um aparte?
ranjo clíniático, o que quer que sejà,~s-empre
que respalda o apelo ora dirigidO-à ~inistr~
têm que ter um espaço em qualquer orçaO SR. ~MAURO BENEVIIYES- Com mui·
· Zélia Cardoso de MeUo, e ao própno Pres1·
mento, por mais Controlado que s-eja',--é ·semto prazer, nobre Senador Ney Maranhão.
dente Fernando Coffor de Mello, já que, co·
pre'deve estar nas previsões de qualquer plamo Presidente d,a República, Sua Excelê,ncia,
.O Sr.: _Ney M~ra!lh~Q._- Nobre Senador nejador, por mais rigoroso que seja. Refivínculado a.o Nordeste e identificado tambépl Mauro Benevídes, serei bre-ve. Quero solidaro-me à possibilidade de sofrimento para micom os probleÍnas da RegiãO-~Qftê, não pê r··
rizar-me Com V. Ex•, como com- toçla a Casa,
lhões de pessoas, sofrimento trazido por altemítíría· que qualquer sugestão prosp~rasse
principalmente õs Representantes do Nort~
rações graves no clima. Sei, enfim, Sr. Presicom tai objetivo, qu~ seria, caracr_en~ada
e do Nordeste, .no que concerne à permadente, este é um tempo de austeridadf;, mas
mente, uma marginalização do NOrdeste: _e
nência dos representantes do Banco ~o Norprecisame-nte ·austeridade que nós pedimos
da Amazónía, num Colcgiado orldc são deddeste c do Basa no-conselho Monetário Napara o tratamento da seca no momento atual,
didas as diretrizes da política económico-fi·
cional. Como Primeiro-Více-Líder do Goverconforme se há de ver daqui a pouco.
nanceíra do País_.
no, quero- solidarizar-me com V. Ex~ Creio
O qtie é preciso é, num primeiro plano,
que o Governo pOderá revisar eSs-a ·decisão,
num. momento, aqui e agora, uma tomada
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V .. porque sabemos da importância fundamental
del!OS_ição em relação à fome, aodf:_~e~e_Eo,
Ex•.?
que têm para o desenvolvimento económico
à falta de perspectiva que vive, neste momepdo Nordeste e do Norte o Banco do Nordeste
O SR. MAURO BENEVIDES- Há poucos
to~ a população do semi-árido nordestino. As
instantes, chegava-. ao Senádo :ft!;deral o Dee o.Basa ..Ainda como Vice-Líder, irei bater- pes~oassimplesmente já não têm o que comer
me junto ao Presidente Collor e à Ministra e não há nenhuinà esperança, não há nenhuputado Aécio de Borba, do PDS do Ceará,
Zélia. Cardoso d-e Mel! o, para que is.<;o não
que também fez chegar, pessoalmente, ao Sema-perspectiVa de que, mesmo se adviert;m
se concretize.
-- · cbÜvâs, possam ser retomadas as_safras; es~s
nhor Presidente da República a sua manifestaçao de Parlamentar dos mais dinâmicos e
já s~ frustraram completamente: toda a agriO SR. MAURO BENEVIDES- Expresso
atuantes, para que não pcrmitbse que qualcUltura de subsistênda e alguma agricultura
meus agradecimentos a·v. Ex•, eminente Sequer prop05ta nesse sentido pude5se ser aC9·
de mercado que ainda, po"rventura, eX.isfisSe
nador_Ney Maranhão, que, com a sua responlhída.
no Nordeste, está literalmente arrasada e não
~abilidade de Více-Lider do Gover.no nesta
Casa, traz a mim e, mais do que a mim, aos - há à menor possibilidade de recuperaÇão,'âiti.Co~cedo_apatte ao nobre Senad~r ]uJ_~h1
da que chuvas possam sobrevir.
noSsõS"-c-ontáflfneos do NorQeste,_ aos nossos
Magalhães.
Então, Sr. Presidente, é preciso, aqui e
irmãos da Ainazónia, o Seu apoio; com o
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mauro
agora, a instauração de um plano de emer·
qual haveremos de impedir que se concretize
Benevides, sei da urgência que V. Ex~ te111
gência; que as pessoas sejam alistadas ~m
uma medida atentatória aos interesses do dede concluir seu pronunciamento o mais rapífrentes de serviçoS; que lhes ~eja dado algum
senvolvímento- das duas importantes áreas do
tipo de remutie'ração, algum meio de sobreviv
damente posslvel. Por isso, deixo de_ e~~rar
País.
em considerações· a respeito dessa questão
vência, que se dê a isso um nome elegante _
PortaOto, Sr._ Presidente, aqui fíca, com
e desejo apenas manifestar a mirlha solid~rie
de seguro-desemprego, que se dê a isto· o ·
o apoio dos eminentes Senadores que me propósito social mais elevado, que efetivádade, neste momento em que levanta o _pro-apartearam. uma manifestação -que acredito
blema, do maior interesse para a nossa Remente tem, ma~ o que não se pode, Sr. Presique posso f<i.zer. também, em nome dos Sena·
gião e para a Região Norte do País. V. Ex•
dente, é deixa~ de assumir uma ati6Jde q·u~
dores Cid-Sabóia: de Carvalho e José Afonso
é de assistência soci_at, de amparo, por-ln3iS
contará, portanto. com a solidariedad~ de ~o
SancbO, no s<!ritído de que o Senhor PreSidos nós.
que _essas palavras, no momento, possam fe"rir
dente da República não permita que qualquer
a sensibilidade ;de· alguns tecnocratas. É preproposta com_ o objetivo de excluir, o BNB
OSR. MAURO BENEVIDES- Muito gra·
ciso abrir frent_~s de emergências no Nórdes·
e o Basa, do Conselho Monetário Nacional,
to a V, Ex•, nobre Senador Jutahy Magate.
_
teriha condições de se concretizar; pelo conlhães, que traz, assim, com o seu aparte, uma
Agora, Sr. Presidente, como estamoS &:lntrário, seja ela rechaçada imediatamente pelo
manifestação de apoio à permanência do
vencidos dos bQns propósitoS deste Governo,
Primeiro Mandatário do País.
Banco do Nordeste e, agora, do Banco da
como_est:amos convencidos da intenção da
Era o que tinha a dí'ze(, Sr. Presídente.
Amazónia, como referiu o nobre Senador
Administração atual, de implementar sempre
(Muito bem_!)
Odacir Soares, no plenário do Conselho Mo·
soluções de médio e longo prazos, soluções
netário N'!-cional.
que também sejam efetivas ao-longo do temO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
po. eu digo q~e também, para esse propósito,
O Sr. Odacir Soares .-Eu queria apenas
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar·
a hora de· começar é agora! O que se tem
dizer a V. Ex'~já na esteira das providências
condes G~<l~Iha.
dito é que a solução do problema da seca
adotadas pelo eminente Deputado Aécio de
do Nordeste há de vir com uso pleno "dos
O Sr. MarcOrides Gadelha (PFL - PB.
Borba e nas_ colocações faz .• que eu tambén1,
Pronuncia o seguinte' discurso. Sem revisão
métodos de irrígaçãO, cõin a criaç~o â.e ampla
ao sair daqui do p!Cnário -do- Senado, vou
rede de irrigação para o Norde~te,_pois, nesse
do orador.)~ Sr. Prisidente, Srs. Senadodirigir -dois telegramas a Sua Excelência o
res: se ·alguma torneira tem_ que ser aberta
sentido, também é preCiSO abrir a torneira
Senhor President~ da Rc-pi:í6lica e a S. Ex'
a MiriiStra ·aa Economia, nO sentido de gue com uigênctã, na atua\ conjuntura, deve ser, neste n1õmento.
literalmente., a da compreensão para com o
Vejo, na Folha de S. Paulo, primeira pági·
esses dois organismos__ continuem a ter prena, a seguinte manchete_: "Ministra acena
grã.Vej)roblema da seca no Nordeste.
.
sença no ConSelho Monetário Nacional. E:,Sei, Sr. Presidente, que a tónica da Adml· · com crédito a setores de máquinas e agrftou certo de que S, Ex~ terão s~nsibiliclade
_co]a'~.
·
nisttaçãõ~atual e do próprio momento. que
para isso e atenderão ao nosso _pl~ito. _
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Creio, Sr. Presidente, que as duas coisas
se ajust"am. Se há intenção de favorecer os
setores agrfcola:S, os setores de máquinas e
de implementas, quero crer qUe a necessidade de irrigação, no Nordeste, abre espaço
para uma conjugação -destes propósitos.
Atender-se-ia a um setor que está deprimido
- o setor de máquinas, _e o setor agrícola,
e se daria algum direcionamento, se faria algum tipo de canalizaç~o para um progia.ma
de irrigação.
· · -- ·
Nem se diga que seria intempestivo desenhar um programa, agora, de irrigação; já
existem aos milhares, já existe alguma experi~ncia bem sucedida na Região e dormem
nas gavetas, estão sobre as pranchetas, e ÍJ.lÚ·

meros outros projetas de irrigação que' levam

em consideração as_ adversidades

sub~regio

nais.
Sr. Presidente, este é o momento de começar e, além de suscitar ânimo novo no setor
de máquinas e no s'etor agr(cola,_ se estaria
também criando condições para dar eitlprego, dar meio de sobrevivência às populações
famintas do Nordeste.
Devo diz~ r a V. ~Ex', fiem da verdad~,
que em algumas áreas do Nordeste cho:yeu,
conquanto irregularmente e em quantidade
insuficiente. Em alguns pontos do Nordeste,
a paisagem ainda é verde, o verde sub~iste,
existe alguma água acumulada e 'também ai~
guma pastagem. Isto não tem nada haver,
Sr. Presidente, com a situação económica-da
R,egião; caracteriza o que o nordestino chama
de seca verde - aquela em que a paisagem
ainda não adquiriu o matiz cinza, macabro,
que estamos habituados a ver e que formam,
secularmente, quase que um emblema Qa Re~
gião Nordestina, embora exista ainda o verde. Mas toda a agricultura de subsistência
está liquidada e sem .Qualqúer perspectiva.
Mas; dizia eu: ainéfa há pas'tageln para o
gado e alguma água acumulada. O pior, Sr.
Presidente, é que há indicação razoável de
que o próximo ano será pior do que o atual;
estamos,. de novo, entrando num ciclo de estiagem prolongada, com os sOfrimentos e as
mazelas que. estamos habituados a ouvir e
a relatar. Portanto, providências têm que ser
tomadas agora. E se o propósito é de médio
e· de longo prazos, que se busquem soluções
estruturais. agora, ativando o sistema de irrigação da Região._Não·há, Sr. Presidente,
qualquer dificuldade, impe~imento ou con~
flito entre os objetivos de longo e médio prazos, e a questão imediata da fome que grassa
na Região Nordestina. Há que se implantar
um plano de emergência, que pode já estar
ligado ao pr_ojeto de irrigação para este ano,
para o próxtmo e par_a os anos que estão por
vir. O que não podemos mais é suportar a
noção, a idéia, o conceito de que, ao final
do sé_culo XX, ainda tenhamos problemas de
seca numa Região que, a bem da verdade,
Sr. Presidente, não é das mais secas do mundo; inúmeros países e regiões, pelo mundo
a fora, já resolveram o seu problema de abastecimento ·de água, de irrigação, apesar da
rudeza do clima; poderíamos citar exemplos,
às dezenas, de regiões mais secas do que o

a

Nordeste, que se tl;'ansformaram em oásis,
em_ regiões extremamentes produtivas, que
contribuem decididamente para formação de
renda, e para o equilíbrio da balança comercial de seus pafses. , ~ _ _
O Nordeste tem experiências incipientes,
mas ex~einame_nte bem sucedidas na região
de Petrolina, por exemplo; na região de Mossoró, Rio Grande do Norte; na Paraíba mesmo e no Ceará. Existem pequenas áreas já
irrig-adas, mas com produtividade altíssima.
E não há_ como. compre~nder que esses exemplos não_possam ser repi-oduzidos, não pos~m ser multiplicados, agora a custos ·mais
baratos, porque haurindo já a experiência im·
plantada. ·
Ora, Sr. Presidente, este, então, é um grande momento para se tomar uma decisão. Fazemos, aqui, o nossó apeio ao Senhor Presidente da RepúbHca, à Sr" Ministra da Economia, a todos, enfim que, direta ou indiretamente, participam ila elaboração das diversas
políticas econômicas e sociais deste País, que
não se deixe mais o tempo passar, n_a ilusão
de que alguma coisa pode melhorar. Deixadas as coisas como estão, Sr. Presidente, só
tendem a piorar - é uma regra elementar
de planejamento e de administração.
Há que se tomar o curso dos acontecimentos, no momento em que a seca começa a
dar os seus primeiros sinistros sinais, !=Omeça
a Compelir as pessoas da zona rural para as
cidades a fim de mendigar amparo, mendigar
um~ _c;ódea _de pão, mendigar um punhado
de farinha d'água.
Sr. Presidente, fazemos este apelo às auto·
cidades para que, neste momento, comecem
as ações de combate à seca, as ações imediatas e as de médio e longo prazos.
Fazemos também apelo no sentido de aus·
te~dade- palavra da moda; durante muitos
·anos, seca foi sinônimo de corrupção e de
eleitoreirismo; secâ foi sinônimo de manipu·
lação de recursos públicos em favor do enri·
quecimento de meia dúzia de empreiteiras,
ou em favor do abastecimento das burras eleitorais de alguns candidatos em vésperas de
pleitos.
Reste momento, a Nação inteira, e o Nordeste, por suposto, está amplamente receptiva a uma ãtitude fume, a uma atitude auste·
ra do Governo, onde haja rigorosa e absoluta
transparência nas ações de combate à seca.
Que &,e usem entidades neutras, politicamen~
te, para o direciona:mento dos trabalhos, para
o alistamento junto às frentes de serviço, para
o controle de folha de pagamento; para, enfim, evitar Os abusos_, os desvios dos elevados
sentidos sociais deSta ação para propósitos
escusas,· pata a busca de ganhos eleitorais,
ou mesmo para enriqueCimentO iiícito.
Sr. Presidente, aí estão os diversos Grupamentos de Engenharia do Exército, aí estão
as agências regionais de desenvolvimento, aí_
estão bancos oficiais, há um conjunto de enti~
dades, todas movidas com esse propósito de
melhorar as condições de vida no semi-árido,
todas elas vinculadas a um objetivo maior
de dar ao homem condição de vida condigna.
Que sejam utilizadas essas entidades po~itica~ .
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mente neutras~ que não tenham qualquer vinculação com einpreiteiras oú com erttid<ides
do setor privado, habituadas à utilização do
Estado como mecanismo, como trampolim
para negócios menos limpos.·
A tudo isso estamos amplamente receptivos. O Nordeste está totalmente receptivo.
Só uma coisa não pode faltar neste momento,
só uma atitude não pode deixar de se fazer
presente; que _é ·o enfrentaniento da situação,
de ir lá ver e assumir uma posição e de entrar :
imediatamente com essas frentes de emerg8ncia, antes que seja tarde- e que' vidas se
percam pela fome, pelo abandono, pela
doença, que descaminhos se abram induzindo
as. pessoas a vagarem por este País afora,
inchando as grandes cidades, criando novos
problem3s sociais.
O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V.
fu::' um aparte?
O SR. MÁRCONDES GADELHA- Ouço
o nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão ~--S~nadçr Marcon~
des Gadelha, ouvi atentamente o pronunciamento de V. Ex!', pronunciamento este que
sai do fundo do seu. coração, do nordestino
que sente na própria pele o que estão passan~
do nossos irmãos. Quando V. Ex• dá uma
sugestão ao Governo -FederaC -que foi eleito
atravésde.uma revolução pelo voto para erradicar, de uma vez por todas, neste País; a
corrupção, o beneplácito _e a proteção a pes~
soas incompetentes e cita a seca do Nordeste,
nos relembramos do passado, de muita gente
que se aprOveitou e -ficou rica,- inclusive de
obras feitas em áreas inadequadas, beneficiando grupos políticos. Isto tem que acabar
neste País, e acabou nobre Líder. Congratulo-me com V. Ex', solidarizando-me, como·
Vice-Líd~r deste Gaverno, por essa sugestão·
que V. ~-está dando para que as Forças
Armadas, jQntamente com algumas entidades neutras, assumam o comando da distri~
buiçãÕ dos necessitados___nas__frentes de servi'ços no Nordeste. Tenho certeza absoluta de
que e~te apelo de V. Ex' é o apelo do Senado
da República, é o apelo do povo brasileiro,
e o Presidente Fernando Collor irá atendê-lo,
porque Sua Excelência está atendendo aquilo
que é certo: evitar, de toda maneira, qualquer
dúvida de corrupção principalmente, nobre
Senador, quando se trata db Yerba destinada
a minorar a fome, a miséria de uma região.
V. Ex' conhece, como eu, não é de hoje que
essa famosa indústria da se_ca prospera para
benefício de alguns. Parabéns a V. Ex• Tenho
certeza que o Governo Federal irá encampar
a sua idéia.
·

O SR. MÁRCONDES GADELHA -Mui·
to obrigado, nobre senador Ney Maranhão.
V. Ex', como nordestino, conhece tanto
quanto eu, ou melhor do que eu, a. problemática da nossa área. V. Ex• é um homem
ViVido, é um homem que tem ligação estreita
com O campo e que sabe a dura realidade
que estamos tratando. _5ei que V. Ex~ há de
juntar esforços a es-te modesto pronuncia-
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menta, no sentido de sensibHizar as autori·
·dades para uma ação imédíata.
Nobre Senador Ne:y Maranhão, o Nordeste
teve uma compreensão ·muito granâe parã
a política de austeridade que o Governo está
implementando neste momento. Quando se
disse que· e.ra para cortar gastos públicos,
qua~do se disse que era para enxugar a má·
quina estatal, que era para reduzir a presença
do Estado, custasse o que custasse, na cena

económica, polítiCa e socíal deste País, o Nordeste, Sr. Presidente e nobre Senador Ney
Maranhão, consentiu que fosse cortado na
carne um dos maiores sustentáculos da sua
economia, que é precisaménte a_ Slldene. ·

Quando houve a determinação de sustar
a política de incentivos fiscais para a SU~eDi,
a Bancada nordestina concordou e em todo
o Nordeste houve uma profunda compreen~
são. Houve uma espécie de angústia e preocupação, mas uma compreensão profunda de
qüe o exemplo tinha que começar dentro de
casa. O Presidente Fernando Collor, como
nordestino, tinha que dar esse exemplo, cortando na carne, na sua pr6pria-regiã,o. E a
Bancada dq Nordeste teve alta compreensão"
para a sus-pensão dos incentivos fiscais para
a Sudene.
.
Quando se decidiu sustar também a im·
plant~ção das Zonas de Processamento de
Exportação, as ZPE 1 que supostamente beneficiariam; numa escala maior, a Região
Nordestina, também houve compreensão do
Nordeste como um todo e das suas Lideran·
ças.
Por quê, Senador Ney Maranhão? Porque
esses segmentos de alguma fQrma diziam res·
peito, num primeiro plano, às elites econô·
micas da Região. Mas agora não, nobre Senador Ney Maranhão. Agora, paciéncia! Agora
não há compreensão. porque ág<Yra·e o pr6·prio povo--que está atingido. b uma Região
eternamente deprimida, depauperada, sofridia; uma Região longamente submetida às
piores condições de vida deste País, com bai·
xa expectativa de vida ao nas-cer, com baixa
ingestão de calorias e de proteínas, com baixo
nível de alfabetização, com um elevado índice
de mortalidade infantil, com um elevado índice de desemprego. Isto, secularmente, nobre
Senador, vem afligindo essa Região. Agora,
estamos diante de um plano de austeridade
a nível nacional. Mas creio que ninguém é
culpado ou responsável porque São Pedro
resolveu fechar as torneiras do Nordeste. É
preciso, então, que haja este entendimento;
esta compreensão.
O Sr. Ney Maranhão que ser rápida, Senador.

E a solução tem

O SR. MARCONDES GADELHA - É
preciso que se crie um bay pass dentro desse
Plano de ajuste económico para se encetarem
medidas que tenham a menor repercussão
possível dentro das contas do Governo, d.entro da sua política de ajuste, mas que seJam
pelo menos suficiente para: garantir a sobrevi·
vência, ainda que vegetativa do povo nordestino até que dias melhores possam acontecer,'até que os resultados da ação económica

do GovernO Possam se sentir a nível nacional
e possam refletir-se também sobre a Região.
O problema, neste momento, assume caráter
emergencial, assume o caráter de urgência.
O Sr. Ney Mar.ãD.hão- C~ncordO.
O SR. MARCÓNDES GADELHA - E
nessas condições, nobre Senador, não há como. hesitar, não há como duvidar, é simples·
mente fazer um levantamento de danos so·
ciais causados pela seca e começar, imediatamente, a aplicação da terapêutica que se faça
mais adequada.
Terilio comigo a convicção de que um plano
de emergência se faz absolutamente necessário. Quanto tempo vaí durar? E quando
deverá ser substituído por um plano mais es·
trutural, de l~?nga duração, e que tenha mais
eficácia social?-Não me compete, neste momento, di~er, mas pelo menos, por alguns
mes_es, um plano de emergência, uma frente
de serviço tem que ser aberta no Nordeste,
para minorar e para dar algum alento, dar
expectativa e compre_ensão para a inserção
da população nordestina dentro desses novos
propósitos do Governo.
Eram, estas, Sr. Presidente, algumas considerações que queria fazer sobre este angusw
tioso problema. Lamentavelmente, isso não
vai se esgotar com esta discussão, com este
discurso. Voltarei a este temá, porque tenho
absolutac_erteza de que essa situação só tende
a se agravar no Nordeste. Infelizmente, va·
mos ter que voltar a este problema, confran·
gidos, constrangidos, pesarosos, mas vamos
ter que martelar nessa tecla, vamos ter que
forçar, de alguma manei~a. a compreensão
do Governo para ações mais imediatas, esperar pelo segundo semestre, esperar por a\tew
r~çõe.s no quadro. Insisto, Sr. Presidente, essas alterações só virão para pior.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente,
e fica reiterado o nosso apelo peta implantação de uma frente de emergência no Nordeste, s_em prejuízo de ações mais estruturais,
mais duradouras e mais eficazes do ponto
-social, que contemplem, pelo menos, um projeto de irrigação mais intensivo e que cubra
todo o semi-árido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas}
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães.
O SR. JUTAIIY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, embora também
representante de um Estado nordestino, e
mesmo acreditando que o assunto não se tenha esgotado, porque, infelizmente, a cada
instante, nós temos que voltar ao tema da
seca n-o COngresso Nacional e que hoje foi
tratado com a experiência e inteligência da
Bancada da Para1ba como um todo, bem como pelo Representante da Bancada do Ceará, senador Mauro Benevides, e com os apartes de Representantes do Maranhão, da Bahia, do Tocantins e de Rondônia, não pretenw
do voltar ao assunto, mas estou aqm, neste.
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instante, não apenas para. apreSe~tar a minha
solidariedade a esses companheiros que falaram sobre a seca que nos aflíge, como também para tratar~ outro problema que acho
ímportante. Fico satisfeito em ver que temos
~qui um representante da Liderança do GoVerno, o !lobre Senador Ney Maranhão, por_que, Sr. Presidente, fiquei estarrecido, hoje,
ao passar as vistas nos jornais e verificar que
o porta-voz d,a Governo; se manifestou arespeito de um pronunciamento f.eitQ por um
Líder da Oposição ria Câmara, o nobre Depu·
tadO lbsen Pinheiro, chamando~o de men·
tiroso.
Ora, Srs. Senadores, isto é incrívell Isto
é um desrespeito não â pessoa física do nobre
Deputado Ibsen Pinheiro, mas é um desrespeito à InstitlJ.ição do Congresso Nacional,
não tanto peta expressão mas pelo contexto
em que foi proferido, porque os vetos, embora um direito constitucional, por sua inopor·
tunidade prejudicam o diálogo entre os poderes constituídoS.
O_ Senador Mêira Filho hoje contou uma
pequena historinha a respeito da seca na Pa·
r:uba. E quase que com os mesmos figurantes
do céu, eu também poderia contar uma bisto~
rinha a respeito da personalidade autoritária
do nosso Presidente. Mas fico preocupado,
Sr. Presidente, e não vou contar essa historinha porque talvez essa questâo que estou
abordando perdesse um pouco a seriedade.
Sr. Presidente, quando vejo essa preocupação autoritária de se lançar manífestações
desse quilate contra a figura de um Líder
da Oposição, do qual se pode discordar até
duramente, pode-se imaginar que o que S
Ex' disse não foi correto, mas fruto de desinformação. Mas nem isso foi, porque basta
leras jornais do Brasil para ver que os boatos
não forani desmentidos. V. Ex" constataria
um Vice-Líder do Governo na Câmara, em
dias sucessivos, manifestando que a votação
da Medida Provisória no 168 serviria de base
para que os Deputados e Senadores que vo·
tassem a favor fos~em beneficiitdos com indicações para cargos do Governo. Isto está nos
jornais, explicitado. Até no meu Estado, esse
Vice-Líde~ dizia que duvidava que Deputa·
dos do PMDB baiano deixasSem de votar a
favor dessa matéria, porque se votassem co_ntra, não teriam direito de fazer as indicações
que estão pedindo a cada dia na área do Governo Federal, principalmente no gabinete
do Ministro da Justiça.
Quarido houve a votação, esse mesmo Vice-Líder disse claramente, explicitamente,
"que a caneta está carregada, está com _muita
tinta" e,por esta razão, tinha sido conseguida _
a vitória que o Governo obteve. Quer dizerque a força da caneta ainda prevalece.
Isso foi declarado por um Vice-Lfder do
Governo. Onde está a mentira do Deputado
Ibsen Pinheiro? Se fosse uma força de expressão, se fosse uma crítica injusta, não seria
esta a fo"rma d~ reitção por .parte de uma
autoridade do Executivo, porque o porta-voz
do Governo representa o pensamento do Presidente dâ República. Ele não fala por si;
não é o Sr. Fulano de Tal, é o Senhor Presi-
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dente da República que está se manifestando
através- do seu porta~voz.
Sr. Presidente e Srs. Seriadores, a educação
política é muito importante nesta hora! Preci·
sarnas tei um bom relacionamento entre Executivo e Legislativo. Há necessidade de mantermos bem alto esse nível de relacionamento
para permitir, inclusive, a govemabilidade
deste País.
Quando perdemos na votação do ProjetO
de Lei de Conversão do Deputado Osmundo
Rebouças, nós, do Senado, votamos a favOI
da medida provisória, porque se a derrotássemos, criaríamos o cao-s--e a ingovernabí_;
lidade neste País. E tiVemos a consciência
de que não poderíamos fazer e praticar um
ato de oposição incOnseqúente e que trouxesse esse prejuízo à Nação. Por isso, nós·
que éramos contra aquela medida provisória,
votamos a favor dela, para que não ficasse
o buraco negro, como era chamado naquele
momento.

mara dos Deputados e no Senado da República. A situação é da maior gravidade, as
agressões estão se amiudando, as declarações
que são feitas por Membros do Governo semras, despreparadas, o que indica que a República está entregue a uma equipe çle iniciantes
e não propriamente de 'iniciados: É da maior
gravidade o momento nacional. Diríamos
que estamos vfv"endo os ensaios da ditadura,
Senador Jutahy Magalhães, que será, no _entanto, repelida por esta Casa, pela outra Casa
e pelo próprio povo.
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de opinião em que criticam os políticos, oS
Partidos políticos e, prinCípãJmente, o Congre:s§_Q__como um todo, já se chega aOs rumores
de que poderia haver até uma pesquisa de
opinião -para procurar saber se a opinião pú·
bliC-a brasileira gostaria ou nàõ ·ae qu-e-se Ie.:chasse o COngressO. Eu diria qUe nessá hora
o Executivo busca, como fez durante a cam·
panha, manifestar o seu desprezo -total para
com a Constituição e o Congresso N?cional.
O Sr. Ney Maranhão -

Permite-me V.

EX-·- um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Sena·
O SR. JUTAH-Y MAGALHÃES- Estava
dor Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex• veio com·
esperando V. Ex• .
plemenrar o pronunciamento que procuro faO Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
zer, hoje, nesta Casa, denunciando mais esse
Jutahy Magalhães, V. Ex~ é um parlamentar,
ato de autoritarismo.
um Senador de peso neste Senado, pelas suas
Conheço muito essa prática áutoritária. O
posições, pelo equiltbrio das coisas que demeu .Estado tem uma caricatura de ditadorfende da tribuna. Acompanho sua posição
zinho, com o qual Já trato há 40 anos. Sei
há muito tempo, e vejo que V. _Ex· não tem
que a linguagem é esta, a da violência verbal,
rudeza. nas coisas que diz quando tem razão,
- a violêi).cia física não existe- para tentar
o que Já provou em várias ocasiões, sabatiO Sr~ Cid Sabóia de CarValho - Senador
amedrontar aqueles que têm educação.
na~do alguns Ministros de Estado que aqui
Jutahy Magalhães, gostaria de aparteá-lo.
Não estou dizendo que fulano de tal seja
esttveram e daquela tribuna diziam coisas
isso ou _aquilo, mas apenas fazendo uma cariO SR. JUTAHY MAGALfiÃES- Tenho
catura, uma comparação. Um moleque-de- . que, sabíamos, não seriam cumpridas. Tenho
todo o prazer em ouvi-lo, nObre Senador Cid
um respeito muito grande pelas posições de
rua normalmente prOcura agredir primeiro
Sabóia de Carvalho.
V. Ex~ No que con~erne à entrevista, conforpara ter a vantagem inicial em qualquer briga,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O assunto
me a imprensa publicou, se aquilo é verdade
como também aquele que sabe que o seu
que V. Er traz nesta manhã ao Senado Fede-V. Ex~ sabe que muitas vezes a imprensa
oponente é educado procura agredi -lo verbal·
ral é da maior importância. Estamos vendo
diz a coisa certa e em outras vezes deturpa
mente, porque esse, de acordo com sua eduque o Governo Collor está se caracterizando
os faros- se o representante do Palácio deu
cação. brisa evitar esse bate-boca deseducapelo destempero de linguagem, e acima de
aquela entrevista, chamãndo o L{der dO
do. Agora mais do que isso, começa uma
tudo pelo desrespeito aos demais Poderes,
PMDB de mentiroso,·solidarizo-me com V.
tentativa para amedrontar a todos os que têm
notadamente ao Poder Legislativo, com o
Ex'
e com o Líder do PMDB. Não são palaque enfrentá-lo.
,qual· a convivéncia a cada dia torna-se mais
vras, não são atitudes dessa natUreza que vão
Ontem, por coinCidência, recebi um telefodifícil. Estaríamos no ensaio de uma ditaduunir e procurar o entendimento de um Poder
nema interessante. Não conheço a pessoa que
ra? Por certo que sim, se tirarmos conclusões
com o outro, haja vista que o nosso Líder
me telefonou, mas falou-me a respeito de
de declarações como essas que V. Ex' comendo Governo no Senado, Senador José Ignácio
um artigo que o jOrnal Correio Braziliense
Ferreira fez um pronunciamento no Cong~s
ta esta manhã. Na verdade, a falta de respeito
teve a gentileza de publicar. No meio da conpara com o Líder Ibsen Pinheiro é um atenso a respeito desse assunto. Nobre Senador
versa, ele perguntou se o judiciário teria contado ao Congresso Nacional, uma vez .que
Jutahy Magalhães, sai)emos que houve neste
dições de julgar qualquer ação que lhe fosse
País uma revolução pelo voto. Sabemos que
os fatos narrados pelo nobre Deputado foram
encaminhada. Disse-lhe que, na minha opifatos públicos e notórios, facilmente consta·
os costumes políticos deste País, pela pressão
nião, o J udiciárío terá que se maiiífesrar, protáveis no dia-a-dia do Congresso Nacional.
popular, estão mudando as posições de nos·
vocado._ a respeito da inconstitucionalidade
Sabemos como foi controvertida a votação
sos representantes. :É o poder do povo, haja
de tantas medidas que aí estão. Chegará o
vista
o apoio que o Presidente Collor teve
da Medida Provisória n" 168. Acompánhamomento próprio para isso. Ele disse: "sei
mos, por exemplo, o desempenho dos pequedo Congresso nas medidas provisórias, no seu
que quem buscar a Justiça para procurar a
nos partidos como o PT e PDT, contra o
Plano de Brasil Novo. Mas V. EX" precisa
garantia dos seus direitos estará sendo ameasubstitutivo do Deputado Osmundo Rebouver que a classe política sempre é o saco de
çado por uma retaliação do Governo Fedeças. Mais tarde, essas forças- PCB, PC do
pancada. A impren-Sa deu a entender que_os__
~al".
B,.PT, PDT, il}clusive PSB-:__ mais tarde,
Srs. Deputados e Senadores que apóiam o
Veja V. Ex~ que essa situação já está fazenrepito, essas forças iriam se aliar ao PMDB
Presidente da República terão o respaldo de
do com que fique na mente da população
para votar favoravelmente ao Projeto de
indü::açóes, de nomeações; é aquele mesmo
sistema da famosa aliança democrática do
Conversão. Nesse ínterim fomos derrotados,
a preocupação, ci miclo da ação autotitária,
PMDB e do PFL. E aS urnas do dia 15 de
e essa derrota no entanto ocorreu com o má- Ouvi e h comentários de amigos· do Presiximo de dignidade, democraticamente regis- dente de que 5 anos não são suficientes para
março e 17 de dezembro consagraram esses
trada, pois nas votações do Congresso é lícitó
o Presidente exercer o seu mandato presidendois Partidos com apenas 6% ou 7% do eleiperder como é !feito vencer. Mas o Senador cial. O que significa isso? Será a antecipação
torado. Isto não pode continuar. No .início
que está falando agora, o SenadOr Jutahy Ma· da intenção de mudar a Constituição p,ara·
de Governo,- V. Ex• sabe- a mocidade,
galhães, tem dignídade sobrada e demons- permitir a reeleição? Será que o parlamencom o entusiasmo de consertar, de ajudar,
tarismo serviria para o Presidente manter-se
às vezes diz coisas que não se coadunam com
trada para dar autoridade às suas palavras
a realidade como, por exemplo, o caso dessa
no poder, sendo Primeiro-Ministro? Parla·
proferidas no Senado Federal, na denúncia
mentarismo não é para iSSc:>.
entrevista ·do Porta-Voz do Piesidente da Redesses fatos. Está sendo difícil ao Poder Executivo conviver com o Poder Legislativo, tan-·
públiCa. NO que concer:lle à troca de favores
. SabCritOs qúe Os PariídOs políticos, os políto assim que as próprias Lideranças estão pra- ticos- em geral estão muito, mas muito mesdeste.Governo para com o Congresso, para
ticamente destituídas, indiretamente destituímo, por baixo, perante a_opinü!o pública bracom os Senado~es e Deputados para que S.
das, virtualmente descontituídas, pois o Go- sileira. Nossas falhas são olhadas com lentes
Ex•s votem, aqui, a favor do Gõvelno para
yemo Central não r~speitou os acordos que
de aumento muitO grandes. É verdade que
indicar "B"·ou "C", digo a V~ Ex' que não
acredito nisso. O Senador que lhes fala foi
foram feitos pelos seus representantes n~ Câ- . temos várias falhas. Baseado nessas pesq;lisas
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o primeiro a apoiar o. Presidente· Fernando
Collorde Mello e até hoje não fez um pedido.
Nobre Senador Jutahy Magalhães, l_lá um ca·
so típico,, ,. 1 nosso· ex-Senador e Vice-Presidente da ....epública, Itamar Franco, onde
a imprensa deturpa os fatos. V. Ex• conhece
muito bem. e toda a Casa, o Vice-Presidente
da República, Itamar Franco, pela sua correção por ser homem sério, inatacável e que
honra o Brasil em todas as áreas que S. Ex•
o representa. V. Ex• terá de ouvir, num discurso que pronunciarei oportunamente, cujo
assunto será um pouco longo, sobr~ o artígo
intitulado "Coerência de Xtamar", onde a im·
prensa dá a entender que um homem, como
o Vice-Prcsidente da República, Itamar
Franco, estâ. pedindo um cargo a este Governo. Não, nobre Senador! O ex-Senador Ita·
mar Franco, como acredito que todos nós,
Congressistas, poderá fazer sugestões. Se o
ex-senador Itama~ Franco quisesse pedir um
cargo- o que não é do seu feitio·.:..... poderia
telefonar diretamcnte para um MínistrO ou
para o Presidente da República, e não endereçar uma carta dando uma sugestão. O que
acredito, nobre Senador 1utahy Magalhães
é que' muita coisa a imprensa procura detur·
par, apesar de precisarmos tremendamente
da imprensa,' porque é cóm ela liv:re que tomamos conhecimento do fato. Quero solida·
rizar-me com V. Ex~ nesse pronunciamento,
onde está muito claro o que V. Ex• está dizendo, que o representante do GOverno -chamou
o Deputado Ibsen Pinheiro de .mentiroso.
'Não é por aí. lsto não é uma atitude de um
representante do Governo. Nesse ponto, soli·
darizo-me com V. Ex!-, se_é realmente verdade que a imprensa publicou. No que tange
ao--Governo. numa proposta ao Legislativo,
para que os Srs. Deputados e Senadores aprovem alguma matéria de interesse dele em troca de favores, de nomeações, pem:titam-me
V. Ex~ e o nobrt! Senador Cid Sabóia de Car·
valho discordar. Era o que tinha a dizé"r.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES _: Agra·
deço, nobre Senador Ney Maranhão, porque
V. Ex•, na condição de Více-Líder do Governo nesta Casa, solidariza-se com a crítica
que faço às declarações do porta-voz, e isto
s6 o engrandece. V. E:.r. manifesta sua opinião, sua posição de repúdio também. se ver·
dadeira for essa declaração.
Posso afirmar, com o testemunho pessoal
do Presidente que ora dirige esta_ sessão, que
ouvi hoje na televisão, ao vivo, essa declaração do porta-voz do Governo, qUe a nOtícia
é verdadeira. Portanto, não há nenhuma pos·
sibilidade de equívoco na informação da im·
prensa. V. Er verá que isso está em todoS
os jornais, como se fosse quase unl "relea·
sing". Esta não é a primeira manifestação
com reação violeQta. Não é a primeira vez
que isso ocorre. Talvez. seja em razão de ter:
sido pela primeir vez dirctamente ligado a
uma personalidade do peso de um Lfder do
Partido de Oposição, que_ terá. certamente,
maior repercussão.
V. Ex~ discorda da segunda parte. Tenho
sempre que me referir ao meu Estado, por-

que a poÜtic"a que faço é no meu Estado,
o noticiário pOlítico que leio, no dia-a-dia,
é do meu Estado. E o meu Estado tem perso·
nalid-ª-çles iote_ressantes para·se examinar. Lá
se é níuito e"plfcito, não se tem nenhuma
vergonha de se apresentar como é. Enquanto
V. Ex• tem essa preocupação de me dizer:
não, o Governo· não está fazendo este tipo
de barganha, l.á não se tem nenhuma preocupação em esconder. O ex-Ministr:J das Comunicações disse, claramente, que tinha feito
quase que o seu sucessor, que é o Secretário
das Comunicações, como uma compensação
à nomeação do ex-Senador Carlos Chiarem
pa:ra o Ministério da Educação. Isto está pu·
blicado nOs jornais de Salvador e do sul do
País. Há, no meu Estado, uma briga muito
grande para a indicação do Presidente do
Banco do Nordeste.
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se conseguir isso pelo menos, de vantagem
no governo, se Sua Excelência fosse eleito.
No decorrer da campanha, vi que isso era
uma miragem, Um produto ~endido à opinião
pública, mas que, infelizmente, não :represen·
taria a realidade quando ocorresse a sua elei·
ção. Digo francamente, e consternado por
discordar de V. Ex·. a quem respeito, admiro
e tenho grande apreço pessoal..._..

O SR. NEY MARANHÃO- Muito abri·
gado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... que,
infelizmente, a realidade não será está, o
ideal de V. Ex• e de outros companheiros
de V. Ex~ que estão apoiando este Governo,
não será atingido,
Tenho uma curiosidade: de vez em quando, faço uns levantamentos, peço aos ineus
auxiliares que façam uns levaqtamentos inte·
O Sr. Ney Maranhão- Eu estou acampa·
ressantes. Fiquei curioso quando vi o resul·
nhando, nobre Senador Jutahy Magalhães.
tado daquela votação, e mandei fazer _uma
O"SR:JUTAHY MAGALHÃES- E diz.
comparação com a votação para os cinco anos
hoje, o ex-MiniStro das COinunicaÇões, que
de governo. Veja V. Ex', a curiosidade da
já ganhou a briga, que vai ser o Sr. Jorge
coincidência: dos 486 Deputados que compav
Lins. Freire.
receraJ.D- à votação dos cinco anos para o man·
Acho interessante que ele gosta muito de
dato de Presidente, 398 estavam presentes
brigar....,~;omo outros também estão brigando
na votação da Medida Provisória nn 168; dos
muito, por lugares onde há dinheiro, Essa
286 Deputados que votaram favoravelmente
é uma coincidência, mas é o Banco do No r~ -, ao_mandato dos cinCo anos, apenas 55 vota~
deste ou o BNDES, enfim, sempre algum
.raro a favor do projeto de lei de conversão
lugar onde há_ dinheiro.
- e aqui está a relação dos 55, em que
se acha incluído o voto do Deputado Ricardo
O Sr. Ney Maranhão- Mas esse cidadão
Fiuza, que foi um voto equivoCado dos 286
já foi nqineado, Senador Jutahy Magalhães?
que votaram a favor dos cinco anos de man·
dato, 184 votar<.m contra o projeto de lei
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ainda
de converção. V ~a V. Ex~ que há uma difenão. ma-s ele garante que vai sú. E eu quero
ver,_ Estou esperando,
·
rença de quase lJ l Deputados presentes naquela votação! /'· 1g•ms deixaram de campa·
O Sr. Ney Maranhão - Vamos aguardar.
recer porque de_~ aram o mQ.ndato com o re·
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Estou . toino de Ministro, Secietários de Estado, Veja V. Ex• que o mesmo grupo que.formou
esperando para ver.
o Cebtrãõ - e aqui está a relação de todos
VejÓ ·diariamente nos jornais do meu Esta·
que votara.m em uma e outra oportunidades
do notícias que dizem que o qovemador Nilo
...... votam contra o projeto de conversão, A
Coelho perdeu força, porque somente três
relação des~es votantes coincide com aquele
Deputados do PMDB baiano teriam votado
famoso bloco do Centrão ...
a favor da Medida Provisória n? 168, E vejo
declarações atribuídas ao Presidente da ReO SR•. NEY MARANHÃO- Vamos ver
pública de que teria mandado fazer o levantase isso se concretiza~ Senador!
mento dos Deputados ausentes naquela vota·
ção, porque esses seriam considerados inimi·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É. va·
gos, adversários.
mos ver!
Nobre Sen-ador Ney M'aranhão, houve um
O Sr. Ney Maranhão- Espero que não.
períoôO eri:t que julguei que uma das grandes
va-ritãgenS-eleítorais do P_resídente Fernando
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Está
Collor seria o fato de que, ao chegar ao pochegando a hora da verdade, Senador.
der, Sua Excelência viria com autoridade e
O Sr. Ney Maranhão- Sabemos os inteautonomia sufideD.tes para fazer um Minis·
resses que estão sendo contrariados dentro
téríO-do mais alto nível para governar ao seu
dessa área, Senadot.
lado e escolher os membros dos diversos escalões com liberdade de quem estava descomOSR. JUTAHY MAGALHÃES- Dos 187
pro:tnissado.
Deputados que votaram contra o mandato
O SR. NEY MARANHÃO - E está contra- d_ecinco anos; 120 votaram a favor do projeto
de lei de conversão. Vejo que são os mesmos
riando muito gente, nobre Senador.
praticamente, que estão coincidindo oom o;
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- CheC seus votos por quatro anos e pelo projeto
guei a ter essa imagem, embora discordando de lei de conversão. Dos 187 que votaram
frontalmente do can4idato Fernando Collor, . contra o manda~o d~ cinco anos, somente
mas tinha essa impressão de que seria possfvel 27 votaram contra esse projeto, 'Daqueles que

1416

Sábado 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

estiveram ausentes, 25 votaram pelos _cinco
anos e 11, pelos quatro.
Veja V. Ex•, nobre Senador, se'rá que isso
é um_a coincidência? Como V. Ex• disse, vamos aguardar os resultados. É hora de aguardarmos e está chegando a hora da verdade.
Vou fazer com V. Ex~ não uma apm;ta, mas
estou curioso para ver quem vai ser nomeado

para a Presidência do Banco do Nordeste.
Este é um teste muito interessante no meu
Estado, porque há duas indicaç6es- uma,
essa que já citei; outra, indicação do Gover·
nadar do meu Estado. Quero ver se _um dos
dois vai ganhar essa parada. Dizem que o
Governador do meu EstadQ já recebeu seu
quinhão com a indicação do Secretário Rubens Vaz Costa, mas vamos ver o resultado
dessa luta para as indicações, que estão havendo no meu Estado.
O Sr. Ney Maranhão- O Goyernador do
seu Estado já levou um "chá de cadeira" com
respeito a certas reivindicações que S. Ex~
queria para. o seu Estado e o Presidente não
atendeu. S. Ex~ conhece a maneira de o Presi·
dente trabalhar e é por isso que está com
muita cautela. Vamos aguardar, nobre.Senador, porque tenho certeza absoluta que muitas coisas que estão falando por aí não se
irão concretizar, Agora; V. Ex• tem razão,
porque a política do seu Estado é uma política
sem quarteL V. Ex\ conheço-o muito bem,
está na tribuna fazendo um alerta como homem de oposição, mas oposição construtiva
ao Governo, o que irá ajudar muito o Presidente Fernando Collor.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Pre·
sidente, eu gostaria de encerrar meus comentários, renovando meu protesto veemente
contra as declarações hoje feitas-~ comprovadas com audiência de V. Ex~, hoje pela
manhã,- pelo porta-Voz do Govefno. Espero que isso não se repita; espero que o Execu-

tivo re_speite o Congresso Nacional para que
possa ser respeitado também por nós. Essas
atitudes autoritárias não nos levarão ao bom
caminho da democracia, qu-e deve ser a finalidade do nosso trabalho, da nossa ação.política e parlamentar. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JUTAHY MAGALHÃES
MEDIDA PROVISÓRIA 168190

1. Dos 486 Deputados ·que ·compareceram à votação dos 5 anos p-ara -rtlàlidato do
Presidente, 398 estavam presente na . votação
da MP 168.
2 Dos 286 Deputados que votaram favoravelmente ao mandato de 5 anos, 55 vOtaram
a favor do projeto de conversão. São eles:
Acival Gomes - Aécio Neves - Agas.siz
Almeida -Aírton Sandoval - -Aloy~io Vasconcelos- Aluizio Campos..:..::.. Antotiio "Gaspar- Arnaldo Martins -Basco Fra!_lsa Carlos Sant'Anna- Cid Carvalho- Dalton
Canabrava - Domingos Juvenil - Darcy
Deitas - Eduardo Moreira -Elias Murad
- Fernarido Cunha - Francisco Amaral -

Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Geovani Borges -'- Geraldo Fleming - Gerson
Marcondes - Herinque Eduardo Alves Ivo Mainardi- Ivo Vandertinde -José Outra- José Maranhão- José Thomaz Nonó
- J ovanni Masiní -Julio Costamilan -Lucia Vânia- Luis Roberto Ponte- Manoel
Moreira - Marcos Lima - Maria Lúcia Mauro Campos- Melo Freire...;__ Milton Lima - Moyses Pimentel - Nilson Gibson
- Osmundo Rebouças- Raimundo Be'zerra
- Renato Bernai'di - Renato Vianna Ricardo Fiuza (votou errado)- Roberto Rollemberg- Ronaldo Carvalho- Rlly Nedel
-Sarnir Achôa- Sergio Spada- Theodoro
Mendes_~ Ubiratan Aguiar- Vingt Rosado
--Wagner Lago.
3_. Dos 286 Deputados que votaram a favor dos.S anos de mandato, ~84 votaram contra o Projeto de conversão. São eles: Adauto
Pereira - Aecio de Borba - Agripino de
Oliveira Lima- A Ibérico Cordeiro- Alércio Dias- Alexandre Puzyna-:- Alvaro AnM
tonio - Alysson Paulin!!lli - _Am_il_car Mo- reira- Angelo Magalhães -Annibal BarceM
llos- Antonio Càmara- Antonio de· Jesus
--'-Antonio Ferreira-- Antonio Sãlim Curiati
-Arnaldo Moraes- Arnaldo Prieto ~Asdrubal Bentes - Atila Lira - Benedicto
Monteiro- Benito Gama- Bezerra de MeIo -Bonifácio de Andrada- Cardoso Alves
- Carrel Benevides - Cesar Cais Neto Chagas Netõ____ Christo.vam Chiaradia Costa Ferreira -Darcy Pozza =- Daso Caim-·
bra - Delfim Netto - Delio Braz - Dionísio Dai MPrá --:- Dionísio Hage - Djenal
Gonçalves - Edine Tavaies -:- Eliel Rodrigues - Eliezer Moreira - Enoc Viêira Eraldo Tinoco - Eraldo Andrade - Erice
. Pegoraro- Ervin Bonkoski- Etevaldo Nogueira - Eunice Michiles - Ezio Ferreira
-Fabio Raunheitti- Fausto Fernandes Fauto RQcha - Felípe Mendes- Fernando
Bezerra Coelho - Flávio Palmier da Veiga
- Flávio Rocha - Francisco Benjamin - .
Francisco Carneiro - Francisco Coelho -'Francisco Diogenes - Francisco Sales Furtado Leite - Gastone Righi - Genesio
Bernadino- Gerson Peres- Gidel Dan tas
-Gil Cesar- GifsOn Machado.- Helio
Costa - Hilário Braun_ - Humberto Souto
- Iberê Ferre"ira --:-- Inocêncio Oliveira_Ismael Wanderley - Israel Pinheiro Filho
-Ivo Cersosimo ___,Jacy Scanagattà- Jairo
Azi -Jairo Carneiro- Jesualdo Cavalcanti
- Je!l4-S._T!ljªr.ª -=_João Agripino -JOão
de Deus Antunes-- João Natal - Joaq~im
Haickel- Joaquim Sucenfi -Jonas Pinheiro
---Jonival Lucas - Jorge Arbage - Jorge
Leite- José C8margo- José Carlos Martinez- José Carlos Vasconcelos -José da
Conceição - José Egreja - José Elias José Freire - José_ Geraldo _- JoSé Jorge
-José Lins- José Lourenço- José Luis
de Sá - José Luis Maia -José Mendonça
Bezerra - José Moura - José Queiroz José Santana de Vasconcellos - José Teixeira -José Tinoco -José Ulísses de Oli·
vé:ira - Julio Campos - Lael Varella _!.,eopoldo Bes·sone 7 Leur Lomanto - Levv

Abril de !990

DiaS - Luis Eduardo ....,.. Luiz Soyer - Luiz
Viana Neto- Maguito Vilela- Maluly_~e:to
- Manoe[ Castro- Manoel Ribeiro- Marcia Kubitschek -Mario Assad .__ Mário de
Oliveira- Marluce Pinto- Mauricio Ca-mpos - Maurícío Nasser - Mauro Miranda
-Max Rosenmann- Mel! o Reis =--Messias
Gois - Messias Soares - Milton Barbosa
- Milton Reis - .Mozarildo Cavalcan.ti Mussa Demes - Naptali Alves -Narciso
Mendes - Nelson Sabrá - Nyder Barbosa
- Orlando Pacheco ...,... Oscar Correa - Osmar Leitão - Qsmir Lima - Osvaldo Bender- Osvaldo Coelho- Osva]do Sobrinho
- Ottomar Pin·to - Paes Landim - Paulo
Marques - Paulo Mincarone - Paulo Pimentel - Paulo Roberto - Raul Belem Renato JohnsSon - Ricardo Fiuza (votou
sim por equívoco) - Ricardo Izar - Rita
Furtado- Roberto Augusto- Roberto Balestra- Roberto Jefferson- Roberto Vital
- Rodrigues Palma - Ronaro Cotrea 'Rosa-Pra:ta- Rospide Neto_- Rubem Branquinho- Rubem Medina- Ruberval Piloto
- Sadie Hauche - Salatiel Carvalho - Santinho Furtado_.:._ Sér~io Brito...:... Ser8io- Wer~
neck - Simão SesS:im - Sotero Cunha Stelio Dias -Telmo Kirst - Ubiratan Spinelli - Valmlr Cainpelo - Victor Fontana
-Victor Trovão - Vieira da Silva - -Vini·
cius Cansansão- Waldeck Ornéllas.
~ Dos 187 Deputados que votaram contra o rrlaD.dãtõ de 5 anos 120 votaram a favOr
dÕ. Projeto de COD:versãO. São ele"s:A.bigail
Feitosa - Ademir Andrade - Adroaldo_
Streck - AldO Arante - Amaury Müller
- Anna Mariã Ratfes - Antero de Bitiros
- AllioniO- Britto·....:... Aiú:Onio car!Os Mendes
Thame- Antonio Mariz- Augusto Carvalho - Benedita da Silva - Beth Azize Bocayuva Cunha - Brandão Monteiro Carlos Alberto Caó - Ca:rlos Cardinal CarloS Mosconi - Celio de Castro- Celso
Dourado - Cesar Maia -Cristina· Tavares
-Domingos Leonelli .:__ Doreto Campanari
- Edísio Frias - Edmilson Valentim Eduardo Bonfim- Eduardo Jorge- Egídio
Ferreii:'a Lima -: EuclideS Scaldo - Fabio
Feldemann - Fernando Gasparicin .....,. Fernando Lyra - Fernando Santana - Firmo
de Castro - Florestan Fernandes - Floriscenõ Pãixão- Francisco PintO___: Ge.nebaldO
Correia - Gefaldo Alckimin Filho -- Geraldo Campos- Gumeri::indo Milhomen Haroldo Lima - Haroldo Saboia::-- Helio
Duque- Hermes_ Zaneti- Irajá Rodrigues
- Jayme Santana - João Carlos Bacelar
--João Paulo"- Jorge Hage -Jorge Uequed- José Carlçs Coutinho- José Carlos
Greco - José Carlos Sabóia - José Costa
-José Genoíno - José Guedes - José
Maurício - José Serra --José Tavai:es Koyu lha - Lelio Sousa - Lezio Satheler
- Lídice da Mata ._ Lucia Braga - Lucia
Alcantara - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz
Gushiken - Luiz Inácio Lula da Silva ....:...
Luiz Salomão·- Lys.âneas Maciel- Marcelo
Cordeiro_- Mareio Braga- MarcosQueirO:z
- Maria de Lourdes Abadia - Maurício.
_Frq~t -::-:-:-. ~autj.lio Ferreira L_ima -- Mendes
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Ribeiro- Miro Teixeirã-- Mo_ema saõ tribuna· disse'rtar- sobre _o probiema do N orde Procurar ajudar a escolhas desse nf·
ve!.
Thiago ____:: Myrian Portellá _:NelsOn Aguiar
deste,'o PrOblema das secas, o problema da
Sudene. Tenho,apenas que concordar e me
A segunda é uma lula de classes. A
-Nelson Jobim- Nelson Seixas-:--:: ~elton
solidarizár com todos_ eles, principalmente
participação dos trabalhadores na direFriedrich- Nilson S,g!Jar~~f- Octávio Elíção das empresas sempre assusta e, natu·
sio ..:....:. Osvaldo Macedo - Paes de Andrade ·Quanto àquela sugestão de que as verbas para
as secas da regíão_sejam entregues às áreas
ralmente, a burguesia está lutand~ pela
-Paulo Delgado- Paulo ~acarini- Paulo
das Forças Armadas e de entidades neutras,.
manutenção de seus privilégios. E por
Paim - Paulo Ramos - Percival Muniz para evitar, o mais possfvel, a interferência
iSso que a carta do Vice-Presidente incoPlínio de ArrUda Sampaio -Plínio Martins
eleitoral dessas famosas verbas das secas que,
modou tanto, mas f_ica a advertência de
-Raquel Candido- Raquel Capibl!ribeque está disposto a lutar no cargo pelos
r~mitas vezes, são desviadas para benefício
R'aul Ferraz -Rita Camata- Roberto o· Avila - Roberto Freir_e_- Robson Marinho
m_esmo_s princípios que sempre defendeu
próprici ·de grupos,, que to~~s conhecemos.
·
como senador.
- Ronaldo Cezar Coelho..:.._ Rose de Freitas
O assuntõ"âe extrema importância, Sr. Presi- Saulo Queiroz - Si8maringa S~ixas·- dente é :Srs. Se.Q.adores, qué me traz à tribuna
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. E~
Silvio A breu - Uldurico Pirtto :._ Vai!~ r _!?ediz respeito ao nosso-Vice"-Presidente daRe·
um aparte?
reira - Vicente Bogo - Vilson Souza pública, o Senador Itamar Franco.
ães - ViValdo Barbosa - Vladimir- PalmeiTemos, aqui, um artigo do jornalista João
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer,
ras - Walmor de Luc(!. - Witson Campos
Emtl(o Falcãq, publicado dia 24, que diz:
ouço o nobre Senador Jutahy Magalhães.
- Ziza Valadares.
A COERÊNCIA DE ITAMAR
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney
O Deputado Jutahy Júnior Votou a: favor
Maranhão, o Senador Itamar Franco já deJoão Emili~ Falcão
do Projeto de Conversão e por estar na Secremonstrou, durante toda a sua vida como Setaria da Justiça da Bahia, não participou da
O Vice-Presic..lente da República, Itanador, e, agora, como Vice·Presidnete- pavotação dos 5 anos. de mandato. Era a favor
ma·r Franco, indicou o engenheiro Rinal·
ra mim ele é sempre Senador - a sua grandos 4 anos.
do Campos Sqares para a presidência da
deza e o seu espírito púbfico. Esse tipo de
5. Dos 187 Deputados que votaram conUsiminas. O nome lhe foi sugerido pelo
acusação feita a S. Ex~ não tem nenhum valor;
tra .o mandato de 5 anos, 27 votaram contra
Sindicato dos Metalúrgicos e aceito pela
acho
que S. EX" tem _o direito de, pessoalo Projet'o de Conversão. São eles: Adolfo
alta capaci~ade do engenheiro, cujo va·
mente, fazer indiCação desse tipo através de
Oliveira- Adylsoit MOita:--- Afif Do~ingós
lor é índíscutível. Além desse aspecto
indicações do sindicato da área. Pessoalmen-Airton Cordeiro- Alvaro Vali e - Antohá que considerar o fato de_ ele ter sido
te, tive oportunidade de apresentar proposta,
nio Carlos. Konder Reis - Artenii' Weriier
escolhidó para representar os trabalhana discussão das Medidas Provisórias, para
- Chico Humberto- Claudio Ávila- Cudores no processo de privatização da emque houvesse a participação_ dos ~mP_regados
nha Bueno - Dei Basco Amaral - Farapresa.
__
e que 10% das ações fossem direcJonadas,
bulini Júnior - Geraldo Bulhões_- I:IenO que tem isso de mais? Evidente·
através de financiamento para os empregados
rique Córdovã- Ivo Le~h--:- :Jalles fontoura
me_pte que nada. Contudo, o fato foi didas empresas que fossem privatizadas, foi
-Jayme P<!liarin -·José Fernandes----:- José
vulgado como sendo um escândalo, e a _ aprovada pelo Congresso, mas vetada pelo
Maria E ymael- Mendes Botelho- Mualdo
carta ao ministro da Infra-Estrutura traPresidente Fernando Collor. Não sei por que
Gomes - ' Nesior Duarte - Pedro Ca~edo
tada como documento secreto. Não é asSua Excelência é contra a participação dos
- Renan Câlheifos- Roberto Br~t- Rosim. A notícia foi publicada pelo Estado
empregados na vida acionária da e~presa.
berto Torres- Victor Faccioni.
· de Miqas bem antes, e a carta era do
quando, hoje, isso é uma ~etodolog1~ que
6. Como votaram no mandafo de 5 anos
conhecimento de várias pessoas, incluse está desenvolvendo em vártos países, mclu~
os que estiveram ausentes quanto da votação
. sive__ de al_guns deputados com quem o
sive no Brasil, com êxito, quando essa prática
da MP !68:
.Vic"e-Presidente da República discutiu a
é exercida por parte de funcionários de ernrJosé Melo -sim; Jorge Viana-sim; Carquestão, buscando a melhor solução pa·
Pesas que estavam deficitárias. Veja V. EX',
los Vinagre - sim; Aloysio Chaves - sim;
ra a Usiminas, que teve, no passa,Po, exportanto, que queria, neste momento, apenas
Carlos Benevides- sim; Expedito Machado
celentes administradores como o ex-desolidarizar~me com V. Ex·, quando faz a defe-sim; Luiz Marques -sim; Maituel Viana
putado Paulino Cícero.
sa do Vice-Presidi:mte da República. Veja V.
-sim· Mauro Sampaio- sim; Orlando BeClaro que o Vice-Presidente da RepU·
Ex• que não sou oposição tão sistemática;
zerra__:_ sim; Evaldo Gonçalves- sim; João
blica pod~ria ter ligado para o ministro
estou aqui, defendendo também, dentro do
da Mata -sim; Harlan Gadelha -sim; João
da Infra-Estrutura _e feito sugestão. com
meu espírito de justiça, daquilo que consiMachado Rollemberg -sim; João Alves que não ficaria. ne.ohum documento a
dero como sendo realmente representando
sim;- José Vianna -sim; Feres Nader -·sim;
respeito. Preferiu, no entanto, fazê-lo
uma realidade, a figura do próprio Vice-PreRaimUndo Rezende .- sim; Hélio Rosas eni. caráter formal, assumindo, como
sidnete da República.
sim; João Rezek - sim; Paulo Zarzur -·sempre, suas posiçóe_s claramente. O insim· Alarico Abib- sim; Antonio UenoO SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a
dicado, como prova o currículo anexo,
sim; Mattos Leão - siffi; Chagas D"uarte ·V. Ex• as considerações. O aparte de V. Ex~
tem Curso no exte-rior_ e já demonstrou.
sim.
representa a opinião- posso garantir, nobre
sua eficiência em cargo~ .inenores. -Não
Paulo Silva- não; Hélio Manhães -não;
Senador Jutahy Magalhães - da Casa. O
"tem qualquer vinculação com o ViceGonzaga Patriota - não; Adhemar de Baraparte de V. Ex~ a este pronunciamento faz
~r~sídente, nem sequer de ca:ráter partiros Filho - não; Antonio Perosa - não;
parte da solidariedade da Casa e dos homens
dário.
Caio Pompeu - não; Dirce Tutu Quadros
de bem deste País ao Vice-Presidnete daRe~
A tentativa de fazer um escândalo tem
-não· João Cunha- não; João Hermano
pública.
várias explicações, como a mania atual
Neto ....:_não; Jofran Frejat - não; Tadeu
__ dtie acusar os políticos e a de coml;~ater
O Sr. Mansueto de lavor - Permite-me
França- não.
.a particTp"aÇão dos trabalhadores na pri·
V. Ex" um aparte?
vatização das estatais. A primeira tem
O SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sou·
O SR. NEY MARANHÃO - Com prazer,
até uma certa lógica porque há muitos
sa) -Concedo a palavra ao nobre Senador
-ouço V. Ex•
polfticos
oportunistas
e
:fisiológicos,
poNey Maranhão.
rém;··_generalizar é um erro e pode levar
O Sr• .l\lansueto de Lavor- Senador.Ney
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
~ graves injustiças como o noticiário a _ Maranhão, posso até dizer aqui. de público,
- -- respeito da Usiminas. Não apenas o enPronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
que uma das coisas que mais lamentei, no
do orador.)- Sr. Presidente, Ses. Senadogeriheiro Rinaldo merece como- o Vice- --último pleito para Presidente da República,
Presidente tem o direito e, mais, o dever
res, vários Senadores do Nordeste fora_m à
foi não ter podido votar no meu colega Sena·
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dor Itamar Franco, votando no seu candidato
a Presidente. Como todos sabem, no primeiro turno, v. o te i no candidato do meu Partido
Ulysses.Guimarães, e, no segundo, votei com
as forças políticas na qual me integro, no Estado de Pernambuco - no candidato Luiz
Inácio Lula da Silva. Neste sentido, não pude, inclusive, votar indiretamente, uma vez

que era Vice, no eminente colega Senador
Itamar Franco, o que lamentei, e o que faria
em outras circunstâncias, com imenso prazer
e ·entusiasmO~ _Durante o tempo em que per-

manecemos aqui, o Senador Itamar Franco

Não_ é por sermos de oposição qüe vamos
seguir essa Iinh3 àe conduta. Nosso trabalho
é outro. V. EX" tem o no"sso apoio em seu
pronunciamento: O jo"rnaliSta João Emílio
Falcão, com seu discernimento e espírito público, fez muito bem em divulgar esse esdarec;imento para os seus milhares de leitores,
e queremos secundar essa sua posição. O Vice-Presidente da República tem todo o direito de fazer não só isso, mas de integrar-se
ao G_o_v:erno; participar;-- e nossos votos são
para que S. Ex• o faça·, Era o que eu queria
dizer em meu aparte.

e eu, recém-chegado ao Senado, pude obser-

var, no seu trabalho parlamentar, não só
aquela eficíêi:J.cia, aquela pertináciã, aquela
coragem, mas um grande patriofismo. E, durante todo o tempo da CPI da Corrupção,
o Senador Itamar Franco, junto com os Senadores José Ignácio Ferreíra, Carlos Chiarem
e outros companheiros que hoje estão integrando a cúpula do Governo tiveram um trabalho extraordinário, patriótico, cumprindo
o seu dever. Recebi, como Senador e colega,
recém-chegado, do Senador Itamar Franco,
as melhores líçóes de trabalho parlamentar
sério, correto, e não vejo por que - e, aí,
· vem a razão do meu aparte - uma onda
na imprensa, nos órgãos de divulgação contra
o Senador Ita:mar Franco. Mas não é contra
a pessoa de S. Ex~ não é coritra o fato de
S. EX' ter sido Senador da República, mas
só porque parece, nessas cõrrei:ttes de opinião, ou em alguns setores, ter sido grave
erro a eleição de S. Ex• como Vice-Presidente
da República. Em certas circunstânciã.s, Vê-se
o Vice-Presidente criticado e até colocado
em situação de desconforto perante a opinião
pública porque não estaria particípando do
Governo com o qual se elegeu; agora, se critica porque S. E~ está pãiticipando do Governo. Ora, como é que há paitíci_r)âÇ'ãO IÍÓ Governo se não se compõe equipe, se não se
introduzem pessoas? Afinal de contas, se um
Vice-Presidente da República não pode, a
pedido de certos segmentos sociais, indicar
um nome para nomeação ao Presidente da
República, ·quem mais vai po"der? O Presidente não conhece todo mundo, isso faz parte
da tarefa de assessoria, de integração de trabalho entre o Presidente e o Vice. Então,
quero dizer que essas notas não têm o menor
cabimento. Sou de oposição ao Governo e
V, Ex• sabe disso; agora, não podemos perder
tempo com esse tipo de coisa, pois isso não
é oposição; a oposíção é política, isso são
migalhas, picuinhas de quem tem tempo a
perder. Nós não temos tempo a perder com
essas coisas. O Vice-Presidente Itamar Franco continua merecendo toda a nossa admiração, toda a nossa simpatia, tóda a nossa colaboração, enquanto possível, para o seu trabalho. E que S. Ex~ assuma -o- pãpel de relevância que tem no Governo Collor; é uma
decorréncia natural do seu cargo, de VicePresidente da República. Portanto, não vamos nessa onda de querer desvalorizar tanto
a funÇâb quanto a eleição do nosso co_!ega
Itamar Franco. Isso é perda de tempo. São
_?Orrentes que estão a serviço rião sei de quem.

O SR. NEY MARANHÃO ..:. Senador
Mansueto de Lavor, o aparte de V. Ex~, como
homem de oposição construtiva a este Governo, com o peso que V. Ex•, tem dentro do
Senado, pelas suas posições coerentes e transpartentes, é muito importante neste pronunciamento ·que-----caçoem defesa de uma- cauSa
justa de um homem público, como o ex-Se·
nador Itamar Franco. Não podemos' esquecer
que S. Ex• é o Vice-Presidente da República,
porque o s-eu-convívio conosco nesta Casa
é permanente.
Veja V. Ex• aonde chega a maldade: saíram
desta_ Casa cinco senadores, dos quais dois
candidatos a Presidente da República e três,
a Vice-Presidente da República. É motivo
de orgulho para o Senado da República, numa hora como esta de redemocratização do
País_, termos cinco candidatos a <:argo de Pre·
sidente e Vice--Presiaénte, e o- senador Ita·
mar Franco· ter sido eleito Vice-Presidente
da Re-públiCa-:-----Vefã. V."EX~ ()inferesSe~-0 respeitO,-o amor
que tem S. Ex' ao Poder Legislativo, que
fez questão de permanecer entre nós. Dispõe
de um gabinete, onde dá expediente diário
junto ao· Poder Legislativo. Mesmo assim,
Sr. Presidente, existe certa má vontade, parece uma marcação em cima do ncisso-Vice- Presidente.
No gabinete que lhe foi destinado, os fim·
cionários à Sua disposição são pessoas do Se·
na~o,. não são de fora, foram requisitadoS
pelo próprio Senado, e, ainda assim, correm·
noHcias maldosas contra a posição tomada
pelo Vice·Presidente da Repúbli_ca.
.A opinião pública brasileira, o Congresso
Nacional e o Senado da República conhecem
muito bem a figura do Senador Itamar Franco, pelo seu passado correto, pelo seu trabalho coerente e transparente, em tudo que diz
respeito aos altos interesses do País.
Esrou aqunne solidarizando como o Vice·
Presidente da República. O artigo do jornalista João Emílio Falcão traduz a verdade e
a transparência que todo brasileiro deseja no
regime democrático, e um dos exemplos de
homem sério desta República é o Vice-Presidente da República Itamar Franco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)
Durante o discurso do Sr. Ney Mara·
nhão, o Sr. Pompeu de Sousa, J9 Secre_ttirio, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.

Abrjl de 1990

O. SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre_ Senador Teotonio Vile_la Filh_o.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO
(PSDB ---: AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo an~nciou, há poucos dias, a liberação
de 32 bilhões de cruzeiros para a indústria
da construção civil e, pouco depois, a libera·
ção de cruzados novos para o:-; consórcios adquirirem carros novos às montadoras. As providências do Governo fazem parte da prometida flexibilização da política monetária, ou
das prill_leiras voltas das torneirasde liquidez
em mãos do Presidente da República e de
sua Ministra da Economia.
~sa inje_çã? d~ recursos na fragiliZada eco·
nomm brasaleua Já não era sem tempo. Mesmo sem números definitivos, a construção
civil já contabiliza 300 mil desempregados é,
só em São Paulo, há 300 mil -operários em
férias coletivas, o primeiro sitiai de alarme
do desemprego iminente. Mas tanto no caso
da construção civil como no da iridústria autOmobilística, o que se viu fOi a decisão isolada
do Presidente da República e de sua Ministra
da Economia, segundo critérios que ninguém
conhece e condíções que a ninguém é dado
acompanhar. É o império do arbítrio, não
importando aí se as decisões são acertadas
ou não. O poder absolutista não é condenável
apenas quando exercido por déspotas, mas
porque representa o esmagamento· da von·
tade coletiva~ a supressão da cidadania, o aniquilamento do cidadão por parte do Estado
e a total falta de controle social sobre o apare·
lho e as decisões_do Estado. O arbítrio, como
o que agora se testemunha, no caso da flexibilização da polltica monetária e do pacote econômico do Governo, é gêmeo do autoritarismo, qUe d"eixou ria vida recente deste País
traumaS profundos que esta Nação não pre-·
tende jamais experimentar. Mais ainda. O
arbítrio e o autoritarismo, ao longo da história, têm sido o caminho mais curto para a
violência e para a corrupção do Estado.
O que representa, hoje, afinal, a liberação
de cruzeiros, senão um subsídio explícito,
num momento em que o próprio Governo
ainda fala dos lei[ões de monetizações, com
o inevitável deságio de cruzados novos? E
qual o critério para a concessão de tais subsí·
dios? Que normas se seguem, que condições
se impõem às empresas felizardas? Como não
há normas e critérios transparentes, sobram
-dúvidas e interrogações.
.Ninguém discute a necessidade de um s~
corro urgente à construção ciVil e à indústria
automobilística. Mas por que não, por exemplo, à indústria de móveis? Por que não aos
microempresários? Ninguém âíscute a neces·
sidade de se reativar a indústria automobilística, literalmente paralisada pelo pacotaço
do Governo. Mas qual o melhor çaminho?
A capitalização dos consórciOs oU a liberação
dos recursos do comprador final, retidos nas
cadernetas de poupança? Quem, afinal, de
bom sens_o, neste País, desconhece que os
salários são insuficientes para a aquisição de
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bens duráveis, que presS'uPõem mecanismos
e a:dnii.tiiStraiiv_o é do -Governo do Estado de nistas, ou seja, de profissionais que acampa'~
·ágeis e acessíveis de financiamento ou- dcmOK
Rondónia, conforme collvênio firmado entre nham o paciente internado no hospital, o que
rada composição de reservas? Nesse caso, a
os dois órgãos. Dizem mais que as responsa- comprometem serviço de pronto-socorro,
bilidades trabalhistas são do Governo do Es- pois os profissionias que prestam serviço na
simples capitalização dos consórcios pouco
influiria no reaquecimento do mercado de
tado e que a situação de calamidade ern que emergência não dispoem de respaldo para
automóveis. Ess"as questões são proCedentes,
se encontra o Hospital de Vilhena já perdura acompanhamento nas cHniC.:.... e mesnio um
mas não nos parece que sejam, hoje, o que
há_mais de três anos, sendo infrutíferos todo.s caso ·cifnico pode passar a cirúrgico necessimaís importa. Na verdade, é preciso que se
os ~peloS dirigidos ao Governador Jerónimo tando dos profissiúnais especializados.
Como pode ser verificado não contamos
estabeleçam critérios claros, transparentes
Santana, em razão do que se encontra, hoje,
com o mínimo de profissionais médicos capapara a liberação de cruzados novos.
o Hospital nesta situação.
zes de preencher as necessidades do hospital.
Faz pouco mais de uma semana que o GoA situação é tão crftica, em Vilhena, que
Esclarecendo ainda que a responsabilidade
não resta à população outra atitude senão
vemo promoveu uma guerra sant;:1 contra a
elevação, ligeira qUeTOsse, dos ·saldos de ca~
a de fecb,ar Q seu HQspital Regiorial, em face pela contratação de profissionais de saúde
par:a prestação de serviços no Hospital Regíodemetas de poupança. Pois estourariam a lida omissão do Governá do Estado.
NãQ:_ é possível, Sr. Presidente, Srs. Sena- naJ de Vilhena. Cabe· à Secretaria Estadual
quidez, arrebentando cOm a lógica de todo
o plano económico?-Do pontO de vista eStritadores, que mais um município do meu E.~ta· da Saúde, de acordo com o convênio firmado
mente monetário, a liberação de cruzados pa- do, como ocorre· em todos os demais, em com a Fundação SESP, atual Fundaçã_o Nara os consórcios não Provoca o mesmo efeito ·face da irresponsabilidade do Governo Esta- cional de .Saúde, a qual compete a adminis~
sobre a liquidez, com a diferença de que,
dual, tenha que tomar medida tão drástica, tração do Hospital, não .sendo responsável
pelas obrigações trabalhistas dos citados funmas absolutamente necessária, pois tudn falta
aos invés de beneficiar tneia dúzia de grandes
administradores, beneficiaria milhões de pe- naquele Hospital: do médico ao algodão e cionários eSfaduak Informamos ainda que
a situação de falta de profissionais já perdura
quenos poupadores?
ao álcooL
___
São perguntas e dúvidas que só tendem
O fato é que o Setor de saúde faliu em - há_ mais de 3 anos, s_empre sendo resolvido
- cõni soluções Paliã.tivas que nunca chegaram
a aumentar, quando o Presidente e sua minis· Rondônia.
Faço daqui um apelo ao Ministro Alceni a resolver os problemas de pessoal e salariaiS.
tra voltarei_IL a usar o poder discriciOnário de
Diante do exposto acima, não nos resta
Guerra para que acione a Fundação Nacional
girar suas famosas torrreiras. O que se pode,
alternativa a não o fechamento db Hospital
o que a Nação exige, em nome da demo- de Saúde, substituta da fundação SESP e,
Regional por falta de profissionais para prescracia, em nome da nitidez e da coerência
através dela, resolva, mesmo temperaria·
tar atendimentO, até que as autoridades com~
do Governo é que o Banco Central e o Minis- mente, ~ss<_t situação,_ pois a população de
tério da Economta baixem com toda urgência
Vilhena não é a culpada pela irresponsabi- petentes tomem uma resolução que realmente possa sanar os prOblemas citados, tendo
normas claras, critérios transparentes e con- lidade de seus governantes, que preferem a
em vista que a população vilhenense e dos
d-içóes Objetivas para a autorizãÇão de libera· prática continuada da corrupção à solução
municfpios e estados cir';unvizinhos não dis4os problemas do Estado.
ção de cruzados novo-s-:- Do contrário, sempre
se poderá argüir favorecimentos a este ou. ___ Tenho certeza que o Ministro Alceni Guer- poem de outra unidade hospitalar pública.
Salientanios,-ainda, que esta ãdministração
aquele setor, sobretudo quando, por coínci- ra vai resolver a questão, vez que a população
dência, os beneficiados forem os grandes oli- _de Vilhena não pode ser penalizada sem cul- vem tentando negociar com as autoridades
locais há vários dias, para resolver o proble~
gopólios da economia naCiorial.
pa.
ma de forma não radical, porém não obtive~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mos sucesso, de modo que não nos resta outra
(Muito bem!)
_(Muito bem!)
alternativa a não sei- o fech-amento do HosO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
DOCUMENTO A QUESE REFERE
pital Regional, até que as autoridades compe-:-Concedo a palavra ao nobre Senador OdaO -SR. ODACIR SOARES EM SET!
tentes possam chegar a uma conclusão, e a
cir Soares.
~DISCURSO:
popuh:~ção possa ser atendida adequadamen·
d SR. ODACYR. SOARES (PFL- RO." . Vilhena-RO TLX Gire. n•035119() 19.04.90 te. Na Unidades Hospitalar casos ambulatoriais continuatâo sendo atendidos no CenPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSi- · De: Câlnata dOs- Vereadores
tro de Saúde João Luiz, sob administração
dente, Srs. Senadores, acabo de receber telex
P/: Senador Odacir Rodrigues Soares Gab.
da Fundação SESP.
que me foi encaminhado pelos Vereadores
31
Vilhena (RO), 16 de abril de !990- Ora.
José CezarMarini, Newton Schrammde SouPara conhecimerito e possíveis soluções
Rejane Messias Domiciano, Médico-Chefe da
za, ErvimTomazoni, odete Lenir Sartori, Ar·· tnüiSCfevemos -ãbaixo telex enviado ao Exm•
Um. de Vilhena.- Dr. Paulo Sérgio Marque~
mando José Gonçalves, Humberto António
Sr. Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alceni
zini, Coordenador Regional da 4' CoordeRover, Humberto Sarmento Nunes, Ivone
Guerra.
nadoria de Vilhena.
Mendes de Souza, .Nelson Detofol, Nadir
Comunicado
Ereno Graebim, Nelson Linares, DirCeu
Entende_m,o_s, salvo melhor juízo, que cheCoinUilicamOS i população que, em decorHarttmann, Ataide José_ da Silva, todos ve~·
gou o momento desse parlamentar gestionar
rência da situação atual do Hospital Regional ·_e tentar ~judar _a_ soludonar o problema do
reactores do Município de Vilhena, no Estado
de Vilheria, com falta de pessoal médico, tais
de Rondônia, mailifestando preocupação peHospital Regional de Vilhena, que é caótico.
--como:-=anestesistas, ob::.tetras, médicos inter- Temos crianças e adultos morrendo na portalo estado de abanCJono em que se encontra
nístas, não existe possibilidade de permane·
o setor de saúde naquele Município. Afir·
ria do hospital que esta fechado.
cer com as _portas abertas, prestando atendimam os signatários que o Hospital Regional
Entendemos, por outro lado, que tanto V.
mento ao público, ·que merece ser dignamende_ Vilhena não tem médicos, anestesistas,
Ex~ como os demais parlamentares de Ronte atendido, assim como os profissionais de
obstetras, não podendo, e~ conseqüência,
dônia de_vem esquecer partidos políticos, di~
saúde também mereccem ser tratados digna- vergências e até animosidades para formarem
permaneCer de portas abertas, .pela total immente, o que no momento não se enContra
possibilidade de prestar os serviços de que
um compacto bloco para solucionar este graacontecendo, pois contamos apenas com 3
a população carece.
.
ve problema.
profissiõnais ·anestesistas, quando são neces-Informamos, Olltxossim, de que toda a
O Hospital Regional de Vtlhena, conforme
Sários 6 prOfissionais para realizar o serviço.
afirmam os subsc1ttores do telex que recebi,
Bancada Federal de Rondônia está sendo
,Quanto aos obstetras não dispomos sequer Conclamãda a resolver ·o assunto. Ao mesmo
tem a sua admini!> . ação sob a responsabide um único- profiSsional contratado sendo
lidade da Fundação .SESP, hoje Fundação
tempo estamos publicândo este chamamento
que os casos obstétricos vinham sendo resol- em toda a imprensa do Estado para que o
Nacional de Saúde, mas que a responsabividos pelos cirurgiões, não dispomos de inter- pt1blico tome conhecimen_to, como também
lidade p~la contratação do pessoal médico
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iremos publicar as soluções c atenções que
os dignos parlamentares deram ou vÇ)s darão
sobre a nossa causa.
Cordiais saudações: -José Cezar Marini,
Newton Scbramm de Souza; Ervini Tot:nazoni; Odete Lenir Sartori; Armando José
Gonçalves, Humberto Antônio Rover, Humberto Sarmento Nunes, Ivone Mendes de
Souza, Nelson Detofol, Nelson Linares, Na·
dir Ereno Graebim; Dirceu Harttmann: Ataide José da·Silva- Vereádores de Vilhena
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando

pat:a a de segunda-feira a· seguinte

ORDEM DO DIA"
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO W 193,
DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei
do Senado Federal n~• 255 e 279, de 1989)
DiscussãO, em turno iíõ.iCO, do Projeto de
Lei do Senado nu 193, di:: 1989, de autoria
do Senador Ronan Tito; que dispõe sobre
o estatuto da criança e do adolescente, e dá
outras proVidências, -tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, favorável ao projeto e às Emendas n~ 3, 5, ·7 a 10, 12 a 18,
20 a 22, 24 a 36 e às de n<$ 1 e 19, nos termos
de subemendas que oferece; contrário às de
n"1 2 e 6; e pela prejudicialidade das de n' 6
4, 11 e 23 e dos projetas de Lei do Senado
n• 255 e 279, de 1989

-2-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255,
DE I989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei
do Senado n1 ~ 193 e 279, de 1989)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n9 255, de 1989, de autoria

do Senador Nelson Carnei):"o, que institui o
Código de Menores e dá outras providências
tendo
PARECER, sob n• 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 279,
DE 1989
(Tramitando em eçtnjunto com os Projetas
de Lei
do Senado n" 193 e 255, de 1989)
Discussão, em turno único, do Pro jeto
de Lei do Senado no 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
arts.....J.2-e"34 da Lei no 6.697, de 10 de outubro
dC 1979, que institui o Código de Menores,
dando-lhe nova redação na conformidad.e da

Constituição Federal em seu capítulo VII,
arts, 226, § :3~, e 227, caput, tendo
PARECER, sob n• 48, de I990, da
-:-Comissão Temporária, pela prejudicialidade.
O SR. P!d!SIDENTÉ {lutahy Magalhães)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40
minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 45, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e rego.lamentar, 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 coriSta do Pro·
cesso n~~001.13819.0-3, _
Resolve aposentar, voluntariamente, Luiz
Fernanúo de Oliveira Freire, Analista Legis·
tativo, Classe "Especial", Padrão III, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, indso--III, alínea "c",
· da Constituição da República Federativa do
Brasil, comblmido com os artigos_520 e 488,
§ 4~; do Regulamento Administrativo d(! Senado Federal bem como o artigo 11, da Reso- lução n~ 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, a ·razão de 34/35
(trinta·e quatro/trinta e cinco ·avos) do seu
vencimento, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carnéíro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 46, DE 1990
O Presiderite do- Senado Fedeial, no uso
da sua competência reginiental e regulamen~
tar., de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<i 2, de 4 de abril de
1913,' e tendo em vista o que consta do Proéesso n• 002.966/90-5,
Resolve aposentar, vo.luntariamente,
Evandro Fonseca Paranaguá, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do
Quadro Pernianente do Senado.Federal, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea "a",
_ da__Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 515, inciso
II; 516, inciso I; 517,-indso IV e 488, § 49 ;
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal bem como o artigo 11, da _Resolução
nY 87, de 19.89, com proventos integiais, ob~
servado o artigo 37, inciso- XI, da Constituição Federal. _
· SeDado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 47, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de coriformidade com a delegação de
competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de ab.ril de
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1973, e tendo em vista o que consta do Processo n' 002.869/90-0,
. Resolve aposentar, voluntariamente, Ma·
ria Nilza Portocarrero, Analista Legislativo,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
.Permanente do Senado Federal, nOs termos
do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Consti~
tuição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos._ 51.5, inci.so II;
516, inciso I; 517, inciso IV e 488, § -4~; do
Regulamento AdministratiVo do Senado Fe-'
dera] bem como o artigo 11, da Resolução
n9 87,.de 1989. com proventos integrais, observado o artigo 37, inciso XI, dá. Constituição FederaL
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N? 4~, DE 1~90
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 no 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 002.890/90-9,
Resolve aposentar, voluntariamente, Irton
Siqueira Machado, Analista LegislaJivo,
Classe "1•", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso" III, alínea "a", da Constituf~o
da Repúbfica Federativa do Brasil, combinado com os artigos515, inciso II; 516, inciso
I; 517, inciso 1V e 488, § 49 ; do Regulamento
Administrativo do Senado Federal bem como
o artigo 11, da Resolução nQ 87, de 1989,
com proventos iiLtegrais, observado o artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 49, DE 1990
-O PreSidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conform~dade com a delegação de
ccimpetência 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 Processo n• 002.761190-4,
"
Resolve aposentar, voluntariamente, Celso Corso Campós, Técnico 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 artigos 515, inciso II; 516, inciso
T; 517, 'inciso IV e 488, § 4~; do Regulamento
Administrativo do Senado Federal bem como
o artigo 11, da Resolução n9 87, de 1989,
com proventos integrais, observado o artigo
37, inciso XI, da: Constituição Federal.
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carileiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 50, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen-

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 002.158190·6,
Resolve aposentar, por invalidez, Messias
de Souza Costa, Analista Legislativo, Classe
'~Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do arti'go 40, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigOs 515, inciso II; 516, inciso III, 456, 488,
§ 4~; do Regulamento Administrativo do Se-

nado Federal bem como o artígo 11, da Reso·lução SF n• 87, de 1989, e artigo I" n" !.050,
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, ínciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 51, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade oom a delegação de

competência que lhe foi outorgada Pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 002.718/90-1,
Resolve aposentar, voluntariamente, Maria Eliza Nogueira Loddo, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Qua·
dro Permanente do Senado Federal, ocupan·
te do cargo em comissão de Diretora da Sub·
secretaria da Biblioteca, código SF·
DAS-101.3, nos termos do artigo 40, inciso
W alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os ar·
tigo-s 515, , inciso II, 516, inciso I, 517, inciso
I, 524, 488, § 4~, 490 e 492 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem as·
SÍill Como o artigo 3G do Decreto lei n~ 2.204,
de 1984, combinado com a lei 0 9 7 .338, de
1985, e artigo 2", § 2", da Leí N" 6.323, de
1976, alterada pelo Decreto-Lei No 2.270, de
1985; e 2.365, de 1987, aplicada no Senado
Federal pela Resolução SF n" 21, de 1980.
e modificada pelas Resoluções SF. n'·' 7 e 15,
de 1987, e 198, de 1988, bem como o artigo
·11 da Resolução n? 87, de 1989;com proven·
tos integrais, correspondentes ao vencimento
.do cargo efetivo, observado o disposto no
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artigo :37, inciso XI, da ·constituição Federal.
Senado Federal, em 19 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 52, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regu\_a~en
tar, de conformidade com a delegação de
compétêncía 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 Processo n" 003.067/90-4,
Resolve aposentar, voluntariamente, Arnoldo Velloso da Costa, Analista Legislativo,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inCiso UI, alín-ea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso Jl; 516 •.
inciso I; 517, inciso IV e 488, § 4\'; do Regula·mento Administrativo do Senado Federal
bem como o artigo 11, da Resolução n~ 87,
de 1989, com proventos integrais, observado
o artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, em 20 de abril de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO

~V-N•33

BRASfuA-DF

TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1!190

SENADO FEDERAL
(*) Faço. saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgQ a seguinte
·

. RESOLUÇÃO N• 55, DÉ 1989
Autoriza a Compan.hia Energética de Minas Gerais - Cemig, a contratar operação de
crédito externo no valol: deUS$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares americanos).
Art. 1'' É a Companhia Energética· âe Minas Gerais - Centig, nos termos do art. 52, incisos V
e VIII da Constituição Federal, autorizada_a contratar operação de crédito externo, nas condições financeiras.
do convênio de pagaméntos recíprocos da Repúbiiea Federativa do Brasil e República da Argentina, com..organismos finàncciros argentinos,. no válor de-US$ 90,.000,000.00 (noventa milhões de dólares americanos), através
de abertura de carta de créditodo Banco do Estado de Minas Gerais - Bemge e/ou outros organismos fínanCéiros
nacionais, destinada a financiar os equipamentos principais de Usina Hidrelétrica de Miranda, na região do
Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais; a .serem fornecidas pela empresa argentina Indústrias Metalúrgicas
Pescarmona SAIYF.
·
·
Art: 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de setembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(")

Rep~blicado ~or haVer .saído com i~Corre.ção no DCN (Seção

.I - ATA DA 38• SESSÃO, EM 23 DE
ABRIL DE l99(f
!.l-ABERTURA
U - EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens d_o $enhor Presi-

II) de 16·12-89, na página n" 8099.

SíJMÁRIO
_;N·• to3i9b (n" 383i9o:na origem),,;,.
ferente à escolha. do Dr. José Oilton Pinto
Garcia; para exercer o cargq de Govern?gor do Estado do_Am_apá ..
~N· IO+i'90 (n•· 385/90, na oiigem). referente à designação do Vice-Presidente

dente da República

da Repliblica. Dr. Itamar Franco. para
chefiar a Missão Especial brasileira à~ ce-

Suhmetendo ú delibcraç'ào dü Senado
Federal a escolha. de nome indkadn para
cargo cujo provimento Uepen"Qe de sua
prévia aquiescência:

rimônias r..le posse da _Sr• Violeta Bar rio~ ·
de Chmnono no cargo de Presidente Ja
República da r-.Jicarágua. a realizar-se _no
pr6ximo día 25- de ahril em Manágua.

1.2.2 - Mensagens do Sr. Governador
do Distrito Federal
·

- N' 58/90·DF (n" 13/90·GAG. na ori·
gcm), subnletendo â deliberação do S~na
do Federal o Projeto de Lei do DF n•
24190, que autoriza a desafetação de do·
mínio de bem de u~o comum do povo,
situado no Setor de Indústria e Abastecimento. Região Administrativa do Guará-RA X- Distrito FederaL
- N 5\>.'90-DF (n" 32/Yú-GAG, na o ri·
gem). submetendo à delibecação do Sena·

1424 Terça-feira 24

DIÁRIO J?O CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

_Abril de 1990

EXPEDIENTE
CENT110 GaÁFICO DO SENADO FEOEIIAL
DIAIIIIO DO CONGIIEUO NACIONAL

PASSOS PORTO

lmpreno sob a resPQnubtltdade da Meu ,elo Sene_do Federal

Dtretor·Geral do Senado federal
AGA.CIEL DA SILVA MAIA

Otretor Exet:utivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA

ASSINATURAS

Oiretor Adrtunistrativo

Semestral ................... ···-------·-········-._---_._.. "-~r$_1.069,00

LUIZ CARLOS OE BASTOS
Ouetor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D•retor Adjunto

do Federal n Projeto de_ Lei do_ Df_n"
25190, que autotiza a ·desafetação de domínio de bem _de uso comum do povo,
situado entre as quadras QNN 11 e QNM
13, Administração Regional da Ceilândia-

RA IX- Distrito Federal.
1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senado n" 35/89,
que extingue o Conselho Monetário-Na·
cional e a Secretaria Especial de Administração de Preços.
-Projeto de Lei do Senado n" 207/89,
que altera o art. 4" e seu § zn da Lei n"
5.108, de 21 de setembro de 1966, que
instituiu o Côdigo Nacional de Trânsito,
para aumentar o número de membros do
Conselho Nacional de Trânsito, mediantea indusâo de um representante do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios.
.
-Projeto de Lei do Senado no 261189,
que acrescenta dispositivos após o art.
242, do Título II. do Código Eleitoral (Lei
n·' 4. 737, de 1965, coín suas alteraÇOes).
-Projeto de Lei do Senado n" 320/85,
que dispõe sobre concessão do adicional
de insalubridaOe aos trabalhadores da categoria dos aeroviários. nas funções que
especifica.
1.2.4- Comunicação da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Lei do DF n'" 24 e 25!90,
lidos anteriormente.

1.2.5- Ofícios
- N" 11190, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do Projeto de Lei
do Senado n'·' 207, de 1989, que altera
o art. 4'' e seu §__2_~ da Lei n'' 5.108, de
21 de setembro de 1966, que institui o
Código Nacional de- Trânsíto, para aumentar o número de membroS do Con_selho Nacional de_ Trânsito, mediante a in·

T•raoen:t- 2.200-exemplares.

clusão de um representante do Sindicato
da_lndústria -âe Reparação de Veículos
e Acessórios.
- - N' 12/90, do Presiderite dã Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n" 320, de 1985, que dispõe
sobre conçessão de adicional de insalubridade aos trabalhadores da_ categoria
dos aeroviários, nas funções que especifica.
- N" 13/90, do Presidente da Comissão
d;::- .Constituição, Justiça e Cidac:i.atiia,-oo.
municando a rejeição do Projeto de Lei
do Senado n" 35, de 19&9, que extingue
o Conse_lho Monetário Nacional e a Secretaria.Especial de Administração de Pre·
ços.
- - N'' 15/90, do Presidente da Comissão
de Coo..Stifui!;:ão, Justiça e Cidadania. com.unicandoa aprovação do Projeto de Lei
<!_o Senado n" 261, de 1989, que acrescenta
__dispositivos, após o ilr( 2-1-2. do Título
II, do Código Eleitoral (Lei n" 4.737, de
19_65, com suas alterações).
~ · 1.2.6

- Comunicação da Pres_idência

- AbertJ..tra de prazo de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que os Pro·
jetos de Lei do Senado n'~ 320/85, 35, 207
e 261189, sejam apreciados pelo Plenário.
1.2.7- Questão de ordem
LevantadU Pelo Sr. Alexandre Costa,
apoiada pelo Sr. Jutahy Magalhães e contraditada pelo Sr. "t:disoJl Lobão~ sobre
a validade Ua indicação, feita pelo Sr. PrcR
sidente da República, do Sr. Gilton Pinto
Garcia, para exercer o cargo de Gover·
nadar do Estado do Amapá.
1.2.8- Requerimento

_ ...:: N':' 76/90, de autoria do Senador
Humberto Lucena, e por S. Ex' just[fi·
cada da tribuna, solicit<lndo que seja inse·
rido efn Ata um voto de regozijo pela

passagem do trigésimo aniversário de
inauguração de Bra:sOia, bem assim, seja
transmitTdã~- aO Sr: Governador do Distrito Federa·\, a homenagem que o Senado
presta.

1.2.9 - Questão de ordem
Levantada pelo Sr. Cid Sabóia de Car·
valho, contraditada pelos Srs. João Menezes e Meira Filho_, e apoiada pelo Sr.
Afonso Sancho, sobre a legitimidade do
Sr. Vice-Governador Vanderlei Valim
eieiCer interinamente o Governo do Distrito Federal.
1.2.10 - Comunicação da Presidência
Designação dos Senadores Nelson'Car·
neiro, Jarbas Passarinho e António Luiz
Maya, para integrarem a Delegação Par·
lamentar Brasileira que comparecerá ao
Seminário "Meio Ambiente Global", a
realizar-se em Wa~b_ington, de 28 do' cor·
rente a 2 de maio.
1.2.11 - Discursos do Expediente
SENAOOR MÁRIO MAIA, pela ordem - Efeito do plano de estabilização
econômica do Governo FerPando Coitar,
na região amazónica.
S~NADOR

J.UTAHY MAGA-

LHAES- Situação económica da América Latina. Aniversário de morte do Presidente..Iançredo Neves.
SENADOR JOÃO MENEZES, pela
ordem-- Participação' dos partidos políticos representados no Senado Federal em
comissão que examinarj" a divulgação de
documentos da Casa.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado no 193t89,
que dispõe sobre o estat1,1.t0 da_ çriªp__ça _
c- do ad()lescente,,e dá outras provid~n·,
cias. (Tramitação em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado no' 255 e
279/89). Em fãSC: de discusSão (5' seSSão),
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tendo usado da palavra os Srs. Nel~on
Carneiro e Cid Sabóia de Carvalho.
-Projeto de Lei do Senado n" 255/89,
que institui o Código de Menores e dá
outras providéncias. (Tramitação em conjunto com os Projetas de Lei do Senado
n..s 193 e 279/89). Em fase de discussão
(5' sessão).
.
-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

feita no Expediente da presente sessão,
por falta de quorum.
:.,._ Cancelamento da sessão conjunta
marcada para hoje e convocação de outra
para amanhã ãs 18 horas e 30 minutos.

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HUMBERTO. LUCENA
- flomeo.agem de pesar pelo falecimento
do Sr. Hélio Smidt, Presidente da Varig_.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -Esclarecendo questão de ordem feita anteriormente, sobre a interinidade do Vice-Governador Vanderlei Va·
lim.
·
·
SENADOR RONALDO ARAGÃO
- Racionamento de energia elétrica em
Rondonia.
SENADOR LOUR!V AL BAPTISTA
-Desempenho no ano de 1989 da Em·
presa de Telecomunicações de Sergipe
S.A- Telegipe.

o C6dígo de Menores, dando-lhe oova redação na conformidade -da Constituição
Federal em seu Capítulo VII, arts. 226,
§ 3~', e 277, caput. (Tramitação em conjun-

to com os Projetas de

Le~çio

Senado n<>S

193 e 255/89). Em fase de discussão (St

Sessão}.
1.3.1- Comunicações da Presidência

- Adiamento 'cta votação da designação da Comissão Parlamentar do Senado

Ata da

38~

Sessão;

SENADOR JOSE AGRIPINO
Ampliação e diversificação da fruticultura
no Estado do Rio Grande do Norte.
1.3>.3- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

IA- ENCERRAMENTO
2 - ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SENADO FllPERAL
- N'3,de 1990

.3- DIRETORIA GERAL DO SENADOFEDERAL
- Extratos de termo aditivo aos contratos n' 95/86, 8/88, 19/89, lll e 112/87
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

em 23 de abril de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Pompeu de Sousa e Edíson Lobão.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS, SENAD.ORES:
Leopoldo Peres - Áureo Mello - Ronaldo Aragão-João Menezes-J arbas Passarinho - Alexandre Costa- Edison Lobão
-Hugo Nnpoleão- Afonso Sancho- Cid
Sab6ia de Carvalho-José Agripino- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Lira - Ney Maranhão - Lourival
Batista -Jut~hy Magalhães -João Calmon
-Nelson Carneiro -lrapuam Costa Junior
-Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa Meira Filho - Affonso Camargo - José

Paulo Biso L
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareci'mento de 25 Srs. Senãdores. Havendo número regimental, declaro aberta· a sessão~
Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o .seguinte
MENSAGENS DO
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado a es·
colha de nome indicado para cargo cujo provimento dep'ende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 103, DE 1990
(N• 383/90. na origem)
Excetentíssímos Senhores Membros do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de submeter à apreciação
de V. ,Ex~. nos termos do § 3", do art. 14,

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o nome do Doutor Jos_é Gilton Garcia, para exerCer o cargo de Governador do
Estado do A_mapá, com fundamento na Parecer CS-3_, _do Consultor-Geral da República,
do qual anexo c6pia.
Trata-si de homem público testado nos
mais varíados campos da Administração,
sempre imprimindo na sua atuação a marca
do zelo, probidade e 'competência no trato
com a coisa pública.
Na seara jurídica é destacado professor
universitário e como advogado de renome
foieleito~porduas vezes Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Secção do Es~ado
de Sergipe.
Além de haver exercido o cargo de Procurador do Tribunal de Contas do &tado de
Sergipe. o Doutor José Gilton Pinto Garcia
foi Procurador-Geral da Justiça e Procuraaor-Geral do Estado de_Sergipe.
Com vasta experiência política, exerceu como Deputado Est~dual, a Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe
e na qualidade de Deputado Federal .firmou·
se como um dos mais conceituados parlamentares do Congresso Nacional, sendo eleito,
por delegação de seus pares, para a Presi·
déncia da Comissão do Interior.
Ao Doutor José Gilton Pinto Garcia, atualmente ocupando a Assessoria Legislativa da
Secretária Geral da Presidência da República, resolvi confiar a honrosa missão de administrar o Estado d9Amapá, perrpitindo a essa
novel Unid<!de da federação uma pacífica
e eficiente transição administrativa e política.

Cumpre-me salientar que as ~onsiderações
ora expendidas estão retratadas no curricu~
lum vitae do indicado, que possuindo os predicados necessários para o exercício do relevante cargo, por certo merecerá a aprovação
dos Senhores Congressistas componentes do
Senado Federal.
Brasília, 19 de abril de 1990.- Fernando
Collor.
Curriculum Vitae
Nome: JOSE GILTON PINTO GARCIA
Data de Nascimento; 5 de janeiro de 1941
Filiação: Luiz Garcia e Emília Marques Pinto
Garcia
Nacionalidade: Brasileira
Atividaões proriSsionais
-Advogado;
__
-Professor Titular do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe;
-Procurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (aposentados.)
Atividades públicas

-Deputado Estadual (1962-1969);
-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe no biênio (1968-1969);
-Presidente da OAB·SE- Ordem dos Ad~
vogados do Brasil, Secção de Sergipe
(1975-1977)- (19n-t979);
-Procurador-Geral da Justiça do Estado de
Sergipe (1980);
.
-Procurador-Geral do Estado de Sergipe
(1982);
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-Deputado Federal (1983-1987) e Presidnete da Comissão do Interior da Câmara dos
Deputados (1984);

-Assessor Legislativo da Secretária Geral
da Presidência da República (1990).
Brasília, 16 de abril de 1990.- José G_ilton
Pinto Garcia.
(A Comissdo ae Constituição e Justiça
e Cidadania.)
MENSAGEM N• 104, DE 1990
(N" 385/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros _do___Senado Federal

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para informá-los de que designei o
Senhor Vice-Pr~ide:r;tte da República, Doutor Itamar FrancO, para chefiar a Missão Especial brasileira às cerimónias de posse da
Senhora Violeta Barrios de Chamorro no cargo de Presidente da República da Nicarágua,
a realizar-se no próximo dia 25 de abril em
Manágua. O Senho.r Vice-Presidente da República estará au_s_ente __ do País no período
de 24 a 26 de abril de 1990.
2. O comparecimento de Delegação brasileira responde ao convite feito pelo Governo da Nicarágua para que o Governo brasileiro participe, com uma Delegação no mais
alto nível, da~ referidas cerimônias.
3. Como bem podem avaliar Vossa.s Ex·_
celências, o importante momento de transição política por que passa a Nicarágua,_ de
relevância para a América Latina, exige uma
presença brasileira no mais alto nível, tendo
em vista ainda a pre.<;ença em Manágua de
diversas autoridades mundiais de grande expressão, com quem o Senhor Vice-Presidente
terá a oportunidade de se avistar para tratar
de temas da atualidadc internacional.
Brasília, 23 de abril de 1990. - F. Collor.
MENSAGEM DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM N• 58, DE 1990-DF
(N" 13/90-GAG, na origem)

Brasília. 20 de abril de 1990
Excelentíssimos Senhor Presidente do Sertado Federal
A administraç-ão do Distrito Federal, no
exercício de suas funções específica~. vem detectando problemas de ordem urbanística na
cidade, principalmente naqueles setores de
há muito definidos e hoje com taxa de ocupação bastante elevada.
Dentre estes problema<;, apresenta-se ocaracterizado no Setor de Indústria e Abastecimento, Região Administrativa do Guará, representado pela absoluta inexistência de lotes
destinados à edificação de lanchonete. O problema torna-se mais relevante se considerarmos que é o referido setordensamentc ocupado, nele permanecendo, durante todo o dia,
um número considerável_ de pessoas'que ali
têm seu centro de ativtdade, além de representativo número de pessoas que o procuram,
dado suas características, de indústria e de
abastecimento, e onde acham-se concentradas boa parta do comércio varejista de mate-

Abril de 1990

dal de construção de grande monta do Distrito Federal, dentre outros, tais como de be·
bidas, veículos automotores, peças e ferramentas etc.
Procedidos a estudos técnico-urbanísticos, constatou-se a viabilidade de,
em doze pontos distribuídos pelo referido se·
tor, em seus canteiros centrais, serem defini- dos lotes de trinta e oito metros quadrados
cada um, sem que isto ocasionasse -qualquer
embaraço, não prejudicando a utilização das
área destinadas ao uso comum do povo, e
que solucionariam o problema da falta de
apoio de estabelecimentos de fornecimento
áe refeições rápidas.
Todavia, a utilização dessas área somente
seria permitida por autorização legislativa de
desafetação de domínio, o que me leva a en·
caminhar a Vossa Excelência, na forma do_
anexo·,-projeto de lei nesse sentido, que submeto à sua apreciação e juízo, rqgando seja
encaminhado ? ded~_9 da ilustre casa que
difíge~COm meU pleitO-dê aproVação.
_ Colho.a.oportunidade para renovar a Vossa E-xcelência meus protestos de respeito e
admiração. - Wanderley Vallim da Silva,
Governador do Distrito Federal.

uma área de uso comum do povo que! apesar
desta afetação de domínio,_ não representava
nenhuma utilidade prática comunitária, em
razão de sua localização.
Constatado o uso em desacordo com adestinação, não resta à atual administração do
Distrito Federal outra fl.lternativa que não seja a de se socorrer junto ao legislativo, com
pedido de desafetaçãO de domínio da área,
razão pela qual remeto a Vossa Excelência,
na forma do anexo, projeto de lei com o objetivo de regularizar a situação descrita.
Assim, ao submeter ao discortínio de Vossa Excelénciã: o Citado projeto de lei, solicito
seja o mesmo submetido à apreciação do Senado Federal, em sua função legislativa para
o Distrito Federal, ao tempo que requeiro
aprovação, para solução de um problema de
fato e cuja regularização tem grande alcance
social.
·
Externando a Vossa Excelência, _e a seus
dignos pares, minha certeza de poder contar
cOm o àpoió para a solução da questão ora
apresentada, uso da oportunidade para renovar-lhe~ meus protestos de admiração e re&peito. -Wanderley Vallim da Silva, Governador do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DF
N• 24, DE 1990

PROJETO DE LEI DO DF
N· 25, DE 1990

Autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do po,•o, situado no
setor de IndUstria e Abastecimento, Re-gião Administrativa do Guará - RA X
- Distrito Federal.

o- Senado Federal decreta:
Art. 1'' Fica autorizada a desafetação de
domínio de bens de uso comum do povo,
caracterizados por doze áreas de trinta e oito
metros quadrados cada uma, localiz~das nos
canteiros centrais existentes no Setor de In-dústrias _e Abastecimento - Região Administrativa do Guará- RAX, no espaço terri·
torial do Distrito Federal.
Art. 2" A desafetaç-ão de que trata o artigo anterior tem por objetivo a criação de
igual número de lotes, de destinação espe·
cífica para lanchonete, inexistente no setor.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na da de
sua publicação.
Art. 4'-' Revogam-se as disposições em
contrá_r_io.
(À Comissão do Distrito Federal.)
MEr-;SAGEM N' 59, DE 1990-DF
(N" 32/90-GAG, na origem)

Bt-as/.1ia, 20 de abril de 1990
_Excelentíssimo Senhor Presidente do Se~ado Federal,
O GOvernO do. D-iStri-to Federal, no exercício de suas ati vidades fundamentais, especificamente as relativas ao desenvolvimento da
cultura e do desporto, fez edificar na Cidade
Satélite de Ceilàndia um centro cultural e
esportivo.
Essa edificação, todavia, _em razão de seus
_pbjetiyos e de suas característica.;; próprias,
extrapolou a área dos lotes sobre os· qua.is
deveria __ser assentada, absorve~do parte de_

Autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, situado entre
as quadras QNN" 11 e QNM 13, Adminis~
tração Regional de Ceilândia - RA IX
- Distrito Federal.
O Senado Federal dec(eta:
Art. l" Fica autorizada a desafetação de
domínio do bem de _uso comu_m _dO povo,
caracterizado por uma área situada entre as
quadras QNN 11 e QNM 1~. Administração
Regional de Ceilándia - RA IX, dentro do
espaço territorial do Distrito Federal.
Art. 2'·' A desafetação a que se refere o
artigo anterior te"m por objetivo a regularização da edificação de um centro cultural e
esportivo do Distrito Federal.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal.)

PARECERES
PARECER N• 88, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado no 35, de 1989, que "extingue o
Conselho Monetário Nacional e a Secretaria Especial de Administração de Preços''.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Trata-se de proposição de autoria do ilustre
Senador João Menezes, para extinguir o Conselho Monetário Nacional e a Secretaria Especial de Administração de Preços.
Inicialmente, procura o autor justificar a
extinção do Conselho Monetário Nacional,

-DiáRIO DQ CONGRESSO NAClQNAL. (S~çãq ll)
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com o argumento de que o órgão, ·•atém de
em determinados artigos (sic) substituir o
Congresso", absorve atribuições típicas do
Banco Central e do próprio Ministério da
Fazenda. Assinala, no mesmo tom, que o
item lX do art. 4'' da lei que o estruturou·
"atenta€:ontra a ConsfituiçâO Federal, na me~
dida em que lhe atribui" a faculdade de determinar taxa de juros, objeto de disciplinação
pela Carta Magna. disciplinaç-J.o esta, que
pende apenas para uma lei complementar"
(sic). Destaca, ainda, que "o Conselho pode
até autorizar a emissão de moeda, atribuição
exclusiva do Congresso''.
Em seguida, investe contra a Secretaria Especi3J -de Administração de Preços, que C<?n·
sidera "absolutamente inútil". E ao concluir
sua justificação, diz o ilustre _parlamentar~
ver bis:
"Diante de um órgão tão bt:m estruturado
como a Sunab, por que e_ para que a Seap?
O Governo extinguiu vários_ Ministérios e órgãos estatais, certamente poderá extinguir o
Conselho Monetário Nacional e a Secretaria
Especial de Administração de Preços, dentro
do espírito que vem norteando a política governamental."
__
__ ...
Dispõe a Constituiç-ão da República em
seus artigos 48, caput e item XI. 61, § I·',
item II, alínea e, e 84, item VI. verbis:

'"Art . ..JS, Cabe ao Çongre55o Nacional, com a sanção do Presidente da
República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. dispor
sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente sobre;.
'
_.., ---··············'"""--·-·· ...........
............ - ........
: .... - .......... .. .
--..-.~---~

..

~~·~-~----·--·
~

XI-criaç<'io, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Admi·
nistração Pública;
··············-~----o..

Art. 61.

... ;.. ~~----'--··········.:__

. ........ ~........-........ ~-'"-----:-..-.

§ 1'! São de iniciativa privativa do
Presidente da República as leis que:

I - ······~~~--.: .. - ...... -""'-~·""'-......;,-...
Jl- dL.,ponham sobre:

···············-·-· .. ~-·-";"-"-""'·-··=-~··
e) criação, estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da Administração Pública.

.... ...... ·······-·-~·-··---:.-..~..__...:........ ~ .....
'

.'.....,.'....

·----~·-. ··--~·--·~--d--

.. ..-.~··

An. 84. Compete privativamente
ao· Presidente da República:

VI -dispor sobre a organização e o
funcionamento da Administração Federal, na forma da lei;"

Invade, assim, o projeto de lei cm c,xame,
a esfe-ra do direito de iniciativa de competência exclusiva do Presidente da República.
Recomendamos, dessa forma, a rejeição
do Projeto de Lei do Senado n" 35~ de.J989,
por sua inconstitucionalidade, ao contrariar

as normas contidas nos dispositivos acima reproduzidos.
Sala das Comissôes,_ 19 de abril de 1990.
-Cid. Sabói.ã de Carvalho, Presidente- Ju·
tah~~ Maga1hàes, Relator - Wilson Martins
- Lourival ·Baptista - Aluízio Bezerra José Paulo Bisol - Francisco Rollemberg Carlos Patrocínio ~ Mauricio Corrêa - Edison Lobão - João Castelo.
PARECER N• 89, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania so))re o Projeto de Lei do
Senado n• 207. de 1989, que "altera o
artigo 4• e seu parágrafo 2• da Lei n~
5.108, de 21 de setembro de 1966, que
institui o Código Nacional de Tránsito,
para aumentar o número de membros
do Conselho Nacional de Trânsito, me~
diante a inclusão de um representante do
Sindicato da Indústria de Reparação de
Vefcúiõ.S_é_Acessóriosn.
R.~lator:

Senador Mansueto de Lavor
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania
o_ Projeto da: Lei do Senado que altera o nú·
mero de membros do Conselho Nacional de
trânsito, mediante a inclusão de um representante_do SindiCato da Indústria de Reparação
de Veículos. e Acessórios.
Ao fundamentar a alteração do textO legal,
d~taca o Uustre Senador Odacir Soares, autt)r do projeto:
"O preSe!nte projeto de lei consubstancia proyidéncia da mais alta impor·
tância e cOnveniência, retratando, outrossim, juSta _e legítima reivindicação
·das entidades que congregam o setor de
reparaçâo -de veículos e acessórios, responsável pela manutenção da frota rodo~ viária nacional.
Esse importante segmento acompanha, passo a passo, todas as evoluções
e..avanços tecnológicos. da indústria auto·
moPilística do País. Cilbendo-lhe o rele·vante papc1 não só de. reparar e consertar, como também de influir nas modifi-.
~Ç_óes ou tYaflsformações feitas pelas
montadoras e fabricantes de peças e
-.-componentes, cóm base no desempenho
_- dos vefc_uios automotores, aferido no tra·- balllo de manutenção que por dever de
ofício lhe compete.
E!U conseqüência, a inclusão de um
membro das entídades representativas
· ·:do setor de reparação de veículos -den·
- _.tre os de_ outros se tores já incluídos, por
força de -lei_, no Conselho Nacional de
Trânsito, órgão máximo normativo da
coordenação da política e do Sistema Na·
cional de Trânsito, subordinando diretamente ao Ministério daJust~a ~ Negócios InterioreS- é medída que se impõe.
Respaldada na maior releváncia técnica,
eJlsejará condições ple11as e rápidas ao
setor de manifestar-se no sentido de pro, por sugestões <:m providên_cias_gue se impuserem, a fim de colaborar com oape~
.feíçóamento tec11ológico e com as cond1-
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ções de segurança dos veículos automotores."

Entendemos que a inclusão de representante do Sindicato da Indústria de- Reparação
de Veículos e Acessórios no CúNTRAN é
medida inconvenieO.te por se tratar de sindicato que Possui representação estadual e todas as entidades representadas no CONTRAN são de âmbito nacional.
A própria Lei n" 5.108, de 21 de setembro
de 1966, destaca o caráter nacional da representação, mencionando Confederação Na·
ciona.l ou órgão máximo nacional de repre·
sentação.
Na proposição, trata-se de sindicato com
base territorial no Estado de São Paulo.
Sua inclusão se constituiria em condenável
precedente, uma vez que outros· sindicatOs
de outros estados poderiam reivindicar idêntica participação no CONTRAN.
O próprio legislador limitou a representação no Conselho Nacional de Trânsito a
entidades nacionais.
Entendemos, em suma, ser injustifi~ve!
ampliar excesslvameme a composição do
CONTRAN para abrigar sindicatos de representatividade estadual.
À vista das razões apresentadas, opinamos
pela rejeição do projeto.

Sala das Comissões. 19 de abril de I990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Mansueto de Lavor, Relator- Carlos Patrocínio - Jutahy Magalhães - Mauro Bene·
vides - F.rancisco Rollembe.rg - José Paulo
Bisol - Maurício Corrêa- Afonso Sancho
....:.. João Castelo- Wilson Martins- Aluízio
Bezerra
PARECER N• 90, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadãnia, sobre o Projeto de Lei do

Senado n• 261, de 1989, que ••3crescenta
dispositivos ·após o art. 242, do Título
II, do Código Eleitoral (Lei n• 4.737, de
1965, com suas alterações)",
Relator: Senador Mauro Benevides
Pretende o Projeto de Lei ora em exame,
do ilustre Senador Francisco Rollemberg,
que seja liberada, em bens particulares, "inclusive táxis, a afixação de propaganda eleitoral,
desde que consentida pelo respectivo proprietário.
Assinala o Projeto q_ue, no tocante aos bens
públicos. ou que dependam de concessão do
Poder Público- respeitada a disposição rela~
tíva aos táxis-, somente será permitida propaganda em locais previamente indicados pe·
la Prefeitura e "respeitado o princípio da isonomia", depois de ouvidos os partidos políticos.
Dispõe a _Constituição da República, em
seu art. 22, verbis:
"Art. 22.

Compete privativamente

à União legislar sobre:
I -direito ciVil, comercial, penal,

processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e- do trabalho;"
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Inclui-se; portanto, a matéria de que
trata o Projeto em exame, entre aquelas
da competência legislativa da União.
Preceitua o art. 48, caput, da Lei Fundamental, verbis:

der adicional de insalubridade, em valor correspondente ao grau médio, aos trabalhado-

res da categoria dos aerov:iári_os que exerçam
quaisquer das seguintes funções: a) recepcionistas; b) despachantes operacionais de vôo;
"Art. 48. Cabe <\.O Congresso Na· c) despachantes (técnicO. de tráfego e de car~
clonai, com a sanção do Presidente da _g"a);· d) conferentes (de carga, de tráfego e
República, não exigida esta para o espede comissaria); e) motoristãs; _O tarifeiros; g)
cificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor escaladores de tripulantes; h) faxineiras de
sobre todas as matérias de competência avião, fixos na rampa; I) ajudantes de linha,
da União, especialmente sobre:"
fi~O_$ na rampa; j) chefes de equipe, fixos
Determinam os artigos 59, item~. e 61 ca- na rampa; I) motoristas, fixos na rampa; m)
- auxili:.ltes d!!: supervisor, fixos na rampa; n)
put, da Carta Constitucional, verbis:
supetvi~ores, fixos na rampa; o) apontadores
"Art. 59. __Q_ process~ legislativo de pista, fixos na rampa; p) coordenadores
compreende a elaboração de:
de manutenção, fixos na rampa; q) mecânicos
I - ...................._ ......•. : .... ,.. _ .... . de manutenção, fixos na rampa; r) funcioI I - ........................................ .. -nários- dOs hangares de manuten.çâo; s) funIII-leis ordinárias;"
ciõlfários dos hangares de carga
"Art. 61. A iniciativa· das leis comA justificá-lo, sobressai o argumento de
plementares e ordinárias cabe a.qualquer
que esses aeroviáriOs exercem suas atividades
membro ou Comissão da Câmara dos
profissionais expostOs- a nfveis de ruído interDeputados, do Senado Federal ou do
mitente de noventa e cinco decibéis, o que
Congresso Nacional,. ao Presidente da
caracteriza a insalubridade de grau médio,
República, ao Supremo Tn"bunal Fedede acordo com o constatado pela divisão de
ral, aos Tribunais Superíores, ao ProcuSegurança e Medicina do Trabalho, mediante
rador-Geral da República e aos cida·
perícia- de insalubridade realizada nos Aerodãos, na forma e nos ca-sos previstos nesportos Santos Dumont e Internacional do Rio
ta Constituição."
de Janeiro, tal como noticiado no processo
É regra geral que qualquer membro das
n" 24370-011.292/84, do Ministério do Tra·
Câmaras do Congresso Nacional, ou~ a fortio·
balho.
ri, de Comissão de qualquer delas, tem o
Inicialmente distribuída às antigas Comisdireito de iniciativa das leis.
sões de 'Con:stituição e Justiça (CCJ) e de
A matéria de que trata o Projeto de Lei
Legislação So'cial (CLS):, a- próposição mereem exame não é daquelas excepcionãdas pelo
ceu parece:r favorável do ilustre Senador
§. 19 do art. 61 da Carta Magna e, por isso,
Odacir Soares, integrante da CCJ, apenas no
reservadas à iniciativa exclusiva do Presiden- que concerne à preliminar, concluindo que
te da República.
, _"embora a, matéria deva -~(:re:çer um estudo
Exercita, assim, o Senador_Francisco Ro- _ cuiQ!ldosO, por parte da Comissão de Legis·
llemberg, ao apresentar Projeto de Lei que laçã_o Social, à qual compete examiná-la
"acrescenta dispositivos ap6s o ãit. 242 do
quanto ao mérito, do ponto de vista estritaT:ft~lo II, do Código Eleitoral _(Lei n~ 4. 737,
mente constitucional, inexistem obstáculos a
trainftaç_ão''. .
de 1965, com suas alten.tções)", direito de
lrii.Ciativa inerente à natureza de seu moodato
Tõdãvia, ditã piOposição nâo chegou a ser
parlamentar.
relatada na CLS, tendo sido devolvido à SeRecomendamos, dessa forma, a aprovação
cretaria e posteriormente arquivada em razão
do Projeto de Lei do S"enado n" 261, de 1989, do c:n~erra_~entó da sessão Ie~slativa de 1986
por sua juridicidade, constitucionalidade e (artigos 95 e 367'do Regimeritó Interno, à
_
boa técnica legislativa, e por consubstanciar, época vigente)
Não _obstante os intensos trabalhos da Asno mérito, iniciativa oportunã e conveniente.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1990. --sembléia Nacional Constituinte, vimos logra·
do, em _ncivembi:_O_ de 87, nosso pedido de
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Mauro Benevides,,- Relator - Alui)io Be- desarquiVamei:tto~ razão pela qual veio a mazerra - Wilson Martins - José Paulo Bisol téria à apreciação da atual CCJ, em abril do
- Francisco Rollemberg - Mansueto de La- corrente ano.
vor - Maurício Correa - Afonso Sancho
Diz_- se insall.!-b-r:e, ~eguiidQ os conceitos
•- Jutahy Magalhães - Carlos Patrocínio..
doutrináriOs __ emitidos-pelos nossos jurisconsulto&, o trabalho prestadO em condições prejudicTã"íS à saúde, portanto, insalubridade é
PARECER Nt 91, DE 1990
o defeito prejudicial correspondente ao tra·
Da Comissão de Constituição, Justiça balho exercido em condições capazes de come Cidadania, sobre o Projeto de Lei n~ prometer a saúde.
A ConstituíÇão Federal, em seu art. 79, in·
320, de 1985, que "dispõe sobre concessão do adicional de insalubi-idade aos tra- ciso XXIII, inclui entre os direitos dos trababalhadores da categoria do!; aerovlários, lhadores, ""adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas,
nas funções que especifica"
Relator: Senador Maurício Corrêa
na forma da l_ei" .__
O Projeto ora em exame, apresentado na
No que pertine às atividades insalubres,
sessão legislativa de 1985 e da lavra do então __ '! legisla~ão aplicável à espécie é a que gravita
~ador Roberto Saturnino, pretende concena órbita da preexistente ·consolidação qas

sua
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Leis do .Trabalho e que ainda subsiste incõlume, posto que absorvida pela regra constitucional superveniente. E assim defirie o art.
189 da CLT:
~·serão cons_ideradas 11.tivi_dades _ou
operações insalubres aquelas que, _por
sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição aos seus efeitos".
Em corolário a esse dispositivo, 6 art. 192,
também da CLT, assegura a perCepção de
adicional respectivamente de 40%, 20% e
10%, do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
A disciplinar a matéria, ex vi legis, adveio
a Portaria o? 3.214, de 8 de junho de 1978,
em cujo Anexo [está inserida a Norma Regulamentadora fi\' 15 (NR-15 - atívidades e
operações insalubres) que estabelece Os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, durante um período de máxima exposição diária permissível, sendo que os níveis de ruído devem ser medidos em decibéis,
_numa escala que vai de 85_a_l15__decibéis.
O nível de ruído intern_titente de 95 decibéis, dentro dos limites de ·ióierância, correg..
ponde a duas horas, tempo máximo de expo·
sição diária permissível, o que caracteriza a
insalubridade de grau médio.
Pelo que deflui, convecemo-nos de que o
Projeto se reveste de consitucionalidade e juridicidade, além de boa técnica legislativa,
merecendo ainda acolhida quanto ao mérito.
por isso que somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Maurício Corrêa, Relator - Lourival Baptista - Aluízio Bezerra ..:. Wilson Martins
- Jutahy Magalhães - José Paulo Bisol Francisco RoUemberg -- Edison Lobão Carlos Patrocínio - João Castelo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Do expediente _lido, constam os Projetos
de Lei n" 24 e zs; de 1990. Nos termos da
Resolução n? 157, de 1988, os projetaS Serão
despachados á Comissão do Distrito Federal,
onde poderão receber emendas após sua publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo
de 5 dias úteis.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~a)
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. la Secretário.
São lidos os seguintes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA E CIDADANIA
Subsecretaria de Comissões
Of. n" ll/90-CCJ

Brasma. 19 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentafs, corriunico a V. Ex'
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei
do Senado n~ 207, de 1989, que "altera o
artigo 4~ e seu parágrafo 29 da Lei n9 5.108,
de 21 de setembro de 1966, que institui o
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Código Naci<>n~ de TrânsitQ, para aumentar
o número de membros do Conselho Nacional
de Trânsito, mediante a inclusão de um tepre·

sentante do Sindicato da Indústria de Repa·
rnção·'(je Veículos e Acessórios", na reUnião

desta data.

-

Na oportunidade _renovo a V. Ex' meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.

sido aprovados, serão remetidos á Câmara
dos Deputados.

O Sr. A~xandre Costa- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo_ a palavra a V. Ex•
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visto a instituição de uma Câmara Territorial
com "competência deliberativ,a"" (art. 52, lnciso III. aiíne~ c e 33, § 3").
Assim sendo, poderia parecer, à primeira
vista, que a natureza do cargo exercido pelo
Governador de Território não tenha sofrido
mutação substancial a partir dq advento da
Lei Maior de 1988.
Ocorre que o art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias transformou em "Estados Federados", a partir da
"posse dos Governadores eleitos em 1990",
os Territórios de Roraima e do Amapá. A
referida norma, em seu§ 3", prevê:

0 SR, ALEXANDRE COSTA (PFL MA. Pela ordem. Sem revisão do orador)
-Sr. PresidenteSrs. Senadores, a Secretaria
acaba dê ler mensagem, enviada pelo Senhor
Of. n" 12190-CCJ
Presidente da_República, indicando o Dr. Jo·
Brasilia, 19 de abril
1990-- sé Gilton Pinto Garcia para() cargo de Gover-.
nador do bstado dO Amapá.
Senhor Presidente,
En~mil!_hou__o Chefe de Estado, para os
Nos termos regimentais,_comunico a V:. Ex'
fins previstos no art. 52, inciso 111, alínea
"§ 3" O PreSidente da República,
que esta Comissão aprovo-u o Projeto de Lei
c da Constituição, Mensagem indicando o no.até quarenta e cinco dias após a promuldo Senado n" 320, de 1985, que "dispõe sobre
me do Sr. José Gilton Pinto Garcia para exergação da Constituição, encaminhará à
concessão do adicionai de insalubridade aos
cer o Poder Executivo no_ Território do Amaapreciação do Senado Federal os nomes
trabalhadores da categoria dos Aeroviários,
dos Governadores dos E:;tado:; de Rorainas funções que especifica", na reunião reali· pá ãté a transformação da Unidade adminis- ttátiVà-em Estado, na data prevista no § 1~
ma e do Amapá que exercerão o Poder
zada nesta data.
·
do arL ~4 ~-<?_A todas Disposições ConstituExecutivo até a instalação dos novos EsNa oportunidade renovo a V. Ex" meus
cionaiS Transitórias da Constituição.
tados com a posse dos Governadores
protestos de elevada estima e consideração.
O Presidente da República, ao solicitar a
eleitos".
- Senador Cid Sabóia de Car"Valho, Presi·
aprovação de nome da sua confiança para
dente.
E:;tá, pois, meridianamente claro que o
o cargo referido, parte da premissa de ser-lhe
Of. n• 13190-CCJ
Constituinte desejou assegurar aos titulares
facultado, a qualquer momento e segundo
Brasília. 19 de abril de 1990
das funções mencionadas a garantia da inaseu juízo discricionário, destituir-o atual Go·
movabilidade nos limites temporais fixados.
vernador do Território para nomear e dar
Senhor Presidente,
Explica~se a preocupaçiio do legislador por
posse a outtó. Nos termos regimentais, corp.unico@. V. EX•
ter sido julgado necessário preservar a_indísSob a vigência da Constituição de 1969,
que esta Comissão rejeitou, por inconsti1:up.ensável isenÇão e neutralidade dos agentes
assim se manifesta José Afonso da Silva sobre
cionál, o Projeto de Lei do Senado n" 3~.
responsáveis pela transição política que se
a organização administrativa dos Territórios:
de 1989. que "estingue o Conselho Monetário
irá processar nos Territórios. Desejou-se,
Nacional e a Secretaria Especial de Adminis·
"Cada Território é administrado por
sem qualquer margem da dUvida, evitar que
tração de Pre·ços'', na reunião realizada nesta
um Gov~ern_ador, nomeado em comissão,
o peso da máquina administrativa federal pudata.
pelo Presidente da República, mediante
desse vir a ser utilizada para beneficiar tal
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
indicação do Ministro do Interior e aproou qual corrente política precisamente neste
protestos 'c,le elevada estima e consideração.
vação d9 Senado Federal, dentre brasimomento de fundamental importância para
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presileiros natos, no exercício dos direitos poo futuro das populações interessadas. Para
dente.
- ~~-líticos, maior de 25 anos e de notórios
assegurar isenção e imparcialidade, vedou-se
conhecimentos de administração pública
Of. n'' 15190-CCJ
temporariamente, a destituição do Governa~
e assuntos a ele pertinentes (ConstituiBrasília. 19 de abril de 1990
dor nomeado na forma do citado § 3-' do art.
ção art. 17, § 2?; Decreto·L~i n" 411,
14.
Senhor Presidente,
de 811·69
14, 15 e 17)." (in Curso
Nos termos regimentais. comunico ã V. Ex'
Tendo havido expressa derrogação do prindeDíieito Corlstitucional Positivo pg 171
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
cípio que qualifica e dá natureza comissio- Ed. Rev. dos Tribunais).
do Senado n" 261, de 1989, que "acrescenta
nada aos cargos de Chefe do Executivo, pelo
A qualificação da natureza do cargo ocupadispositivos, após -o art. 242, do Título II,
menos durante o período referido, impõe-se
do pelo Chefe do Executivo nos Territórios
do Código Eleitoral (Lei n~ 4.737, de 1965,
constatar que, no momento, o~ atuais titulacom suas alterações)", na reUnião realizada decorria da própria conceituação legal atri- - res não podem ser alcançados pela vontade
buída a estas_;_
nesta data.
unilateral e discricionária do Presidente da
Na opoftunidade renovo a V. Ex~ meus
República.
" ... unidades descentralizadas da AdpNtestos de elevada estima e consideração.
ministração federal, com autonomia adEntretanto, a Mensagem Presidencial que
--Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi·
ministrativa e financeira, equípafados
acaba de ser lida pressupõe situação inversa,
dente.
parã os efeitos legais, aos órgãos da adpossivelmente poi não ter a autoridade exe·
minlStiação indireta." (art. 3" do.Decrecutiva atentado para os limites que lhe são
O SR. PRESWENTE (Pompeu de Sousa)
to-lei n\' 411, de 8-11-69).
impostos pela Carta Magna.
- Com referência ao expediente que acaba
Nestas condições, seria natural que a autoSr. Presidente, o Governo da República,
de ser lido a Presidência comunica ao plená·
ridade executiva maior, na Região, viesse a
com a iniciativa cujo conhecimento acaba de
rio que, noS termos do Art. 91, §§ 3'' a 6'
ocupar
um
cargo
de
provimento
em
_comisser dado ã Casa, pretende envolver o Senado
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de
sõ!o, sendo, portanto, demissível ad nutum.
Federal em maoifesta tentativa de cumplí5 dias para interposição de recurs_o, por um
A atual Constituição, em seu art. 33, mandécimo da composição da Casa, para que os
cidade no ptopôsito de atentar contra a orteve, corito norma permanente, a competênProjetes de Lei do _Senado n"' 320, de 1985,
dem estabelecida. Falece ao Presidente da
cia
de
legislador
ordinário
para
dispor
"
...
35,207 e261, de 1989. sejairi apreciados pelo
República competéncia para solicitar deste
sobre
a
organização
administrativa
e
judiciáplenário.
Colegiada a apreciação de um nome da sua
ria dos Territórios". Por outro lado, a exigênEsgotado esse prazo sem a interposiçáo de
escolha e confiança para os fins referidos pela
cia
de
prévia
aprovação
do
nome
do
Goversimples
razão de que o atual Governador é
recurso, os Projetas de Le_i do Senado notl
nador
pelo
Sen~ªo
foi
erigida
ao
nível
de
inamovível das suas funções até 15 de março
35, de 1985, e 207, de 1989, serão despa·
requiSito constitucional, tendo-se ainda predo próximo ano.
chados ao arquivo e os demais, por terem

cte

arts.
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COnsiderando que nos tetmos regimentais,
ao Presidente desta Casa compete:

"Art. 48.
2) velar pelo respeito às prerrogativas
do Senado e às imunidades dos Sena~
dores;
8) fazer observar na sessão a ConStituição, as leis e este Regimento;

11) impugnar !iS proposições que lhe
pareçam contrárias â Constituição, às
leis ou a este ~egimento, ressalvado ao
autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão "de
Constituição, Justiça e Cidadania;".

Requeiro a V. Ex' que, pelas razões expos ...
tas, de ordem constitucional e regimental,
exerça o seu poder-dever de impugnar a matéria constante da Mensagem que acaba de
ser lida, devolvendo-a ao Chefe do Poder
Executivo.
Esta, Sr. Presidente, a questão de ordem
que de~ejo neste instante formular.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A complexidade do problema levantado
pelo ilustre Senador Alexandre Costa, do
problema em si mesmo e de suas implicações,
não me autoriza a dar sobre o assunto uma
decisão. Considero indispensável levar a matéria ao titular ~a Presidência para que S.
Er o faça no devido tempo.
O SR. ALEXANDRE COSTA --Sr. Presidente, enquanto isso o processo não terá tramitação, ficará para-tramitar-após a· solução
da minha questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A questão de qrdem de 'V. Ex~ será encaminhada incontinenti ao titular da Presidência
para que o assunto seja considerado pela Mesa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas a
mensagem não irá à Comissão de Constituição, Justiç3 e Cidadania antes da solução.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Espero que não. Espero que tenha efeito
suspensivo o pedido de V. Ex~
O SR. ALEXANDRE .COSTA obrigado, Sr. Presidente.

Muito

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,·
peço a palavra pela ordem.

O SR:. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY. MAGALHÃES (PSDB BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, levando em consideração
a manifestação do nobre Senador Alexandre
Costa, que considero, à primeira ViSta, correta, pedi a palavra pela ordem, porque há poucos dias votamos mensagem idêntica à citada
por S. EX" Peço a V. Ex•, como· Presidente
eventual da Mesa, que encaminhe à Comissão de Constituição JustÍÇ<l. e Cidadania inda_gação no sentido de como ficará a inensagem

aprovada, caso o Senado considere, que realmente tem razão o nobre Senador Alexandre
Costa quando levanta essa questão de ordem.
· Hoje, por coincidência, eu havia recebido
um telex sObre o assunto. Pedi à Ass_essoria
quê examinasse essa questão, e vejo, agora,
o Senador Alexandre Costa levantar o problema. se S. Ex~ tiver raZão, como acredito
que tenha, entendo que o Senado também
deve retificai- ã. decisão anterior.
O Sr.._Ed_is-ºD Lobão- Sr. Presidente, peço
a palavra para me referir à mesma questão,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
........ Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDI~ON LOBÃO (PFL- MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi_dente, tenho impressão de que a questão aludida pelo nobre Senador Jutahy Magalhães
diz respeito ·ao Estado de Roraima. Neste
caso, 9 que aconteceu, se não estou equivocado, é que o Governador renunciou ao mandato para ser candidato ao Senado. Nesta
hipótese, ficou vago o cargo de governador
que teve de s_er preenchido com indicação
do Presidente da República. Penso que são
duas questões distintas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência toma conhecimento de ambos os fatos e, evidentemente, encaminhará
o assunto, com todas as suas implicações, ao
titular da Presidência.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19-S_e~re_tário.
É lido o seguinte·
REQUERIMENTO N• 76, DE 1990

Siii1r-ór -PiCSideãie-,
.Requeiro a Vossa Excelência, nos termos
do art. 222, do Regimento Interno, ouvido
o Plenário, seja inserido em Ata um voto
de regozijo pela passagem do trigésimo aniversário da inauguração de Br'3síli3, bem assim, seja transmitida, ao Senhor Governador
do Distrito Federal, a homenagem que o Senado presta a mais u'm aniversário da Capital
Federai.
Sala das Sessões, 23_de abril de 1990. Senador H~mberto_Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar o requerimentQ.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Para justifícãr o requerimento) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são poucas as mi-nhas palavras no momento ein que encarn.inho à Mesa requerimento, por mim subscrite,
soliCitando a inserção, em Ata, de um novO
de regozijo Pela passagem de 3()9 aniversário
da cidade de Brasflia, no último dia 21.
Creio que todos õs SenadOres têm ciência
de um calendário de festívídades que se esif:fi~
de até o final do co~:rente ano, sob o patrocínio do Governo do. Distrito Federal e de
outras entidades representativas da soêieda-
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de local, para comemorar esse aniversãrio
~ão caro a todos nós _q_u.e 'aqui !~sidimos.
1
Eu, particularmente, e V. Ex~ Sr. Presidente em exercício, Senador Pompeu de Sousa, somos daqueles que chegaram em Brasília, nos idos de 1960. Eu, numa madrugada
_fria do dia 20 de abril daquele ano, para me
incorpo~ar aos atas de -inaug-UraçãO, no dia
seguinte, da nova capital federal, que foi uma
l'hagnífica realização do gênio criador de Juscelino Kubitschek de OliVeira.
Todos nós que na época éramos Senadores
ou Deputados Federais, no Palácio Tiraden·
tes, no Rio de Janeiro, de um modo geral,
fomoS tomados de surpresa com o fato de,
o então Presidente da República, Juscelino
·- Kubítschek, curriprir, afinal, a sua prorriessa ·
de inaug·urar a nova Capital do País, no Centro-Oeste, no Planalto Central, porque, por
mais que houvesse a idéia de que esse empreendimento estaria terminado antes do final do seu Governo, poucas pessoas acreditavam que o milagre viesse a se realitar_._ O
fato é que o descortino administrativo daquele notável estadista brasileiro propiciou-nos
a assistir aqui -eu, V. EX" e tantos outros
pioneiros da época, que éramos .Parlamentares- talvez à maior festa popular da História deste País.
Realmente, a mi~ha p1emória gravou .,....
e a de V. Ex" támbém e de tantos outros
- os eventos que se desenrolaram em BrasíJta. durante o dia 21 de abril de 1960, qUe
foram desde festas populares até ao concerto.
da Orquestra Slnfônicã do Brasil, na Praça
dos Três Poderes, já ao entardecer, coroando-se toda a programação com a grande recepção, no Palácio do Planalto, aos convidados espe~ia~s, do Brasil e do exterior.
O que é importante a esta altura frisar,
para que conste definitivamente, dos nossos
Anais, é que- Brasma constituiu um marco
extraordinário no avanço do desenvolvirÚento do Brasil para o interior, através da Ocupação do Centro-Oeste, que era uma região.
até então, quase que inóspita e desabitada.
Juscttino, realmente, cpm a inauguração de
Brasília e da constr_ução da rodQvia_ Belém-·
BrasOia e-de grandes hidrelétricas, como Furnas e Três Marias, realizou um feito magnífico, na vida politico-administrativa do País.
Brasília, a princípio, era, apenas, mais uma
cidade qu_e nascia com uma pequena população, com abastecimento muito precário, tanto que nós, pioneiros, famosa Cidade Livre
para comprar os nossos mantimentos e, quando precisávamos de um bem m~is durável
para as nossas residêncías, tínhamos, inclusive, que viajar a Goiãnia, porque o comércio
local ainda não estªva em condições de atender às nossas d,emandas.
Mas, com o passar dos anos, tivemos, aqui,
dois grandes instrumentos de mobilização da
opinião pública na área de comunicação so;Qial.i.,Q Çqrreje Prai!iliense e:a .. r:f:V~Btasflia·,
órgãos do _império de Assis Chateaubriand,
que·sob o comando, na época, de João'Cal_mon, na presidência do condomínio doS Diários e Emissoras Associadas realizaram notá-
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veis campar;~h~s publicitária~··' isando à- consolidação de ijrasília como C pita! Federal.
Lerobro·m4, por exemplo, 6 para falar nu·
ma delas, da1 grande camp ha comandada
pelos Diário$ Associados, at~avés do Correio
Braziliense, pob a supervisãtp de EdHson V~~
rela, e a TV Brasília, sob{a supervisão de
Jairo Valadares, durante muitós anos, no sentido de que todos os residentes de Brasflia
ficassem em Brasl1ia, durante as festividades
do Natal e do Ano Novo. Com isso, conseguimos consolidar a Capital Federal e fazer
de Brasília esta bela cidade que é, hoje, menina dos olho;; não apenas de todos os brasileiros, mas de todos os cidadãos do universo
que respeitam e admiram este extraordinário
monumento da arquitetura modema; obraprima de Niemeyer, cujo excepcional talento
tem dado uma grande contribuição ao Brasil
e.ao Mundo.
Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, creio que homenãgeio, neste instante, não apenas a cidade de Brasília, que
completa 30 anos, mas, também, à memória
do seu inesquecível criador, o grande Estadista e ex-Presidente Juscelino K.ubitschek de
Oliveira.
O Sr•. Meira Filho- Nobre Senador, permite-me V. Ex~ um aparte?

OSR. HUMBERTO LUCENA- Lamento
nesta justificativa oral não _poder receber
apartes, mas quero deixar registrado nos
Anais que o Senador Meira Filho e o Senador
Chagas Rodrigues, que tentaram interferir
no meu discurso, não pretendiam senáo saudar também essa efeméride que nos enche
a todos, brasileiros e brasilienses~ de acentuado júbilo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento de V. Ex'·~ será encaminhado regimentalmente à Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania.
·
Esta Presidência associa-se â homenagem

de V. Ex·
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senadgr Cid
Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para questão de ordem.)_Sr.Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna para erguer uma questão de ordem que
entendo ser da maior importáncia. Todo o
Brasil sabe que o ex-Governador Joaquim
Roriz ocuou o Govern-o de Brasl1ia e qüe
de há mUitos dias deixou o cargo, passando
inclusive pelo Ministério da Agricultura, do
qual também jâ saiu. Dizem-no até um provável candidato ao Governo d~ Brasllia mi. -primeira eleição direta de logo mais.
Sr., Presidente, a quFs.tão ,de ordem ~e fundamenta na próp'ria Constituição Federal.
Brast1ia está sem governador. Fico estranhan~

do o pressuposto pelo qual o Vice-Gove"rnador escolhido indiretamente e por indica~
ção ao Senado, possa se' éfetivar no Governo
e nele permanecer por longos e longos dias,
quando, na. verdade, é_sub~tituto do Gover~
nadór nos i)npedimentos.
Dada a ,'vacância, cabe/à Presidência {da
República· nova indicaçãd ao Senado, ppra
que este, outra vez, escute a escolha o novo
Governaóor de Brasi1ia, que, inclusive, pode
ser o mesmo_ ocupante atual da Vice~Govi:r
nança.
Não encontro, de modo algum, na Constituição Federal, amparo para que o Sr. Wanderley Vallim continue governando Brasl1ia
sem que seus atos, logo mais, sejam dados
como ilegais, inconstitucionais, criando graves riscos, inclusive para quem se toca com
a administração de Brasi1ia atraves dos atos
administrativos.
rugorosamente, todos os se_us atos serão
nulos de pleno direito, porque S. Ex• náo ·
tem condições constitucionais de ser o Governador de BraSl1ia.
Por tais razões, Sr. Presidente, faço esta
questão de ordem a V. Ex•, perguntando se
o Senado recebeu, até este momento em que
falo, a indicação do novo Gove_rnador de ~ra
sl1ia.-E se V. EX• náo recebeu, quero argü[r
a inconstitucionalidade e ile~alidade da continuidade do Sr. Wanderley Vallím.no Governo de Bras!1ia, com graves riscos administrativos, uma vez que o Senhor Presidente
da República não fez a devida indicação, que
lhe é de direito fazer, perante esta casa.
Este assunto ser que é da maior gravidade,
mas s_e __v. Er. Sr. Presidente, consultar a
Assessoria Jurídica do Senado ·ou a pessoas
que entendam desse assunto 1 será V. Ex" ilustrado com a informação de qu~. na verdade,
há uma imprudência na manutenção do_ ViceGovernador no exercício de uma governa·
doria que está vaga. Nã_o houve e_leição direta
e esse critérià de substituição só seria válido
para eleição direta e não nessa transitoriedade em que nos encontramos neste instante.
É está a questão de ordem que faço a V.
Ex• para, declarando vago o cargo de Gover·
nador de_ Brast1ia, declare a ilicitude da ocupação reio atual Vice-Governador, carecendo portanto o Senado Federal de nova indicação por paire de Sua Excelência .o Senhor
Presidente da República.
O Sr. João Menezes- Sr: i!esid(mte, Peço
·a palavra para uma questão de ordem. '

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

O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Pa·
ra uma questão de ordem.)- S_r, Presidente,
parecc·me que G eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho não tem razão no arrazoado
que acabou de apresentar. Isto porque o Dr.
Wallim era o Vice-Govemador do Estado.
S. Ex•, portanto, cotn a saída do Governador,
pode exercer o mandato de Governador. Não
existe nenhum impedimento neste fato, e ainda mais que S. Ex• v~m desempenhando essa
funçáo com muita probidade, muita eficién-
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cia e com muito amor, tendo sido até sabatinado pela douta Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania do Senado.
Não me paÍ'ece baseada em lei, baseada
em dispositivo legal a premissa levantada 'pelo Senador Cid_ Sabóia de Carvalho, embora
-reconhecendo nele a grande qualidade de jur.ista, Pr~sidente da nossa douta Comissão
de ConsHtuição, Justiça" e Cidadania. ~este
caso S. Ex' não tem absolutamente razão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em resposta ãs questões de' ordem, a Presidência não se sente autorizada a tomar a me·
çlida decisiva proposta pelo nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho. Ela encaminhará
o assunto ao titular da Presidência e, ao mesmo tempo, supõe que, pela sua complexidade, este assunto acabará na própria Coriiissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cujo
Presidente 'é o douto Senador Cid Sabóia de
Carvalho.
O Sr. Meira. Filho --Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

OSR. MEIRA FILHO (PMDB -DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouço co~ todo respeitO e· atenção o Se"nador Cid Sabóia de Carvalho. Entretanto, gostaria de lembrar à Casa
que o Vice-GOvernador do Distrito Federal
foí sabatinado pela Comissão do Distrito Federal e, por conseqüência, esta Casa ratificou
a aprovação que houve na Comissão.
No meu entendimento, não há esse fator
de ilegaiida'de no caso do Vice-Oovernador,
uma vez que pela lei S. Ex· é o evefltual substituto do Governa_dor_ em exercício.
Era isso que eu tinha a dizer.
O Sr. Afonso Sáricho _:_Sr. Presidente, peço a palavra p~la ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
.- Concedo a palavra ao nobre Senador
Afonso Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO (PFL -

CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, ·srs. Senadores, entendo pouco
de Direito, mas acho que se o Governador
eleito, nomeado com um Vice-GoVernador,
sai p-ara se candidatar, renuncia, o Vice-Govenlador pode ficar, conquanto que esse prazo não seja superior a dois anos. Por que
o Vice-Govemador do. Distrito Federal também, por extensão, não poderia ter o mesmo
tratamento? Esse é o pensamento que eu gostaria de deixar registrado.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com todos os pensamentos já consignados, o assunto será ,devidamente registrado
em Ata e ao titular da Presidência competirá
dar o devidó encaminhamento, creio que à
própria Comissão de Constltu'tção,)ustiça e
Cidadania.
-

O SR.· PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Presidência comu.nica ao Plenário que
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designou, para integrarem a Delegação Parlamentar Brasileira que comparecerá ao seminário "Meio Ambíente Global", a realizar-se em Washington, DC, de 28 do corrente
a 2 de maio, os Senhores Sena,dores Nelson
Carneiro, Jarbas Pas&arinho e Antônio Luiz
Maya.
Nos termos do dispostO no Art. 40, § 1",
b, 1, e§ 3" do Regimento Interno, a presente
indicação será submetida ao Plenário após
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, que falará como Uder do PDT.

tra os seri[!g'ueiros e as populações da Ama·
zônia.
-- -

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIADORES
DE BORRACHA NATURAL
DO BRASIL
ABBNB
Os iflfra-assinados, seringueiros, seringalistas, beneficiadores, comerciantes de borracha e sociedade de preserv'ação ambiental de
todo o Brasil, vem pela presente, expor e
solicitar ó qtie segue:
·
Os Fatos

Abril de ·1990

defazagem inflacíónáriã constatada e reparaçãO -dos erros pratiCados pelo IBAMA na,pla·
nilha de custo ao longo do tempo. A ilegitimidade praticada pelo IBAMA, de forma unilateral, foi também um ato de violência contra
Camara Setorial, único forum com personalidade jurídica, instituciof!al_e autonomia pa':
ra reVer e ou modificar decisões dessa nat\1reza, conforme entendimeiüóS ri~s~e Seiiticl_o
estabelecidos com o IBAMA, Ministério da
Fazenda, Indústria e Setor produtivo de borracha natural no Governo Sarney. _ -.
O preço da borracha, reduzido pelo IBAMA, foi decidido em reunião de Câmªra_ S_etorial e traduzido em Portaria, na Admin~i
tração Fernando -Mesquita, em 22 de fevereiro de 1990, recalcado, como já se mencionou, em estudos técnicos elabora_dos dentro
do Órgão, não podendo ser modificado por
ato unilateral do IBAMA a não ser em reu-·
nião de Câmara Setorial, na presença da Indústria, seta r de produção da borracha e Mi·
nistério da Fazenda.
Diaóte do exposto, da situação de crise
em que passa o setor de produção de borracha
como um todo, da situação desesperadora
do seringueiro amazónico e das conclusões
dos diagnósticos realizados pelo IBAMA,
CNB SUDHEVEA, localizando as causas
que vém enfraquecendo o Setor de produção
de borracha natural e do que dispõe a Lei
5.227, de 18-1-1967, nos seus arts. 29 , VI;
3" a, b; 11 a; 14 a; 15, parágrafo 1~. 21, §§ ·
2°, § 3~, a e c e 39 a, os signatários da presente,
solicitam em caráter urgente, urgentíssimo:
I - Que a Portaria 559, de 13 de abril de
1990, seja tornada sem efeito e reestabelecidos os preços anteriores, conforme decisão
da Câmara Setorial de 22 de fevereiro de
1990, recalca4a na propsota da_ Comissão
Técnica do Setor de Borracha do IBAMA
nomeado pela Portaria n\' 1.199/89P, de
16-11-89 que_propós o seguinte preço:
Preço básico de borracha bruta Cr$ 55,62

1 - O Plano Económico do Governo CoO SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Como
llor, de combate a inflação, atip.giu tão violenLíder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
tamente a Indústria de Pneumáticos que padente, Srs. Senadores, ·c-ontinuam repcrcu·
ralisou a compra de borracha natural dessas
lindo por este Brasil afora os efeitos devastaunidades no mercado.
dores do pacotaço económico do Pr.e.sidente
2 -TOs plantadores de borracha e serinFernando Collor.
gueirlj)s amazónicos não vendem uma grama
Na Amazónia, em particular, ao nosso pende bofracha, desde a edição do ~!ano Collor,
sar, o Presidente Fernando Collor, através
portaOto, há mais de 30 dias. Como os únicos
da Medida Provisória n" 154, está provocando
compradores, indústria e governo, não estão
um verdadeiro genocídio - acentuo - nas
comprando borracha, os seringueiros, os propopulações dos adentrados da Amazônia.
dutores de cultivo e os beneficiadores de borRefiro-me aos povos da floresta, principalracha estão passando fome e necessidade de
mente àqueles que se entregam à faina do
toda a natureza, porque não podem comer
extrativismo da borracha, diretamente atin·
borracha ou vender esse produto ao grande
gindo os seringueiros e indiretamente, os se·
público consumidor que não consomem borringalistas e os usíneíros, que sãá os produracha "in-natura".
tores da matéria-prima da indústria da borOs seringueiros- lia Alnazónia são produracha.
t~res autônomos, fazedores de seus próprios
Sr. Presidente, em recente portaria, os ór·
s~lários, não têm FGTS, Previdência Social,
gãos do Governo baixaram os preços da bors~guro desemprego, poupança depositada
racha já aviltados de tal forma, que o salário
n · s bancos ou dinheiro aplicado em "'over"
mínimo de um seringueiro que é, em termos
o em qualquer outra modalidade no mermédios atuais, de cerca de 2.500 cruzados,
cado financeiro.
não venderem a produção
agora, com o aviltamento do preço da borra- " da, semana, nã.o têm alímentos e passam fo~
cha, não se sabe mais o quanto significará
me. Como o mercado consumidor não com~
em cruzeiros.
pra borra-cha há mais de 30 dias, esse é o
O que estranho é que a política do Presi·
tempo em que o seguimento passa fome.
dente Collor rebaixou o preço da produção
3 - Não bastasse esse quadro desolador
da borracha para os seringueirOS, para os se·
contra os interesses de produtores de borraringalistas e para os usineíros, ·mas não rebai·
cha e a Amazônia, que vem sendo saqueada
xou o preço dos artefatos da borracha. Isto
e ultrajada há mais de 200 anos, o IBAMA,
Preço regular borracha bruta Cr$ 66,75
significa que Sua Excelência é uma presa dos
para atender os interesses da indústria de
Preço comercializado de borracha benefi·
interesses das multinacionais _da borracha,
ciada Cr$ 144,02
pneumáticos, contrariando suas próprias ~de
que de há muito presidem e determinam o
II- Que o IBAMA compre toda borracha
cisões e a título de argumentos e razões jurídipreço da borracha natural, nativa e nacional,
cas e institucionais graciosas, baixou, em 13
beneficaida de produção nacional para fordando o preço que eles querem.
mação de seu estoque de reserva, enquanto
de abril de 1990, a Portaria 559, reduzindo
Nesta breve comunicação, não posso fazer
perdurar a inatividade -da lfidústria Consupreço da borracha bruta e beneficiada em
considerações maiores. Portanto, estou.encamidora e visando ao escoamento da matéria40%. tudo isso feito ao arrepio da Lei e conminhando à Mesa uma parte do pronunciatrariando exaustivo trabalho técnico elaboprima nacionaL
mento que devo fazer durante a semana.
III- Que o IBAMA. como que á disporado pela comissão do setor de. borracha do
Também encaminho à Mesa um pronunciaIBAMA, criada pela Portaria n~ 1.199/89-P,
sição de S~tor Produtivo, recursos para a comento preliminar que faz parte da apresen·
de 16-11-89, que reve~do a estrutura de custo
mercialização e _custeio de borrach.a, a juros
tação do do_cumento que passo a ler: _é um
viciada da borracha natural, propôs aumento
máximos de 1% ao mês_, em face do anúncio
documento curto, Sr. Presidente, e de grande
de inflação zero feito pelo Governo Collor.
do preço da borracha, rara eliminação da
importância, porque são seringueiros e milhares de famílias que estão morrendo na
Amazónia, assassinadas pela fome, pela mi·
séria e pelas dificuldades.
23 de abrU do lggo
De modo que pe-ço licença à Mesa para
apenas ler este documento que vamos levar,
ao Presidente do IBAMA. no sentido de sen·
Hm;~-.:(
-?,s/1 y/.3
sibilizar as autoridades e fazer chegar aos ouvidos do rei. para que ele determine providências e paralise. de uma vez, esta malfa~(fi i?t; 1
>P ?Nn;dada providência, criminosa providência con·
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS
DE BORRACHA
São Paulo, 23 de março-de -1990

Circular 14/90
Prezado Associado:
Anexo seguem cópias de correspondência enviadas, para seu conhecimento.
ao
Exm~ Sr. Dr. Osires Silva
Ministro da Infra-estrutura

A Associação Brasileira da Indústry. de
Artefatos de Borracha- ABIARB, vem expor e solicitar a V._Ex~s. urgentes medidas
ao setor, conforme segue:
Atualmente, o Brasil importa 74% da matéria-prima - borracha natural, dos 26%
produzidos no País, apenas 10% são produzidos na Amazónía, na forma de extrativismo.
Concordamos que devemos garantir a ocupação da Amazónia e dlli' condições as esses
seringueiros, tal vez até com uma ajuda para
que se adaptem as outras atividades.
Mas é muito importante que as importa~
ções sejam liberadas, que se mantenha um
COntingenciamento, pagandó-se nonnalmen·
te os impostos d_e importação, todavia, que
se termine com as altaS taXas da tormb, pois,
enquanto nossos vizinhos da america latin:~
adquirem a borraç_l].a natural no mercado
mUhdial, a menOs cte US$ 1 ,00 podendo portanto enviar produtos (artefatos de borracha)
para nosso mercado, nós temos que pagar
US$ 4,00 a US$ 5~00 o quilograma de borra. dia iiatural importada devido a tormb.
Coiltinuamos a penalizar Õ consumidor,
que, há mais de_ ZO anos, vem pagando um
pre~o abusivo aos artef9-tos de borracha, devj_do uma taxação que não troux:e até então,
qualquer benefício ao seto r.
- As plantações, que estão aumentando consideravelmente nos estados da Bahia {atualine nte o maior produtor), São Paulo (previsto
a ser o maior produtor dentro de 5 anos)
e Mato Grosso (p!ovavelmente o maior produtor no ano 2.000) são feitas pela iniciativa
privada, não tendo rece_bido nenhum apoio
de financiamento e ou técnico pelos atuais
Qrgãos do governo, que coletam milhõe de
dolares, através Ua_ cobrança indevida da
tormb.
Portanto, soliçitamos de V. Ex', a extinção
d_a ex-Sudhevea, que atualmente mantém
I.Ulla_enorme equipe com excessivos gastos
dentro do IBAMA, numa complicada forma
de continuar a arredar altas taxas sobre a
importação de borracha natural, não trazendo resultados positivos ao setor e uu sequer
à Amazónia.
Saudações,
Percy Putz
Presidente
Sindibor- sindicato da indústria de arte fatos da borracha no estado de São Paulo.
c/c anip Vice-Presidente Abiarb
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O documento vem assinado, Sr. Presidente, por mais de 30 repre-sentantes-de várias
entidades, inclusive por políticos, presidentes
e reitores de universidades.
Um outro assunto me traz à tribuna, Sr.
Presidente, Viana Moog, grande intelect~,~,ªJ
brasileiro, escritor, homem de muifas qualidades, identificava no Brasil quatro ilhas de
cultura. Ele diiiã. que -o-ri.oSSõ-País era um
arquipélago constituído por 4 grandes ilhas
culturais e, num vasto trabalho, identificava
cada uma dessasi.lhas, descrevendo suas par·
ticularidades e peculiaridades. Isso, no lado
culturar~· No lado económico, o Brasil já foi
jaiçá, nas-palavras do ex-Ministro Ditson Fu·
nato, com o· desenvolvimento japonês e a
inflação suíça. Já foi a belindia, misto de B61gica e Índia. Já tivemos grandes bolsões de
pobreza. Hoje- parece~nos- temos alguns
bolsões de riqueza e grandes mares de miséria. Essa introdução quer dizer que o nosso
País é detentor de uma vasta multiplicidade
de características diferentes. As diferenças
económicas e culturais ecentuam-se de rgião
a Região, de Estado a Estado_._
A cultura brasileira é talvez o maior mosaico cultural do mundo. Nenhum outro país
apresenta essa _riqueza interractal, essa tão
profunda e extensa miscigenação. Legislar
para essa sociedade múltipla não é fácil, haja
viSta a dificulddade para se definir objetivos
comuns aqui dentro desta Casa. Administrar
um país com essas proporções também é difícil e, por certo, essa rlificuldade não será
amainada com o exibicionismo adolescente,
como se a vida fosse um_a eterna brincadeira.
Enquanto a sociedade brasileira mergulha cada vez mais na crise, no desGmprego, na recessão, o nosso Presidente, como se não tives·
se outros compromissos, exibe-se olimpicamente, do alto do seu populismo e dos caças
brasileiros, para a massa faminta, esquálid~,
doente, ignorante. A sofreguidão para fazer
com que os refletores da mídia ~stejam Sempre sobre sua pessoa, ao contrário de ajudá-lo
a administrar o País. está levando-o ao ridículo~ O próximo passo,-nessa esca.Iada de emo·
ções fáceis, será o desrespeito à autoridade,
a afronta às instituições.
Nossa sociedade padece de problemas cuja
gravidade não permite que a maior autoridade do País ado te comportamentos tão juve·
· nis.
O pacotaço do dia 15 de março, complementado por outros sucessivos, só agravou
a condição brasileira. Além de ter paralisado
toda a atividade económica, essas medidas
provisórias trouxeram um completo desar·ranjo em alguns segmentos, geiando o de·
semprego em massa· e trazendo o desespero
a milhões de lares. Esse quadro não condiz
com o exibicionismo.
Enf1uanto o Presidente ultrapassa a bar·
reira do som, usando uma tecnologia sofisticadfssíma, engenho e arte do s~culo XXI.
seu povo - os descamisados e pés descalços
- ainda não entrou no século XX. Muitm
ainda vivem em plena Idade Média, no regi·
me feudal; estão submetidos ao engenho,

sim, mas àquele engenho descrito por Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala.
.Neste pronunciamento, vamos apenas
mencionar, de passagem, o sofrimento vivido
pelos povos da floresta, na Amazónia, somente para demonstrar a enorme variação
CUltUrarOi'ãsiieira. Quando o Governo baixa
uma norma, os reflexos dessa decisão são tantos, impossíveis de imaginá-los. A Medida _
Provisória n~ 154, por exemplo, afetou pro·
fundamerite os seringueiroS:. Ela veio provar
que, na verdade, para os seringueiros, o Governo continua o mesmo, prevalecem as mesmas políticas de sempre, nada foi mudado.
Desde o início do século o Governo adotou
uma determinada política qUe privilegia os
poderosos e prejudica os pobres. A Medida
Provisóriª n" 154 confirmOu .esta secular regra. O trabalhador amaz~nida, aqUele que
vive nos adentrados da floresta, recebe hoje
um salário mínimo de dois mil, cento e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e cinco centavos (2.147_,85). Se o salário mínimo nacional
já é uma humilhante indigriiqade para o braSileiro, imagine este, do seringueiro, que ainda
é bem menor. :§:ste salário chegou a e~te ponto de degradaçãci justanierite pela Medida
Provisória no 154 do Governo Collor.
QUando falamos do salários dos seringueiros estamos nos referindo a uma média de
sua produção anual. O trabalho do seringuei·
ro é-extremamente limitado pelo regime das
chuvas. Sua produção, então, é basicamente
semestral. A Medida Provisória n•.o 154 baixou
ainda máis o ~aiÜr daquilo que já era vil:
o p·re_ço da borracha. O seringueiro teve diminuído em 10,21% o valor de sua produção;
o seringalista perdeu 10,82% e o usineiro da
borracha perdeu 23,80%.
·
O cjlle- se pretende com isso? No que o
trabalho e a produção dos seringueiros interferem nós planos do Gov~rno? Por que essa
política de terra arrasada? Até onde vamos
chegar?
- EsseS queStionamentos ficam em nossas cabeças, na b_us.ca i~útil ,de _u~a explicação
plausível. Não há explicações.
_ __
Voltamos a afirmar: legislar e administrar
um país co~o o no~so, com_tantas e tão inten·
sas diferenças, não são tarefas para jovensamadores, para jovens exibicionistas ou para
jov.ens que não conseguem enxergar a grand~ e a Jmportância dessas _diferenças culturais e cconOmicas.
·
Ainanhã volt-ãremos a este assunto com
mais detalhes, sobre a grande questão da
Amazônia e seus habitantes da floresta.
Era o que eu tinha a dizer! (Muito bem.)

~Abril

de 1990

dêitdas·de que está defínitícámeriie-sepultada

a era dos governos autoritários e que se abre,

paia a região, um período de nítida prevalência dos valores democráticos.
Se esta é uma constatação, o otimismo só
subsiste pelo pouco timpo neeessáriO ão reconhecimento da precária e insustentável si·
tuação económica que hoje experirrie-ntam
praticamente todos os países do continente,
vítimas, no passado, de colonizações saqueadoras, e, no presente, de um sistema finan·
ceiro cego e injusto', manipulado ao sabor
das coveniências das nações desenvolvidas.
A expropriação que exauriu nossas terras
de suas riquezas mais valiosas e ajudou a fi.
nanciar as revoluções industriais dos países
que hoje nos espoliam persiste por outras
formas e meios, sem declinar de intensidade.
De que outra formã explicar, por exemplo,
que a América Latina tenha _exportado, de
1982 a 1988, mais de 235 bilhõe~ de dólares
para pagamentO de sua dívida externa, e tenha visto o estoque crescer mais de 50 bilhões
de dólares, graças à capitalização dos juros
e aos refinanciãmentosT-A política, e não a matemática, explica essa
mágica, muito embora, sob a ótiCa dos detentores do capital, "as inflações na América
Latina sejam causadas muito. simplesmente
pelos governos que gastam dinheiro que não
possue_m, para cumprir promes.<;.as que não
deveriam fazer". Palavras da publicação The
Economi.st, reproduzidas pela Gazeta Mercantil, em sua edição de 18 de dezembro do
ano passado. ·
O que o editorial da revista inglesa não
menciona, entre outros aspectos relevantes,
é que a inflação é apenas uma das facetas
do problema e a influência que o déficit americano exerce·sobre as taxas de juros interna·
ciõnais- superã tudo o mais. A elevação de
apenas dois por cento, nas taxas de juros,
seria sufiCiente para anular quaisquer benefícios que o- Plano Brady, no caso a única
opção existente para minimiZar a questão,
pudesse proporciçmar aos países devedores.
Deve-se compreender tambt!m, Sr. Presi·
dente_e Srs. Senadores, que o endividamento
externo da América Latina está vinculado a
um monientO pecu líàr-da econoffilamundial,
sobrecarregada por excessos de liquidez.
Abarrotados de dinheiro, os bancps estirou·
!aram e favoreceram os emprêstimos, sem
levar em consideração a condição económica
e política dos países do Terceiro Mundo, ca·
rentes de capital para promover seu desenvolvimento.
A sedução do financiamento fácil, aliás aos
projetas grandiosos com que os militares, à
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa).
frente da maioria dos governos da América
-Concedo a palavra ao nobre Senador JutaLatina, pretendia~m ;1testar a eficiéncia de
hy Magalhães.
~suas âdmini_stçaç6es, resultou no capítulo
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBmais dramátíco da nossa história contempoBA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
rânea. Na hora de pagar a conta, nações exPresidente, Srs. Senadores, ao eleger, pelo
tremamente pobres descobriram que haviam
voto popular. seu primeiro Presidente civil, passado da condição de importadoras de capio Brasil dá seqUência ao processo de renovatal a exportadoras de renda liquida. em volução política da América Latina, que começou
mes crescentes. para o mundo desenvolvido,
"'la Argentina e no Uruguai e vai levar outros
em detrimento das necessiddes mais elemenseis países ~sumas, este ano, fornecendo evi- tares de seu povo.
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A conseqüência mais explícita desse con·
junto de .fatores adversos é que os ânos 80
representaram, para a América Latina, uma
década perdida, durante a qual caíram sensi~
velmente os indicadores sociais da qualidade

.de vida de um povo, em função da queda
acentuada dos investimentos. Novamente, a
América LatiDa ficou para trás, à margem
da Terc~ira Revolução Industrial que se processa nos países ricos, dilatando ainda mais
o abísma existente entre as nações desenvolvidas e aquelas em desenvoJvinlento.
Enquanto o escritor norte~amerciano AI·
vin Tofler preconiZa ''O Chóque do Futuro",

como resultado do avanço tecnológic() alcançado pelos paises iritegrantes do Pritiíeiro
Mundo, a América Latina está ainda na ex"
pectativa do choque! do presente, que lhe per"
mita passar da tecnologia"rudimentar de sobrevivência para um estágio
q-ue se tornem disponíveis os recursos e os meios para
subtrair !i,CU povo à fome, à miséria _e à doença, que hoje afligem a maior parte de sua
população.

em

A recente democratização_ dos paises do
Leste Europeu, por mais auspiciosa que seja,
vai contribuir para re1eg1;!'r a América Latina
a um planó mhls ,secunçiário ainda, porque
~o transformar-se nos destinatários ideais
dos inVestimentos que~. atualmente, pOderiam ser canalizados para os países da região:
Além da excelência dos mercados consumi:dores que vão proporcionar à Comunidade
Européia, que m~cha para a integração a
partir de 1992, sua economia é considerada
mais estável e confiável.
A Polônia, por exemplo, que já chegou
a protagonizar, junto ao Brasil, o caso das
"polonetas", .obteve excepcional~ condições
de renegociação de s'ua dívida de 40 bilhões
de dólares junto ao Clube de ..Paris, demonstrando que, quando há vontade política, a
ajuda e_x:tema não somente é possível, como
viável. Sem esse apoio., os poloneses jamais
teriam condições para soérguer sua econo~
mia, da mesma forma que a América Latina,
a despeito do que pontificou o The Economist
no eilitorial referido anteriormente: "0 futu~
ro da América Latina está nas suas próprías
mãos. Perceber hso será o teste de sua maturidade política".
Não se pode descartar a percepção que temos das nossas realidades e o esforço que
vem sendo aplicado para tri:msformá-las, Pre"
sident~ ç. Srs. Sen~dores. O México .saiu na
frente, buscando sanear sua economia e abriu
seu mercado; privatizou '270 empresas públicas- entre elas a Aeroméxico que, depois
de 27 anos de déficit .sistemático, passou· a
dar lucro - e fez cair de 92% para 9% as
taxas incidenteB sobre as importações.
A Argentina está seguindo pelo mesmo CU·
minha e o Brasil prepara-se para fazer opções
semelhantes. come essa. que foi feita. agora.
no início do governo. numa inic-iativa cquiv.:t"
lente à '"Perestroika'" aplicada fi economia.
Tcdo e.s.<:,..;= t!sforço. no ~ntanto: "Será.em v:io,
se não houver uma compreensão intt.'rnacional de que não é possív~l continuar 'transferindo para o exterior cerca de 3C:C do l?roduto

Interno Bnito latino-americano, em contraponto aos 2% do PIB que os países recebiam
até 1982, a tftulo de empréstímos.
Os efeitos perversos dessas transferências
líquidas de capital não poderiam ser mai~ ex·
pUcitos: cerca de 170 milhões de pessoas perto de 30% da população da América Lati~
na e do Caribe ~estarão reduzidas à pobreza
absoluta, dentro de uma década. Isso, apesar
da crescente queda da natalidade verificada
num continente onde essas taxas sempre se
mantiveram excepcionalmente altas.
As estatísticas não deixam margem a dúvidas quanto ao_ sombrio futuro que a América
Latina tem pela frente, O_ _crescimento do
consumo privado por habitante, na região,
desabou de 3,4%, na década de 70/80, para
menos 2,7%, em 1988; o PIB anual da maioria dos países também sofreu abalo acentuado, particularmente no Peru, ondeJ de uma
taxa de crescimento de 3,8%, nos anos 70/80,
atingiu índices negativos de 8,6% em 1988,
e no Brasil, que, no mesmo período, variou
de 8,6% para menos 0,3%.
Em conseqüência, a r:elação PIB/habitantes, a preços constantes de mercado, situouse, ao longo das três Américas, em patamares
flagrantemente desvantajosos: o México,que
de 1970 a. 1980 acusou uma taxa de 3,5%,
chegou, em 1988.' _registrando um índice de
menos 1,1%; a Argentina, de 0,9% nomesmo espaço de tempo, caiu para menos 4,4%.
O Brasil não ficou em melhor situação, ao
ver essa relação baixar de 6,1% para menos
2.4%, da mesmo forma que a Guatemala,
.o Peru,·OBaiti;O Panamá etc., viram declinar
o PIB per capita.
O que de fato cresceu, com o passar dos
anos, foi a exportação de bens e serviços,
para fazet face aos crescentes encargos da
dívida externa. À exceçãQ de bem poucos
países, a maioria consignou altas significativas, como o México e o Brasil. Em decorrência, a remess;:t de lucros para o exterior
registrou uma curva ascendente. em relação
às exportaçãos de. bens e serviços,como no
caso da. Costa Rica. ao elevar-se de 7,6%,
em 1985, para 16,3%, em 1988, o volume
de capital remetido par ao exterior; no Haiti,
ese.montante foi bem mais substancioso: saltou de 53,2%, no mesmo período, para
71,9%.
Desse modo, não é de surpreender que
os investimentos-destinados ao bem-estar social, nesses países, tenham se mantido ~;:;eropre
deficitários, repercutindo em setores esseciais como educação e saútle. Não é por outro
motivo que o analfabetismo, no continente,
a partir dos 15 anos, persista em níveis elevados, com o Haiti regis~rando taxas recordes
de 62.4%", em: 1985, segundo estimativa.'> d<l
Unesco, .seguido de perto pela Guatemala.
com 45% de. analfabe_tos, Honduras. com
40.. 5t;f e 6 Bwsii. com 22,3%:, ou sejã, quase
Um quarto de :;ua população nem sab~ a~~imtr
o nl)me.
&;,... es enormes contingentt:~ de analfab~t<l~

guardam relaç;,iq dir~ta com os ga~to~ púhli·
cosem educação. que comomem. a c<.tda ano,
parcelas mais exíguas do PIB. Os reflexos
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dessa escassez de investimentos, no riívefde
instrução da população economicamente ativa, são imPressionantes: no Brasil, 27,2% de
sua força de trabalho, contada a partir dos
10 anos, nunca haviam ido à escola, da mesma
forma que 72,9% dos haitianos, 37.,7% dos
guatemaltecos e 23,7% dos hondurenhos.
Não se trata, no caso, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, de decidir se a educação representa ou não uma inversão econômica, num
mundo que exige quantidades crescentes de
mão-de-obra especializada, mas da penosa
constatação de que os recursos são insuficientes para abastecer um leque tão amplo
de demandas, todas elas urgentes e prioritárias. Não-é difícil entender que, sem instrUção, saúde, alimentação adequada, empregos
etc., o futuro reserva escassas possibilidades
de crescimento econômico.
Mais de uma vez 1 deti~e~~ na exposição
!Jas crescentes dificúldades vividas pelos latino-americanos para· superar seus problemas,
e na imperiosa necessidade de partirem para
a construção de uma sociedade mais compatível com seus anseios. Em todas essas ocasiões, constatei que a administração da dívida
externa figurou como o maior empecilho à
estruturação económica dos países devedores
e à conquista de maior justiça Social, como
intrumento de valorização de suas populações.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V.
um aparte?

Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com
todo o prazer. Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Desejo registrar, neste:: me':! aparte, a lucidez do pronunciamento de V. EX' a respeito da evolução
dO$ acontecimentos na América Latina, sobretudo no tocante ao acelerado processo de
democratização, que teve o apoio permanen~
te, firme de sua população. V. Ex• se referiu,
de modo especial aos casos do México, da
Argentina, do Uruguai e do Brasil. Realmenw
te, V. EX• deu ênfase especial ao maior Pro~
blema de toda a América Latina, que não
é diferente do Terceiro Mundo, como um
todo, que é o da dívida externa, salientando,
sobre tudo, a vultosa soma de recursos em
dólares que temos enviado ao exterior, para·
custear o seu serviço. Nes~ particular, V.
Ex• salienta muito bem, numa· comparação
feliz, o endividamenro externo da América
Latina. em relaç-Jo ao endividamento externo
do Le~te Europeu, focalizando, de modo
muito particular, o caso da Polônia, que teve
a sua dívida com o Clube de Paris devidamente equacionada, tudo isso nos leva, nobre
Senador Jutah)' Magalhães, a voltar àquela
velha tecla tle que temos de encontrar, como
um rodo para" a dívida externa do Terceiro
Mundo. especialmente da América Latina,
uma solução a nívd político de governo a
1;!uverno costuma,se -dizer - e já afirmava
eum m~,útu propr'1edaJe o ex-Ministro Bresser
Pcrt:ira -que, toda vez que se fala em soJu~·~i~·.., polítil'u~ Ja divída. o grande problema
c!- <.JUt.' a prüriça é diferente: do discurso. Quando ch~.·g;J ;.t "ez da negociação, os países credo-
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res ficam sempre ao lado dos se_us banqueiros,
o que dificulta, grandemente, uma solução
eminenteinente política. Entretanto, inspira~
do no pronunciamento de V. EX", formulo
votos para que o Brasil e demais pafses da
América Latina encontrem numa ação consensual de seus governos, e de suas populações, uma fórmula capaz de repor a que~tão
da dívida, a nível político, para os países do
Primeiro Mundo, com vistas à formação de
uma nova ordem económica internacional,
tese que já ·vem tendO apoio, inclusive, do
Presidente Mitterrand, da França, um dos
grandes estadistas deste século, assim coino
do Presidente: Gorbachev, da União Soviética. Con_trat_ulo-me, portanto, com V. Ex",
pelo pronunciamento que faz, e apenas lhe
confessaria, ao final desta intervenção, arespeito do que V. Erlem_brgy. -::que a Argentina e o Brasil, ao fazerem a sua recente reforma económfca, teriam praticamente, marchado para uma espécie de Perestroika - , a
minha, preocupação, em relação ao Brasil:
é a de que não aconteça, entre nós, o que
ocorreu na Argentina, porque lá, o plano económico do Presidente Menen também partiu
para enxugar a liquidçz; o presidente argentino confiscou todos os recursos finance_iros
das pessoas físicas e jurídicas e entregou, a
cada uma delas um Bónus_ do T~SOI,l_ro__ _Nacional, demitiu cerca de 100 a 200 míl funcionários públicos, privatizou dezenas de empresas, inclusive está em curso o processos de
privatizaÇão de companhias telefônicas e, se
não me engano, até dos Correios e Telégrafos; a inflação, corno aqui, agora, zerou, no
primeiro mês, zerou no segundo; no terceiro,
passou para trés por cento; no quarto, para
cinco, e assim, por diante, no oitavo mês,
voltou a ser de cem por cento. Espero que,
nessa perestroika do Brasil, sejamos mais fe-lizes do que na da Argentina.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador Humberto
Lucena, com a análise muito lúcida da questão da América Latina, por mim trataaa, e
que vem enriquecer sobremaneira este pronunciamento meio desprestensioso que faço,
com análise de dados, com informações. No
final, eu iria também defender uma política
envolvendo mais os países da América Latina, num processo de comercialização em que
houvesse mais uma troca de produtos de interesse desses países; çomo ocorre, hoje, na
Europa.
Mas nós não podíamos mais pei'mitir que
o Brasil continuasse_comprando trigo no Canadá, a Argentina enviando C<!_rne para o Leste Europeu, para a Europa, enquanto poderíamos fazer as negociações internas, aqui,
na América Latina.
É essa a espoliação de que temos sido víti-.
mas e, nessa questão da dívida externa., V.
Ex• tem toda a razão, Senador Humberto Lucena, porque nôs não podemos pagar essa
'dívida com o sacrifício de tod~s a população;
a cada dia, a cada ano, a dívida cresce como
o sacrifíCio social de todos os países da América Latina. Espero, como V. E~·. que aquela
síndrome de orloff não exista' mais entre o

Brasil e a Argentina, que o Brasil não seja
a Argentina de ontem, porque, hoje, a inflação, naquele país, já está em mais de 3.300%
ao ano, o qtie representa a maior inflação
da América Latina.
Concluo. Sr. Pr~ídei'J.te:
Vale a pena recapitular alguns dados para
que nos imbuamos de que é preciso nos organizarmos em torno de questões vitais como
essa: em 1988, os paí!>es da América Latina
despojaram-se de 80 bilhões de dólares em
favor de seus credores, mas o passivo de 441
bilhões de dólares sofreu uma redução de
apenas 15 bilhões de dólare_s, fato bastante
alardeado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas deixa à vista a extensão
da sangria- impOsta atualmente a nações que
não têm sequer como aliffientar seu povo.
Enquanto os bilhões de dólares continuam
fluino da América Latina, em direção aos
países ricoS, o valor de nossas exportações,
entre 1980 e 1988, elevou-se de 100,7 bilhões
de dólai-es para 102,6 bilhões, mu~to embora
ao volume de bens exportados tenha sido aumentado em 35%. Fica patente, nessa· circunstância. a espantosa deterioração dos termos de ~oca dos paí~es em desenvolvimento
que, segundQ previsões do FMI, deverão situar-se em torno de 28%, em 1990, em relação aos preços praticados em 1980.
O protecionismo dos países desenvolvidos
representa uma barrejra muito forte à liberalização do comércio mundial. o GATI Acordo Geral de Trocas de Tarifa!;- contabiliza a adoção, por parte das nações industrializadas, de mais de ~Op medidas não-tarifárias, restritivas ao livre comércio. Não é
preciso um exerício de imaginação muito profundo para comprennder o alcance dessas intervenções junto ás econqmias de menor poder de barganha.
Em contrap8.rtida, ~ão essas mesmas nações as que protestam contra os subsídios, .
barreiras comerciais e outras medidas protecionistas adotadas pelos países pobres para
viabilizar suas exportações. Em seu boletim
The American Export Macketer, editado no
final do ano passado, a Câmara de Comércio
dos Estados Unidos incluiu o Brasil, ao lado
da Argentina, Colômiba, México e Venezuela, na lista negr_a das nações acusadas de práticas desleais de comércio e de restringir a entrada de produtos americanos em seu mercado interno.
Percorrendo limites -tão estreitos,. sobram
parcas opções à América Latina. A primeira,
da qual não se pode abrir mão, em hipótese
alguma é a negociação da dívida externa em
bases políticas, que preserve a capacidade de
investimento dos países, sem o que os atrasos
no pagamento dos encargos ingressarão na
rotina ou os leverão, inevitavelmente, à situação de mora. Em 1988, os pagamentos atrasados do Terceiro Mundo somavam 52 bilhões
de dólares, contra quatro bilhões, em 1987,
levando 49 nações à condição de moratória.
Nenhum. país honrado renega sua dívida,
mas é sempre oportuno recorrer às lições do
passado, como lembra o Prof. Richard Porters, .Diretot do Centro de Política J?conô-
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mica de Londres~ segundo pesquisas efetudas, ele constatou que os países que, nos anos
30, deixaram de pagar suas dívidas, tiveram
uinàperformance muito melhor dQ que aqueles que continuaram pagando. Se houve alguma retaliaç<}.o inicial, pouco tempo depois esses pafses haviam se reintegrado á comuni~
dade econômica mundial, sem traumas ou
seqüelas.
Contudo, num mundo que se organiza em
blocos econômicos, não sobram muitas alternativas senão buscar o caminho da integração
continental. A falta de tradição nas relações
regionais é fator que retarda e complica a
aproximação latino-americana, e pode ser
ilustrada por uma circunstância histórica que
não encontra explicação em parte alguma:
quando o Brasil dependia de trigo para complementar a demanda interna, importava o
produto do Canadá, e os excedentes da. vizinha Argentina eram exportados para a União
Soviética ...
Hoje, uma aberração da tal ordem não poderia repetir-se. sob pena de comprometermos ainda mais seriamente as combalidas
economias dos países integranes dO Cone "Sul.
trata-se, inclusive, de um ato de legítima defesa do exercício da complementaridade económica, , a fim de fortalecer o comérciO iritraregional, derrubando barreiraS; facilitando a
formação de joint-ventures e patrocinando o
processo de fusão dos mercados de capitais.
A constituição do Grupo dos Oito- integrado pelo Brasil. México, Argentina, Uruguai, Peru, Ve·nezu_ela, Colômbia e Panamá
-,em 1987, embora com o objetivo de reforçar a posição de seus membros, nas negocia, ções da dívida externa junto aos credores,
pode vir a,_ transformar-se no embrião de um
organismo voltado para a cooperação tomando como referencial a última reunião em Ica,
no Peru. Verificou-se, então, que a· união
da América Latina é indispensável não ape~
nas no tocanta·às deliberações comuns relativas ao endividamento externo, mas também
como mecanismo de fortalecimento da economia regional, ante os poderosos blocos
geoecoilómicos em formação no resto do
mundo.
É essa opçãó oti o "isolamento, com conSe-_
qüências não devidamente avaliadas, de re•trições que, obviamente, serão impostas pela
Comunidade Européia, pela associação Estadeis Unidos e Canadá, pela união dos «tigres
asiáticos" em torno do Japão. Essa aproximação será proveitosa- tanto no tocante ao
aspecto econômico, como também permitirá
a discussão e o encaminhamento de problemas comuns ao Continente. como o narcatráfico e questões relativas à proteção ambiental, particularmente no que se refere à
floresta amazónica.
Os seguidos encontros do Grupo dos Oito
já _têm produzido resultados práticos, como
a formação de um miníclube para negociação
da dívida intra-regional, que chega a 12 bilhões de dólares, dos quais o Brasil é o maior
credor. Outro aspecto positivo corre à conta
da pn)"Posta argentina para que os débitos
dos diferentes pajses possam se~ saldados em
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moeda local, a despeito das. dificuld~d~s co~
que sua implementação possa deparar-se, a
primeira vista.
O ceirtO é que, se o elemento de referénda
para o câmbio regional continuar sendo um~
moeda forte, coroo o dólar, a integração tauno-americana fica sujeita a decisões amarradas dos grandes centros interna~io~ais,_ c~m
os inconvenientes dessa dependencta. E obvio que a exeqúibilidade da proposição argentina, de adoção das moedas locais, passa pelo

saneamento das economias dos países desenvolvidos, a fim de que possam ser estab~
lecidas paridades que possibilitem o cresc~
mento das trocas, se'rn perdas para os parceiros envolvidos nas transações.

Foi pensando na unificação que o Mercado
Comum EuroPeu criou, doze anos atrás, .a
European Currency Unit, calculada a partJr
das moedas de 10 dos seus paíse·s-membros,
e que corresponde à base do Sistema Mane·
tário Europeu. Se. ante.s, o cruzado e, agora,
o cruzeiro, lã.nto quanto o austral e o peso
uruguaio, são aceitos. nas trocas cambiais le·
vadas a efeito pelos países do Cone Sul, bastaria um instrumento de indexação para ampliar a participação de outras moedas nos ne·
gócios intra-regionais.
· O recente_ encontro do chamado "Grupo
do Rion - uma associação nOS moldes da
ALADI.-, em Bucareste, reunindo chance~
leres de 14 países da América Latina e do
Leste .?uropcu, e manifestas intenções d~ desenvolver as relações políticas, econômJcas,
culturais, científicas e tecnológicas, entre dois
pólos que só têm em comum o atr'7'o e a
vocação democrática, não deve desvtar-nos
de objetivos mais relevantes e con~stentes,
de buscar a integração latino-amencana como a base de nossa própria prosperidade.
O intercâmbio com o Leste Europt!U poderá até viabilizar-se~ perpetuando nosso papel
de eternos fornecedores de café, bananas ou
trigo, em troca talvez de equipamentos obs.oletos ou de tecnologias ultrapassadas. Por ISso não devemos ·em momento algum, deixar
de' concentrar-n~s no essencial, ou seja, a
união daAmércia Latina, como premissa fun·damental à superação dos problemas com
que, hoje, nos defrontamos, ~ qu7 podem
divergir quanto à forma, mas pmars na sua
essência.
Se o que nos afeta é a fome, o desempreg~,
a escassez de habilítações. de escolas e hosprtais e temos em nosso encalço o fantasma
co~um da dívida externa, é hora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de todos os países
latino-americanos se imbuírem d~ que não
há tempo a perder, sob pena de transpormos
os umbrais do Terceiro Milénio, soçobrando
ante tamanhos problemas e nenhuma perspectiva de resolvê-los.
Sr. Presidente, eu gostaria, ainda, de prestar a minha homenagem à memória do -exPresidente Tancredo Neves~ morto há cinco
anos. Ainda nos recordamos daquelas homenagens de todos OS- brasileiro à sua figura,
e onterri, infelizmente, quase passa em "brancas nuvens·· o quinto aniversário de sua morte.

COMPARCEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Carlos Patroc!nio - João
Castelo - Cllagas Rodrigues - Carlos Alberto- Mendes Canale- Affonso Camargo
--Alberto Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência fará cumprir, regimentalmente, :.1 proposta de V. Ex' e associa-se às

homenagens ao ex~ Presidente Tancredo Neves, Passando imediatamente à Ordem do
Dia.

O Sr. Jo3.o Menezes- Sr. Prc:.idente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore::;, li nos jornais, de ontem,
que o Senado da República nomeou uma comissão para examinar documentos secretos
existentes nos seus. Arquivos, para depois serem divulgado3. Verifiquei, segundo noticiário dos jornais, que essa _comissão se compõe
apenas de Senador-es-do PMD B, do PTB e
do PDS. Uma Comissão importante como
essa, parece-me que dela deveriam fazer p~r
te Senadores pertencentes às outras agrcmtações, pois é utn assunto qu~ esteve no Senado
durante muíros anos e agora vai à divulgação
.
depois da triagem a ser feita.
No exercício da Liderança do PDC, quero
fazer uma reclamação contra esse fato, se
ê que é verdadeira a notícia de ontem dos
jornais.
.
Por outro lado. quero reclamar, Sr. PreSJdenk, porque V. Ex~, durante a Ordem. do
Dia, não obedeceu à ordem dos oradores mscritos. Eu estava inscrito antes do Senador
Mário Maia e V. Ex• concedeu a palavra a.
S. Ex' na minha frente. Eu me deliciei coal
a palavra do Senador Mârio Maia, mas quero
deixar consignado o meu protesto contra essa
discríminaç}io de V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Uma rctificação: a inscrição do nobre Se·
nadar Mário Maia era para durante o Expe·
diente e eu supunha que V. Ex' queria falar
após a Ordem do dia, de vez que o tempo
é mais amplo após a mesma. V. Ex· se sente
prejudicado, quando eu supunha que esti~
vesse sendo beneficiado.
~

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente,
V. Ex· não poderia supor sem me consultar.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. Ex· acabou de falar em Ordem do Dia
e ~'l f<.~la do Senador Mário Maia foi d~Jrante
o Expediente. Aliás, S. Ex· ultrapassou o·
tempo devido e foi por isso devidamente ad~
vertido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien·
te.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 193, DE !989
(Tramitando em conjunt() com os Projetas
de Lei do Senado
n~

255 e 279, de 1989}

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~' 193, de 1989, de
autoria do Senador Ronan Tifa, que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, e dá outras providéncias, tendo
l'ARECER, sob n" 48, de 1990, da
- Comisão Temporária, favorável ao
projeto e às Emendas n~· 3, 5, 7 a 10,
12 a 18, 20 a 22, 24 a 36 e às de n~~
1 e 19, nos termos de subemendas que
oferece; contrário às de n"s 2 e 6; e pela
prejudicialidade das de n"' 4, 11 e 23 _e
dos Projetas de Lei do Sendo n" 5 255
e 279, de !989
A Presidência esclarece que, de acordo
com o arr. 374, Inciso 11. do Regimento lnterno, a matéria deverá ser debatida durante
três sessões ordinárias consecutivas. pelo menos, após o que a discussão, poderá ser encer~
rada mediante autorização do Plenário, a requeri meu to de Líder.
,
. , .
A-ssim sendo, proceder-se~a, hoJe, a qumta
sessão de discussão.
Em discussão o projeto e as emendas, em
turno único. (Pausa.)

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Porripeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a minha
intervenção, na sessão de hoje, é ape-nas para
eilcaTecer a impbrtância deste debate. Esta·
mos substituindo a velha expressão "Juiz-de
menores'' por "Juiz da crtança e da juventu·
de", ·n.a esperança de ajudarmos a resolver
todo problema do menor no Brasil.
Mas, nesta oportunidadt.>, Sr. Presidente,
queria apenas acentuar, dado aos .a~azeres
que me têm prendido em outras atlVlda~es,
alguns aspectos, Por exemplo, o art. 2'·' d1z:
"Considera-se criança, para os efeitos
desta lei, a pessoa. até 12 anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre
12 e 18 anos de idade."
Todos podem ser objeto de adoção.
Mas, o art. 45 diz:
"Podem adotar os maiores de 21 anos,
independemente do estado civiJ."
Ora, Sr. Presidente, todas as legislações
dão prazo maior para atribuir a alguém a
capacidade de adotar. No Brasil, onde a inca·
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pacidade civil termina aos '21 anos no dia
seguinte esse incapaz até a véspera, já pode
adotar até duas ou três crianças. Evidentemente que o prazo deve ser dilatado.
Quando me coube relatar na Comissão de
Revisão do Código Civil essa matéria escrevi
algumas considerações que repito n~ste momento~

--:-"0

~ap~t

do art. 1.636, do projeto do

códtgo, fixana em 25 anos a idade mínima
do adotante e em 60 a máxima. No que tange
à idade mínima do adotante, melhor será
manter-se 30 anos. como já exposto no exame
da Emenda 257, que é o da Lei 3.133, de
1957, de autoria do Senador Mozart Lago,
acolhendo a crítica da Professora Ester de
Azev~do Ferraz, na I Semana de estudos sobre Famflia, em 1951. É a do art. 368 do
Código Civil, do art. 225 do Projeto Orlando
Gomes e do art. 1.6_63. do Projeto da Câinara."
Quanto .à idada máxima, já outras observa~
ções fazia eu,- recOrdando a opinião de António Chaves e Guilherme Borba, sobre a legislação existente nos dois Países.
Há alguns aspectos - e este é apenas um
deles - que quero aflorar neste momento
que justifiCariam um exame detalhado, poi~
se _tra!a de um projeto que terá grande in·
fluencm nos desvelos que se deve dar à criança e ao adolescente, no 'Brasil.
_o projeto cri~ numerosos Conselhos gratmtos; em toda Cidade onde houver trezentas
mil pessoas haverá um Conselho.
Ora, Sr. Presidente, só em Brasflia onde
·temos um milhão e oitocentos habitantes se·
riam .se!s Conselhos, todos gratuitos, t~dos
substuumdo a autoridade judiciária.
Evidentemente, sabe V. Ex• como são os
Conselhos: quando são remunerados dificilment~ se .r:~nem; quando são gratuít~s, mui·
to mats dtftctl será essa reunião.
Nessas modestas considerações, entre as
várias que me cabia formular neste momento
quero pe~i~ a atenção dos colegas, para ~
responsabthdade de se criar um código ou
um estatuto que regule os deveres do Estado
da sociedade e da família para com os meno:
res, sem u~ demorado debate, para que não
pass~. ~qut, apenas como veio redigido da
. Conussao, embora a houvesse orientado um
alto espírito público - basta lembrar que
o Relator é um dos homens mais capazes
e mais dedicado desta Casa, que é o_Senador
Francisco Rollemberg. Não há críticas ao trabalho, Acho, apenas, que nós pouco estamos
colaborando para este estudo. É hora para
realmente se abrir possibilidades à adoção
no Brasil, mas devemos fazê-lo com cuidado
para que não se criem outras dificuldade~
maiores do que as existentes.

De modo, Sr. Presidente, que como não
há n~nhum pedido de encerramento da discuss~o, a mesm~ perdurará, mas quero deixar
consignado aqm, ...
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
um aparte?
·

E~

0 SR. NELSON CARNEIRO- Com pra.
zer.

Abril de 1990

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ também
é autor de uma proposta. e eu perguntaria
se não poderia cons~bstanciar algumas emendas de plenário para a decisão e o exame
deste. à respeito dest~s questões; creio que
dentro de qualquer sugestão concreta seria
mais fácil para todos fazerem a escolha entre
as opções que foram apresentadas.

do ~6digo sem um estudo maior, quando
aqut há Senadores renomados no trato com
o problema, não só do Direito, mas de todos
_os problemas da criança e do adolescente
n~sta hora difícil para os adolescentes e a;
cnanças.
E~a esta, Sr. Presidente, a intervenção que
quen:a fazer neste momento.

O SR. NELSON CARNEIRO-:- Realmente,
coube-me apresentar, como projeto de lei,
um trabalho elaborado por Juízes e Cura·
dores de Menores de todo o País. Esse proje·
to díverge, em muitos pontoS, da colocação
afinal aprovada pela Comissão encarregada,
mas eu não luto pelo projeto, porque acho
que alguns de _seus dispositivos já fõrani in·
corporados ao substitutiVo da Comissão o
que mostra o interesse com que a Comis;ão
estudou o assunto.
Mas há _ollt~as- considerações, ainda aque·
_Ias que nao figuram _por acaso no projeto
que eu apenas encaminhei ao exarile do Senado poderão ser objeto_de exame e de meditação desta Casa. Cumpie-me, apenas, neste
~on;tento, ch~ar a atenção para a impoitancta desse projeto, que não pode ser aprovado pelo Senado com meio siléricio, mas
após ~m la~go debate, um amplo estudo, porque nao vat regular apenas as relações entre
a criança, o adolescente, a s_ociedade a família, a comunidade de hoje, mas vigor~rá, certamente, por muitos anos antes que seja modificado.
. V. Ex' se lembra que o primeiro "Código
de Menores, que foi o do Juiz Melo Matos
d~rou quase 50 anos, até que já no Govern~
Figueiredo foi substitufdb pelo atual estatuto.

O ~r. Cid Sabóia de CarvalhO- Sr.-Presidente, peço a palaVra para discutir. - ----

A atual modificação é mais ampla e começa, como disse, substituindo o velho Juiz de
Menores pelo Juiz da Infância e da Adolescência e que tem disposições oportunas e felizes e algumas que não se cumprirão jamais,
como aquelas que punem os infratores os
que divulgam em determinados ô.ias ou 'em
determinadas horas programas que não_ devem ser assistidos pelas crianças. V. Ex~ sabe
que ~ss~ são disposições que estão em toda~
as lets: Já que ~U_?ca ninguém puniu estação
de rádto e televtsao que exiba fora do horário
previsto para a~ respectivas faixas etárias os
programas que desejam.
De modo que não critico o trabalho, que
realmente é digno de louvores. Acho até que
pode ser melhor do que aquele que tive a
honra de apresentar em nome dos juízes e
cura.~ores de_ menores. Mas acho que nem
po~ ISSO_,_está unune de observação ou comentá!Io.' que pode ser feito com o maior espCrito
publico e com o propósito de colaborar para
--uma boa lei.
. É a~mlrifia_intei'Venção e àéeito a suge-itão
do nobre Senador Jucahy Magalhães. S_e- me
sobr_arem va&ares, Sr. Presidente, espero
contmuar a lertura e as anotaçõ-es que estou
fazendo, para, em uma sessão próximà, tra~
zer algumas observações à apreciação dos
doutos colegas.
_
A minha solicitação é -apenas no sentido
de que não se ~ncerre esse período de exame.

c

.O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conce.do a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAtHO
(PMDB -CE. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós ouvimos
c?m a maior atenção e o maior respeito, ;
dtssertaçâo feita pelo Senador Nelson Carneiro, a~tor. de um dos projetas que estão
sendo discUtidos nesta oportunidade exatamente o Projeto de Lei do Senado 'n~' 255
de_l989, que institui o Código de Menores:
oferecendo outras providências.
Cõlltórdo inteira01ente com o nobre Sena~
dor Nelson Carneiro. nas entrelinhas, S. EX'
mostra uma certa estranheza pela mudança
de denominações,.mudanças que, na verdade
a ~ada conduzem. O importante não é o no~
~e que poss~mos dar a este ou aquele profisSIOnal no umverso de funções para o cumprimento e observação das normas e regras derivadas·ou existentes diretamente a existir; o
segundo, naturall!lente, revogando o que·-está
atualmente em vigor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a questão
do menor, esse que fica incluído no Código
~e Menores, é das mais discutíveis realmente·
porque os Juizados de Menores têm funcio:
nado_ com relação quase que exclusiva aos
menores abandonados quando, na verdade,
os menores que estão nos lares muitas vezes
so~r:m de problemática maior. Esta problematlca é levada às Varas de Familia e- não
ao J uizados de Menores. Há uma perfeita
s:paração, _~tua~mente no J3rasil. Casos que
dtgam ~espetto a menores que têm pai, -e mãe
conhectdos e presentes, são resolvidos sempre nas Varas de Faml1ia, inclusive, nas comp:tent:s ações ~e alimentos. busca e apreensao, aç-d.o para dissolução da sociedade cOnjugàl, o antigo desquite, ou ainda os processos
para consumação do divórcio. É assim que
tem acontecido. Então, ficam duas práticas,
porque uma é judicia! e a outra é administrativa. Perante a Vara de Família, a decisão
é judicial, mesmo nos processos não contenciosos,_mesmo nos processos sem !itfgio, até
nas junsdições voluntárias. De qualquer maneira, no Latosensu, há uma decisão judiciaL
!~a atividade do )uizado de Menores, propnamente dita, é quase que inteiramente caracterizada como administratiVo, um verdadeiro Direito Administrativa. O juiz de menores, _muito embora seja um membro do
Poder Judiciário, é muíto mais um administrador do que propriamente alguém que tenha funç~o tipicamente judicial.
Na verdade, o juiz de menores tem uma
função administrativa e ·uma função que, na
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atual lei, é, de_ certo modo, muita ampla,
poz:que um juiz de menores chega até a baixar

portarias, qúe são, verdadeiras leis, a serem
cumpridas em determinadas oportunidades.
O que sinto é que nesses projetas, que foram apresentados ao Senado Federal, não
se dá uma nova dimensão â atividade _daquilo
que hoje chamamos Juizado de Menores.
Talvez d.evéssemos encontrar uma soluÇão
para um tratamento genérico para os menores, de tal sorte que uns não ficassem perfeitamente examináveis sob ângulos do Código
Civil e, outros, sob exame do Código de Me-

nores, quando -:- acentuo bem - nos desajustes fainiliares, a siti.Ii:t.Çào de determinados
menores é tão dramática nos lares como nas
ruas. Esta é a triste experiência dos menores
que têm em seus próprios lares uma situação
altamente dramática, trágíca, com grandes
desajustes, equivalendo esta situação ao chamado ~·menor exposto", aquele que está sem
uma identificaÇão de quem lhe tenha o pátrio
p;oder.
- O nobre Senador Nelson Carneiro, pediu
melhor exame de tudo isso e, muito embora estejamos já, ilo período de discose nós o faremos nas próximas oportunidades.
Louvo, por exempl,o, a carctetização jurídica
do que é a criança porque, na verdade, não
sabemos, não temos, assim, um parâmetro
legal para dizermos: este é um jovem, esta
é uma criança. Há, sempre, as expressões
«menor impúbere" e outras expressões para
caracterizarem a idade ainda menor daqueles
que estão sob a proteção de uma vara de
famflia ou sob a proteção do juízo administrativo de menores, do J uizado de Menores.
Eu vou aguardar uma leitura mais atenta
a respeito desse parecer que unifica as três
matérias, porque na verdade tem razão o Senador Nelson Carneiro. Estamos diante de
um tema da maior seriedade e da maior urgência, porque a sociedade exige uma lei mais
clara. Não sei exatamente o tr-ato dado ao
problema da adoção, que no Brasil, atualmente, se faz de dois modos: a adoção de
acordo com o Código CiVil e a adoção de
acordo com o Código de Menores. Entendo
que as outras leis sobre adoção foram revogadas pelo próprio Código de Menores. Não
sei bem qual o tratamento dado- vou examinar.-. porque a Chamada legitimação é algo
também que'necessita de um profundo estudo
,para uma g~nde solução. A oportunidade
é exatamente esta que está sendo vivída pelo
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

itens 2 e 3 dâ OÍ'dem d·o Dia ficam adiados
para a próxima sessão.
São os seguintes os itens adiados:
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Está cancelada a sessão do Congresso Nacional marcada para hoje, e fica convocada
outra para a manhã, às 18 horas e 30 minutos.
corri-a mesma Ordem do Dia.

PROJETO DE LHDO SENADO
N' 1P3, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetes
de Lei do _Senado
N'' 255 e 2J9, de 1989)

O SR. PRESIDENTE (Áio.-ndre Costa)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritoS:.
Concedo _a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

Discussão, ein turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 193, de 1989, d~ autoria
do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
o Estatuto_ da Ct:iança e do Adolescente e
dá outras providéncias, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, favorável ao projeto e âs Emendas n~s 3, 5, 7 a 10, 12 a 18,
· za:a 22,24 a 36 e às de n"5 1 a 19, nos_ termos
de subemendas que oferece: contráno às de
no>S 2 a 6; _e pela prejudiciatidade das de no'
4, il e 23 e dos Prqjetos de.Lei do Senado
no• 255 e 279, de 1989.
-2-

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
. Presidente e Srs. Senadores, faleceu no último dia 11, nos Estados Unidos da América
do N_one, aos 64 anos, o Sr. Hélio Smidt,
Presidente do Grupo Varig.
Com o seu falecimento, a viação comercial
brasileira perde um dos seus nomes mais exw
pressivos, reconhecido e respeitado pela sua
liderança, capacidade de trabalho-e experiência.
Hélio Smidt presidia o Grupo Varig, composto atualmente por 25 empre'iiaS, sendo
uma controladora"- Fundação Ruben Berta,
da qual ele também era Presidente - , uma
empresa líder - VARIO - , e 23 empresas
subsidiárias, que gerou o ano passado uma
receita de aproximadamente dois bilhões e
300 milhões de dólares, com um contingente
de 40 mil funcionários.
Hélio Smidt naceu em Porto Alegre em
9 de maio de 1925 e dedicou toda a sua vida
à viação comercial brasileira. Ainda moço,
aos 19 anos, em 5 de fevereiro de 1945, ingressava na Varig, em Porto Alegre, como auxi-.
liar de Escritório. Daí para frente desenvolveu uma rápida e brilhante carreira na empresa, que lhe valeu diversas e importantes promoções, entre elas Representante no Rio de
Janeiro, Diretor Regional de Tráfego e Vendas para o Rio e São Paulo e DíietOr Superintendente do Setor Norte,
Em jÕnho de f961, com a lilcorporação
do ConsórCio Real Aerovias à Varig, voltou
a São Paulo já então como Diretor de Administração e Controle, função que desempenhou até 30de abril de 1980, quando foi eleito
Presidente.
Sob seu comando, a Empresa consolidou
e expandiu ainda mais as suas redes domésticas e internacional, inaugurou novas linhas
no Brasil e para o exterior, deu especial atenção às rotas domésticas para o interiOr do'
País, introduziu os grandes Boeíngs 747 nas
linhas internacionais, o que permitiu ã Varig
ainda maior competitividade, modernizando
a frota com a incorporação dos Boenigs
747-200, 747-300, 767-200, 767-300 e 737-300,
dando à Empresa uma posição de grande destaque no cenário mundial do transporte aéreo. Não só fsso: Deixou também definidos
os planos de expansão da Varig a médio e
longo prazos .
Sempr~ preocupàdo com a segurança e o
conforw dos passageiros,. introduziu as poltronas automáticas na primeira classe e classe
executiva, cinema a bordo, expandiu o Complexo de Manutenção da Empresa no Rio,

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado
n"' 193 e 279, de 1989)
Discussaa·, em turno único, do Projeto de
Lej çl_o Senado n" 255~ de 1989, de autoria
do .Senador Nelson Carneiro, que institui o
Código de Menores e dá outras providencias,
tendo .
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- ComissãO T_emporária, pela prejudicialidade.
-3PROJETO.DE LEI DO SENADO
N• 279, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado
N" 193 e 255, de 1989)
Discussão, em turno único; do Projeto de
Lei do Senado n" 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
arts. 32e34 da Lei n~ 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,
arts. 226, § 3·:, e 2:27, caput, tendo
PARECER, sob n" 48, de 1990, da
- - Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

Durante o discurso do Sr. Cid Sàbóia
de Carvalho, o Sr. PompeU de Sousa,
3" Secretário, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Alexandre
O SR- PRESIDENTE (Aioxandre Costa)
Costa, 2Q Vice~Preside_nte.
-Fica adiada por falta de quorum a votação
das indicações dos Senadores Nelson CarneiO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
.ro,.Jarbas Passarinho e Antonio Luiz Maya
- Não há mais oradores para a discussão
para integrarem a delegação parla~ent~r
nesta oportunidade.
brasileira que comparecerá ao Semmáno
A discussão terá prosseguimento na próxi.. Meio ambiente global", a realizar-se em
ma sessão.
.
Washington, DC, de 28 do corrente a 2 de
Deste modo, em virtude de tramitação em
conjunto, os projetas de"lei constantes dos. maio.
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fez construir o .Hangar de Manutenção em

Pelo seu trabalho e dedicação não apenas

Porto alegre e dotou a Varig de um dos mais

à Varig mas a toda a indústria do transporte

modernos centros de treinamento simulado

aéreo, Hélio Smídt deixa seu oome definitivamente incorporado à própria história da aviação comercial brasileira, como uma· de suas
figuras mais representatiVas:--

do mundo para capacitaçáo e desenvolvimen-

, to dos seus tripulantes.
Homem de extraordinária visão, invesdu
forte no setor de informática da Companhia,
que alimenta o seu conjunto de linhas que

serve regularmente hoje 46 cidades no Brasil
e a 44 no exterior, localizados.em 34 países,
com uma estrutura comercial que inclui 171
postos de vendas no Brasil e 142 agências
em 64 países nos 5 continentes, e que opera
um sistema computadorizado de reserva de

passagens, ligado a cerca de 1.200 agências
de viagens no Brasil e que, no exterior, permite acesso a mais de 140 mil agênciaS diretamente ou através de conexões .com íedcs de
reservas de congéneres estrangeiras.
O Setor de Cargas também teve especial
atenção na administração de Hélio Smidt: a
frota de aviões cargueiros aumentou êoMideravelmente e dois grandes terminais de carga
foram construídos no Aeroporto· de Guarolhos, em São Paulo~ e no .Aeroporto Jnternacional do Rio de Janeiro, que são considerados os dois maiores terminais da América
do Sul.
No setor social, também foi grande a sua
atuação. ele modernizou e ampliou os Serviços Médicos da Empresa no Rio, São Paulo
e Porto Alegre, dotando-os de aparelhagens
modernas e ampliou o seu atendimento. Hoje
esses serviços funcionam 24 horas por -dia,
colocand,o à disposição do funcionalismo das
empresas todos os especialistas da área médica e odontológica.
Desenvolveu também os negócios da Fundação Berta, nas áreas de agricultura, pecuária e avicultura, que hoje têm significativa
expressâo económica em cidades do Norte,
Nordeste e Sul do País.
Com uma visão ampla do campo social,
foi o grande incentivador da criação do Instituto Aerus de Seguridade Social- cujo Cbnselho de Curadores presidia - que hoje suplementa a aposentadoria dos funcionários
da aviação comercial brasileira.
Experimentado homem da aviação e também um profundo conhedor da Companhia,
Hélio Smidt dirigiu a Varig dentro di úma
filosofia extremamente dinâmica, valorizando o homem e o trabalho de equipe. Hélio
Smidt era Presidente da Fundação Ruben
Berta e. dos Conselhos de Administração da
Varig, da Cruzeiro e da Rio-sul e do Conselho
de 'Curadores do Instituto Aerus de Seguridade Social e membro do Comitê Executivo
da ia ta- Associação Internacional do Trans~
porte Aéreo.
Os serviços prestados ao país deram-lhe
justas honrarias, tais como a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem do Rio Branco,
a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Naval, Medalhas Barão de Mauá e do
Pacificador e a Ordem do MéritO do Trabalho. Recebeu os prêmiós Senhor 1987, Visconde de Cayrú e o Mascete de 1989. Possui,
ainda, os títulos de cidadão do Estado do
Rio de Janeiro e Cidadão Paulistano.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro- NObre Senador

Humbert_o_Lucena, V. Ex· faz bem em reve·
rendar a memória de Hélio Smidt. Conheci-o
durante a administração de Rubem Berta,
do qual foi o grande continuador, o devotado
continuador. Creio que sua gande atuação,
a grande auréola _que o acompanhou até os
últimos dias doi a divulgação dó Brasil em
todos os pontos onde a Vartg chegou. Ele
foi realmente um departamento de divulga·
ção do Brasil. Onde havia e há a Varig há
sempre uma agência de informações do Brasil; isso ele _estimulou, a isso ele dedicoü à
sua melhor atenção. Foi um grande divulgador das cqisas do Brasil, aproximou-nos de
todos os povos e, por isso, merece nosso
respeito e nossa gratidão. Alt;m dos grandes
serviços que prestou à indústria aeronáutica
- e ao serviço de transportes, sua missão
de divulgar o Brasil, como uin devotado comunicador, junto aos povos de todos os conti~
nentes merece a nossa c~nsideração.
O SI!. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•
falou muito _b~m. nobre Senador Nelson Cãrneiro, ao se incõ!porar a esta homenãgem
que ora faço, no Senado, ao ex-Presidente
da Varig Hélio Smidt, pois V. Ex• _enfoca
um aspectO também, que é importantíssimo,
de sua atuação, ao esforçar-se, cada vez mais,
para divulgar o Brasil no exterior.
Nós, como Parlamentares, temos que dar
este testemunho. Vez por outra integramos
delegações· ao Exterior e podemos dizer que
a Varig, realmente, ~em sendo, não apenas
um grande instrumento de comunicação do
que se passa no Brasil, mas, também, um
ponto de encontro dos brasileiros que se encontrem no exterior.
Quero crer até que a Varig', pelo conceito
que adquiriu, sobretudo depois das adminis·
trações de Rubem Berta e de Hélio Smidt,
conseguiu, de certo modo, até mais prestígio
no exterior para os brasileiros do que certos
consulados do próprio Miitístério das Relações Exteriores. t. uma justiça que temos que
fazer que têm levado adiante esse grande trabalho de promoção do Brasil, no exterior,
através da Varig.
Graças a essas qualidades que armam o
seu perfil de empt:_esário e de administrador,
a memó.ria de Hélio Smidt merecerá sempre
a admi_ração, o respeito e a estima, não só
dos seus comandados e daqueles que tiveram
o privilégio de convivência mas tambéll). dos
mais diversos segmentos da sociedade brasileira.
Ao concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo externar desta tribuna as con<lolências não só minhas~ mas tenho a certeza
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de que são de todo o Senado Federal, à famí·
lia de Hélio Smidt e a todos àqueles que com
ele trabalharam, na Varig, pelo engrandecimento de nossa A viação Comeicial.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Consulto o Senador Cid Sabóia de Carvalho se deseja usar d~ palavra.

O Sr. Cid Sabóia de Cai'valho- Siin:... Ex~
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Tem V_. E~ a palavra.
O SI!. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronunciá o segUínte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto
à tribuna, esta tarde, para explicar a qu~stão
de ordem que fiz no início desta sessão. E
rememoro,- Sr. Presi~ente, que Brasalia teve
como Gov.ernador o Sr. Joaquim Roriz, que
já deixou o cargo, já assumiu o Ministério
da Agricultura e já deixou o Ministériq da
A_gricultura; o Vice-Governador encontra-se
no exercício do mais alto cargo da Administração do Distrito FederaL
Pens_Ç) que está havendo um desrespeito
â Constituição, porque-quândo o critério de
provimento - isso é um verdadeiro provimento; não é uma eleição .......,. quando a escolha é indireta, não se dá pelo Vice a sucessão
do titular, como se pretende no caso de Brasí·
lia. É muito fácil de se explicar.
_
Notem V. Ex•' que o Sr, Joaquim Roriz
foi sabatinado na Comissão do Distrito Fede·
ral qu_ando de sua indicação para o-- Governo
de Brasília. Na oportunidade, era natural que
ele respondesse sobre seus planos de governo, suas metas_administrativas, enfim, tudo
que dissesse respeito à govemança que passaria a exercer. No mesmo processo, com absoluta igualdade de regras, de Jlrincfpios, escolhia-se o Vice-Governadot, que também foi
·sabatinado no Senado. Mas a sabatina da Comissão do Distrito Federal dizia respeito a
um Vice-Governador.
Parece que isso é diferen{e: ser sabatinadO
para Vice e ser sabatinado para Governador,
principalmente quando a Constituição diz
que os indicados passarão- pelo Senado FederaL
Se o Sr. Vallirn se efetiva na governança
como Governador, náo passa _pelo Senado
Federal. Começa exatamente aí o desrespeito
constitucional que é igualmente um desres-·
peito a esta Casa.
Acho que já basta de tanto desrespeito e
de tanto se ferir a Constituição da República.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. CID SABÓfA DE CARVALHOOuço V ..Ex~ com todo o prazer. Senador
Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão - Eu não gostaria
de debater, do ponto de vista jurídico, com
o meu Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta questão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-_Peço a atenção dos Srs. Senadores para
o orador que se encontra na tribuna.
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O Sr. Edison Lobão - Mas gostaria de
fazer alg~mas observações à tese que sustenta
V. Ex•: Todos sabemos que um Vice-Prefeito, um VíC:e-Governador, um Vice-Presidente da· República tem sempre a éxpectatiVã

.de ser o titular. Haja vista, por exemplo, o
que aconteceu com o Presidente Sarney.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHOLamentavelmente não pensaram niss_O quando Pedro Aleixo era o Vice.

O Sr. Edison Lobão- Sim. Foi por uma
revolucionária, por outras razões.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOE, agora, por uma questão constitucional,
que _é m~is nobre, aliás.
O Sr. Edison Lobão - O Pedro Aleixo
não assumiu, lamentavelmente não assumiu,
impedido por um ato de força e não por um
·ato legal. Aí não era a força do direito; foi
o abuso da força que o impediu de assumir.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEra o direito da força.
quest~o

O Sr. Edison Lobão- Ou o abuso da força
que impediu Pedro Aleixo de assumir. O fato
é que o Vice tem sempre a expectativa de
ser titular. E o V ice-Presidente eleito assume
normalmente na falta do Presidente da República, ainda que falta definitiva.
· No caso do Dr. Wanderley Vallim, nós o
tivemos sabatinado na Comissão do Bistrito
Fed,eral, votado aqui neste plenário e aprovado para Vice-Govemador. Ele poderia assumir, por hipótese, se o Governador tivesse
se afastado por uma questão de doença, em
todos os impedimentos até O último dia do
mandato do Governador titular. Ora, quando
não pode substituí-lo em caráter definitivo?
Penso, Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
não há nenhum impedimento. Se ele foi a pro·
vado como Vice para ser Vice e, eventualmente, exercer o mandato de' Governador,
por que submetê-lo a nova sabatina e a· uma
nova votaç-ão aqui neste plenário? Estou convencido de que sendo ele, como é, um excelente Governador '- tem dado demonstrações seguidas disto - este Plenário o aprovaria com a mesma votação que teve da última vez. Seria um excesso de zelo retornar
o processo à Comissão do Distrito Federal
e a_o plenário do Senado da República.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOA diferença, Senador Edison Lobão, é aquela
mesma que poderemos levar para outras Comissões. Um cidadão que foi ouvido para ser
embaixador do Brasil na Colômbia não precisa mais ser sãbatinado na Comiss-ão de Relações Exteriores para ser Embaixador do
Brasil em Washington.
O Sr. Edison Lobão- Tem havido seguidamente isto. Configura-se esta hipôtese a
que V. Ex• está mencionando. Agora, a situa·
ção é inteiramente diferente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOA diferença, Senador EdisoQ Lobão, está em
que nós estamos fugindo ao zelo da Consti·
tuição. O Góverrtador de Brasília, quem go-

vernar Brasília e não for o seu Vice-Governador deve ser sabatinado aqui, como o Vice
deve ser sabatinado COI:IJO V ice-Governador,
como oS Eriib-aixadores são sabatinados como
embaixadores de Cada destino, e não sabatinados uma só vez para sempre.
É uma prerrogativa do Senado, ouvir o
GOvernador de Brasília sobre a continuidade
do Governo do Sr. Joaquim Roriz, o Governo que o Sr. Joaquim Roriz não póde continuar.
É muito importante isso. Parece uma questão de somenos importância ma<>, na verdade,
é uma questão de grande importância. Suprime-se do Senado o direito-dever - aqui é
uma figura híbrida, nem é direito nem é dever, é o direito-dever- de ouvir aquele que
deva govercyar Brasl1ia até_ a pos1>e do que
se eleja na eleição de outubro. Assim reza
a Constituição. O Sr. Joaquim Roriz não pode ser sucedido pelo Vice, porque não foi
eleito diretamente. A sucessão pa<>sariapelo
Senado. Essa sucessão necessariamente passa
pelo Senado, que a examina. O Cidadão pode
parecer conveniente ao Senado para ser o
V ice, mas pode não ser conveniente ao Sena·
do para sei- o Governador. Pode até o Sena·
do, genericamente, entender que deve aprovar a todos, mas poderia também entender
que o Sr. Wanderley Valliril seria excelente
Vice~Governador, para assumir os impedi·
mentos, mas nunca para assumir em caráter
definitivo!
-Outro aspecto a ser destacado: por que
ficar Brasília sem- o Vice-Governador? Para
que criar esse problema? Por que Sua Excelência o Senhor Presidente da República não
nomeia o novo Governador e o novo ViceGovernador, ou deixa este último e nomeia
o novo Governador, ou efetiva o Sr. Wanderley Vallim como Governador e nomeia
um Vice-Governador? NeSte.caso, V. Ex• 1
dirão, como já ouvi hoje: "Não, porque o
Pt·- <·idente da RePública não quer".
.
Ah! Já passou esse tempo de "o Presidente
não quer"! Os tempos são de cumprimento
da lei, de cumprimento constitucionaL Não
há razão para a vacância da vice-govemança
em Brasília, e se tomar o Sr. Wanderley V a~
llim .como Governador do Distrito FederaL
Não há razão para isto! Para que isto?!
O Sr. Edison Lobão - O Governador
Wanderley Vallim tem o mandato de ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Senador Edison Lobão, se V. Ex• deseja
apartear, que solicite ao orãdo"r.
O Sr. Edison Lobão - De acordo com as
insfiuÇões do Presidente, peço a V. Ex~ que
me c?n~eda um novo aparte.
O SR-:-CJD SABÓIA DE CARVALHO Com o renovado prazer de sempre.
O Sr. Edison Lobão- Ainda resta ao" Governador_ Wanderley Vallim um mandato de
oito meses_.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODe Vice·Governador.
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O Sr. Edison Lobão nador e de Govànador.

De Vice-Gover·
-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOÉ aí que está o problema! Ele não pode chc·
gar a Governador por esse caminho, posto
que não foi eleito pelo povo. Esse é o caminho Constitucional dos eleitos pelo povo!
O Si. Edison Lobão- Estou referindo-me
a outra questão. V. Ex~ pergunta: por que
ficar o Distrito Federal com Governador e
sem o Vice-Governador? Lembro que o Pre·
sidente Sarney_permaneceu no governo exa·
tamente cinco anos sem o Vice-Presidente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPorque cometeram um erro miserável contra
o qual, na época, me '(Oitei. Deu-se posse
ao Sr.-José Sarney, quando, na verdade, dew
via o País ter assistido â posse do Sr. Ulysses
Guimarães, como Presidente da Câmara, e
em 30 dias terMse convocado nova eleição,
porque não se deu a s_ucessão naquela oportunidade.
Mas toda a Nação- foi levada àquele equí·
voco, por uma conveniência política de alto
grau, uma conveniência política da maior importância; mas, naquela- oportunidade, a
Constituição cedeu espaço a essa conveniên·
cia. Na v~rdade, o Presidente José Sarney
nã.õ poderia ser, pelo direito de então, o Presidente da República, porque não se dera
a sucessão. A sucessão só se daria com a
posse do eleito Tancredo Neves, o que não
aconteceu. Deveria haver-se procedido, novamente, a uma eleição pelo mesmo colégio
eleitoral, o que não houve. No Brasil, ao
que eu saiba, eu fui uma das únicas vozes
que se levantaram para aclarar esse problema
e lamentavelmente pediram-nos, que silenciássemos pela transição democrática.
O Sr.-Edison Lobão- Até pÕrque o- Próprio Ulysses Guimarães pensava diferente de
V. EX'.
O SR. C!U-SABÔIA DE CARVALHOS. Ex~ não pensava., agia. S. Ex~ agia difáen·
temente, pensava como Afonso Arinos, dava
um parecer contra o seu próprio pensamento,
assim como Paulo Brossard agia do mesmo
modo.
Mas, Sr. Presidente, a minha q uestao de
ordem está posta, eu sei que não conta com
a simpatia daqueles que, lamentavelmente,
teimam ym se apressar, mas nenhuma prerro·
gativa desta Casa deveria ser cedida, principalmente quando não há a menor necessidade institucional, como na verdade_ houve
na posse do Sr. José Sarney. Naquela ocasião,
havia um perigo de que os militares retomassem o poder e houve aquela pressa e aquele
arranjo. GraçaS a Deus, o homem que assumiu tinha um excelente caráter.
Mas, Sr. Presidente, também aproveito minha presença na tribuna para fazer o registro
de um ofício que recebi...
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex' permi·
-tiria um aparte_, antes de fazer esse registro,
que certamente é da maior importância?
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~
Com todo o prater ouço V. Ex•.

-dinien~ e-ri~ vacância. Ora, a partir do mo·

mento em que há uma vacância, ele sucede.
O Sr. Jarbas Passarinho .:..:..._É que ouvi V. - Não está nada dito que ele é obrigado a passar
·outra vc~ pelo crivo do Senado e especial·
Ex' dizer que estava levantando uma questão
htente pelas exigências inteJCctuais de V. Ex•,
de ordem e eu ...
-que não são- peque nas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Não, já levantei. Estava só justificando a
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO __:
questão de ordem l~vantada nos momentos
Não, minhas exigências não são intelectuais,
são exigências legais e de defesa do Senado
iniciais da reunião.
Federal. A Constituição d~termina que o GoO Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex'levant<l
vernador de Brasília seja õüvidOIJelo Senaa 'questão de ordem e eu a deposito aqui,
do, sabatinado e aqui seja votado. Ele é votaporque nesse caso eu não poderia apartear.
do duas vezes: na Comissão do Distrito FedeE sendo V. Ex~ um jurista e eu apenas um
ral e aqui. Essa sucessão automática de um
toc:.idor de tambor, eu vou me socorrer do
escolhido pelo modo indireto. e no qual se
aparte dado pelo representante do Mara·
ouve o Senado Federal, suprime ao Senado
nhão, Senador Edison Lobão, porque peço
a oportunidade de se manifestar. Suprime ao
a V. Ex~ que me rememore, se for possível.
Senadol
quais são as atribuições de um Vice-Gover·
Lamentavelmente, Senador Jarbas Passanadar.
rinho, nós podemos até brincar com essas
O SR. CID SABÓIA DE CARVA.DrO coisas sérias, mas, na verdade, suprime o SeUm Vice-Governador assume a função do
nado e, suprimindo o Senado, começa um
Governador nos impedimentos e o sucede
pro~eói~ento que fúma uma__jurisprudênda
quando eleito pelo povo ou n-outros critérios
perigosa. Sei que nesse _caso não é de tanta
da Constituição anterior. Mas, nessa Constirelevância pe_]as evidências, pelo pragmatistuição...
mo, pela solução que foi encontrada pelo Se·
nhor Presidente da República. Mas não estraO Sr. Jarbas Passarinho-Perdão, V. Ex'
nha V. Ex' que o Presidente, podendo nomear·cm.definítívo, não o Taça? Não desconme concedeu o aparte- nós estamos fazendo
fia V; Ei• de que Sua Excelência pensa como
.um pouco de maiéutica socrática.
eu?_~_Eem capaz de pensar exatamente como
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOeu..
Pois não. Eu tenhO que complementar, por·
O Sr._ Jarbas Passarinho - Se for intelique assim V. E~ vai julga\- mal o meu pensa·
gente, pensa como V. Ex• Agora, o problema
menta ..
para mini está colocado exatamente nas atriO Sr.~Jarbas P=iSs_arinho -:-_Não, é porque
buições de um Více. -v. Ex• está lembrando
eu não gostaria ·que V. Ex~ gastãsse toda a
um caso que é_ tipicamente específico. Em
munição agora. Aguarde um pouco, afinal,
primeiro lugar, não há mandato; eu não enpara derrubar um passarinho, não precisa catendo que o~ governadores de Brasllia tivesnhão!
sem mand_ato, porque eles eram, como se
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOusa dizer, nomeados em português e demiAi11da mais que não sou tucano!
tidos cm latim, demissíveis ad nutum, a qualquer momento que o Presidente quisesse o
O Sr. Jarbas Passarinho -É que V. Ex•,
demítlria. Então, não há mandato garantido.
sentindo' a minha pergunta, habilmente res·
É como S$!_fQ_s.st:: um Secretário de Estado.
pondeu à primeíra parte, como está na Constituição, e ã segunda resolveu acrescentar
O SR. CID SABOJA DE CARVALHOidéias próprias. Ele sucede no impedimento
Um Secre_tário de J,:.stado que é escutado pelo
ou quando houver a vacânciã.
SenadO-para-Cfiie- o Seja.
O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHOEle substitui OU SuCede.
O Sr. Jarbas Passarinho - Substitui ou
sucede. Estou falando da sucessão.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Sucede na vacância.
O Sr-. Jarbas Passarinhõ - Em Vt:!Z da suv._Ex" disse .ainda há poucoé uma palavra gue me falta agora ...

ces~ãO_ que

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAssume nos impedimentos..
O Sr. Jarbas Passarinho--:_ Então, ·na substituição, por ex:erriplo, o Senador Nelson Carneiro teve gloriosas 24 horas de_ Presidente
da República. porque o Presld~nte Sarncy
tinha viajado e levou o Presidente da Câmara
Federal para o· exterior. Agora, neste 'Caso
não, ele sucede ou sub~titui. Sucede no impc-
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O Sr. Jarbas Passarinho prometa até esse desastre.

Não me com·

O Sr. Edison Lobão- Senador Cid Sabóia
de Carvalho, pergunto a V. Ex• se o Presidente poderia nomear um governador pro
tempore
O Sj,(. CID SABÓIA DE CARVALHOSua Excelência pode nomear o Governador
de Brasília, na forma do art. 16:
"Até que se efetive o disposto no art.
32~ § zo, da Constituição, caberá ao Presidente da República, com a aprovação
do Senado Federal, indicar o Governador e o Vice-GOvemador do Distrito Federal."
É um ato complexo que se faz nos dois
poderes.
O Sr. Edison Lobão - Mas, o que quero
dizer é o seguinte: se de repente o Gover-nador se retirasse, renunciasse amanhã, o
Governo do distrito Fede!al não pode fica
acéfalo.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAh, mas Sua Excelência indicaria o novo'9overnador logo depois_!
O Sr. Edison Lobão -

Sim, pro tempore

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSua Excelência indic~ria o nov9 Governaq:or.
O Sr. Edison Lobão- Mas, até que o no9'o
fosse julgado pelo Senado, alguém teria que
estar governa-ndo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ah! Sim! Emergt:mçialmente, Sua Excelênc_ia
teria um caso a resolver, porque o Distrito
Federal não tem ainda o seu colegiado legislativo. E, nas regras deste colegiado é que viria
a solução desse problema, assumiria, por certo, o Presidente desse coiegiado, que ainda
não existe.
Seria prático que, rta inexistência_ de regras,
o Presidente da Republica designasse algu.ém
para ter essas funções.

O Sr. Jarbas Passarinho- Secretário não
tein Vice. Quando se substitui t,~m Secretário,
tudo b~~!l- Mas_, _a atribuição do Vice é substituir ou suceder. então, eu acho que seria
de qualquer maneira desejável, como V. Ex•
fala; mas não necessariamente- obrigatório.

O Sr. Ediso"n Lobão·_ Pois, muito bem!
Se Sua Excelência pode faZer ísso: nomear
um pro tempore, que poderia ficar no cargo
10, 15,20 dias, 2 meses até um ano, até que·
o Senado decidisse ...
. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ah! Mas, enquanto ouvia o Senado, para 'o
titular.

O SR. CID SABÓIA -DE-CARVALHOEu dhcofdo de V. Ex" e ouço V. Ex·· sempre
com mui,to respeito, inclusive por causa de
sua ex:periéncia, não apenas a experiência de
vida. experiência mimsterial, mas, acima de
tudo, a experiência parlamentar que faz de
V. Ex" um jurista privilegiado e que se disfarça cm não sê-lo.
Na verdade, de qu~:~lqucr maneira. V. EX'
é um jurista prático. um jur.i~ta que ~tá fultanc,lo ao Pal;,ic_i_g ___dQ ~i_~nâlto. Porqut! ~e lá
houvesse um b_'?~Ü.~ri.o.ta, teri<l vinJo a mensagem Ufdi.canda ô nome do governador ...

O Sr. Edison Lobão- Muito bem! Imagine
manter um vice-Governador que já foi prati·
camente eleito.• porque fora sUbmetido ao vo·
to, que é o voto cpnstitucional do Senado
Federal. Na medida ~m que Sua Excelência
não manifesta a inten-ção de mudar o governante. está valendo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ê. Na verdade, o raciocínio de V. Ex:" é muito
brilhantê. fora da área jurídica. Dentro de;>
Direito não tem a menor lógica. Fora da área
jurídica, quer dizer, saindo-se do Direito, isso, se fôssemos conversar lá fora, nOs corre·-
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dores, tudo bem! Agora, _conversando aqui
no Sen,ado, não é possível. O raciodnio, evidentemente, prejudica. Não quero forçar V.
Exd a que concordem comigo, quero só que
reconheçam o meu zelo pela prerrogativa do
Senado Federal.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite V. Ex~
um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom prazer ouço V. Ex•
O Sr. MauriCio Corrêa- Tenho acompa-

nhado a preocupação de V.

Ex~,

desde que

usou a tribuna anteriormente, e confesso que
havia, não com profundidade, mas até com
superficialidade_, examinado essa questão,
porque alguns jornalistas me procuraram pa·

ra saber da conveniênc;ia ou não de se remeter
a mensagem para o efeitO do Senado examinar a indicação do novo Governador. Temos
que examinar dois tempos. O primeiro, o
tempo relativo à eficácia das medidas tomadas pelo Governo do Presidente Sarney, e
a outra, do novo Presidente da Repaública
que se empossou. Acontece que o texto da
Constituição é claro nas Dísposições Transitórias, quando fala que o Senado escolherá,
ric et ln quantum, houver eleição, o Governador e o Vice-Gov_ernador. A minha tendênci8; é de inclinar no sentido de que o Presidente da Repáublica, não tendo enviado a
mensagem para escolha do novo governador,
ele apenas es_tá tolerando, admitindo, coonestando a continuação do Vice-Governador. Neste caso, no meu entender, não há
necessidade de se mandar mensagem para
o Senado, porque ele é o substituto eventual
nos impedimentos do governador, na forma
da Constituição Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMas aí não há impedimento, há vacância.
O Sr. Maurício Cori-êa- Não há vacância.
Tanto assim é que há situações, inclusive em
outrossetores, em outros campos da administração póblica, porque isto ocorre até em outros setores, fora do Executivo, em que o
Presidente sai e o Vice assume, até que se
resolva a situação. O V ice é exafamente para
isto.

O SR. CID SABÓIA DE C!I.RV ALHO ....C
Se fosse um Vice, genericaniente conSiderado ...

Imagine V. Ex• que surjãm questões judiciais sobre a validade de a tos administrativos,
em conformação com atos de demissão do
Sr. Wanderley Vallim e que alguém, perante
os-tribunais, admita que ele' não tinha aptidão
para o fazer.
Imaginemos os cumprimentos dos contratos administrativos porventura assinados por
ele.. Quando alguém argumentar, numa questão perante o Supremo Tribunal, em invocação constitucional, que ele nao foi aprovado
para Governador pelo Senado Federal.
Imagine V. Ex• o aprofundamento dessas
questões!
O Sr. Miturfcio Corrêa - M?-s aí é que
está o equívoco de V. Ex', porque ele é o
Vice~Governador no exercício do cargo de
Governador. E isto não pode existir, porque
é esta, exatamente;, a sua atribuição, a sua
função.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOM-as isto não está escrito em canto algum.
O Sr. Maurício Corrêa -

Entendo que

o Vice-Governador ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEstamos dizendo, mas _i_sto não está escrito
em canto algum.
0Sr:Mãõr1dO-COffê3- se·o-·sellhor Presidente da República, qÚe deve ter se assessorado para tomar essa atitude, chegou a essa
conclusão, é porque Sua Excelência sabia que
se fosse mandada uma mensagem, aí sim,
nós teríamos que fazer a argüição daquele
que Sua Excelência indicasse. Na medida que
Sua Excelência abriu mão dessa prerrogativa
de indicar, Sua Excelência aceitou que o Vice-Governador continuasse no cargo respondendo até_ql!ando :Sua Excelência quisesse.
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHOAí está errado: "até quando Sua Excelência
quisesse". Nós temos uma Constituíção.
O SR: PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Por maior que seja o respeito que a Mesa
dispense ao orador e ao aparteante, o diálogo
não pode continuar.
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
V. E~ fornece o aparte e depois responde
ao aparte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOV. Ex~ tem toda a razão.

O sr. Maurício Corrêa- Senador Cid Sabóia de Carvalho, quero dizer a V. Ex• que
entendo ser o Sr. Wanderley VaHim Vice-Govemador no exercício do cargo de Governador; Governador ele não é. Ele é Vice-Governador. no cargo de Governadoi, porque
ele é o substituto eventual. Tanto assim é
que, em meu modo de entender, ele não pode
'dizer que é Governador; ele tem que dizer,
nos atps oficiais, que é Vice~Gõverna-dor ocupando a vaga de Governador, porque este
saiu.

O Sr. MauríCio Corrêa- Só queria concluir, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
para dizer o seguinte. Votei contra a indicação dQ Vice-Governador Wanderley Vallim,
mas, nesse aspecto, até cjue V. E~ me prove
ou examine com mais profundidade a questão, fico na pressuposição de que o ato é
perfeito, acabado e tem eficácia plena. Não
é pelo fato de o Senhor Presidente não ter
mandado a nova mensagem que S. Ex' não
seja o Vice-Govei-nadOi- no exercício. Entendo que o ato é juridicamente perfeito.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALirú-Nobre Senador Maurício Corrêa, interrompo
V. Ex• apenas para ficar localizado neste ponto do aparte de V. Ex•.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado a V. Ex• Vamos aguardar
a marcha dos acOntecimentos e verificar se
o Senado Federal quer mais -uma vez abrir
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mão de uma sua prerrogativa. Se quer, o orador se dá por satisfeito. Estou com o dever'
de c.onsciência cumprido esta tarde, perante
os Srs. Senadores aqui desta Casa. Mas é
claro que nenhum argumento dos meus aparteantes a mim convence, porque examinei
a questão com profundidade, sim, e sei que
no Direito há as regras especfficas e há as
_regras genéricas. Quando V. Ex16 tJJ_e apartea·
ram falaram de generalidade!S e quando falo
aqui falo de especificidades, então, nunca vamos nos entender. b impossível em Direito
nos entendermos quando argumentamos com
a lei geral num caso de aplicação de regta
específica. Então, isso é realmente muito difícil.
O Sr. Edison LobãO- Permite-me V. Ex'
um aparte?
-

O SR. CID SABÔIA DE CARVALHO-'
Çom todo prazer, nobre Senador Edison Lo--

Mo.

·

O Sr. Edison Lobão. - É para dizer que
compreendo a intenção de V. Ex~ e não posso ·
çieixar de louvar a iniciativa que tem nesta
tarde, que é a de defender as prerrogativas_
do Senado FederaL Louvo V. Ex' Isso é uma
coisa com a qual devemos ter cuidado e estarmos atentos permanentemente para as verdadeiras e reais prerrogativas do Senado. Não
podemos, jamais, nos abdicar delas.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-·
Por fim, Sr. Presidente, para encerrar esse·
assunto, todo mundo sabe que o.Presiden.te
da República, quando não manda essa men·
sagem, ele ouve muito máis a assessoria pol(- ·
tica do que a assessoria jurídica, :poique ele,
não mandando a mensagem, dispõe do Sr,
Vallim 'cbm mais facilidade e o s~bstitui em
qualquer mau humor que porventura apareça
nesse mar de efusão em que ele vive atualmente, entre um vóo de ultraleve, entre o
escorregar naS águaS, entre um correr de pis·
tas. Quando torcer o pé ele destitui o Sr.
Vallim com a maior facilidade do mundo.
Aí nós vamos examinar a mensagem que estou pedindo agora. Lamentavelmente, isso
é verdade, do bom humor e do mau homo r
do príncipe fica a Nação a depender, quando
deve depender, exclusivamente, é da norma
constitucionaL Descl.dpem-me a franqueza.
Mas, Sr. Presidente. recebo da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará oficio do seu
Presidente, Deputado Pinheiro Landim, em
que ele. diz:
"Em face do requerimento do Sr. Deputado Alceu Coutinho, aprovado em
Plenário· desta Casa, expondo a gravidade do momento em nosS() Estado, em
conseqüência da escassez de chuva e, ao
mesmO tempo, solicitando urgentes providências, antes que a fome e o desespero dominem a nossa pobre gente, encarecemos a ·V. Ex~ o maior empenho
para o atendimento da referida propositura.
·
Atenciosamente, Deputado Pinheiro
l.andim- Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará."
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Devo dizer, Sr. Presidente, que a situação
do meu Estado é a mais dramátic-d. As chuvas, quando caem, se caem, nada resolvem,
apenas agravam a situação de uma longa estiagem que, larii.entavelmente, se estabelece
mais uma vez sobre o Nordeste.
Sabemos como é difícil trazer a Brasília,
ou levar ao Sul do País este Nordeste sempre
aos trancas e barrancos, sempre em situação
difícH, sempre-a mendigar aos Poderes. Mas;

voltarei a esta tribuna, Sr. Presidente, Sts.
Senadores ...
O Sr. Afonso Sancho - V. Ex• me peirnite

um aparte, Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo p-razer, nobre Senador Afonso
Sancho.
O Sr. Afonso Sancho- O assunto que V.
levantando realmente é sério e necessita de providências bem planejadas, porque
não são providências imediatas que resolvem
o problema da estiagem no Nordeste, problema que não está ocorrendo somente no Ceará; está havendo em grande parte do Nordeste. Devo dizer a V. Ex~ que, ainda sextafeira, o Deputado Aécio de Borba e eu estivemos com o Presidente da República tratando
·_~ste assunto. Sua Exc'elência nos informava,
;uele momento, que, além do relatório da
..Jene, que deveria estar concluído até deGis de amanhã, também tinha remetido um
. niSsário, que estava faZendo um levantamento de toda a área seca do Nordeste. Este
emissário já estava em Pernambuco desde
sábado. Esperamos que logo chegue ao Ceará, ele se intere da situação e traga para o
Presidente da República a solução desejada.
:~~hemos, repito, que é um planejamento
Jto importante, para que esse dinheiro que
msto no Ceará e Nordeste não sirva a penara um ano e que tenha finalidades mais
)rtantes, como seja, a construção de açua irrigação, a construção de barragens,
tcimbões, de pocos profundos e, final~eAue aquele trabalho de campo possa
~ontinuidade. Esta a contribuição que eu
·ia dar ao pronunciamento de V. EX' so, J ca<;o da estiagem no Ceará.
Ex~ está

> SR. CID SABÓIA DE CARVAl-HO -

s, falou V. Ext que foi ao Presidente.
1ero louvar em V. Ex' e nas pessoas do
•putado Federal AéciO de Borba e do ex•)Vernador Adauto_ Bezerra, o fato de
~atrem aproveitando o relacionamento
com Sua Excelên!=ia, o PresideuJe da
República, para levarem ao Poder Central
os apelos mais jUstos do nos.<~O povo, os clamores mais honestos da nossa gente V. Ex',
em assim procedendo, aproveita muito bem
os méritos do apoio dado ao Presidente eleito
e carreia isso em benefício ao nosso Estado,
criando, assim uma força nova, pan que seja
possível, de Brast1ia, entender-se a desgraça,
a miséria, o drama, tudo que se alastra sobre
o Nordeste brasileiro. Muito obrigado a V.
Ex·.- muito ohrigado aoS- Senhore!>. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -

RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ouvirmos o debate sobre
o problema da investidura do cargo do ViceGovernador de Brasília, Iiesfa Casa, concluí
ser esse debate uma discussão salutar entre
os juristas desta Casa. Mas quero me ater,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao problema
energético do Brasil e, principalmente, do
meu Estado, Rondônia.
Hoje, o problema da energia, no Brasil,
é um dos mais graves, que deve ser enfrentado, com coragem, pelo _Governo Federal
que se instalou há poucos dias, porque, de
outro modo, teremos um racionamento que
trará graves cOnseqüéncias para a economia
nacional.
Entendo que isso é uma decisão política
e tem que ser tomada imediatamente.
O meu estado já viVe esse càOs, pois o
racionamento de energia já fãz parte do nosso
dia-a-dia e isso representa um sério entrave
ao nosso desenvolvimento.
Tenho ocupado esta tribuna reiteradas vezes-para abordar este assunto, mas o governo
passado sempre fez ouvidos, de mercador às
nossas reivindicaçõe_s .
Tive opOri:Unidade de ser Relator, na COmissão Mista de Orçamento, do sistema elétrico brasileiro e a oportunidade de constatar
a falência do s_istema, pelo total desinteresse
dos governos passados em encontrar uma solução para um problema tão sério e que pode
comprometer o futuro deste País.
É necessário que se injete, o mais rapidament_~possível, os recursos necessários, a fim
de que regiões inteiras não sejam -condenadas
à marginalização e ao retrocesso económico,
com sérios reflexos sobre os problemas sociais que afligem a nossa população.
Procurei, no relatório que apresentei à Comissão Mista, alocar recursos para a continuação das obras que estão paralisadas e para
aquelas que estão em andamento, tentando
assim amenizar o impacto que um colapso
energético poúeria representar para o Brasil
e, em especial, para a Regi-!o Amazónica que
já vfve na ante-sala da catástrofe.
Rondônia é o Brasil aibã.nhã. Cidades inteiras já vive"in qUase -tõtalmente às escuras,
CQm_p_Ji· Paranã, Ouro Preto e Presidente Médici, trazendo transtornosoi_ncontornáveis ao
povo rondoniense e um quadro desolador em
todo o estado.
A população vive sob ameaça constante
do corte no fornecimento de energia, trazendo prejuízos enormes para a economia do
Estado. A falta de energia coloca em risco
viá<is humanas, pois hospitais e clínicas, ao
sofrerem corte energético, trazem sérios riscos para pacientes. Donas de casa vêm estragarení gêneros a!imenticios, .trazendo prejuízos para a já combalida economia doméstica.
A usíria hidrelétrica de Samuel, que representa a solução para os nossos problemas
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energéticos e onde já foram gastos 700 mi-"
lhões de dólares, constantemente sofre paralisaçào e não tem tido prioridade no plano
de obras do governo federal, o que é difícil
de ser entendido por nós, rondonienses.
Na comissão mista de orçamento procuramos dar ao governo- os instrumentos necessários para ' -:tncluir essa obra e esperamos
que .o governo tenha sensibilidade e determinação política para entregá-la à nossa região,
Já tão sofrida e desgastada.
Temos feito a nossa parte e esperamos q-Ue
o governo faça a dele. Não temos nos omitido, mas a no_ssas açóes estão limitadas às nossas atribuições constitucionais e não podemos
ir além disso.
Preocupamo-nos com o nosso Estado e
com o bem-estar do seu povo e, por isso mes~
mo, alocamos recursos no orçamento_ da
união para a construção da linha de transmissão entre o Acre e Rondônia, para o aproveitamento da energia a ser gerada pela usina
hidrolétrica de Samuel. Essa linha de transmissão vai dar condição ao estado Qe Rondõnia de crescer, Social e economicamente,
e, se assim não for, eStamos fadados ao fracasso.
Mais do que isso não podemos fazer. Não
somos executivo! Resta-nos cobrar do Governo as obras que consideramos indispensáveis para o desenvolvimento do nosso Estado ·e, nesse contexto, inclui-se a Usina de
Samuel e a linha de transmissão entre o Acre
e Rondônia e, dentro do estado, o sistema
de transmissão de Ariquemes a Vilhena, nu·
ma extensão de mais ou menos 700 km.
Não é necessário que sejamos economistas
para sabermos que o desenvolvimento de
qualquer região está estritamente relacionado com a suficiente geração de energia elétrica a preços acessíveis e em Rondônia, não
temos nenhum desses pressupostos. Se o Go~
vemo Federal não entender como prioridade
a nossa reivindicação, náo há saída para o
nosso atraso, e não vemos como poderemos
acompanhar o desenvolvimento das outras
regiões do Brasil.
Alocamos recursos no orçamento_da União
com o fim específico de terminarmos a construção- da Usina de Samuel, bem como também, para o início da construção do sistema
d~_trans~issão em Rondônia e Acre. Hoje,
as liberações orçamentárias estão totalmente
paradas e não estão sendo feitos quaisquer
investimentos no Pais. Temos urgência na liberação destes recursos, pois sem eles oBrasil caminha para uma situação sem precedentes.
No m~u Estado o desemprego já é signifi·
cativo, e chamo a atenção do Governo FederOi\!_ para a necessidade mais do que urgente
de se criar uma forma de se investir na infraestrutura de Rondônia, pois assim fazendo,
estará cumprindo um dispositivo da Lei Complementar no41 que criou o Estado. É o apelo
que faço, sabendo da• sensibilidade que tem
Sua Excelência o Presidente da Rep.ública
para com as regiões menos favorecidas deste
País.
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Ficaremos aguardando a solução, não só
do problema energético de Rondônia mas
também do problema do funcionalismo públi-

co federal que se encontra à disposição do
Estado, desde a época que se criou o Estado.
Esses funcionários ajudam a movimentar a
máquina administrativa.
Temos um novo governo e renovam-se as
nossas esperanças de vermos solucionados os
gravíssimos problemas que estão a nos desafiar.
Vamos dar um crédito de confiança ao Ministro da Infra-Estrutura e à área económica
do Governo, na esperança de que eles serão

sensíveis aos nossos apelos e devolverão a
tranquilidade ao povo rondoniense.

Não podemos esperar mais. Está em jógo
a nossa sobrevivência, como Estado e como
povo. Queremos ter direito ao desenvolvi·
menta e a uma vida mais digna e menos sofri·
da. Não reivindicamos privilégios nem mes·
mo tratamentQ diferenciado, mas também
não aceitamos qualquer tipo de discrimina·
ção.
Contentamo· nos com o mesmo tratamento
que é dispensado às outras regiões e que o
Governo Federal não permita que haja solu·
ção de continuidade, garantindo-nos recursos
para que possamos caminhar com as nossas
próprias pernas e dessa forma construirmos
o nosso_ futuro.
Portanto, Sr. Presidente, queremos, com
esse pronunciamento, chamar o governo fe·
dera! à sua responsabilidade, à responsabi·
!idade de fazer a infra·estrutura de Rondônia,
para que Rondônia não sofra solução de continuidade no seu desenvolvimento.
Era issõ, Sr. Presidente, o que eu tinha
a dizer nesta tarde. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Arnaldo Ragão, o Sr. Alexandre Costa, 2" Vice·Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão _
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Concedo a palavra ao nObre Senidor Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte disfurso.) - Sr.
Presidente,.Srs. Senadores, o relatório daTelecomunicações de Sergipe S.A. relativo ao
ano de 1989, recém·divulgado, esclareceu
que a empresa tem como objetivo prioritário
·~proporcionar à população sergipana servi·
ços de telecomunicações necessários e adequadas ao seu bem-estar social e ao seu desenvolvimento político e econônl1c0''.
Apesar das conhecidas dificuldades e incertezas que atingiram a economia glóbal do País
em virtude das crescentes taxas inflacionárias
e da enorme defasagem tarifária que em 1989
atingiu 64%, a Telergipe logrou realizar um
excelente desempenho do ponto de vista da
expansão, m·odernização e interiorização dos
seus serviços.
Neste_s_entido, com abundância de dados
estatísticas, gráficos e tabelas, além das demonstrações financeiras, o relatório definiu
e apresentou, com fidelidade a posição patri-

monial, financeira e administrativa da Telergipe, evidenciando os resultados das suab
operações no limite dos recursos disponíveis.
Parece-me, portanto, justo e oportuno feli·
citar a eficiente equipe da empresa, o Presidente António Manoel de Carvalho Dantas,
o Diretor Técnico·Operacional Carlos Ademar de Aragão, o Diretor Administrativo·
Financeiro José Rodrigues de Andrade e o
Conselho Fiscal- Luiz Alberto Lima Tcixei·
ra, José Márcio Rodrigues Viana e Jtd.rez
Conrado Dantas. Devo igualmente aplaudir
a eficiêir.dã, zelo e dedicação_ dos servidores
da empresa, convindo acentuar que mt•ito
contribuíram para os bons resulta-:los obtii'os,
o apoio do Ministro de Estado cias Comunicação, Antônio Carlos Magalhãe::;, e do P1 esidente da Telebrás, Almir Vieira Dias.
A Telergipe não dorme nos lo.Jros de s.ua
eficiente atuação. Na última sexta·feira, ti•;e
a satisfação de participar, telefonicamente,
da inauguração da Central Telef0nica de Ro·
sáriodo Cate te, atendendo a ligação para nossa residência, em Bras11ia, feita·· pelo Deputado Francisco Passos,_ Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e meu
caro amigo, informando·me da inauguração
desse importante benefício para a população
da cidade e comunicando-me que estavam
presentes o_ Governador Antônio Carlos Valactares, o Senador Albano Franco, o ex-Ministro João .Alves Filho, o PrefcJtO Laércio
Passos, deputados estaduais, prefeitos, ve·
readores e grande massa popular.
Com 150 terminais, dos quais 64 já adquiridos pelos moradores da cidade, a Central
Telefônica de Rosário do Catete custou à Tilergipe um lnvi!stimento da ordem de 15 milhões de cruzeiros, recursos que se traduzem
em possibilidade de progresso e desenvolvimento, graças à oferta de comunicações tele·
fónicas eficientes e Confi~veis à população
da cidade, que amplia sua capacidade de múltiplo::. relacionamentos com o Estado e todo
o País.
São estes os motivos que me levam a registrar o eficierite _desempenho _da Telergipe, pelos relevantes serviços que vem prestando-ao
povo sergipano.
O SR. PRESID~NTE (Edison Lobão) ConCedo a palavra ao nobre Senador José
Agripino: ·
O SR. JOSt AGRIPINO (PFL- RN. PIO·
nunci_a Q_Segtlinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs, Senadores, dispóe o Rio Grande do
Norte de condições excepcionais para suprir
parte do mercado interno de alimentos e am·
pliar o volume de expqrtações do País, caso
sejam as terras de excelentes qualidades situadas na chapada do Apodi e no Vale do
Açu, racioirãl e adequadamep.te aproveitadas.
As condições edafo-climáticas, com ênfase
na água, no solo e no Fato-periodismo, ali
registradas, permitem, em particular, a produção de frutas fi_qpicais de excelente quali·
dade e de invejável aceitação nos mercados
interno e externo,
·
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J<i_hoje é õ nosso Estado responsável por
60% da oferta de todo o melão produzido
no Brasil. Culturas de maracujá e manga encontram-se em franca expansão. Outras C:Spé:
cies estão sendo testadas para que se amplieí
e se diversifique a fruticultura na região. Tudo isso tem sido feito, sobretudo, através do
esfol:çO dã inicüúíVa prívada.
·
Foi-me possível, quando Governador~
inaugurar a barragem Armando Ribeiro
Gonçalves, no Vale do Açu, com
3.400.000.000 de metros cúbicos d'àgua represada e contratar junto ao Banco Mundial
- BIRD, um projeto para irrigiJÇão de
22.000 hectares de terras situadas a jusante
do reservaJ:ório._
·
Estes fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
demonstram que está o Rio Grande do Norte
capacitado a ampliar sua fronteira agrfcola
em bases seguras, melhorar os seus índices
de produtividade e promover o seu auto-desenvolvimento.
·
Pode, o nosso Estado, ampliar significativamente o volume de exportações no setor
de fruticultura. O elenco de condições favoráveis de que dispomos permite que, rapidamente, nos aproximemos de países conto o
Chile. Enquanto os chilenos alcançam um volume de exportações equivalente a 1 bilhão
de dólares/ano, o Brasil tem registrado dados
que não ultrapassam os 50 mílhões de dólares/ano, com exportações de frutas selecionadas.
Ora, somente o Rio Grande do Norte po.:
derá, no prazo de 5 anos e com apenas O
melão, gàrantir exportações equivalentes a
100 milhões de dólares. O mercado existe
e é promissor. As terras produtivas estão disponfveis e a tecnologia de produção já está
dominada.
No entanto, os emp~eendimentos agrícolas
em operação enfrentam um grave problema

no tr_atamento de uma questão atual para
quem deseja exportar, prinCipalmente para
o maior e mais promissor de todos os mercados, o norde-americano: falta de apoio iovernamental ao controle fito·sanitário das cultu·
rase da produção. Os produtos agrícolas importados pelos Estados Unidos passam por
um rigoroso controle, de modo a proteger
o cidadão consumidor e a evitar a possível
migração de pragas.
Nesse sentido, .vemos, como de fundamental irnportâricia para a ampliação da fruticultura e para um aumento de nossas exPortações, o fortalecimento do setor responsável,
~ nível federal, pelo controle fito·sanítário
de nossâs culturas.
_Espe~amos e apelamos no sentído de que
q.Sr. Ministro da Agricultura veja com aten~
ção especial este setor de sua Pasta, principalmente agora quando ingressamos num contexto capitalista m'!-is mode~no,_.onde elevemse impor a livre·iniciativa e a livre concorrêncl;:t.
O ·q\i!! tem sião feito tem ocorrid:o pela
ação ex~lusiva dos produtores. Lamentavelmente, até o momento, o que competiria ao
Governo Federal;'praticamente inexiste.
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A eSpe~ança de ver o Brasil cresce!, o dese~

ja çle que este crescimento se faça ep:1 Raprões
tecnológicos ade'quados aos ,níveis de'-quali9ade,eXigidos pelo mercado internacional, e
~',cert'êza de que cresce;rt:mos a partir do~ apro-

veitamep.to racional de, nossas potencialida-

des levam-me a· fazer este apelo_ ao Governo
Federal e a pedir o apoio de V. Ex•l a este
pleito.
·Muito obiigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIOENTE (Edison Lobão)- Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
i presente sessão, designando parp; a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DO SENADO
N' 193, DE 1989

_(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n~" 255 e 279, de 1989).
Discussão; ·em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 193, de 1989, de autoria
do Senador Ronan ,-Tito, que dispõe sobre
O-estatuto da criançã. -e do adolescente, e dá
outras providências, tendo
- _
PARECER, sob n• 48, de 1990, da
---Comissão Temporária, favorável ao projeto e às Emendas no:4 3, 5, 7 a 10, 12 a 18,
20 a 22,24 a 36 e às de n"1 1 e 19, nos túmos
de subemendas que oferece; contrário às de
Q.~ 2 e 6; e pela prejudici3Iidade das de n~s
4, 11 e 23 e dos Prqjetos _de Lei do Senado
n" 255 e 279, de 1989,
-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 255, DE 1989
(Tramitando em conJunto éom os Projetes
de Lei do Senado n~ 193 e 279, de 1989)

PARECER, sob n' 48, de 1990, da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidade.
-3PROJETO DE LEI DO SENADO
Ne 279: DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projeto_s
de Lei do Senado n9s 193 e 255, de 1989)
Discussão, em turno" únicO ;-do Projeto de
Lei do Senado n~" 279, de 1989, de autoria
do senador Márcio Lacerda, que altera os
arts. 32 e 34 da Lei n~ 6.697, de 10 de outubro
de 1989, que institui o C6digo de Menores,
dando-lhe nova tedàção na conformidade da
ConstitUição Federal em seu capftulo VIl,
arts. 226, § Y; e 227, caput, tendo
PARECER sob n• 48, de 1990, da
.....,.. C_QmiSsãQ Ternporál"ia, pela prejudicialidade.
O SR, PRESIDENTE (Edison Lobão)E_stií: encerra4a a sessão. ~
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5
minutos.)
ATO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO
N• 003, DE 1990

O Primeiro~Secretário do senado Federai,
usando da competência que lhe confere o art.
_137, do Ato n? 31, de 1987, da Comissão
Diretora e considerando o disposto no parágrafo único do art. 87 do Decreto·Lei n?
2:300, de 21 de novembro de 1986, alterado
pelos Decretos-LeiS n 9' 2.348, de 24 de julho
de 1987 e 2.360, de 16 de setemOro ·de 1987,
resolve:
_o
_
_Art. 1~ Os Iirriites previstos nos arts._lS,
19, 76, 88 e 1n do Ato n' 31, de 1987, da
Comissão Diretora, sã_p fixados nos valores
constantes da tabela anex:a, parã vigorar a
partir de 1'~- de abril de 1990.
Art. 2~ Este Ato central em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam~se as dispoSições eiiJ.
contrário.
Brasília, 2 cre-aJJrH Oe 1990. -MendesCanale, Primeir_El_":_~~cretário.

Discussã:o;-em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nv 255, de 1989, de autoria
do Senad_or Nelson Carneiro, qo:e institui o
Código de Menores e dá ou..tras providências,
tendo
ANEXO D.Q ATO DO PRIM-ElRD·SECRETÁRIO
N• 3, de 1990
Artigo

Item

Novo Valor (Cr$)

1-a

5.900.239,00
59.002.395,00
59,002.395,00

1-b

I-c
18

11-a
11-b
II-c

19

I
II

76

-

19.667.465,00
7.866.986,00

88
117

1.376.648.00
'39,334.930,00
39,334.930,00
393,349,00
59.002,00

lil

EXTRATO I>E TERMO OE AOITIVO
Espécie: SegundO Termo Aditivo ao Con·
trato n" 095/86. celebrado entre o SenadO Fe-

1.376.648,00

dera[ e a Empresa Brasileira de Correios e
Telegrafos. para pre~tação de serviços de ré·
binfenro. tran:-portc.:s e distribuição. em âmbito naciom11. de objetos urgentes do Senado.

Abril de 1990

Objeto: Alteração da rectaçâo da Ciáusula
Décima do contrato. originário:Data da AssinaiUfã;-23-02-90~
Signatários: Pelo Senado Federãl: Dr. José·
PaSsos Pórto, 'ÓiÚ:Íor·Geral. Pela ECf: ADtdnio Veiga Roldão, Diretor de Marketing,
e Jorge Eduardo. Martins Rodrigues, Diretõr
Regional.
Espécie: Terceiro Termo Aditivo cOntrato
008/88, celebrado entre o Senado Federal
e a Empresa Brasileira de CorreioS e Telegra;. fos, para prestação de serviços de entreg'\
especial d~ documentos- SEED._
'---'
n~

Objeto: AlteraÇão· da redação da alínea b
da CláUsula Sexta e alínea f da cláUsula DéCíma do contrato originário.
- Data da ASsinãtun~: -15~Õ2~96.
Signatários: Pelo Senado Federal;· Dr. N~
rione Nunes Cardoso, Diretor~Geral effi_
exercício. Pela ECT; Francisco Tavira doS
SantOs Filho,-Diietor-Adjurito.
Espécie~ PrimeirO Termo Aditivo ao Coõtrato n9 019/09.Contratada: São 'ª_!:'ai_O~gailiza_ção" S/A
,
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorro,gaÇ.ãõ_, por 01 (um) ano, ·do
Cõntrato n~ 019/89.

crédito ·pelo -qual correrá a despesa: à cont.l
do Programa de Trabalho
01.078.04ÍS,2004/000!, Natureza da Despesa
3490-3964/0.
.
..
Empenho: Foi eirütida a Nota de empenho
n' 0016610, de 23-02'90:
·
-- ·
.V~lor Goi:üi-atual: Estimado em cf$
400.000,00 {qu3tioceilios mil cruzeiros): - --Vigência: 01-01·90 a3H2·90.
Signa~árlo5:: Pelo.&_enad.o. F_eí;leral: I? r. Jo~~
Passos Pôrto. Pela Gontraiada: Dr. Sud_ár:io
Salles.
-"--- Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Con· .
trato n~ 111187, celebrado entre o Senado Federal e a Companhia de Etetricidad~ d~ Brasília - CEB referente ao_ fornecimento de
enel-gia eléidca 8.o-Se.n"ado, naS deperidênciaS
do Anexo II, Ar Condícionaâo ..
Objeto: Alteração da r~dação _da _CiáusQ~lil .
Quait~ dq contrato origiháfío.
- ~ -Data da AsSinatura: 12-04-9o'.
-sigõatáí-iOS! Pelo 8-e.riâCIO -Fecterat: Di. JOSé
Passos Pórto. Pclã.- C"EB: Wãlter Flores d_e
Meto e A!ltônfo ç~:zar ~ánuzzi. -- .
E~spécie: -Tei-CeitO. TermO _Aditivo aó- Càó~ ·
trato n~ 112!87 1 celebr~do e_ntre o Senado Fé·
derat Companhia de Eletricidade de Bra:
sília - CEB i-eferente a foÍ'õecimerito de
energia elétri.cã a,O SenádQ., nas dependênciáS ·
do Anexo II, blocos_ A; B e C.
. _·
Úbjeto~ ·Alteração_ dà rêdaçãó _dÍi Clásuia
Quarta do contratO origiilário.
D3ta da Assinatura: 12~04-90.
Signatarios_:- Pelo $enado Federài: -Dr. José.
PaSs-oS Pórtõ ..,Pela CEB: w·a-lter FlOres Qe
Melo e António Cézar Janu_zzi.
Amaury Gonçalves Martins, Dir:etor da
Subsecretaria de Administração de Material
·
·
··e PatrimôOiO. ·

e
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RESOLUÇÃON' 13, 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 Estado de São. Paulo - LFTP, em substituição de igual
número de títulos emitidos a título de antecipação da receita.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 31·3-90 no art. 1' desta resolução, na
pág. 1137.
Onde se lê:
4.500.000.000 (quatro milhões e quinhentos milhões)
Leia-se:

4.500.000.D1JO (quatro bilhões e quinhentos milhões)

SUMÁRIO
1- ATA DA 39' SESSÃO, EM 24 DE
ABRIL DE 1990

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Discursos do Expedfente

SENADOR POMPEU DE SOUZA-

O SR.. PRES(D ENTE -

Resposta à

questão de ordem suscitada em sessão an·

terior pelo Sr. Ronan Tito, concernenu

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA.

à vacáncia da Presidência da Comissão
de Assuntos EconômiCos do Senad-o.

pela ordem - Considerações ao assunto
tratado nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE -=-AcOUliinento
quanto â convocação de reunião da Comissão pelo seu Vice-Presidente.

SENADOR RAIMUNDO LIRA -

SENADOR :HUMBERTO LUCENA.

InterpOSiçãO de recursos à Comissão de
Constituição, Justiça e Cídadania da deci~
são da Presidência à questão de ·ardem
do Sr. Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE- Aduzindo outras considerações à questão em face dos
argumentos expostos pelo Sr. Raimundo
Lira.

- Qu~stionamentos sObre o desdobramento sócio-económico do Plano de Estabilização económica.

SEN, pela ordem - Observância da átri~
buição do Vice-Presidente para convocar

Prinieiio mês da administração Fernando
Collor. Pronurlciamento do Instituto dos
Arquitetos do Brasil sobre a gravidade
de problemas nacionais, em particular a
reforma urbana.

SENADOR JOÃO MENEZES, como
Líder- Efeitos do Plano Brasil Novo.

reumão da Comissão destinada à eleição
do seu presidente.

SENADOR JORGE BORN:HAU·

SENADOR JORGE BORN:HAU·

SEN. pela ordem -Sugestão à ~reSidên·
cia do Senado relativamente à q~estão objeto de aprecição nesta oportunidade.

SENADOR JARBAS PASSARINHO, pela ordem- Consideraç_ões rela·
tivas à sugestão do Sr. Jorge Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE -

Resposta â

solicitação feita pelo Sr. Jorge Bornhau- ·
sen.
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EXPEDIENTE
CENT110 OIIÁFICO DO SENADO F'EDEIIIAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA - .
Dirc~tor

Executivo

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUlZ CARLOS DE BAsTOS
Diretor Industrial
FLO~IAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

SENADOR JORGE BORNHAUSEN, pela ordem- Concessão do prazo
referido no § 4" do art. 88 do Regimento
Interno para preenchimento do cargo de
presidente da Comissão.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, pela ordem -Comentários, na
qualidade de Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
a questão objeto' de debate.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, pela ordem - Tornando sem
efeito questão de ordem levantada por
S. Ex\ em sessão anterior, relãtivamente
ao provimento do cargo de Governador
de Roraima.
SENADOR JAMIL HADDAD, pela
ordem - Data do comparecimento ao
Plenário do Senado da Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello.

O SR. PRESIDENTE - RespoSla ao ·
Sr. Jamil Haddad e às questões de ordem
suscitadas pelos Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Alexandre Costa, em sessãO ante·
rior, concernentes ao provimento do cargo de GóvernadOées do-DiStrito Federal
e do Estado do Ámapá, respectivamente.
1.2.2- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 32/90,
de autoria do Senador Mário Covas, que
dispõe sobre a proteção do mercado de
trabalho da mulher nos termos do art.
7~, XX, da Constituição Federal, e dá outras providências.
1.2.3- Apreciação de Matéria
-Indicação dos Senadores Nelson
. CarneirO, JarbaS Passarinho e Antonio
Luiz Maya para integrarem a delegação
brasileira que deverá participar do Seminário "Meio ambiente global'', a realizar-se em Washington, de 28 do corrente
a 2 de maio. Aprovada.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9193/89,
que dispõe sobre o estatuto da criança
e do adolescente, e dá outras providên. cias. (Tramitação em conjunto com os_

~DO COOIGIIESSO NACIOIIIAL
Impresso sob a responubd•do~de da Meu~ do Sen.to Fedet•l

ASSINATURAS .
Semcslral ············~············-·~----·~~_::_:--.:_-:_······u·~·-··~-.._ Cr$1..10~~

ProJe-tas de_ Lei do Senado n° 1255 e
279/89). Em fase de discussão (6• sessão),
após usarem da palavra os Srs. Mauro
Senevides, Mário Maia, Antonio Luiz
Maya, Leite Chaves, Jutahy Magalhães,
Carlos Alberto, José Fogaça e Cid Sabó_ia
de Carvalho.
-ProjetO de Lei do Senado n" 255!S9;
que inStitui. o Código de Menores e dá
outras providências. (Tramitação em con·
juntO com os Projetas de Leí do Senado
n"1 193 e 279/89). Em fase de discussão
(6' sessão).
·
-Projeto de Lei do Senado n" 279/89,
que altera oS arts. 32 e34 da Lei n'' 6.697.
de 10 de outubro de._l979, que institui
o Código de Menores, dando-lhe nova redação na -conformidade da Constituição
Federal em capítulo VIL arts. 226, § 3".
e 227, Caput. (Tramitação em conjunto
com os Projetas de Lei do Senado n•• 193
e 255!89). Em fase de discussão (6' sessão).
1.3.1-- Discussão após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃODando conhecimento à Casa d'e projeto
de lei, de sua autoria, que dispõe sobre
ã venda de terras das pessoas físicas e
jurídicas em débitos com a União, dandolhes destinação social e dá outras providências.
SENADOR JOÃO MENEZES-Homenagem de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Rui Guilh_erme. Paranatinga
Barata.
~ SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG~- Potencialidades turística\ do
Estado de Sergipe .
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-I;:leiÇã"ci-do Engenheiro Antônio Carlos
Tatit Holts para Presidente do ConSelho
Intergovernamental do Programa Hidrológicõ da Unesco, em Paris.
SENADOR CARLOS ALBERTO Telegramas recebidos de Prefeitos e Presidentes de Sindicatos do Estado do Rio
Grande do Norte sobre o quadro da prolongada estiagem que atinge aquele Estado .

SENADOR NELSON WEDEKINCampanha da Fraternidade sob título
"Mulher e home~,_.imagem de_ Deus".
SENADOR MARIO MAIA- Conse~
qüência do plano de estabilização económico do Governo Fernando Collor, na
região Amazónica.
SENADOR MAURO BENEVIDES~
__:Os efeitos das modificações ocorridas
na estrutura organizacional da administração direta e tndireta da UniãO, pelo
plano Brasil Novo, no Estado do Ceará.
1.3.2- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
n'' 16/90.

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N• 53, de 1990
3- PORTARIA DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
N•7DE 1990
4- ATASDECOMISSÓES
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
- 7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

SUMÁRIO DA ATA DA 31' SESSÃO,
REALIZADA EM 4-4-90
Retificac;ão
Na publicação do Sumário,(eita no
DCN II, de 5-4-90, na página 1159, z~colu

na, no item 1.2.3 ...... Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos Deputados
Onde se lê
Projeto de Lei da Câmara fi\' 7.390 .(n"
3.979/90, tia Casa de origem) ...
Leia-se:
Projeto de Lei da_ Câmara n~ 7/90 (n9
3.97_919_0, na Cas~ de origem) ...
7
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Sessão, em 24 de abril de 1990

Sessão Legislativa Ordinária,
da 48• Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Cariúdro, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya.
ÀS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
A .
J
Leopoldo Peres- Ro nald o ragao- arbasPassarinho-AntonioLui:zMaya-João

nheiro Carlos Chiare IIi, que está se restabelecendo, segundo estou sendo informado, e até

queroconsígnaraminha,e-creio-anossa
sa tisfa,..3~ 0
"<

·

-

-

Castelo- Alexandre Costa- Edison Lobão O chefe 'do Governo é Uma presença oni- Chagas Rodrigu'es - Hii.go Napoleão _
presente e, ao mesmo tempo, inexistente co-

Afonso Sancho - Cid Sab6ia de Carvalho
-Mauro Benevides -...Carlos Alberto _
Raimunáo Lirã- Marco Mã.del- Ney Maranhão - João Lyra - Alban9 Franco _
Francis-co R"ollembég - Lourival Baptista
- J utahy Magalhães - Ruy Bacelar _José
Ignácio Ferreira -João Ca\mon ..__ AfOnso
Arinos - Jamil Haddad - Mata Machado
-- Mauro Borges _ Pompeu de Sousa _
Maurício Corrêa- Meira Filliõ -LOuremberg Nunes Rocha- Mendes Canale _ Rachid Saldanha Derzi- Leite-Chaves_ Affonso Camargo- Jorge Bornha"usen ~ birceu Carneiro_ Alberto Hoffmann.
OSR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
- A lista de presença acusa o compareci·
menta de 39 Srs. Senadores. Havendo número regimental~ declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O SR. :PRFSIOEN'tE-(AntOriio Luiz Maya)-O Expediente IicJo vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
Pompeu de Sousa.
O SR: POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscrito há 4 ou 5 sessões consecutivas
sem conseguir falar, aprisionado na Presidência onde está presentemente V. Ex·, finalmente hoje con~igo obter essa oportunidade.
Tinha um vasto dossiê para apresentar hoje
náo o trouxe- de matéria jornalística sobre
as quais pretendia fazer comentários a propó·
sito do Governo ou, melhor, do desgoverno
que assola este País. Os Ministérios estão po·
sitivamente em algum lugar ignoto, porque
não se ouve falar deles, não se sabe oada
sobre eles, não se sabe o que estão fazendo,
, embora diminuídos de 27 para 12. O fato
é que, desses 12, só ouve falar na Sr~. SuperMinistra da Economia, da Fazenda e do Planejamento- e, acrescento, subúrbios, arre·
baldes, entornas e periferia- pela sua plenitude em matéria de economia. É a S~ Ministra da fazenda, Planejamento, Economia, subúrbios, arrebaldes, entornas e periferia.
Afora S. Ex', não se ouve falar de mais ninguém, a não ser da doença do nosso campa-

mo Chefe de Governo, como Presidente da
República; porque, na verdade, Sua Excelência continua a desenvolver os mesmos artifícios histrióOLGos~que desen-volvia quando
candidato. Sua Excelência continua representando, representando sem cessar. tal como representara durante toda a fase da candidatura, o que aliás, feZ com que tivesse q
êxito de enganar e se fazer eleger pelas suas
próprias vítimas, porqUe temos, aqui, um caso único em que o carrasco foi escolhido e
eleito entusiasticamente pelas suas pró'prias
vítimas- coitaOãsl ....::...., que até hoje não desco..briram que serão suas Vítimas_. Costumõ
dízer que ou Sua Excelência trai Os seus patrocinadores para ficar com _o~- seus eleitores
-então fará um Governo admirável - ou
tfai os ·seus eleitores para ficar com os seus
patrocinadores, o que tornará o Governo
abominável. Acredito muito mais que Sua
E1ccelência seja "fiel aos seus patrocinadores
do que .aos eleitores.
Mas o fatO, Sr. Presidente, é que a capacidade histriônica de Sua Excelência é inesgotáveL E a cada dia o Presidente arma um
novo númerÕ circepse. Existe agora, na cidade, se não me engano, um Circo Mágico de
PortugaL Mas o que é esse pobre circo com·
parado ao que se vê? _Na verdade, e:- oBaroun
Circus, o maior do mundo! Sua Excelência
tem um repertório inesgotável! Cada dia há
um número circense novo! ·A cada dia Sua
Excelência se esmera mais em espetácutos
de trapezismo, contorcionismo, tod3.s as atrações circenses! Em fins d~_ semana, então,
há números especiais, aos s-ábadOs e domin·
gos!
.
. ____ ...
Outro dia, o meu colega, Jornalista Carlos
Chagas, num comentário ~-e t~levisão, assinalou as proezas que Sua Excelência tem feito.
A propósito da proeza que fez para comemorar, por duas vezes, na área da Aeronáutica: primeiro, yestiu-se de Rambq_, na ponta
do Pa~. na área dos ººnt_rªband_os de minérios e dos índios Yanomami; segundo, pilotou
um F 5 - B, como um palato de caça inexce~
dível. Não o acompanhemento durante o percurso só o vimos entrar e sair do avião.
Observando isto, disse Carlos Chagas com
bastante propriedade, que falta, agora, ele
homenagear a Marinha, o que faria instalando-se no porta-aviões Minas Gerais, de onde
comandaria uma operação naval e pernoi· -

taria ou fazendo uma incursão submarina
num submarino talvez atómico, uma vez que
sua Excelência não é afeito a convencionalismos. Continuando. Carlos Chagas diz, ain·
da corri bastante propriedade, que felizmente
Sua Excelência extinguíu o SNI - Serviço
Nacional de Informações- Caso contrário,
qualquer dia homenagearia o SNI saindo pe·
las ruas vestido de espião ou, talvez, de Sher·
Jack Holmes. Não saiu, ainda não. Mas pelo
que tomei conhecimento agora. num jornal
de televisão, na hora do almoço, Sua Excelência não deu uma de Sherlock Holmes mas,
pelo menos, de xerife, como suplente de Roineu Tuma. Foi ao supermercado apurar se
os preços da cesta básica estavam realmente

bás.icos.
Meus amigos, é esta a triste situação a que
estamos sujeitos, com um Presidente que não
preside, representa.
Sr. Presidente e, Srs. t)enadores, não quero
prolongar mais esta .--:'que já vai longa exposição de facécias, de assuntos facetas,
e tratar de um assunto sério.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. E)t'
um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA - A não
ser que o nobre Senador João Calmon pretenda apartear-me, o que muito me honra,
s. __Ex, levantou o microfone e suponho que
pretenda fazê-lo. Com muito prazer, nobre
Senador João Calmon.
O Sr. Jotio Calmon- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, V. EX' sabe que me inspira
uma enorme admiração.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Recfproc.a.
O Sr. João Calmon tre ....

•.. por ser um mes-

O SR. POMPEU DE SOUSA- Reciproca,
meu caro·.

O Sr. João Calmon - ... de jornalismo,
um homem que teve uma trajet6ria lumine~
sa...
O SR. POMPEU DE SOUSA- MUitO obrigado.
O Sr. joão Calmon- ... na história da cominicação social no Brasil. Lamento discar
dar de algumas das afirmações que V. EX'
fez no intróito de seu discurso,_ quando se
referiu à "capacidade histriónica" do Presidente Collor e aos "seus números circenses~>
-estou citando textualmente as suas palavras - que Sua Excelência teria realizado
nas primeiras semanas d~. seu Governo.

•
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O SR. POMPEU DE SO_USA- Com maes·
tria, aliást

O Sr. João Calmon- Devo lembrar, nobre
Senador Pompeu de Souza, com referêncía
ao vôo num avião de caça supersónico entre
Brasília .e Rio de janeiro, que o Presidente
Fernando Collor -sequei" fOfo pioneiro nesse
·gênero. Na primeira página do Jornal doBrasil de hoje há o registro do vôo realizado
num caça americano, no Rio de Janeiro, um
F 100 Thunderbird da Frça Aérea dos Estados Unidos, com velocidade supersónica, inclusive provocando o estouro de rompimento
da velocidade do som, característico de vôos

desse tipo. Há apenas uma diferença: en-

empenho em defend~~ um governante no
qual V. Ex' acreditã ..:.., _espero que acredite
por mais alguns dias, pelos menos - tal como, de um modo geral, ~eus eleitores ainda
acreditam. Estou, realmente, registrando o
fato de Sua Excelência estar com suas capacidades ilusionísticas admiráveis, tão admiráveis como a de David- Copperfield, que, aliás,
o convidoiu agora há pouco -os jornais noticiaram - para atravessar {não me lembro
qual foi) uma cachoeira sem corda. Sua Exelência é capaz de atravessar, é capaz de tudo.
Na verdade Sua Excelência, a cada dia, assume esse papel perante este País, perante a
platéía, perante as arquibancadas que o elegem - e ainda não se desiludiram com Sua
Excelência, mas vão se desiludir mui.to brevemente, meu nobre amigo e qurerido colega,
Senador João Calmou.
Antes de dizer isso, eu gostaria de assinalar
que a diferença "entre o Presidente Fernando
Collor de MeJo e o ex-Presidente Juscelino
Kubitschek era que este era um ser humano,
tanto que·voou e tudo o mais, ao passo que
o primeiro é um ser sobrenatural, fazendo
números CirCei_l~~s p_or dia, com atra_ç_Q_es especiais de fim de semana; ao passo que o
segundo tratou de governar.

quanto o Presidente Fernando Collor, depois
da viagem, não sentfu- nada de anormal, o
Presidente Juscelino Kubitschek, segundo o
Jornal do Brasil de hoje, ficu tonto, passOU
mal, teve uma alta na pressão arterial e até
consultou o seu médico, Aluísio Salles, que
lhe prescreveu repouso imediato. Ao deixar
o avião, JK foi franCo: "Foi terTíVel", resumiu. Nobre Senador Pompeu de Sousa, diante dessa comparaçâo- entre o jovem Presidente Fernando Collor e o Presidente Juscelino Kubitschek, seria temerário considerar
o episódio de domingo último _um "espetáO Sr. Jamil Haddad - Permite-me um
colo circense". Realmente Sua Excelência
aparte, nobre Senador Pompeu de Sou_sa?
tem uma idade que também já tivemos há
algumas décadas e tem demonstrado a sua
O SR. POMPEU DE SOUSA - la Jazer
extráordinária capacidade física. Sua Exceum breve discurso, mas receio que acabarei
lência é um atleta, pratica esporte, mas sem
fazendo um longo pronunciamento em fun·
nenhuma preocupação- de exibicionismo.
çãO dos aparteantes, o que muito me engranNão é Sua Excelência o único Chefe de nadece e gratifica:- -ção, na HistóriaConterit-porânea, que pratica
Ouço, com piazer, o aparte do nObre Sena·
perigosos esportes, que gosta de participar
de arriscadas competições esportivas. Creio . dor JamH Haddad.
que V. Ex' carregou muito rias ii:iitas-ão fazer
O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
um cometário no intróito do seu discurso,
Pompeu de Sousa, a colocação que temos
na tarde de hoje. Lembremos, nobre Senador
feito IieSta Casa é de que o Presidente tem
Pompeu de Sousa, que o Presidente Collor
todo o direito, como pessoa física de praticar
já realizou uma extriordinaria proeza, sem
seu esporte, de correr riscos. Porém, como
·dúvida nenhuma. O Brasil enfrentava uma
Presidente da República, atos perigosos po·
inflação aterradora que girava em tomo de
80% em um mês_, Sua Excelência venceu a · dem criar, em razão do que não desejamos,
uma crise institucional séria neste País. Eninflação, não estou certo que chegou a derrutão; é preciso que Sua Excelência se compebá-la a nível de zero por cento, _ou _0,5%,
netre de tudo isto que está fazendo agora
ou 19, mas, realmente, o grande juiz numa
e Cfiiê--riãó-- feZ no passado. Sua Excelência
democracia, que é o povo, já o -julgou, e
nunca, na realidade, no passado, teve atitude
pesquisas de opinião pública recentes deextremamente perigosas corno está tendo
monstram que Sua Excelência tem um índice
atualmente, nunca andou a cento e sessenta
de aprovação superior a 70% Sinto-me no
quilómetros na contramão, numa Kawasaki,
dever, para ficar em paz com a minha consquando não era Presidente da República,
ciência, de intrometer-me no discurso de_ V.
quando era prefeito de Maceió ou quando
Ex~ - mestre do jornalismo brasileiro - a
era Governador do seu Estado. De maneira
fim de fazer esses reparos, pois cie"io que
que não há dúvida _nenhuma de que o proble·
diante do quadro extremamente grave .que
ma é exibicionismo; isso é claro e tranqüilo.
estávamos enfrentando, a relaidade do Brasil
Ca"uSou~m.e-espécie- a nOtícia- da sua ida no
de boje. nos permite alguns prognósticos, alsupersónico- ao Rio de Janeiro, porque um
gumas previsões otimistas --e- animadoras.
avião de carreira faz o perCurso em 1 hora
Desculpe-me, mestre Pompeu de Souza, esta
15 e -minutos. A informação foi a de que o
invasão no seu disc_urso.
aV!ào-levou 1 hora e riieia - o supersónico
....::. para chegar ao Rio de Janeiro. Não sel
O SR. POMPEU DE SOUSA - Nobre
s-e Sua EXcelêllcTa fOí de planador ... A pessoa
Companheiro, Colega e querido arnigq Senador João Calmon, longe de desculpá-lo, devo
para pilotar ou para estar dentro de um superagradecer o aparte de V. Er-, pois só. ilustra· sóniCO, levã meses se preparando dentro da
qualquer pronunciamento neste plenário. EU · _ escOla de Aeronáutica, para se preparar para
gostaria de dizer a V. EX' que louvO _o_ seu . as --variações que ocorrem quando a pessoa ·
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rompe e harreira,do som. E _geralmente acontece o que falou o nobre Senador João Calmoo ainda há pouco: quando o Presidente .
Juscelino Kubistchek andou também se sentiu maL É normal. Como diz a imprensa:
o normal é se sentir mal. Então, quero dizer
a V. Ex• que fui sabedor agora, pelo noticiário
de televisão, de que Sua Excelência agora
virou ''garoto propãganda" também; foi fazer
compras no Carrcfour. Se Sua Excelência só
fizer compras no Carrefour, tem de saber que
as outras casas comerciais, os grandes super·
mercados de Brasnia vão reclamar, na reali~
dad_e_. porque . .-.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Sua Excelência foi dar uma de suplente do ''Xerife''
Romeu Tuma.
O Sr. Jamil Haddad- Pois é. O que acontece, na realiJ:Iad_e: •. corno tenho dito aqui, é
que Sua Excelência, que foí eleito d_emocrati·
camente, foi _eJI!ito dentro da moldura democrática, esquece-se que deve manter-se dentro dessa moldura, porque o País não pode
viver neste clima. de tensão e de perigo que
Sua E."Gelência vive no momento. Fui atleta,
sempre parti_cip-ei de ativídades atlétíCas,
acho excepcional a pessoa gostar das_atividades_ atléticas. porém o risco, o perigo que
como Presidente da Repúlica Sua Excelência
está enfrentando é incomensuravelmente
grande. Aqueles pingentes da Central do
Brasil que andam em cima dos trens são chamados surfistas. Então,_ o que se co·menta
no Río de Janeiro é que no próximo fiin d,;:
. semana Sua Excelência vai andar cm cima
de um trem da Central, vai fazer surfe num
vagão. A coisa está chegando a um ponto
jocoso, _que não é o que se deve fazer em
relação ao Senhor Presidente da República.
Espero que Sua Excelência coloque os pés
no chão, baixe a bolinha. Há urna informação
de que vai jogar no próximo treino da seleção
brasileira, vai jogar no time principal durante
algum tempo. Mas afinal, é um homem poli·
valente, é o- graqçle atleta, é, na realidade_,
digno de ser e)ogiado como pessoa física não
como Presidente da República, já que os riscos são grandes e Q_ País nã_o_ pode viver esse
clima de risco que Sua Excelência vive.
O SR. POMPEU DE SOUSA -Agradeço
o excelente aparte de V. Ex~, nobre Senador
Jamil Haddad, que ilustra o meu discurso
e assinala o desnível que há entre Sua Excelência O Presidente F~rnando Collor de Melo
e qualquer um de nós, pobres mortais. Eu
mesmo, que nunca fui atleta na vida, sempre
fui um sedentáriO, homem que vive trancado
com livros. nunca pratiquei esporte algum
- e me arrependo muito disso - mas V.
EX' é um desportista famoso. até.
V. Ex• compara com homens um3 figUra
que é de super-homem, uma figura qUe tianscende à condição humana, porgue esse é 9
espetáculo histriónico que Sua Excelência está querendo dar ao Brasil e ao mundo.
Estou conv~ncido de que Sua Excelência
está, n~ re;ilidade, pretendendo rivalizar com
ó Super-man, com o He-man, com o Rambo
e todos esses personagens da mitologia i:JJ~de
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in Hollywood,criados para melhor coloniza-

aqui para fazer graça. Vim aqui para falar
de um assunto sério e comecei entrando por
este outro, porque e_le é tão faceta que nãõ

que é urgentíssima. Tudo isso entre parén·
teses; n·ão está no documento.
É verdade que o Sr. Ministro da Agriculcura está nos prometendo uma reforma agrária-sufgenerais, porque é uma reforma agrária comandada por um membro da UDR-

COJ?Sigo falar SObre ele coffi-certa seriedade.
o que há de sério é que se realizou aqui

que tem o ar. a fisionomia e a postura do

ção dos países periféricos. Meus amigos, meus caros·-ooregas, não vim

em Brasi1ia, até ontem _ e hoje estamos
sendo visitado no Senado. na Câmara, enfim,
nas Casas do Poder Legislativo que att! estas
o Senhor Presidente quer invadir como o lcgislador uno e absoltamente irreformável
"imexfvel'', porque todos os projetas que são
mandados para cá são "imexfveis". A 80'
Reunião do Conselho Superior do Instituto
de Arquitetos do Brasil, entidade que reúne
os arquitetos de todo este Páis, e eles aprovaram um documento que é curto e, por isso.
vou lê-lo. Poderia pe.dir a S. Ex•, o Presidente, que o incluísse em meu discurso, mas
é tão curto que seria de toda conveniência
que os colegas aqui presentes ouvissem o que
eles, os arquitetos de quase todo o Brasil,
denominaram de - inslusive recebi a visita
de seus representantes hoje no meu gabinete
e muito me gratifiquei com ela- eles a insti·
tuJam - diza eu -"Carta de Brasl1ia
Manifesto dos Arquitetos Brasileiros".

prestem muita atenção 3

iSSO- Uffi

jovem

período de Regência. não é nem do Segundo
Império.
4. O melhor aproveitamento dos recursos- na-cionais para atiilgir esses objetivos exige, neste momento, estimular
de maneira responsável as iniciativas da
sociedade e de interesse social, associadas à realização dos planos diretores municipaís, à política de reserva de áreas
públicas, à implantação da infra-estru·
tura necessária e à proteção do património cultural e do meio ambiente pela
sociedade e pelo Estado.
5. As iniciativas de planejamento e
organização territorial exigem ampla
participação da sociedade e, portanto,
a produção e divulgação pelo Governo,
de dados e con_hedmento referentes às
condições reais de vida ur_bana e rural,
bem como de projetas que venham a
ser propostos pelo poder público em seus
diversos níveis.
O Conselho· Superior do IAB, reuni6. Tendo sido desarticuladas as esdo em Brasi1ia em 21~4-90. no trigésimo
truturas de sustentação de atividades cu!·
aniversário de fundação de Brasilia e do
turais, científicas e tecnológicas~ é indisDepartamento do IAB do DF, faz o sepensável a imediata proteção e reativaguinte pronunciamento:
ção dos. recursos humanos. formados du·
1. Pelo respeito à Constituição e
rante longo tempo, e dos conhecimen·
cumprimento imediato de suas deterrnitos, bens e procedimentos que estavam
naçóes, destacando as referentes à polísob sua responsabilidade, de modo a gatica urbana e organização do território
rantir a continuidade das ações e com·
de que depende, em grande parte, a qua·
promissos com a sociedade brasíleira e
internacionais.
lidade de vida e o bem-estar da populaçáo brasileira.
Finalmente, preocupada os arquitetos
brasileiros a dívida externa e a dívida
Neste ponto, faço um pequeno parêntese
públicabrasileíra que comprometem o
desenvolvimento do País. Arquiteto Mipara dizer que realmente isto é um:a verdade
de' evidência solar. Neste País, por falta de
guel Alves Pereira, Presidente do IAB
reforma agrária, a reforma urbana tornou-se
Nacional.
um problema mais agudo e mais urgente do
Aqui vim para ler este documento que eu
que a própria reforma agrária, por causa da
reputo um testemunho eloqüente, da enorme
invasão dos camponeses sem_ terra e sem tra· participação dos arquitetos brasileiros na vida
balho, que se transformaram em párias sem
pública deste País. E eles têm nesse terreno
teta e sem trabalho nas grandes cidades.Feuma posição pioneira nas universidades brasi·
cho o parêntese e volto ao documento dos !eiras. As turmas~ tanto de professores quanto de alunos! que assumem posições mais
arquitetos. ·
2. De repúdio a todo autoritarismo,
avançadas, costumam ser as dos arquitetos.
Sr. Presidente, era esse o objetivo deste
inclusive quando, em momentos de cri·
meu pobre pronunciamento, no início dos
se, considera-se como único caminho de
solução dos problemas que afligem à so·
trabalhos, para que a sessão tivesse um oraciedade.
dor, já que os outros inscritos não haviam
3. O aperfeiçoamento do quadro e
ainda chegado.
das condições sociais dentro dele depenMau caro Presidente, com os agradecimende do desenvolvimento econômmico do
tos pela longanimidade com que V. Exa interPaís. Qu_e ímplica a implantação da re·
pretou o Regiment<? __em matéria de tempo.
forma agrária,. e de modificações na dis(Muito bem!)
tribuição da renda nacional, garantindo
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Muito obrigado a V. Ex•
ganhos reais à população de baixa renda.
Como se vê aí, embora se destacando a _ QSR.PRESIDENTE(AntonioLuizMaya)
importância da reforna urbána, os arquitetos - -Concedo a palavra ao nobre Senador João
continuam a reclamar da reforma agrária,
Menezesf como Líder.
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O SR. JOÃO MENEZES(PDC -PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores. depois de ouvir, com encantamento e prazer, o curto discurso do eminente representante da Mesa.
Senador Po,npeu de Sousa, quero dizer que,
realmente, o Plano Brasil Novo deve ter cau·
sado uma revolução neste País, pois afetou
todos ~s _setores d? vida social, sendo que
o mais. contundente é o que diz respeito à
reforma monetária.
-0 Banco Central foi entregue a um cidadão
muito competente e muito envolvido comessas mudanças financeiras c, por isso, fechou
todas as torneiras por onde se podia escapar.
Essa reforma monetária tem causado uma
celeuma enorme, e o que nós vemos é o que
se diz contra o Plano; é, apenas, a concen·
tração de reclamações contra o fato de terem
ficado congelados os depósitos dos Bancos
e da Caixa Económica. O PMDB fez. bandeira disso. Sem nenhum cálculo, sem ne·
nhum estudo, sem nenhum precedente, resolveu na emenda apresentada, que regulamentava em 50 mil cruzeiros a rctiraàa de -poupança, apresenta, aleatoriamente, um "X~',
calculado em 600 mil cruzeiros em parcelas
de 200 mil cruzeiros.
Então, o Plano enfrentou toda!> as reaçõcs,
todos os dissabores e dificuldades. Tambéin,
co_m_ relação ao desemprego, porque temo~
800 mil funcionários públicos, e em face do
que diz a Constituição e outros dispositivos,
não se vai poder demitir nem cerca de 70
mil funcíonái'iOs. TudO isso está acontecendo;
as mudanças são grandes, o déficit administrativo é grande, e caminha-Para-o equilíbrio.
A luta contra a inflação que devorava tudo
e tomava conta de todos os setores da vida
pública, impedindo qualquer planejamento,
está sendo estrangulada e a ciranda financeira
que estava beneficiando cada vez menor nú·
mero e em contrapartida fazendo crescer o
número de pessoas que vivem em uma miséria crescente, marcha para o ocaso.
Este fato fez com que aparecessem pessoas
achando que o plano do Presidente é ditatorial. Onde estão as ações ditatoriais? Todas
as medidas foram apresentadas, aqui, debatidas, discutidas e emendadas. Que esse epíteto ditatorial viesse do PC do B, do PSB ou
do PCB até admito, mas do PMDB. isso não
tem cabimento. Essa é a prova da· falta de
argumento, da falta de base para se combater
o plano que aí está.
Por outro lado, o próprio PMDB começa
a exacerbar e ofende o Congresso, ofende
os Srs. Senadores e os Srs. Deputados, quando o seu Líder, Deputado Ibsen Pinheiro,
declara aos jornais e isso não foi desmentido
-que se pretendia cooptar os membros do
Congresso parà aprovar a votação deste ou
daquele projeto.
Isso é um fato grave, e é a demonstração
expressa de que há um despreparo do PMDB
para discutir o Plano Brasil Novo. Nnehum
elemento ele traz_, prova nenhuma traz. Agora, por exemplo, o nosso eminente colega,
Senador Pompeu de Sousa, nos deliciou com
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------------------------------------~~~----------as éoisas mais esdrúxulas, com 'as coisas mais
infantis. com as coisas mais sem nexo. Foi

um prazer, e depois do almoço, faz bem e
achamos graça. Teve a coopef-açáo do emi-

nente Senador Jamil Haddad. Mas o nobre
Senador Jamil Haddad é natural, porque S.
Ex• está S'empre com o seu realejo pwnto
e é repetidho a mesmo coisã. é a sua norma
de luta, o seu posicioriamento é o mesmo.
S. Ex• tem um ponto fixo e o defende faz muito bem em defender aquilo que enten-

de, mas não sai desse diapasão abandonando
o principal e ficando no varejo.
Então, o que verificamos em tudo isso é
que há uma falha completa, há um despreparo até, digamos assim, do Congresso. Ao
invés de discutir o Plano, ao invés de mostrar
o que existe de bom e o que existe de errado
no Plano, ao invés de apresentar uma tese
e preparar um assunto para que possa, realmente, apontar os seus erros, não vem falar
que o Presidente anda de supersónico, de
avião, que joga futebol além da prática de
outros esportes.
O que nós queremos e o que o·povo deseja
é o que o Presidente tem feito. O povo está
alegre e está satisfeito com o que o Presidt::nte
faz. Esta é a realidade. As pesquisas estão
a( para comprovar. Não é à-toa, é porque
está sentindo os reflexos que, embora dtuos,
que estão afetando até o nosso própria bolso,
a nossa pátria economia, o nosso sistema de
vida, mas o povo está confiante, porque há
Ul!!a mudança geral e todos estão querendo
imítar o Presidente. Vemos que os Governa·
dores, o Presidente da Câmara, todos querem
imitar o Presidente. Parece que Sua Excelência está agindo certo, e tanto é verdade
9ue todos querem imitá-lo.
Quando um cidadão quer que seus a tos
tenham alguma repercussão_, ele faz alguma
coisa que o Presidente já fez. No Acre, em
Sergipe ou em qualquer outro lugar, a choradeira é a mesma e a imitação é a mesma.
O que não Vejo e o--que não vi até agora
foi alguém trazer fato novo, mostrando tecni·
camente que esse programa na sua parte mo·
netária, na sua parte administrativa, falhou.
Quem pode negar o que o plano representa
na parte económica? Ninguém podenegar D
que está representando, o que está fazendo,
o que está refletindo na parte administrativa.
O déficit público, hoje, quase já não t!:xíste.
Com um mês ele desapareceu. Neste instan·
te, gostaria que aqueles que contestam Sua
Excelência, que o chamam de ditador, que
empregam outros epítetos viessem mostrar
alguma coisa contrária. Quero saber por que
os juros estão lá embaixo, os juros não subi·
ram mais, estão amarrados lá embaixo; isso
ninguém fala, ninguém. exptica, ninguém diz.
Reconheço que o plano é dificílimo; não é
difícil fazé-lo, mas é difícil dirigi-lo. Se o plano for bem dirigido e s~ não houver contrapeso pelo meio ele irá produzir resultados.
Todos reclamávamos da situa-ção em que
o País vivia. Reclamávamos da insegurança
financeira. económica e social. Iriclusive até
o nosso Presidente. o meu amigo, o nobre
Senador Pompeu de Sousa, que do governo

do JâniQ, como velho jornalista do Diári()
Carioca, fazia seus bilhetinhos, hoje está repetindo a história de 40 anos. Mas agora não
deve, apesar de sua rutilante inteligência.
Agora é diferente, agora é a vez do Brasil
Novo. O que queremos é viver a nova reali·
dade. O povo não pode mais viver de an~do
tas. O povo tem que sentir que está sendo
comandado. Ele_ tem que _sentir que há no
comando um governante que deseja acertar,
que precisa acertar e que precisa de cooperação.
--- -Antes de terminar, embora não tenha alcançado o mesmo tempo ocupado por S. E,.,,
o Sr. Presidente Pompeu de Sousa ...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar a campainha.) - Compete à
Mesa esclarecer que V. Ex~ já dobrou o tempo que dispunha como Líder. É o que nos
adverte a cronometragem da Mesa. E não
o adverti antes, porque eu estava sendo obje·
to dos comentários de V. Ex~- comentários
que muito me desvanecém.

O SR. JOÃO MENEZFS - Muito obrigado. V~ _5x" também me causa mui~a alegria
com esta interrupção. E, sobretudo, é muito
difícil V. Ex~ querer que eu fale só por 5
minutos, quando falou 40.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não falei como Líder. Falei como orador
inscrito.
O SR. JOÃO MENEZES - Não vamos
discutir esse assunto, porque não adianta. O
que adianta é discutir o que é válido, e discutir
o plano, sem nos privar da alegre intervenção
de V. EX'

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Mesmo porque V. E:x~ não pode dis.cutir
com a Mesa. O ~eu tempo está esgotado.
Por-isso, peço a V. Ex_~ qu~ encerre.
O SR. JOÃO MENEZES- Vou atender
a V. Ex~ e espero contar com a sua benevo·
Iência citando uma passagem de Maquiavel:
"Teus inimigos !.áo todos que se jul~
gam ofendidos com o fato de estares ocu·
panda o Principado. Do mesmo modo,
não podes ter por amigos os que ali te
colocaram, porque não podem ser satisfeitos como desejavam."
Essa é uma frase intei·eSsanie para eSte meu
modesto final de discurso, sob a batuta e
orientação de meu grande amigo, de quem
sou admirador.() nobre Sep.ador Pompeu de
Sousa. (Muito bem!)
-

Durante o discurso do Sr. João Menezes, o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente
de Secretário deixa a cadeira da Presi·
dência que é ocupada pelo Sr. Pompeu
de Sousa, 39 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Felizes oS amigos do P:rí'11_c:;ipe!
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum·
berto Lucena.

O SR. HUMBERTO L_UCENA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
DURANTE O DISCURSO DO SR.
HUMBERTO LUCENA, O SR. POM·
PEU DE SOUSA, 3' SECRETÁRIO,
DEIXA A CADEIRA DA PRESIDtNCIA, QUE É OCUPADA PELO SR.
NELSON CARNEIRO, PRESIDENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa va(decidir a questão de ordem
levantada pelo nobre Senador Ronan Tito,
relativamente à Presidência da Comissão de
Assuntos EcOnómicos.
O nobre Sr. Senador Raimundo Lira fOi,
na vigência do atual Regimento Interno, eleito Presidente da Comissão de Assuntos Eco·
nômicos, quando integr.ava a Bancada do
PMDB. Posteriorment.e, dela se desligou vo·
Iuntariamente;para se ffifar a Outra legenda
partidária. O Líder do PMDB, requer, por
escrito, ã Mesa, a fixação de data para eleição
do novo Presidente, juntando documento
cOmprobatório do assentimento da maioria
da Bancada de se_u Partido. Continuando na
ComisSão cOmõ" representante dos pequt!nos
partidos, o nobre Senador Raimundo Lira
alega que, eleito Presidente pela maioria da
Comissão, deixou de ali representar um PartidO mas a vontade majoritária da Comissão.
Nesse Sentido oferece esclarecimentos favoráveis à sua postulação.
Cabe à Mesa decidir a questã-o, o que passa
a fazer.
Aprovado em 1989 o atual Regimento ln~
terno, foi constituída a Comissão de Assuntos
Económicos. Entre seus rriémbros foi incluí·
do, por indicação da Liderança do PMDB,
o nobre Sr. Senador Raimundo Lira, depois
eleito Presidente do órgão.
A vigência do atual Regimento pôs termo,
sem decisão, ã rumorosa controvérsia de saber se um membro de Comissão Permanente,
elei_to Presidente, poderia ou não, por indicação da Liderança do Partido a que continuava
filiado, ser afastado da função a que fora ele·
vado pelo voto dos membros do órgão.
Desde maio de 1989, a hipótese passou a
ser disciplinada pelos arts. 79 a 81 do atual
Regimento Interno;
"Art. 79 No início de cada legislatura,
os líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão
para fixar a representação numérica dos Partidos e dos Blocos Parlamentares nas comissões permanentes.
Art. 80. Fixada a representação prevista
no artigo anterior, os Líderes entregarão à
Mesa, nas quarenta e oito horas subseqüen·
tes, as indicações dos titulares e suplentes
das comissões.
Parágrafo único. Recebidas as indica~
ções, o Presidente fará a designação das comissões.
Art. 81. O lugar na comissão pertence
ao Partido ou Bloco Parlamentar, competin·
do ao Líder respectivo pedir, em documento.

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~:l" II)

escrito, a substituição, em qUalquer circunstância ou oportunidade, de titular ou suplente
por ele indicado.
§ 1" A substituição de membro da comissão que se desligar do Partido ao qual pertence o lugar na comissão, não alterará, até o
encerramento ·da sessão legislativa respecti-

va, a proporcionalidade anteriormente estabelecida.
§ 2" A substituição de Senador que exerça a Presidência de Comissão, salvo na hipó·-

tese de seu desligamento do partido que ali
representar, deverá ser precedida de autorização da maioria da respectiva bancada."
Foi entãO fixada a representação numérica
dos Partidos nas ComissõeS: -Permanentes
(art. 79) e designados seus respectivos titula-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai enviar à Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania o requerimento
de V, Ex', sem efeito suspensivo.
Não há, na hipótese, uma- questão constitucional._ Havendo questão constitucional é que
esse recurso tem, pelo Regimento, efeito suspensivo.
Diz aqui, no art. 408:
"Havendo recurso para o Plenário, sobre decisão da Mesa em questão de ordem, é !feito ao Presidente solicitar a
audiêncía-·da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a matéria,
quando se tratar de interpretação de texto constitucional.
-§ l'' --SoliCitada a audiência, fica sobfestada a decisão.
§ 2" O parecer da Comissão deverá
ser proferido no prazo de quarenta e oito
horas, após- o que, com ou sem parecer,
será o recurso incluído em Ordem do
Dia para deliberação do Plenário."
A Mesa decidiu na forma regimental. Não
houve necessidade de invocação de dispositivo constitucíonal.

res e suplentes (art. 80).
Em conseqüência das referidas disposições
regimentais~ parece a esta Presidência fora
de qualquer dúvida:
, .
1 -o lugar na Comissão pertence ao Partido ou Bloco Parlamentar (art. 81);
2 -O Líder poderá pedir "em documento
escrito, a substituição, em qualquer circunstância Ou- oportunidade, de titular ou suplente
por ele indicado" (art. 81, caput);
3 - a substituição do membro que se desligar do Partido ao qual pertence o lugar na
Comissão, não alterará a proporciánalidade
O SR. RAIMUNDO LIRA - Ma<> o que
antes estabelecida, até ao encerramento da
invoquei no requerimento anterior -a V. Ex~
respectiva sessão legislativa (art. 81, § lo);
foi que a Constituição considera como invio4- a substituição de Senhor que exerça
lável o mandato eletivo. E aconteceram dois
a Presidência da ComiSsão e-que contínua
casos aqui na Casa, do Primeiro Vice-Prefiliado ao Partido que o indicou, depende
sidente do Senado, que saiu do PMDB para
de prévia autorização- da maioria da respeco PDT e que, segundo interpretação da Lidetiva bancada partidária ( art. 81, § 2~) para
rança, o lugar pertencia também ao PMDB,
ser atendido o pleiteado pela Liderança. Coíe do Sr. Senador Mendes Canale, 1~ Secrebe-se assim o arbítrio do Líder;
tário da Mesa que saiu do PMDB e ingressou
5 -se o Senador eleito Presidente, como
no PSDB.
integrante de um Partido ou Bloco PartidáA questão que levantei foi constitucional,
rio, dele se desligar voluntariamente, perderá
da inviolabilidade do voto, considerando que
o cargo, sem necessidade de autorização da
o Plenário da Comissão é a extensão do Plemaioria da respectiva bancada (art. 81, § 29)
nário do próprio Senado Federal. São 25 Srs.
desde que o requeira o reSpectivo Líder.
Senadores que compõem aquele Colegiada,
A conclusão se impõe ainda diante do fato
'e que tem, segundo a própria.Constituição
de serem também as direções das Comissões
Federal, podere::; para aprovar lei terminativa
Permanentes distribuídas, no começo da le- e lá nãquele Colegiada são representados togislatura, pelos Parfidos e Blocos Partidários,
dos os Partidos.- se v. Ex• toma essa decisão
sem que essa prática tenha encontrado até
que, inclusive, não está prevista no Regimenhoje qualquer oposição. O desligamento vo·
to, está infringindo uma questão constitucioluntário do Presidente de uma Comissão Per·
nal. Eu peço, portanto, que seguindo a tradimanente importaria em quebra dessa tradiç-.io- conforme falou V. Ex•, que a minha
cional proporcionalidade.
permanência na Presidência quebra a tradiEm conseqüência, defiro o pedido do no·
ção, eu digo que não quebra, porque já houve
bre Líder do PMDB e convoco a Comissã.o
um precedente aqui, com a Comissão do Sr.
de Assuntos Económicos para a eleição de
seu Presidente às 10 horas de quarta-feira, -carlos Chiare_lli- peço que V. Ex~ aceite
-o meu recurso cbm efeito suspensivo.
25 do corrente-, qa sala de reuniões da dita
comissão.
O SR.-PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
É a decisão da Mesa.
- Eu_explico o equívico em que V. Ex• incide. O ri.ovó Regimento incluiu esse§ z~. exaO Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente,
tamente por causa do problema do Senador
, peço a P:alavra para uma questão de ordem.
Carlos Chiarelli. S. Ex· colltinuava no mesmo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
partido, dele não se desligou; o Partido é
- Concedo a palavra a 'V. Ex'
que discutiu a viabilidade de ele continuar
O SR. RAIMUNDO LIRA (PRN- PB.
ou não_ na Presidência. Foi um debate que
Para questão de ordem. Sem revisão do ora- se travou dentro do Partido; repito, ele não
dor.) - Recorro da d_ecis~o de V. Ex' à Cosaiu do Partido. A hipótese de V. Ex• é difemissão de Constituição, JUstíça e Cidadania.- rente, V. Ex• deixou o Partido: isso ocorren"
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do, o Líder pode pedir a suóstituição de V.
Ex•, é inteiramente diferente.
A comparação a que V. Ex• se refere entre
os membros da Mesa e os membros da Comissão é difáente inclusivé porque, no caSo, não
houve requerimento de afastamento da VicePresidência ou do Senador que se desli,gou
do Partido, como também não houve requerimento de afastamento do 1~ Secretário.
-Não tendo _havid.o nenhum requerimento
nesse sentido, a Mesa não poderia ex-officlo
afastar o Senador. Para isso é que existe o
Líder. O Regimento exige que haja a inicia·
tiva do Líder. Se o Líder concorda, não há
de ser o Presidente da Mesa que vai tomar
essa providência.
No caso de V. Ex", houve um requerimento
formulado pelo Líder do Partido a que V.
Ex• pertencia.
O SR. RAIMUNDO LIRA- Sr. Presidente, não houve esse requerimento, porque o
problema foi resolvido a nível de Mesa. V.
Ex' mesmo participou e pacificou o-clitria ciue
havia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O clima é uma coisa, o requerinlenfo é
outra, Senador.
O SR. RAIMUNDO LIRA- Quero-dizer
a V. Ex' o seguinte: no acordo de lideranças,
na divisão das Comissões desta Casa, a Co·
missão do Distiito Federal, por acordo de
cavalheiros, ficou com o PDT. E o candidato
foi o Senador Maurício Corrêa.
No entanto, o Se'nádor Mauro Benevides,
utilizaiido de um direito que tinha de se candidatar livremente- como esse direito pertencia a qualquer Senador da Casa - candida·
tau-se. Disputou com o Senador Maurício
Cortêa num pleito democrático, ganhOu a
eleição e, no entanto, não me -consta que
o Líder, Senador Maurício Corrêa, tenha recorrido dessa decisão porque a Comissão pertencesse ao PDT.
Estão aqui os dois protagonistas deste episódio. Então, eu não posso aceitar, porque
considero isso uma cassação. V. Ex• foi pressionado sistematicãmente pelo Líder do
PMDB- isso eu presenciei, S. Ex• foi várias
vezes no seu gabinete - e V. EX!' sabe que
o Regimento Interno da Casa é um regulamento interno, mas há questões muito maiores: no_ momento em que ele conflita com
a questão constitucional, não tem validade.·
Inclusive, nesse capítulo, não está nem pre·
vista a saída do Vice-Presidente. Isso quer
dizer que o Vice-Presidente é intocável. O
regimento foi tão mal elaborado- que- nem
previu a saída do Vice-Presidente, que está
aqui ao meu la~o.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Respondo a V. Ex~ No caso da Comissão
do Distrito Federal, o nobre Senador Maurício Corrêa não interpôs qualquer -recurso
e aceitou a decisão do Plenário da Comissão.
V. Ex' não está impedido de comparecer à
reunião para eleiçãO do novo Presidente da
Comissão. de Assuntos Econômícos e ser eleito Presidente, mas não mais como represen~
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tante do PMDB, e sim conio representante
do Partjdo a que V. Ex• estâ hoje filiado.
Embora esteja destinado ao PMDB, se a
maioria da Comissão entender o contrário.
a ele terá que se render o Partido, qualquer
que ele seja.
Quanto à pressão, nobre Senadõr, V. EX•
sabe que muitas pressões, tanto de um lado
quanto do outro, todos nós sofremos, mas
a Presidência procurou colocar a questão

dentro do Regimento. O texto do art. 81,
§ 2~', foi exil.tamente para resolver a questão
surgida com o problema do Senador Carlos
Chiarelli. Se S. Ex• continuasse no Partido,
para que fosse destituído seria preciso que
a maioria absoluta do Partido indicasse a sua
substituição. Mas, no· caso de ele ter deixado
o Partido, não era necessário isso- bastaria
a indicação do Líder. No caso atual desne~
1
cessária -Seriã a indicação da maioria da Co~
missão. V. Ex• concorrerá à eleição e será
reeleito se assim decidir a maioria.
O Sr. Jorge Bornhausen- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O Sr. Presidente (Nelson Carneiro)- Tem
a palavra V. E~

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL SC. Para uma quest~o de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, devo dizer a
V. Ex• que, como Vice-Presidente da Comis~
são, deixei de convocá-la por motivo muito
simples.
Na mesma data e reunião em que foi incluído outro nome da Comissão, o nome do Presidente foi mantido por outro Partido.
No meu entender, não houve, portanto,
a safda do Senador Raímundo Lira da Comissão. Não tendo S. Ex~ saído da Comissão,
naturalmente, permaneceu na Presidência.
Ao fazê-lo, já que a Vice-Presidência não
manifestou nenhuma intenção expressa de renúncia, não poderia haver a convocação.
Agora, surpreende-me a convocação de uma
reunião da Comissao pela Presidência, uma
vez que o art. 89, letra g do Regimento, diz
que compete ao Presidente da Comissão convocar suas reuniões extraordinárias.
No caso, se a Mesa está considerando a
vacância do cargo, cabe ao Vice-Presidente
convocar, e não ao Presidente da Casa. Ocorre que, amanhã, há uma reunião convocada
neste mesmo horário, e convocada unanimemente pela Comissão, para um convidado especial prestar um depoimento. Não vejo como· a Presidência da Casa irá fãzer urila COnvocação extraordinária que cabe ao Presiden. te. Se a Mesa considerar o cargo como vago,
cabe ao Vice-Presidente em exercício convo·
car oportunamente em função daquilo que
já está e~ tramitação na Comissão.
Por isso, entendo que a Presidência deve
voltar atrás na convocação da Comissão, porque exorbitou de suas funções.

tese de seu desligamento do partido que
ali representar- e, evidentemente, que
·o se-n-ador foi desligado do Partido que
ali representava- deverá ser precedida
de autorização da maioria da respectiva
Raricada".
Excluindo-se a expressão "salvo", se diz
"A substituição de Senador que exerça
a Presidência de Comissão ( ... ) deverá ser
precedida de autorização de maioria da respectiva bancada".
.
Há uma hipótese em que nem é necessária
essa autorização, que ê aquela do desligamento do Senador do Partido que ali representar.
Tendo S. Ex• mudado de Partido e a Liderança, ainda com o apoio da maioria da bancada, pedido seu desligamento, evidentemente que ficou vago o lugar do Presidente.
Isso ocorrendo, cabe não a V. Ex•, parece,
mas à Mesa, marcar o dia da convocação.
Se V. Ex• reinvindica o direito de marcar
o dia da co11vocação, a Mesa gostaria que
V. Ex• citaSse o dispositivo que manda que
· seja v: Ex• a marcar.
O SR. ioRGE BORNHAUSEN- Sr. Pre·
sidente, o art. 89 estabelece:
Art. 89. Ao Presidente de Comissão compete:
g) corivocar as suas reuniões extraordinárias-, -de ofício, ou a requerimento
de qualquer de seus membros, aprovado
pela Comissão".
É uma economia interna da Comissão, e
nãQ u_ma decisão de Mesa.
A convocação de uma reunião extraordinária é, pela letra g, do art. 89, incumbência
do seu Presidente; na ausência deste, cabe
ao Vice-Presidente convocar a reunião.
-V. Ex~ fez uma convocaç<!_o para um horário em que_ já existe uma reunião normal,
com um convidado na Casa.
Entendo que V. Ex•, ao decidir o requerimento do Sr. Senador Ronan Tito, emiriente
Líder do PMPB, não poderia de forma algu·
ma marcar, mas, sim, oficiar à Comissão para
que o Vice-Presidente marcasse a reunião e
a respectiva eleição.

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(NelsonCar!l4'iro)
-Tem a palavra V. Ex~

OSR. MAURÍCIO CORJlliA (PDT- DF:
Pela ordem sem revisão do orador.) - Sr.
Pi6sidente, trata~se do mesmo assunto.
·Na verdade, V. Ex' ja resolveu a questão
de ordem. O Senador Raimun_do Lira perten·
cia ao PMDB, o Líder do PMDB convocou
a Bàncada e promoveu a substituição do Senador.
O que me parece é que, h o que diz respeito
O ~iR. PRESIDENTE (Ne1s0ri Carneiro)
à__ contillnidade dos trabalhos da Comissão,
-Tem a palavra V. ~x•
V. Ex~ permite-me - de-veria reformular a
Como Ii, o art. 81, § 29, diz:
sua decisão.
"A substituiç~ de Senãdor que exerça :
No que tange à questão do Senador Raipresidência de CõmiSsãq, ·salvo na hip~· _mundo Lira, a Bancada decidiu. Mas há
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um Vice-Presidente, em pleno exercício da
ativídade e, portanto, nos impe.climen~os do
Presidente, exerce ali aquilo que lhe com·
pete.
Seria o caso de, não obstante prevalecer
a decisão de V. Ex• com relação à data dessa
reuniãO que vai escolher o novo Presidente,
não s_e prejudicar os trabalhos normais da
Comissão, já que há uma programa-Ção e-:
realmente, a letra fria do art. 89 determina
que os trabalhos obedeçam àqueles _critérios.
inclusive a sua competência.
No que tange, especificamente, à questão
do senador Raimundo Lyra, V. Ex_~ recebeu
recurso de S., Ex~ com efeito meramente devolutivo. A minha indagação, sem prejudicar
o que falei a respeito do Vice-Presidente em
exercício, se prende ao fato de a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania entender que acolhe razão ao Senador Raimundo
Lira em permanecer na presidência. Há, de
outro lado, uma argumentação muito sólida,
Sr. Presidente, que é, exatemante, aquela
parte que não pertence aQ PMDB que escolheu também, que votou no Senador Raimundo Lira.
Entretanto, não quero interferir na decisão .
de V. J?.x~ tomou a decisão e eu a respeito.
Go~tana que, ao acolher o requerimento, o
efeito dado fosse o suspensivo; V. Ex' não
e_?tende~. Entretanto, no que tange à questao do V1ce, penso que seria uma introniissãõ
!ndéb~ta da Presidencia querer determinar,
mclusive, um horário que coincide com o que
s_ Ex~ convocou; tomar essa decisão viola
exatamente a autonomia da Comissão de As·
suntos Económicos.
Estou de acordo com V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece que não havia sido comunicada a respeito da reunião marcada para
amanhã e que haveria convidados. O Presidente não tem conhecimento de tudo o que
ocorre nas Comissões, inclusive neste tempo
tumultuado que vivemos no Congresso. De
modo que não tinha notícia de que havia reunião marcada para amanhã para ouvir um
determinado convidado.
A Presidência tem o propósito de acertar;
não se julgar infalível nas decisões que tomar.
O requerimento do Líder do PMDB foi no
sentido de que se marcasSe para amanhã. Como não havia notícia de reunião extraordinária e a Mesa deveria estar presente a uma
eleição da Comissão, a ~esa marcou para
esse horário. Mas, não há constrangimento
algum em permitir que seja o Vice-Presiderite
que convoque essa sessão extraordinária para
eleger o futuro Presidente, que pode ser, inclusive, o próprio Senador Raimundo Lira,
se por acaso obtiver o voto da maioria da
Comissão.
A Mesa não se diminui quando acolhe o
bom entendimento da Casa.
O Sr. Jorge Bornbausen - Sr. Presidente,
peço a palavra peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ext
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O SR- JORGE BORNHAUSEN (PFLSC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu agradeceria ao Presidente, para o bom andamento
dos trabalhos da Comissão, em primeiro lugar, o·acatamento ao que diz o Regimento,
no sentido de não termos nenhum conflito
na admiriistraçáo da Comissão. Mas, eviden. temente, o Senador Maurício Corrêa levantou um problema na minha opiniào, procedente; se fizermos unla eleição amanhã ou
depois de amanhã a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e tivenno"s um resUltado diferente do pensamento da Mesa, tere-

mos um novo problema.
Então, o que eu apelaria a V.

Ex~

é que
solicitasse à Comissão de ConsJituiÇão" e-Justiça e Cidadania que se reunisse amanhã e
decidisse o problema, para que, em seguida,
fizéssemos a reunião, a fim--de evitar que realizámos uma eleição e depois tivéssemos essa
eleição anulada.
Então, como temos. uma reunião normal
como Presidente daAnfaveaoDr. JacyMendonça, convidado para falar sobre o problema da indústria automobilística, que é da
mais alta importância neste !pÓmento em face
do plano económico vi~ente. Poderia haver
amanhã uma reunião da Coiníssão de Constituição, Justiça e Cidadania, no sentido de
examinar e decidir sobre o recurso do Senador Raimundo Lira. Se a referida Comissão
viesse a manifestar a Sua CoD.i::Oraância jurídica com a decisão da Mesa, eu imediatamente faria a convocação da reunião para
eleição do Presidente. E se a Comissão entendesse de forma diferente da Mesa, continuaríamos os trabalhos normais sob a Presidência
do Senador RaimUndo Lira.
É esta a sugestão que faço à Presidência
da Casa.

O Sr. Jarb~ P~arigJJ,o_ -:-:-Sr. Presidente,
peço a palavra pela orde;:m.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim como V. Ex~ disse não ter
vaidade alguma nas decisões qúe tôma, en·
tendo que està deve ser uma norma de todos
nós.
~
O que se passa, na questão de ordem que
V. Ex' decidiu, é que o fei basead_o exata·
mente no texto regimental. Tenho muito
apreço pelo meu colega Senador Raimundo
Lira, mas, todos sabemos, como V. Ex~ salientou, que foi o efeito "Chiarelli", por
exemplo que se reproduziu no Regimento
atual de maneira a fazer com que a perda
da posição na comissão se fizesse, ora pela
mudança de Partido, ora pela decisão do Líder, desde que ouvida a Bancada.
Ora, V. Ex•, deu a decisão. O recurso à
Comissão d'e-Constituição, Justiça e Cidada~
nia não pode ser suspensivo pelo pr(iprio texto do Regimento.
Na Ultima colocação feita pelo nobre Senador por Santa Catarina, parece que S. Ex•

se esquece de que, entre a Comís_sãp de Cons·
tituição, Justiça e Cidadania decidir, e a reu·
nião que a Comissão teria de fazer- convocada por S. Ex• o Senador Bornhausen haveria necessidade de se ouvir o Plenário,
porque a Comissão não vai decidir isto sozi·
nha. Na hora em que V. EX" recorre ã Comissão, ou há um recurso que V. Ex' aceita para
a meSma, a Comissão manda seu relatório
e este -vem ao Plenário, o qual ain_da teria_
também que opinar. Nesse caso, a idéia de
ganhar tempo, que foi colocada pelo Senador
Jorge Bornh<i.usen, não téria Sentido.
De modo que a minha impressão, Sr. Presidente, é que de fato cabe ao Senador Jorge
Bornham:.en a razão quando S. Ex~ reclama
do fato de_ que havendo um Vice-Presidente
no exercício, a Mesa determine a data da
reunião. Neste ponto, estou inteiramente de
acordo com S. EX' Acho que, evidentemente,
é como se faz no início das sessões. Como
é que se faz? Discute-se entre os Partidos
e dividem-se as comissões, de acordo com
a proporcionalidade dos partidos; o presiden~
te é eleito e designa um relator em comissão
mista, que seja; e no caso das comissões permanentes são es_tas_que fazem-a eleição.
Em regra se respeüa a proporcionalidade.
Ora, estas eleições são feitas no início das
atividades do período legislativo, ou melhor,
da legislatura, no caso. Então, não poderia
evidentemente cabe.r à Mesa determinar que
a Comissão -fizesse a'reunião. Mas foi nestes
termos que o Líder do PMDB pediu a V.
EX', e V. Ex! naturalmente definiu porque
o Líder do PMDB assim o fez.
A minha impressão é que V. Ex~ deu a
decisão; a decisãú da questão de ordem foi
respeitada pelo Senador Maur(cío Corrêa,
que levantou um po~to de vista que, no meu
julgamento, não tem o mesmo peso especüico que foi a ele dado pelo Senã.dor Jorge
Bornhausen. Não interessa que outros te·
nham votado com o Senador Raimundo Lira,
não sendo d_o s_eu partido, porque isto era
exatamente a concordância que tínhamos, de
proporcionar ao Partido majoritário aquela
presidência. Então, V. E_x~ já abriu uma perspectiva muito grande. E que se o Senador
Raimundo Lira conseguir a maioria dos votantes, S._Ex• será o Presidente, a despeito
da proporcionalidade• das Comissões_. E,
aliás, nO Regimento se não estou equivocado,
diz assim: "sempre que possível". Então, a(
seria um caso excepcional.
Agorã, submetei V. Ex• a transforinar o
recurso. À Comissão-de Constituição, Justiça
e Cidadania, como sendo suspensivo é que,
no caso me parece que não cabe.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. EX' A Mesa mantém
a sua decisão.
O Sr. Edison Lobão-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. É para uma questão
final sobre a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Pois não: Concedo a palavra a V. Ex•.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pela
ordem.. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a decisão de V. Ex\
salvo se for reformada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania ou pelo Plenário, formará jurisprudêncja. Nãç. estou desejoso_ de tomar parte de um lado ou de outro,
quero apenas suscitar uma dúvida que me
ocorre.
É que, vamos admitir que na sessão da
Comissão da Ordem Económica, convocada
por V. Ex• ou pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência, nessa sessão seja eleito
um novo Presidente. Em seguida vem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
ou o Plenário e declara que a eleição não
deveria ter sido feita e sim continuar no exercício da Presidência o Senador Raimundo Lira.
Como ficará então a Sítllação, tendo sido
eleito o novo presidente e eventualmente já
tendo assumido a Presidência da Comissão?
Ficará desfeita?
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) É claro. Se amanhã for julgado pela ComiSsãOde Constituição, Justiça e Cidadania e o Plenário aprovar o parecer, evidentemente
que tem que se cumprir o que determinar
o Plenário; a Mesa se renderá à decisão do
PlenáriO, a Mesa não tem nenhuma questão
pessoal, apenas examina uma hipótese de di·
reito em face do Regimento e decide. Não
há nenhum obstáculo a isso. O que há é que
a Vice-Presidência não pOde convocar para
amanhã uma reuriião de eleição, porque in·
ctusive tem que dar o prazo necessário pai'a
que todos os membros da Comissão sejam
avisados.
Daí por que a Mesa mantém o seu ponto
de vista. A decisão fof dada, o requerimento
do nobre Líder do PMDB é atendido em parte para detenninar o afastamento, da Presidência, do ilustre Senador Raimundo Lira
e o Vice-Presidente em exercício convocará,
na forma do Regimento, reunião para eleger
o substituto.
Agora, quanto ao efeito sriSpensivo, não
há motivo para dar; o efeito é devolutivo;
se amanhã a decisão for contrária, a ela nos
renderemos todos, Mesa, PMDB, Senador
Ronail Tito e tódos os Srs. Senadores.
De modo que não há nenhuma dificuldade
neste caso.
O Sr. Jorge Bornhausen- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge
Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL SC, Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo havido
a decisão de V. Ex~. entendo que dentro do
art. __88, § 4°, temos, a partir da decisão ·de
V. E~. Sr. Presidente, cinco dias para reali·
zar essa eleição.
--- -
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se V. Er está lendo no Regimento é a
prova de que V. Ex~ pode fazer!
O SR. JORGE BORNHAUSEN- Apelo
novamente a V. Ex\ que solicite à Comissão
de Constituição, J ustiÇit -e Cidadania para que
veja se é possível examinar o recurso antes
dos cinco dias, para evitarmos conflitos futu·

ros.
Era o que tinha a solicitar-a-v. EX", Sr.
Presidente.

O SR; PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--v. Er- esta fazendo um apelo à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania contra
o qual nada tem a opor a Presidência da Casa.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Peço a

o que equivaleria, talvez, ao efeito suspen·
sivo, q·ue V. EX", IieSte momento, foge de
conceder. Mas é a razão, po-rque, nesta semana, não_poderá ser feita .a r:eunião da Comis. são de Constituição, Justiça e Cidadania; não
haverá-ti!fuj:iá. Na próxima semana, com toda
·certeza, fare~mos a reunlão- da Comfssi:io de
Cons.tituição, Justiça e Cidadania.
Não sei o que será mais conveniente a V.
E~, Sr. Presidente, mas quero apenas, respondendo ao apelo do nobre Senador Jorge
Bomhausen, dizer que será impossível uma
reunião extraOrdinária, salvo se invalidarmos, outra vez, a reunião de outras comissões. É disto que a ComissãÕ de COnstitUição,
Justiça e Cidadania está_fugindo, exatamente
para não c-riar esSe problema, not~damente
com a Comissão de Educação.
Era o que tinha a informar a V. Ex•, Sr.
Presidente.

Abril dé 1990

levantada ontern pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
-~

O Sr. Jamil Haddad indagação à Mesa.

Desejo fazei' uma

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, gostaria de saber se a Ministra da Ec<..
nomia já marcou dia e hora para comparecer
a esta Casa, após a aprovação do requerimento, há cerca de 15 dias, para que viesse
ao plenário do Senado.
Gostaria de saber de _V. Ex•, indagando
â Mesa, se a Ministra...
- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa dará a resposta a V. Exa assirn
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_._
--que· tenha os esclarecimentos,' porque", como
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex~ disse, o requerimento foi aprovado
Sabóia de Carvalho.
- O efeito suspensivO- não é posSível dãr,
há 15 dias.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. porque o Regimento não o permite; apenas
A segunda questão de ordem foi levantada
o efeito devolutivo.
(PMDB- CE. Pela ordem.-sem ievisão do
pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
O
prazo
de
cinco
dias,
com
ou
sem
parecer
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sobre a pennanência na direção dos trabalhos
como Presidente da Comissão de Consti·. da Comissão, deve ser cwnprido e foi invodo Governo do Distrito Federal pelo atual '
cada,
aqui,
a
letra
do
Regimento
pelo
nobre
tuição, Justiça e Cidadania devo comtiilicar
Vice-Governador._
Vice-Presidente
da
Comissão,
que
vai
presia V. Erque numa de nossas últimas reuniões
Creio que a solução foi dada pelo nobre
dir os trabalhos.
contamos com a presença do Senador João
Senadõr Maurício Corrêa, quando, aparteanDe
modo
que
não
posso
alterar
nem
o
pra·
Calmam- e S. Ex~ manifestava-se, naquela
do S. EX", declarou o seguinte:
zo de cinco dias nem o efeito dado ao recurso.
oportunidade, muito desgostoso, porque com
"Quero dizer a V. Exa ser o Sr. Wan~
Dentro
de
cinco
dias,
a
Mesa
espera
que
o
as convocações extraordinárias da Coillissão · ilustre Senador Jo~ge Bornhausen convoque.
derley Vatlim Vice-Governador, no
de Constituição, Justiça e Cidadania tornaexercício do cargo de Governador. GoSe amanhã a Comissão de Constituição,-Jusva-se impossível a reunião da Comissão de
vernador S. Ex• não é, é Vice-Gover~
tiça e Cidadania modificar a decisão, cumEducação.
nadar no cargo de Governador, no impeprir-se-á a decisão que for aprovada pelo Pie~
Então, a Presidência da Comiss8:0 de COnsdimento ou na ausência."
nário.
tituição, Justiça e Cidadania vem evitando,
Esta questão está encerrada. Teffios outras
De modo que nem a Constituição-nem ne:ao máximo, convocar reuniões extraordinárias, principalmente, se re-caírem na qu3rta- questões de ordem a decidir.
nhuma lei fixa o prazo, S. E~ é Vice-GoO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
vemador com as mesmas exigências que s_e
feira, quando invalidam totalmente a possibipeço
a
pal<:J.vra
pela
ordem.
lidade de reunião da Comissão de Educação,·
dá P'!ra o Ü<?":ernador. Q Vice~Presidente
da República é eleito pelo art. 73 corli as
porque os membros são coiriddentes em
O SR. PRESIDENtE (Nelson CarnéirOY
- Ai.nda sobre esta questão?
mesmas exigências do Presidente da Repú·grande número.
blica, com os mesmos requisitos que marcam
A Comissão de Constituição, JuStiÇa e CiO Sr. Jutahy Magalhães - Não. É sobre
a escolha do Presidente da República. Tam~
dadania logo qUe receba de V~ Ex• o recurso
outro assunto.
bém o V ice-Governador é escolhido com os
do Senador Raimundo Lira nomeará inconti~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mesmos requisitos do Governador.
nenti relator e examinará a matéria na primeiAs duas situações são iguais, o que ocorre
ra oportunidade de sua reunião regimentaL - Concedo a palavra a V. Ex•
é que S. Ex~ não foi nomeado Governador,
Não há como fazer antes por causa dos horáO S!CJUTAHY MAGALHÃES (PSDBé apenas Vice-Governador em exercício e esrios· das comissões, de tal sorte, que qualquer
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
se exercício ocorre, no momento, por impedi~
reunião extraordinária de uma, invalida a
---Sr. Presidente, ontem levantei uma ques·
mento ou por vacância do cargo. Não há nepossibilidade das outras comissões.
tão de ordem, para a qual não sei se V. EX"
nhum dispositivo regimental que obrigue o
O que acho que deveria ser feíto, com mui·
iri3. dar resposta, que perdeu o sentido com
Presidente a indicar no prazo de 10 ou 15
·ta razão e com muita prudência, é que a Mesa
a explicação dada pelo nobre Senador Edison
dias o substituto do Governador que renun;u,1torizasse a Comissão· de Economia para
Lobão de que, no caso de Roraima, o Goverciou.
:que só convocasse a sua reunião eleitoral para· nador teria renunciado para ser candidato ao
Assim, por enquanto, V. Ex• tem razão
depois da decisão do Plenário sobre a con· Senado._
em parte, quando se insurge contra a denomisulta que será feita à Comissão de Consti·
Por isso, a minha qu~stão de ordem levan·
nação de Governador.
tuição, Justiça e Cidadania, porque esta será
ta da ontem fica sem efeito.
Aceito a tese do Senador Maurício Corrêa
·ouvidã. como órgão consultivo e não delibeO Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
de que o atual Vic_e-Govemador continua Virativo.
ce-Governador no exercício de Governador,
A consulta de V. E~ V. Ex• será ofertada. -a palavra pela ordem.
Naturalmente, V. Ex~ ouvirâ-õ-Pfcbnário,
mas não é o Governador. Isso não impedirá
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que o Presidente da República envie um noe, somente depois da decisão deste é que
-É sobre a segunda questão de ordem?
me· para ser Governador.
teremos uma deliberação. E a deliberação
O Sr. Jamil Haddad -Não. Ê uffi novo
De modo que esta questão de ordem, com
será do Plenário.
Desta forma, seria conveniente que a Mesa· assunto.
_
_ __
_
a devida vénia de V. Ex•, que é o mestre
de todos nós, cumpre-me decidir nesta oporO SR. PRESIDENTE (Nelson-Carneirb)
autorizasse a Comissão de Assuntos EconóC
rnicQS a SOil!_ente realizar as eleições após isso,~- Estou decidindo uma questão .de ordem . tunidade.
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tituição, Justiça e Cídadania, para sua informação, e _depois, então, comunicará ao Plenário O resultado da questão de ordem levantada. Porque, ao contráriO do que parece,
o Presidente acha que a controvérsia requer,
pela sua complexidade, inclusive pelo que se
refere à constitucionalidade da medida, o
aconselhamento de um órgão técnico da Casa
e esse órgã,o técnico da Casa é a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, sustando qualquer andamento â Mensagem enviada
pelo Senhor Presidente da República.

COMAPARECEM MAIS OS SRS. SE·
NA DORES:
Mário Maia -Áureo MeUo- João Menezes --Carlos Patrocínio- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Luiz Viana Gerson Camata - Nelson Carneiro- Alfredo Campos - Severo Gomes - Fernando
Henrique Cãidoso - Mário Covas - Roberto Campos-José Richa-Nelson Wedekin -José Paulo Biso! -José Fogaça.

O Sr. Alexandre Costa -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a _v:. E;<'
_
Sobre a Mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

o nascimento de seu filho ou de adoção de
uma criança, poderá abater o valor de 10%
da remuneração a ela paga na renda líquida
tributável.
Parágrafo único. Se o__emprego/formação
se transformar em emprego permanente o
empregador terá direitO ao benefício previsto
no art. 3" no período de um ano subseqüente
à transformação.
Art. 6" Não terá direito ao benefício oferecido nesta lei:
I -·se a admissão da mulher se der em
substituição a outro trabalhador despedido
sem justa causa;
II - se a médiã das demissões na empresa
for igual ou superior às admissões no período
de vigência do incentivo;
III - se a remuneração ao trabalho das
mulheres na empresa for inferior ao dos homenS para o·mesmo trabalho;
IV - se a protegida for despedida sem
justa causa até um ano após o término do
período incentivado.
Art. 7~' O Poder Executivo regulamenta·
rá esta lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.
Art. 8~ Esta lei entrará em vigor 120(cento e vinte) dias a contar da data de sua publi·
cação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI DO SENADO

Justificação

Mas há uma terceira questão de ordem da
maior relevância, cj_ue foi"argüída pelo nobre
Senador Alexandre Costa. Ainda, iecentemente, surgiu uma controvérsia da maior relevância, que era quanto ao provimento da
vaga de Senador pelo Rio Grande do Sul,
em face da licença do Senador Carlos Chiare IIi.
A Mesa tomou a providência caUtelar de
ouvir, previamente, a Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania, para, ao final,
acolhendo o parecer, decidir.
De modo que é esta a solução da Mesa,

Casa que integra. Na verdade, não é tfcito
que ninguém exerça o Governo do Distrito
Federal sem que seja aprovado especificamente para este cargo pelo Senado da República. V. Ex' diz que no caso o Vice-Goverf!:idor está OQ~xercício e exerce temporariamente o Governo do Distrito Federal. Menos mal, menos ruim, porque ainda não é
definitiva a ferida, mais uma, nas prerroga·
tiVas desta Casa.
Esta, a explicação que seria dar o autor
da questão de ordem que V. Ex• decidiu há
pouco.

ou seja, a Mesa vai ouvir a Comissão de Cons-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a pahivra ao nobre Senador.
O SR. ALEX>fNDRE COSTA (PFL .:_-MA. Pela ordem.) Sr. Presidente, pelo que
compreendi, V. EX" não decidiu a questão
de ordem; V. Ex~ vai ouvir a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para depois
decidir, para dar solução à questão de ordem
que levantei.

-

- - N• 32, DE 1990

1. O art. 7" da Coristitüição de 1988 decla·
Dispõe sobre a proteção do mercado ra que são direitos dos trabalhadores urbanos
de trabalho da mulher nos termos do art. e rurais, além de outros que visem à melhoria
7~, XX, da Constituição Federal, e dá oude sua condição social os constantes dos inci·
tras providências.
sos em que tal artigo se_desdobra. Entre esses
direitOs
está o-aa proteção do múcado de
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1" O mercado de trabalho da mu- trabalho da mulher, mediante incentivos esO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Enquanto isso não se terá andamento ã -- lher será protegido por incentivos específicos pecíficos, nos termoS da lei, constante do inci.
nos termos do art. 7", inciso XX, da Consti· so XX do citado artigo.
mensagem do Senhor Presidente da Repútuição Federal e desta lei.
2. Esse direito da mulher não terá efetiviblica.
Art. 2~ Terá preferência, no processo de dade na prática se não for regulameri.tado
OSR. ALEXANORECOS'.t'A--Erlquanto
licitação pública em caso de igualdade _de con- pela lei prevista no citado inciso XX. O proje·
i.sso-está sustada a tramitação da mensagem.
dições, o licitante que comprovadamente em- to busca integrar a eficácia da norma constitu·
cional em causa, a fim de que o direito nela
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pregue maior número de mulheres.
- Acho que é a decisão que _dá autoridade
Art. 3° A empresa ou empregador indi- previsto tenha efetiva aplicabilidade.
à Mesa para decidir com o órgão de consulta
3. o- diSpositivo" preVê" que-a Proteção do
vidual que empregar mulher solitária poderá
reduzir, durante um ano, no impo~to de ren· mercado da mulher se faça por via de incenda Mesa, que é a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
da devido, um valor correspondente a 50% tivos específicos, oii seja, de incentivo refe(cinqüenta por cento) da contribuição previ- rido diretamente à situação incentivada.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Estou sa·
4. O projeto, ora apresentado à elevada
denciária decoríente dessa contratação.
tisfeito com a decisão de V. Ex•
Parágrafo único. Considera-se mulher consideração" desta Casa do Congresso NacioO Sr. Cid Sàbóia de Carvalho - Sr. Presisolitária, Para Ós efeitos- desta lei, a viúva, nal, procura dar efetividada ao direito recódente, peço a palavra pela ordem.
a divorciada, a separada judicialmente, a celi- nhecido no art. 7°, XX, da Constituição, com
batária e a que comprovadamente tenha sido visão social na medida em que favorece a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
abandonada pelo marido há mais de ano, que mulher que tem mais dificuldade de acesso
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
necessite trabalhar para sua susbsistência e ao mercado de trabalho.
O SR: CID- SABOIA DE CARVALHO
de seus filhos.
5. Os incentivos oferecidos silo específi(PMDB -CE. Pela ordem. Sem revisão do
Art. 4o A redução prevista no artigo an- cos, porque referidos à situação incentivada,
.orador.) Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
terior poderá estender-se até três anos em sem ânus elevados aos cofres públicos, emboao tomar conhecimento da decisão de V. -Ex'
favor da empresa ou ~mpregador individual ra ofereça vantagem ao empregador median·
sobre a questão que suscitei nesta Casa, não
que contratar mais de dez mulheres nas con- te redução no seu imposto de renda. Mas
desejo evidentemente recorrer, mas tão-soessa tedução será largamente compensada
dições indicadaS.
mente fixar o meu ponto de Vista de defesa
Art. 5o O_ empregador que der um em· pelo acréscimo de produção e da renda naciodesta. Casa.
prego/formação ou ·um estágio remunerado n~l proveniente do aumento da mão de obra
na empresa, durante um período de 200 a ativa, cabendo notar que essas mulheres que
V. E~ há de compreender que, no bojo
dessa questão de ordem há, acima de tudo, 1.200 horas, a uma mulher que busque rein- conquistam a efetiVidade do direito ao trabaserção profissional entre um e cinco anos a:p6s - lho vão obter rendímentos, em muitos casos,
o zelo de um senador petas prerrogativas da
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sujeitos ao imposto de renda das pessoas físi·
cas_, com o que se repõe parte, ou a-tótalí·
dade, ou, talvez, até mais do que a redução
objeto do incentivo. Mas isso não é o mais
importante. O fundamental é que se abrem

novas perspectivas ao mercado de trabalho
das mulheres com providêncías para a garantia da igualdade de tratamento de remunera-ção-entre elas e os homens.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1990. Senador Mário Covas.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRA·
SIL

·· ··· ········· ·····c:A.PiTui:o·ú·· .. ··-··········oos direitos sociais
Art. 7~ São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XX-- proteção do mercado de trabalho
da mulher, mediante incentivos, nos termos
da lei;

(A Comissão de Assuntos Sociais '
Decisão !erminativQ,) ·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O projeto lido será _publicado e remetido
à Comissão competente.

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, Cjue é ocupado pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3·' Secretário.
O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)-Passa-se agora à votação da indicação feita, pela PresidênCia, dos Srs. Seriadores Ne_lson Carneiro, Jarbas Passarinho e Antônio·
Luiz Maya para integrarem a delegação brasileira, que deverá participar do Seminário "O
Meio Ambiente Global'', a realizar-se em
Washington. DC, de 28 do corrente a 2 de

maio.
Em votação.
Os Srs. Seriãdores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
_
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE.LEI DO SENADO
N' 193, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n~ 255 e 279, de

1989)

.

DiScussão, em turno único, do Proj~to
de Lei do Senado n• 193, de 1989, de
autoria do Senador Ronan Tito, que dis·
põe sobre o estatuto da criança e do adolescente, e dá outras providências, tendo

PARECER, sob n• 48, de 1990. da
- Comissão Temporária, favorável ao
projeto e às Emendas n"' 3, 5, 7 a 10,
12 a 18, 20 a 22, 24 a 36 e às de n"'
1 e 19, nos termos de subemendas que
oferece, contrário às de n~ 2 e 6; e pela
prejudicia!idade das de n?xsr s 4, 11 e
23 e dos Projetes de Lei do Senado n.,.s
255 e 27.9, de 1989.
A Presidêncü1 esclarece .que, de acordo
com o art. nn 374, inciso XI, do Regimento
Interno, a matéria deverá ser debatida durante três sessões ordinárias çonsecutivas, após
o que a discussão da proposição poderá ser
encerrada~ mediante autorização do Plenário, a requerimento de líder.
Assim, sendo, proceder-se-á, hoje, à 6• s_es·
são de discussão.
Em discussão o projetO e as- emendas, em
turno único. (Pausa)
~,Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE. (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDBCE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente Srs. Senadores, acredito
que o Senado Federal vai discutir, neste ins·
tante, uma das mais importantes proposições
do ano legislativo e, certamente, da própria
legislatura que se exaurirá no dia 15 de dezembro deste ario_: Exatamente, porque, Srs.
Senadores, vamos nos manifestar, ne_ste ins·
tante, em torno de três proposições que, condensadas num substitutivo, depois da manifestação da Comissão tempprári!J. ~ujo rela·
tor foi o emlnen:te-SenadõrFranclsco RoUemberg; desse trabalho se originou o Estatuto
da Criança e do Adolescente, que teve por
base o Projeto de Lei n~· 193, de autoria do
Senado Ronan Tito, o de nn255, do eminente
Senador Nelson Carneiro e o de n~ 279, do
Senador Márcio Lacerda. Essas três proposições, Sr. Presidente, haverão de repercutir
intensamente quando transformadas em lei,
após a manifestação da outra Casa do Congressõ a sanção dÕ Excelentíssimo Senhor
Presidente da República,
Há poUcos ins-tantes em comunicação tele-__
fónica cõiil o Lidei' do meu Partido, Senador
Ronan Tito; quês~ ~ncdhtra preso a compromissos inadiáveis em Belo Horizonte, recebi
de S_, Ex• um apelo veemente no sentido de
que obtivesse desta Casa, na tarde de hoje,
uma manifestação-conclusiva em torno desses
três projetes que, incluidos na Ordem do Dia,
haverão de ser discutidos através do substitutivo apresentado, que se -relaciona com o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recordo, neste instante, que o eminente
Líder Ronan Tito, ao "apresentar essa propu·
sição à consideração desta Casa, o fez através
de uma circunstanciada justificativa na qual
se lê:

e

';Ao apresentar este projeto, estamos
conscientes ~m primeíro lugar, que ele ·
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será aperfeiçOado durante sua tramitação, pois haverá de receber a contribuição de parlamentares de todos os _pa_rti-_
_dos, de juristas·, advogados, cientistas,
técnicos, educadores, administradores,
trabalhadores e agentes sociais, servidores da áre_a de segurança pública, religio·
sos, defensores e promotores dos direitos da criança e do adolescente, tanto
governamentais como não-governamen·
tais."
Diz mais, na sua justificativa, o eminente
Senador Ronan Tito:
"Em segundo lugar, estamos convictos de que este Estatuto será o passo
inaugural de um grande mutirão cívico
que haverá de marcar profundamente este País, em etapas que envolvem além
da mudança dos panoramas legais nos
Estados e municípios, um efetivo e amplo reordenamento das instituições envolvidas na área, culminando com a melhoria e humani.zação das fôrmas de
atenção d[reta, o que atingirá c:ida um
dos destinatários dos direitos aqui regulamentados.
Elaborado por milhares de máos, este
projeto recebeu subsídios de inumeráveis pessoas e instituições. Portanto ele
não tem donos. Pertence às crianças e
aos adolescentes deste País. Ele haverá
de ser, estamOs certos um instrumento
fundamental de habilitação do Brasil para o cumprimento do seu grande destino."

Ressalto, Sr. Presidente, e ao próprio Líder do PMDB que o faz na sua exposição
em defesa do projeto que apresentou, o Esta·
tu to da Criança e do Adolescente regulamen·
ta um novo direito constituciõnaf"de rõais da
metade da população brasileira, signi_ficando
uma verdadeira "revolução copernícana".
Ao contrário da legislação ainda vigente po·
rém já inconstitucional ele se sustenta em
dois pilares básicos: a concepção da criança
e do adolescente como sujeitos de direitos
e a afirmação de sua condição peçuliar de
pessoa em desenvolvimento.
Sr. Presidente, acredito que, nesta terceira
sessão de discussão destes projetes, o projeto
do eminente Senador Ronan Tito, o projeto
de V. Ex', o de autoria do eminente SeGador
Márcio Lacerda, nós objetivamos regularrientar dispositivos constitucionais da maior relevância, com os arts. s~. 6~. 79_, 14, 203, 204r
208,217, 227, 228 e 229 da Constituição Federal.
-Eu me permitíria lembrar, neste instante,
que a doutrinação orientadora que presidiu
a elaboração deste projeto se inspirou na doutrina sócio jurídica da proteção integral, da
Organização das Nações Unidas; e essa dou·
trina sócio~ jurídica de proteçáo integral achase consubstanciada nas seguintes alíneas~
a) Valor inestimável de toda pessoa em
desenvolvimento, valor intrínseco _como ser
humano; valor prospectivo per ser portadora
da continuidade do seu povo e da espécie;
_b) _Cidadania esPecial;
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AcreÚdo que a Casa, emi~.ente_ Senado_r
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Pompeu de Sousa, neste momento, ao discu- -É verdade._Tem V. Ex• a ·palav~~tídodas essas três propoSições cjue tiamitain
0 SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro·
acopladamente, tem condições de oferecer
nuncia o seguinte discun;o. Sem revisão do
para a !'tanç_ãQ- ao Senhor Presidente-era RePU· orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
blica, mas oferecer sobretudo à sociedade
a propósito do Projeto de Lei do Senado n"
brasileira o Novo Código da Criança e do
193, de 1989, de autoria do nobre Líder, Se·
Adolescente, que haverá de ter uma reper·
nadar Ronan Tito, do Projeto de Lei do Sena·
o direito Capital
cussão intensfssima junto a todos os segmen{direito à absoluta prioridade)
do n" 255, de autoria do nobre Senador e
tos da nossa gente, de todos as classes sociais
nosso Presidente nesta Casa, Dr. Nelson Caros direitos vitais
enfim.
neiro, e do Projeto de Leí do Senado n" 279,
(vida, saúde, alimentação;- lazer/direito de
O eminente Senador Ronan Tito, a esta
brincar/ convivênCia familiar e comunitáría)
de autoria do Senador Márcio Lacerda, todos.
altura, no seu Estado, acompanhando Pari relacionados a assuntos da criança, do adolesos direitos humanos
passu os trabalhos que se desenrolam no Concente e de nossa juventude, _como Uder do
(respeito, dignidade, liberdade; outros
gresso Nacional, haverá de capitalizar a maniPDT nesta Casa, queremos tambl!m trazer
contemplados no art. 5")
festação de simpatia e de solidariedade dos
os direitos sociais
a nossa manifestação sobre o assunto.
S~)JS_c<?_nsta_t;I_uamos, tudo Q. que representou
(creche e pré-escola; educação, cultura; es·
O primado fundamental do nosso partido,
de sua pa-rte em esforço, em dedicação, em
·porte, assistência social; proteÇão no traba·
acuidade para submeter ao Senado da Repú- o priffieiro compromisso do PDT é com ·as
lho; profissionalização} _:_
'
blica uma proposição, cofurme já o disse, criança_s e jovens de nosso Pais. Assistir des.de
os direitos fundamentais
o ventre materno, alimentar, acolher e educapaz de ter uma ressonância extraordinária
(rodos os previstos no art. 5" - Direitos
car todas as crianças de nossa Pátria, com
junto à sociedade brasileira.
e Garantias Fundamentais - que se a-pli·
Ao diScutir essa proposição, Sr. Presiden- igtiãldade de oportunidade para todos, é a
quem aos cidadãos menores de 18 anos)
prioridade máxima do trabalhismo democráte, eu faço em nome da minha Bancada, le·
os direitos políticos
vafldo ao nosso Líder a manifestação de inte- tico.
(cidadania especial, credOra de devere:::. do
- Este Estatuto da Criança e do Adolesgral solidariedade, da mesma forma co-mo
Estado; voto facultativo aos 16 anos de idade)
aplaudo o Senador Nelson Carneiro, Presi- cente, iniciativa do eminente Senador Ronan
os direitos especiais
dete desta Casa. que tem sido um defensor Tito, consolidando providencias de outros
(assistência, críãçãõ e educaç§o por parie
decidido da causa da criança e do menor, ilustres pares desta Casa e da Câmara dos
dos pais - art. 229 -; proteção especíal
e o _eminente Senador Márcio Lacerda que Deputados é por nós infeii"imente acolhido
quando ameaçado ou vitimizado; inimputa·
tem propuganado, desde o início do seu man~ de forma a inarcarmos com nosso apoio a
bilidade penal até os 18 anos de idade.)
dato parlamentar, por essa causa nobre e que _ aprovação da matéria.
No que concerne ás concePções sustentase situa "naquela de inúin!ss_e maior da gente
Se há alguma discordância entre nosso pondoras, gostaríamos de ressaltar, Sr, Presidenbrasileira.
to de vista e aquele expresso no Estatuto será
te, os sujeitos de direitos, as--pe-ssoas em COrt·
Portanto, Sr. Presidente, acretido que essa somente porque ainda consideramos insufi- dição peculiar desenvolvimento, os destina·
proposição, no seu- trâ"mite derradeiro, have- ciente toda a meticulosa legislação sobre o
tários de absoluta prioridade.
rá de ter a manifestação unâmine do Senado
menor. O PDT tem sua marca registrada jusE, além disso, teríamos que mencionar inaFederal, e, da mesma forma, espero venha tamente pelo obsessivo cuidado com a crianpelavel, as á,rcas estratégicas básicas da tran·
ocorrer no âmbito da outra Casa ·do Con- ça, _o adolescente e a mulher gráVida. Toda
gresso Nadóriã[ -sição operada para o novo modelo que são:
a üajetória do no"sso Partido, desde a herança
do "trabalhismo getulista," passando pelo
-mudança do panorama legal;
ideário político de Leonel Brizola e seguindo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-reordenamento institi.tdõ-nal;
-Estão ü1scritos para-falar- sObie matéria, com as eminentes lideranças existentes hoje
- melhoria das formas de atenção- direta,
no PDT, a postura tem sido sempre a mesma
na ordem, os nobres SenadorCiS: MáriO Maia,
priorizan-do os mais vulneráveis;
no que se relaciona aos cuidados·com a infânAnt6riíá Luiz Maya.
-compr-omisso e capacitação dos operacia e a "júventude brasileiras. Isto é. facilmente
Senador Leite Chaves. V. EX• fambém se
dores e outros atares do novo sistema;
verificável, bastando uma rápida vista de
inscreve?
-mudança do ''olhar" da sociedade sobre
_olhos na primeira reforma educacional feita
a questão.
·
no Brasil e por brasileiros, sob o ponto de
Com base em tudo isso, Sr. _Presidente,·
O Sr. Leite Chaves - Eu estava inscrito
vista da cultura e da economia de nossa terra.
foi qUe o eminente Líder Senador Ronan Tito
primeiro lugar, ~r--Presidente.
.
Esta -refoiina foi re-alizada nos primeiros anos
achou por bem, com a colaboração inesti·
O SR. Plt.ESI"OEN'I'E (Pompeu de Sousa)
da era getulista. Sua primeira e grande preomável de técnicos, de pedagogos, de sociólo-Sobre a mesma matéría? A Secretaria da
cup:rçãu foi com o sistema educacional brasi·
goos, de políticos, de lideranças comunitáMesa me infOriiJli"<}Ue -não~~
leiro que,_até então, não passava de mera
rias, enfim, várias pessoas, dezenas ou cente·
repetição piorada dos sistemas educacionais
O Sr. Cid Sabóia de Carl:alhÕ - Sr, Presinas de pessoas - como se ressalta na sua
europeus.
justificativa -colaboraram na elaboração- ledente, gostaria que V. Ex? inscrevesse o_~e_u
nome.
gislativa dessa proposta que examinamos no
Na gestão de Leonel Brizola, entre o final
da década de cinqüenta e o início da de sesdia de hoje, propostas que foram favorecidas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa}
senta, no Rio Grande dO Sul, foram constambém com a. contribuição inestimável do
......... Pois não, Ex•
Senador Nelson Carneiro, autor do Projeto
truídas mais de seis mil unidades escolares,
multiplicando várias vezes a capacidade isntaIr' 225, que instituí o Código de Menores,
Pela ordem, os Senadores inscritos são Máe do Senador Márcio Lacerda, autor do Pro· rio Maia e António Luiz M2:ya. Suponho que
lada da rede escolar daquele Estado. E mais:
material escolar, merenda escolar, assistência
jeto n? 279. que altera-os arts. 32 e 34 da .o Senador Nelson Carnei_ro também.
Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, instituimédica, odontológica e oft3.Jmo]ógica. No go·
!
O
Sr.
Nelson
Carõ.eiro
-_Por
enquanto,
dora do Código de menores, àando-lhe nova
vemo do Estado do Rio de Janeiro, os conherião, Ex--cidos CEnl:f_oslntegrados de Educação Popuredação, na conformidade da ConstitUfçáo
O Sr.--Mário Mã1á-:- Sç. -Pn!siderlte, ~selaFederai, em seti- Capítulo Vif, arts. 226, §
lar - CIEPS - foram reconhecidos como
3~' e 227, caput, com o parecer também bri·
.reço que_ estou inscrito desde sess-ões passadas uma solução criativa, moderna e eficiente de
1 lahnte, sem dúvida alguma, como os projetas
·e renovei ã minha inscrição, hoje, para falar· oferecer _educação integral à infância. Esta
solução, os CIEPS, é comprovadamente a.
do eminente Senador Francisco Rollemberg. _ sobre a matéria.
c) Merecedora de proteção integral;
b) Merecedora de_ políticas específicas e
prioritárias de promoção em defesa de direi~
tos.
Os direitos a assegurar, Sr. Presidente,
com base nos dispositivos constitucionais,
agora citados, ~ão:

a

cm
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ideal para re.~olver a questão dos meninos
de rua, das crianças abandonadas.
Alguns críticos apressados chegaram a insinuar uma espécíe de "campo -de engorda"
dos CIEPS. Como se instalações _adeql;ladas,
equipamentos suficientes, conteúdo programático integrado à vivência da clientela, merenda substanciosa, assistência médica com, pleta e oito horas diárias de ensino - como
é em todo mundo desenvolvido - fossem
excessivos para as crianças carentes do Brasil.
Esses críticos logo, envergonhados por tanto
elitismO, calaram-se.
Daí, considerarmos que ainda temos muito
a caminhar no sentido da proteção e assitência à criança, ao jovem e à m-ulher grávida.
Entretanto, a matéria que hoje estamos a
aprovar consiste em um valioso passo nessa
direção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra, para discutir a matéria,
ao nobre Senador Antonio Luiz Maya.

Senado Federal, Brasília·DF
Exnr' Sr. Senadores Antonio Luiz Maya_,
Vice-Presidente Comissão Especial (Estatuto
da Criança e do Adolescente)
Damos conhecimento vossência teor Carta
do Salvador. documento IX foram dirigentes
~rgãos executores política defesa direitos
criança e adolescentes, realizado fevereiro último. Chamamos particularmente atenção
demanda aprovação urgente estatuto da
criança e do adolescente. projeto regulamenta _artigo 227 constituição, l;laseado doutrina
"proteção integral" co-nsagrada convenção
int_ernacional __direitos_ da criança aprovada
novembro último assembléia geral nações
unidas. Ecoando demanda milhares cidadãos, gfupos, redes, entidades em todo país
tem discutido e colaboraram elaboração projetoapelamos sua aproVação com a absoluta
prioridade carta magna atribuí direitos criança e adolescente.
Saudações cordiais, Bruno Silveira, Deodato Rivera, Edson Seda de Moraes, Person
Matias, Regina Helena Pedroso - Frente
Na_cional de Defesa dos Direitos da criança
e do adolescente.

O SR. ANTONH:i LUIZ MAYA (PDCTO. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria
Carta do Salvador
constante da Ordem do Dia de boje é da
maior relevância e de suma importância, tan·
NóS, dirigente-s de órgãOs__ gove_q1~mentais
to assim, que foram apresentadas três pro- executores-da política de defesa dos direitos
postas para análise de uma Comissão Espe- da criança e do adolescente, reunidos no IX
cial sobre o Código de Menor, as quais deram foram nacional, em Salvador - Bahia, de
origem ao a tua\ projeto de lei do Senado que 15 a 17 de fevereiro de 1990.
Considerando:
·
vai consagrar o Estatuto da Criança é do Adolescente.
-Que a·nova constituição estabeleceu a
Ela é impórt3.D.te peJO Jato de os antepro- absoluta prioridade, a descentralização e a
jetos apresentados à análise saírem da lavra municipalição, com particífiãÇão da sociedado Presidente desta Casa, nobre Senador de organizada, da promoção dos direitos e
Nelson Carneiro, do Líder do PMDB, riobre da defesa da criança e do adolescente, (art.
Senador Ronan Tito e do Senador Márcio· '2:27 da constituição federal}.,
Lacerda, conhecedores profundos dramaté·
- Qu~· j_ah se__encontra no Congresso Naria.
cional projeto de lei regulamentando esse noOs três anteprojetos de lei, analisados pela vo direito.
- Que ·as coD.stituiÇôes _estaduaiS e 3s leis
Comissão Especial, que teve a oportunidade
de ouvir segmentos importantes da socieda- orgânicas municipais Vêm contemplando os
de, interessados no assunto, deram origem . mecanismos de_ aplicação desses direitos.,
-Que eh preCiso terminar a fase de modia este projeto, ora em discussão, o Estatuto
do Código da Criança e do Adolescente, que ficaç-ão do panorama legal e iniciar, imediatafoi de algum modo apresentado, em síntese, mimte";- o reOrdenamento instituciorial em topelo nobre Senador Francisco Rollemberg.
dos os níveis.
Sr. Presidente, sobre o assunto houve um
a) os poderes públicos federal, estaduais
forum na cidade de Salvador, na Bahia, no e municipais a procederem com a maior urmês de fevereiro pasSado, no qual se debateu gência a--eSse reordenament"o institucional,
profundamente o Código e o Estatuto. Na piiorizindo, descéntrálii:ando e municipaliqualidade de Vice-Presidente da Comissão zando, mediante a criação dos organismos
Especial, tivemos a alegria de receber dos de partcipação d_a população (foruns, cohserepresentantes das FEBEMs de todos os Es- lhos, etc.), os programas de_ atendimento a
tados brasileiros a Carta de Salvador, que criança e ao adolescente.,
b) ao congresso nacional, à aprovar com
gostaríamos de, nesta oportunidade, trazer
ao coilhecimento do Senado, exatamente pa- absoluta prioridade o estatuto da criança e
ra reforçar o debate sobre o tema "O Estatuto do" a.dolescente, alavanca indispensável ao
ou o Código".
resgate de-sse compfomisso histórico da nação
A Carta de Salvador, que foi assinada pelos com o seu futuro, as~i!D como a_ aprovar a
Presidente das FEBEMs de todos os Estados nova lei orgânica da assistência social, Rigodo Brasil,'tem a finalidade de trazer ao conhe~ rosamente dentro dos princípios constituciocimento da Casa o documento resultante do nais de descentralização administrativa, muforum dos dirige.Otes de órgãos executores nicfpalizãÇão e participação da população no
da Política de Defesa de Direitos -da Criança planejamento e no-controle das ações em toe Adolescentes, realizado em fevereiro últi~ dos os níveís (art. 20Lf da OOnstítuição fedemo, que passo~ ler: . ·
ral).,
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c) convocamos os ilustres membros do po~
der judiciário, espeCíalriitiitte fuízes
direito.- curadores, promotores e defensores públi·
cos que atuam na justiça de menores, para
aprofundarêm sua indispensável participação
neste processo de reordenamento institUcional.,
d) convocamos, finalmente, a cidadania
em geral, e, em particular, os meios e comunicação social, para se mobilizarem pela mudança do olhar da sociedade brasileira sobre
esta questão. sem cuja solução do Brasil não
soh não atingirah a meta de se alinhar ente
as nações do primeiro mundo, como sequer
poderah ser considerada uma nação civilizada.
O norríe da criança eh hoje. Amanhã eh
sempre tarde.
Assinantes: Adelayde Julia de Lima
Soares- Presidente do Forum Nacional
e Presidente da Fameb- Pará.
Orism-ir Joseh Maricy Sampaio - Diretor
geral da Fameb- Bahia., Ne_emia~ de Araujo Carvalho -Presidente da Febem - S~r
gipe.,
Deputado Rubens Bueno- Presidente da
Fundação de Ação Social -- Paranah
Isabel Carolina Martins Campos - Coordenadora da Coordenação de Reintegração
Sodal do Menor- Saõta Catarina.,
_ _
Adriene Maria Costa Montenegro- Presidente da Febem- R.G. do Norte.,
Eduardo Castro Bezerra - Presidente da
Febem - Cearah.,
Eunice Braz Costa -Presidente da Febem
_;Rio G. do Sul.,
Alacri Bezerra de Melo - Presidente da
Febem- Pernambuco.,
José Maria de Carvalho Santos - Presiderite da Febem---=. Rio de Janeiro
Claudete Regina Carolina Marins- Presidente da Fabem- São Paulo.,
Carolina Tavares da Silva Cunhá - Serviço Social dO Estado- Piauih., -- -Adão Geraldo da Cunha - Presidente do
Iesbem- Espírito Santo.
Corri essas palavras, a Carta de ·saivador
dá a verdadeira dimensão-do problema, Sr.
Presidente. E cabe a nós, exatamente nesta
oportunidade de discussão, acertarmos a maneira de aprovar, o mais rápido passivei, este
Projeto de Lei do Senado, que é a síntese
dos projetos de código e do projeto de estatuQuer -dizer, as três propostas estão hoje
englobadas num projeto substitutivo da
maior relevância que pode ser, quem sabe,
através desta discussão, melhorado em alguns
pontos, mas que atende, realmente, aos anseios da população e da comunidade brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito

âe

to:

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
....,.. Concedo a palavra, para discutir a matéria~
ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB '- PR.
Para discutir. Sem revisão do 9'rador ._) --:: Sr~
Presidente, Srs. Senadores,_ esse projeto é de
·grande importância e oportunidade. A nossa
lei está muito falha nesse setor e a criança

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACÚ)NAL (Seção IIJ .

está muito abandonada no País. Esse modelo
se ajusta à Constituição e é de grande atualidade.
É lamentável que já não haja prazo para
emendas e, possivelmente, a_discussão tcnrti-

ne sem que o projeto seja emendado. Ele
tem valiosas afirmações e falhas profundas.
Uma delas é aquela que assegura, pelo rádio,
e pela televisão a divulgação de programas

educativos, mas não este Ieee que as televisões

dem dÕ Dia, impedindo a apreciação de todas
as demais questões, todos os projetas que
há aqui no espelho; são 16e temos que examinar com a devida urgência.
O Sr. Leite Chaves- Inclusive, as inelegibilidades.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Inclusive as inelegibilidades, está lembrando bem
o Senador Leite Chaves.
um assunto que
nós temos que tratar amanhã sem falta; é
um assunto que nós_ temos que resolver de
uma vez por todas.
Então, o meu apelo à Mesa é que se tomem
as PTOvtdêndas necessárias para votarmos
amanhã esta. matéria ou que se convoque uma
sessão extraordinária para votar·se as de·
mais. Mas, nesse caso, vamos inverter a ar·
dem; vamos ficar votando as questões normais em sessões extraordinárias, porque estamos decidindo a respeito da mcitéria que já
está, há muito tempo, no Senado, para ser
decidida.

t
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preciso que fique bem' claro isso, registrado
nos nossos Anais.
Vamos, ouvir, elltão,'õ brilho da pafcivra
do nosso conceituando companheiro Carlos
Alberto.

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

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN.
Para discutir. Sem revisâó do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na verdade não
fosse a intervenção do Senador Jutahy Magalhães, talvez eu não estivesse agora ocupando
a tribuna do Senado, porque entendo que
devemos, acima de tudo, buscar a solução
pma a aprovação ou não do Estatuto do menor e do adolecente por entender até, Si.
Presidente, como entende o Senador Jutahy
Magalhães, que devemos buscar viabilizar
a votação das inegibilidades.
O Senador Jamil Haddad, este velho companheiro amigo, na ve!dade se anteciPou~
talvez pensando que eu aqui estivesse queO Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, perendo ocupar o micÍ'ofone, nesta discussão
ço a palavra para discutir.
para buscar a obstrução. Não, entendo, aciO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ma de tudo que devemos buscar imediata- Há outros oradores inscritos antes de V.
mente a votação do Código do Men<;~r, emboEx~
ra entenda, Sr. Presidente, _Srs. Senadores,
que não será no papel que iremos resolver
O Sr. Jamil fladdad- Sr. Presidente, peço
o problema do menor, não será através de
a palavra pela ordem.
lei que iremos resolver o problema do menor,
aCho que temos que buscar solução para o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
problema do maior. Na hora em que tivermos
--Vou conceder a palavra a V. Ex\ pela
o problema do maior solucionado, estaremos
ordem, mas eu gostaria de sali~ntar que reco·
resblvendo todos os problemas dos menores.
nheço a importância da ponderação do nobre
Enquanto tiver o nlaior desempregado vamos·
Senador J utahy Magalhães.
ter o menor marginalizado. Enquanto tiverEntretanto, há vários oradores inscritos e
mos pai~. mães de f~ml1ia na prostituição,
não requerimento formal para encerramento
na marginalização, vamos ter menore~ prosda discussão, o que é de se esperar que haja,
tituídos e menores marginalizados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de .Sousa)
em momeilto oportuno.
·
Então, não é o Código, não é o projeto
-Concedo apalavrá, para discutir a matéria,
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
que vai dar solução, agora, premente, ao me·
o nobre Senador Jutahy Magalhães.
Senador Jamil Haddad.
nor. Entendo,_acima ~e tudo que 9evemos
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBbuscar soluções para os maiores, porque s·ó
BA. Para discutir, pronunCia· o SegUinte dis·
O Sr. Jamil Haddad (PSB...:... RJ. Pela or·
aSsim estaremos resolvendo o problema do
menor.
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsidem.)- Sr. Presidente, pedi, a palavra para
dente, Srs. Senadores~ é mais para fazer uma
uma questão de ordem, que já foi Ievantda
Sr. Presidente, no que diz respeito à obsindagação à Mesa e uma solicitação ao_s nopelo nobre Senador Jutahy Magalhães.
trução que foi aqur Veritilada pelo meu qtie-bres colegas, porque, enquanto esse projeto
Permanecendo esta matéria na Ordem do
rido Senador Jamil Haddad, quando aqui pe-de lei não for votado, nós não poderemos Día, e não se encerrando a discussão, não
di a verificação de votos _em uma das sessões
voteremos a Lei das lnegibilidades.
eu fiz por entender que se votássemos, naquecolocar, na Ordem do Dia, nenhuma outra
É preciso que fique bem claro a esta Casa
matéria para ser·apreciada pelo Senado.
le momento o Projeto de Lei das InegibiJá estamos com o Congresso atropelado
se há interesse ou não de ser vota-da a Lei
lidades estaríamos cometendo uma injustiça
pelas medidas provisórias e o Senado, se nós das Inegibilidades.
com uma categoria proffss.iOrial, que é a dOS:
comunicadores de rádio e de televisão. Porficarmos sem decidir esta questão, ficarmos
Sabemos, pofexemPlo, que o nobre Senaque, do mesmo jeito que o médico pode clinlprotelando a votação dessa matéria, também dor Carlos Alberto tem todo o direito, regicar_até a· dia da ele_içã~ que o engenheiro
ficaremos sem fazer o papel que cabe a nós, mentalmente, de obstruir. S. E~ tem esse
Senadores, a nós, Parlamentares, que é le- direitO. - - -pode projetar até o dia da eleição, que o
gislar.
Existe o artigo a que S. Ex~ é contrário
jogadC?~ tle futebol pode jogar seu jo'go e ser
Nós temos aqui, no espelho, a informação e existe o direitO regimental de obstruçãÕ. ·
candidato até o dia da eleição, uin radialista,
um comunicador tem também o justo direito
de que existem 16 projetas, prontos para enEntretanto, existe nuvens no ar, existe algo
trar, amanhã, na Ordem do Dia.
no ar, além dos aviões de carreira. Eu pediria
de se manter na sua profissão e no seu trabalho.
Então,_quero dizer a V. Ex• que, de acordo aos nobres Senadores para que atentassem
Quero, Sr.-Presidente, adiilnl:ar a-eS-taCas-à
com o Regimento, vou pedir que se coloque para esse_ fato. Há interesses de determinados
em votação essamatérianasessão de amanhã Ministros em protelar a decisão da inegibilique jamais criarei oOSiàCuiOS Para que se vOte
e, se não for possível, que se retire de uma dades, para que possam ainda continuar nos
a Lei das Inegibilidades. Quero deixai beffi
vez por todas, recuse e tal, mas se retire, cargos usando-os e posteriormente, se transclaro, até por que entendo que devemos votar
e vamos recomeçar o trabalho para e'xame .. -formar em candidatos a GoVernadores estacom urgência, para que o País possa ter aS
Não é possível essa matéria continuar na O r- duais provavelmente, por este País afora. É - eleições com a lei permitindo que os homens

tenham a obrigação de difundir ou de divulgar, gratuitamente fotografias de crianças seqüestradas.
Nesse sentido, eu tenho um _projeto, em
longa e difícil tramitação na Casã,- que p-oderia muito bem se in~erir no contexto de um
código desses.
Então, procura -se dar tudo ao menor, o
que é justo, mas aquilo que é mais fundamental, que é a sua segurança, nega-se-lhe,
por omissão não intencional.
No que diz respeito às emendas apresentadas pelo Senador FranciscO Rollemberg,
acho to_das oportunas, à exceção da d~ n'·'
I, que diz o seguinte: "ldentifíCar as partes
mediantes obtenção de impressão digital do
recém-nascido e de sua mãe, sem prejuízo
de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente",
Talvez, isso se resolva de outra forma, porque, como se sabe, criança não tem a individual datíloscópica, quer dizer, em tenra idade, ela tem os verticilos, os arcos, aS presilhas
da palmilha do pé, mas não tem das mãos.
De forma que, ã exceção deste ponto, mesmo com alguns defeitos, é de se aprovar esse
projeto.
-E uma grande contribuição que o senado
dará à realidade política e social brasileira,
sobretudo, no que tange à criança.
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de rádio e de televisã:o também poSsam participar do processo eleitoraL
Dizendo isto, quero, nesta discussão aqui,

ficir do lado do Senador Juathy Magalhães
e dizer que, s_e não resOlvermos esta questão
hoje ou amanhã que a retire da pauta ou

que se faça uma sessão extra para que se
vote a lei das_ inegibilidades ou que vote imediatamente o Código do Menor.

Eram estas as minhas palavras, Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa·

ra discutir, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs ..
Senadores, quero crer que esta matéria Ílão
pode ser objeto de uma análise perfunctória,
superficial; nem sequer pode ser votada
apressadamente pelo Senado Federal. Ela
significa uma das mais extraordinárias conquistas, uma das mais belas passagens da nova Constituição democrática do Brasil. Ela
dá desdobramento ao texto constitucional
que visa, sobretudo, à proteção da criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é,
sem dúVida nénhuma, um_ trabalho alentado,
criterioso, aprofundado. Uma compilação
generosa de diversas contribuições, uma
compilação realizada pelo ilustre Senador
Ronan Tito.
Tenho comigo, Sr. Presidente, que esta é
uma das tarefas fundamentais do Congresso
Nacional e este é um dos deveres maiores
nesses dias que correm do Senado da República. Precisamos encaminhar à aprovação o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Temos, aqui, uma nova visão, uma nova
interpretação desta realidade, m_ç_dificando,
inclusive, a própria expressão conceituai que
sempre utilizou, em relação à criança e ao
adolescente, o termo "menor", que tem urna
conotação de rriarginalidade s_ocial e económica, e que é depreciativa. O Estatuto da
Criança e do Adolescente introduz modificações na legislação brasileira, que, de fato,
criam patamares novos, patamares inéditos
no tratamento dessa questão. Este estatuto
nos- ombreia com o que há de qualificado
e avançado na legislação dos países desenvolvidos.
Chamo a atenção, inclusive do ilustre Senador Carlos- Alberto, o eminente e brilhã.lúe
se'nador norte-rio-grandense, para o fato de
a questão da criança e do adolescente não
ser apenas económica. Não se trata apenas
de preservarmos os direitos di criança à alimentaÇão; à habitação, ao desenvolvimento
· físico- e--às condições alimentares mfnimas e
dignas para a sua sobrevivência. Trata-se,
muitas vezes também, de proteger a criança
contra a violência dos adultos, trata-se de
impedir o exercício do autoritarismo paterno,
trata-se de criar um novo estágio cultural nas
relações familiares, trata-se, enfim, Sr. Presidente, de transformar conceitualmente a visão que se tem neste Pa{s, do papel da crian.-ça, como sujeito dos direitos fundamentais

da cidadania e com to.tla uma codificação especial. E, mais do isso, Sr. Presidente, esse
esiatuto di criança e dÇI adolescente não é
uma mera declaração de_ princfpios, não se
trata de uma obra legislativa meritória e inconseqUente, não é meramente declaratória.
Ela contém um conjunto de mecanismos
coerdfíVos, que- visam à punição exemplar
dos_ infratores, aqueles que atentam contra
a dignidade e contra os direitos fundamentais
da criança e do adolescente.
Portanto, o estatuto inova, avança, repre~
senta um estágio superior no nosso sistema
civilizatório. Quero crer que, de fato, ainda
estamos pendentes de uma análise mais acurada, mais detida, mais aprofund:j;da, mais
crítica desta matéria. Mas, de qualquer forma, a aprovação desse projeto já significa
uma conquista,_ significa um avanço extraor·
dinário.
Por isso, Sr. Presidente, sem mais delon~
gas, sem utilizar-me em demasia do espaço
de tempo que V. Ex• me concedeu e sem
abusar da paciência dos demais Senadores,
quero dizer que a minha posição pessoal é
irrestrita e iineíramt!nte favorável à aprovação desse estatuto. Entendo que o Senado
cumpre um papel extraordinário, como'o (ez
na questão agrícola - o Senado aprovou aqui
um projeto de lei da política agrícola, que
infelizmente ainda não foi examinando pela
Cámara dos Deputados, mas nós cumprimos
aquilo que determina a Constítuição, introduzimOs irif!canismos, elementos na questão
da produção, do crédito, da organização sin·
dica!, das relações com o poder público, preço mfniino, financiamento à lavoura, enfim,
cumprimos aquilo que é exigido na Consti·
tujçãº, quanto às leis complementares e ordinárias que dão exeqüibilidade ao texto constitucional. Agora temos essa oportunidade extr"aorôiilária, com o Projeto n~ 193, de autoria
do Senador Ronan Tito, e qUe- todos sabemm
tem origem nas entidades, nas associações,
na comunidade que trata social e cientificamente dessa questão. É um trabalho alentado, é um trabalho c·orajoso, é um trabalho
de pesquisa, é um trabalho baseado na experiência.
Acho que o Senado da República, habilita-se ao respeito da Nação, aprovando o projeto de lei do Senador Ronan Tito, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do. Adole.scente. Vamos inaugurar uma nova fase na
própria cultura familiar um novo pataiiuif nas
relaçõ_es entre pais e filhos, nas relações da
sociedade com a criança e com o adolescente.
O Senado federal pode habilitar-se à admiração deste País. E, quem sabe, a uma admiração internacional, se nós dermos este passo
ã frente.
· ConVoCo os meUS coffipàriheiros do Seriado
Federal a essa grande tarefa.
Obrigado a V. Ex"
Era o que tinha- a: dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Inscrito ainda para falar sobre a matéria
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
a quem passo a palavra.
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O SR. CID SABÓIÀ DE CARVALHO(PMDB - CE. Para discutir, pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, e Srs.
Senadores:
EstOu -inscrito para- debater essa niatéria,
e como uma pessoa muito dedicada a esse
tema, i_nfelizmente, não posso ter aquela visão genérica que leva a um determinado entusiasmo atinente ao que aqui foi prol atado peJo ilustre Senador Francisco Rollemberg no
aproveitamento das matérias que lhe foram
ofertadas regimentalmente. _ _
_
Sr. Presidente, chamo a atenção para a seção de n~ II, da Faml1ia Natural, exaramente
. no Substitutivo apresentado, que é o resultado dessa fusão, segundo, acredito, do Projeto de Lei doSenado n\' 193-, de1989._
Família natural, Sr. Presidente, é uma expressão consagr~da no Direito. Aliâs, esse
nome natural, sempre vem a propósito de
outras incursões jurídicas, como filho natural, família nat-ural, casamentO natural, enfim, essa palavra natural vem, não para expressar propriamente o ilegítimo, mas ·sim
aquilo que ocorre, por força da natureza, sem
as garantias legais. Família natural seria, portanto, aquela constituída sem o casamento,
mas sem que ofenda à lei; não podendo, porM
tanto, famflia natural ser um sinónimo da expressão, famma ilegítima. Porque teríamos,
rigorosamente, como famma ilegítima, aquela, por exemplo, onde um dos seus campo·
nentes já é casado, e a família é fundada
no adultério é um faml1ia fundada numa ilicitu_de, uma fam!1ia por ventura, formada sob
o incesto, não seria uma família natural, seria
uma famtlia ilegítima. A família natural, seria, portanto, aquela, que, sem ofensas à lei,
forma-se ã margem da legislação, sem a proteção do Direito de Família.
Encontro nesse projeto, Srs. Senadores,
o art. 26, quando diz:
"Entende-se por famflia natural a comunidade formada pelos pais ou qual~
quer deles e_ seus descendentes."
Isso ofende_tanto quanto ao direito jà fOrmado no País, e o Código que se_ propõe
tem que- Se eriCaiXar no" sistema jUrídico nacional. Não há aqui, portanto, aquela diferença
da qual falei há poucos instantes.
Como tambérri deve impugnar a expressão
família natural. Eritende-se por famma natu·
ral a comunidade, porque comunidade tem
um sentido consagrado. Comunidade acima
de tudo, tem o sentido mais amplo sociologicamente aceito e juridicamente respeitado.
Comunidade é aquela formação de grupos
sociais localizadoS fisicamente em um mesmo
território de tal sorte que um supra os outros
naquela existência de apoio, na comprovaÇão
de que, na verdade;:, o_homem sendo animal
social também é o animal político.
Assim, comunidade, é um termo mais am·
pio que família. Comunidade é um termo que
vem da soma dos _grupos sociais; comunidade
é um termo menor. be comunidade passamos
a expressões mais coletivas onde o coletivo
é mais extenso até chegarmos à sociedade,'
humanidade e outros termos que têm um sen-.
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Notem que o Código Civil cuida de legalidades, da cogência dos seus princípios, dos
A palavra comunidade foi escrita aqUi, por resultados_de sua aplicação. Quando se fala
do parentesco, o Código iulo há de ter preocerto, para significar a vida-em Comum sob
c~pações com a parenteSco ilegítimo. Mas
o mesmo teto, no mesmo lar. Mas não se
a d~~trina t~ID -- põrque não podemos levar
prescinde, no Direito, de expressões dessa
clareza para a conceituação de família. Famí- para- a lei o que à margem dela ocorre - quando assim procedeinos, a ilegalidade a
lia tem muitas acepções. Até família, quando
marginalidade da lei, tudo há de se confundir
significa o parentesco: "sou da mesma famflia
com :.fprópria légalidade.
que fulano", isto é, ele também é Sabóia".
Isso é de muita importância, Sr. PresidenMas familia tem um sentido altamente restrite, ede muita profuildidade.,
to no Código Civil Brasileiro. O casamento
Nã~ sei o que quer um político falando
funda a fam!1ia, O casa:merita OatUfal há de
sobre isso da tribuna do Senado Federal mas
fundar a fama1ia natural. O casainento legitimamente realizado, devidamente celebrado, é que de ciuando em quando, essas c~isas vêm à cabeça da gente, via de regra, para
funda a família legítima. Famtlia, rigorosaserem sucedidas por decepções decisórias do
mente, funda-se pela presença de marido e
que ocorre.aqui, quebrando até os zelos natumulher. Marido e mulher são a família, são
o casal, são família. Mas há, ainda, a se inte- rais pela Casa.
Quero também chamar a atenção, Sr.Presigrar oessa faml1ia, os t;ilhos menores, aqueles
dente, sobre a adoção que não é um assunto
sujeitos ao pátrio poder; os filhos sujeitos
que possa ser tratado com certa rapidez. A
ao pátrio poder integram a mesma família.
adoção é a imitação da natureza, é como se
Entã_o, faritilia é, sob o impériO dO Direito
Civil, marido e mulher, logicamente pai, mãe alguém tivesse aquele filho que não teve, mas
que-passa a tér ·pelo império, pela determie filhos. Essa é a fam(lia, não vai além disso.
naç_ão da lei. Mas deve existir a lQgica entre
Não deve ir além disso, porque a conceitução
é um tanto quanto restritiva para apllicação a vtda e ficção jurídi.ca. Não podemos ter
a adoção sem aquelas diferenças pela quais
das normas específicas. Mas, há a famt1ia no
Lafayette, Bevilácqua, Rui Barbosa e tantos
sentido previdenciário, ou seja, para o atenjuristas, a seu tempo, se preocuparam.
dimento do Direito Previdenciário. Famt1ia
Adotar-se. Hà de se levar para esse ato
define-se como pessoas sob o mesmo teta,
com o mesmo destino, o mesmo fim um sen- o cuidado para com a lógica da natureza.
tido cooperado, uma interdependência. E, Pelo que está escrito aqui nesta propositura,
assim, vamos a muitos outros sentidos de fa- de repente pode um jovem de 21 anos adotar
um de 18 anos.
Dll1ia.
'
Isso é estranho, fica sendo estranho, pork
Chamo a atenção que esse Código que se
propõe é uma especialidade, em grande par- que adoçáo não deve ser adotada além dos
te, do Direito Civil, e, portanto, não pode limites do lar. f\.doção_é de foro íntimo. seja
alçar vóos contraditórios com a lei geral, já qual for o seu tipo. Ela se faz por escritura
pública_, na forma do Código Civil, mas há
que se trata de uma lei especial.
Neste Senado Federal, há soberbas confu- a adoçao plena, quando os próprios registras
sões sobre isso. Ainda ontem, encontrei uma · processuais deixam de constar, e o filho adodessas confusões, neste plenário, quando er- tado é tido como filho legítimo mesmo. Ninguia uma questão de ordem. Não consegui guém pode alegar a legitimação adotiva, que
que os meus Pares distinguissem uma regra é a adoção na forro~ do Código de Menores,
especial, uma situação, um -momento especial vigente neste País: E a adoção do menor exdas ge_neralidades, o que levou a Presidência posto, não se sabe quem seja o pai, quem
também a incorrer em erro, quando decidiu seja a mãe, é o meriOr de rua. Alguém plenaa questão de ordem que suscitei na reunião mente o adotou. Corre o processo e o Juiz,
de ontem, exatamente porque sem tomou a então, determina que o cartório faça o regisgeneralidade, em detrimento da especialida- t:o. qual se legítimo fosse aquele filho, e Iegíde. quando pelo Direito é a especialidade htno será para todos os efeitos da lei.
Com-o -nâci-haVer a diferença de idade?
que predomina sobre a generalidade: nos assuntos comerciais predomina o Código CoQ__Sr.l._~_l!remberg-Nunes Roch!t- v. Ex-·
mercial sobre o Código Civil, nos assuntos
de menores há de predominar o Código de me permite um aparte?

tido de ampliação do significado inicial de
comunidade.

Menores sobre o Código Civil.
Logo, há uma ligação, mas na aplicação
há a preferência para a lei especial sobre a
geral, quando, na verdade, não há o choque
?e uma com a outra, quãndo as contradições
não ferem o próprio Direito. Assim, um dispositivo especial não revoga um dispositiVO
de caráter geral, porém conviYe-se com ambos dependendo apenas da preferência para
aplicação.
__ _ _
Por iss·o, Sr. Presidente, entendo que a famflia natural, já que ela é- natural, não pode
ter definições legais, porque--assim ela fica
110endo legal- isso 6 o óbvio.

O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO Com iodo o prazer.
O S~. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa cumpre o dever de alertar que
estamos a 13 minutos do encerramento da
séssão e ainda há um 'orador inscrito- para
após a Ordem do Dia.
Como essa matéria vem sendo discutida
há muito tempo, e amanhã continuará em
discussão, eu faria unÍ apelo ao nobre orador
e ao seu nobre aparteante, para que reservas·
sem o assunto para continuar sua discussão
amanhá, de vez que à mesma hora do encer-

m
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ramento desta sessão, deve ser aberta a sessão do Congresso Nacional, que está prevista
para 18:30 horas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEx~ tem razão. V. Ex• sempre tem razão
e deverá tê-la sempre que eu estiver na tribuna, para alertar sobre o tempo, que nesta
C~sa nem sempre é respeitado. Entretanto,
nao sou o Senador João Menezes, que dialoga
com V, Ex~ nessas disputas pelo tempo e ainda se dá ao luxo de citar Maquiável - eu
fiquei temendo que naquelas questões tão coloridas, S. Ex• citasse Erasmo de Rotterdam
irmão gêmeo de Maquiavel, na grandeza d~
obras clássicas produzidas para o conhecimento da humanidade. Já pensou se cita o
Elogio da Loucura numa oportunidade em
que se analisa o Plano Collor? Graças a Deus
que isso não aconteceu.
O Sr. José Fogaça- Permite-me um aparte, nobre Senador?

V.

O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO Concedo o aparte a V. Ex~
O Sr. José FogaÇã- Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, sou um dos mais ardorosos e incondicionãls-aániiradores do talento
e do conhecimento jurídico de V. Ex• Cada
palavra sua é o_bjeto da minha maior atenção
e do meu respeito. Entretanto, quero crer
que aqui deva~os ter uma análise especial.
Realmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente deseja inovar em matéria de Dii"dto
Civil. O conceito jurídico de famllia natUral
é um conceito realmente inovador. A mãe
solteria e o filho, enqoanto tal, constituem
uma unidade familiar, objeto e sujeito de todos os direitos e deveres atinentes. Como
V. Ex~ bem colocou, não se trata de um conflito, mas se trata de que o juiz, ao julgar,
deverá fazer prevalecer preferencialmente a
ótica da criança, a ótica do adolescente nas
questões judiciais ~~inente~ à matéria._Então,
V. Ex• coloca alguns óbices de conflito jurí·
dica com a parte geral do Direito Civil e com
o Direito de Famíli3., mas quero crer que,
ao darmos esse passo adiante, nós estamos
introduzindo modificações no Direito Civil
brasileiro e essas modificações não são nadã.
mais, nobre Senador, do que aquilo que já
prevê, já estabelece, já consigna a nova Cons·
tituição do Brasil. Portanto, quem modificou
,o Direito Civil brasileiro, o Direito de Famma
nó Brasil foi a nova Constituição. Nós estamos aqui dando um desdobramento legal em
legislação ordinária da matéria. Então, peço
-a V. Ex' que tenha essa condescendência
no alto da .sua rigidez jurídica, que é sempr~
extremamente percuciente. Procure ter essa
compreensão do fenômeno de inovação sociológica, insitucionãl, polftica e humana que
representa o Estatuto _da Criança e do Adolescente.
Muito obrigadO a V. Ex'

O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO Ouvi V. Ex~ com muita atenção, e isso leva
a uma disc~ssão acadêmica, porque há um
ramo do Direito, que é muito importante,
Senador José Fogaça, que é o Direito Compa-
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rado. O Direito Comparado leva uma coisa
interessante à nossa consideração: o Direito
de Família é quase o mesmo em quase todos
os países; o DireitO espãi:thol é semelhante
ao alemão~ este é igual ao português; o português é igual ao brasileiro, ao Direito uruguaio, ao argentinO; o Direito -Cfvil dos países
cristãos é quase o mesmo porque todo ele
· se baseia no Concilio de Trento.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Permite-me V. Ex' um aparte?

idéia terá sido prevalecente na formulação
do_ Estatuto. Em ~unção disto, eu que fui um
dos Relatores parciais, que aprovei e que louvo a iniciativa do Senador Ronan Tito, assim
como de todas aquelas entidades que, preocupadas com o menor, se esmeraram em ajudar a CõrriiS-siio ;-peço a V. EX"-, assim como
ao Senado1 José Fogaça, que tenham rele·
vância sobre alguns aspectos de ordem legal,
mas que, na verdade, têm o sentido de garan~
tir maior proteção ao menor.

Abril de 1990.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Mas
não é hoje! Se não tem h(}je, não pode ...
O Sr. Jamil Haddad- Não pode ter amanhã, Sr. Presidente. A ordem das inscrições
se encerrou,

O SR- PRESIDNTE (Pompeu de Sousa)
-O texto do Regimento art. 374, item XI,
diz:

.

XI- a discussão poderá ser encerrada mediante autorização do Plenário, a

requeriment~_ de_ Líderes, de_pois de de~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO batida a matéria em três- Sessões cónSe~
Ouvi V. Ex• com toda a atenção e não tiro,
cutivas.
evidentemente, o mérito constitucional da
sua observação. Apenas querO dizer que a
Nós estamos na & realmente, mas não há
classificação dos filhos foi devidamente aboli- requerimento formal de líder. De forma que,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
da, porque nós já chegamos até ao exagero
inf~lizmente, não podemos fazê-lo agora--;--A Presidência se vé na obrigação de prorclassificar os filhos sacrílegos- chegamos
E preciso que se faça o requerimento e
rogar, de_ ofíciO, a sessãõ- pof quinze minutos, de
a este e:<agero- e fomos nos reduzindo até aí se cumprirá ...
além do tempo previsto, para permitir o apar- que, por uma luta muito grande de Orlando
te e a conclusão dO discurso _de V. Ex•
. Gomes e Nelson_Carneiro, terminamos por
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Eu não
Ainda há um orador inscrito para após <!bolir a classificação dos_fiihos e issO se consasou líder, então, rião posSo ...
a Ordem do Dia. Invadiremos-um pouco o
grou agora nessa Consrituição. É uma luta
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
horário da sessão conjunta do Congresso Na· muíto antiga. Mas isso não afeta o conceito
eu desejo esclarecer a, V. Ex•, a esta altura
cional, mas prorrogo a sessão por quinze mi·
de
família.
nutos.
da sessão, que há alguns instantes o PresiNão estou aqui indo ao mérito de que fala
dente desta Casa, Senador Nelson Carneiro,
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO V. Ex~, com o qual concordo inteiramente.
expressou-me a sua disposição de amanhã
Ouço V. Ex" com todo prazer·.
Apenas não há tempo para um aprofundaocupar a tribuna do Senado Federal, autor
mento e nisso nós iríamos muito longe, Sr.
que é -de um dos três projetas condensados
O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Nobre
Presidente, e nem sempre é bom ir tão longe
no susbstitutivo que agora se aprecia, para
Senador Cid Sabóia de Carvalho, fui um dos
assim na discussão de um projeto, mesmo
discorrer sobre a proposição, em torno da
Relatores parciais do projeto do Estatuto da
quando se trata de um projeto de código,
qual temos promovido essa discussão na tarde
Criança e do Adolescente. Ficou mJ.J.ito darQ,
por força regimental, porque os tempos são
de hoje.
inclusive pelo trabalho das entidades que aju·
muito limitados.
Então, se é o próprio Presidente da Casa
daram na elaboração do projeto, e ajudaram
Reservo-me para outra oportunidade,
autor de um dos projetas, Senador Nelson
depois na assessoria da Comissão, o fatO de
quando voltarei a abordar os casos aos quais
Carneiro, que se dispõe a amanhã discutir
que este Estatuto é de proteção ao menor,
estou me reportando nessa propositura, sem
essa proposição, acretido que nós não teríae não de repressão ao menor. Este é um dos .o desejo de obstaculizar, mas com o desejo
mos condições de expresssar, acredito que
pontos fundamentais que orientam este Estade deixar os Anais da Casa devidamente ilusnós não teríamos cortdições de expressar o
tuto. Sendo assim, quero entender que adistrados para que amanhã, quando se contar
nosso assentimento ao encerramento da distinção entre fam([ia natural e famma substi·
a história de algum ou ouüo deslize que_-por~ cussão hOje.tuta tem o sentido de fugir daquela concei- · ventura tenha acontecido, não se veja generiComprometo-me com V. Ex' que se amatuação do Código Civíl, de família natural
camente a composição desta Casa.
nhã, em função dos pesados encargos do delegítima e ilegítima, porque isto acaba refleEra o que t!nha a dizer, Sr. ~_re~idente.
sempenho presidencial, o Senador Nelson
tindo sobre os filhos. A própria Constituição
O sr:JUtãhy Magalhães- Sr. Presidente,
CarneirO não puder vir a esta tribuna para
Federal acabou com qualquer distinção entre
peço a palavra pela ordem.
se pronunciar sobre essas proposições, evifilho, tanto que o art. 21 do próprio Estatuto
dentemente, eu terei condições de me manirepete:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
féstãrpelo encerramento da discussão.
-Com
a
palavra
o
nobre
Senador
Jutahy
"É expressamente vedada qualquer
Hoje, sinto-me eticamente impedido de fa- _
Magalhães.
distinção entre filiação legítima e ilegízé-lo pOrqUe ·ouvi do próprio Presidente a
tima natural e civil para efeito de recoO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- disposição reiterada, dele próprio falar amanhecimento de direito ou privilégio leBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) nhã sobre esta importante matéria.
-Sr. Presidente, estava anunciando que não · O Sr. Jamil Had~d --Peço a palavra pela
gal".
há mais orador" inscrito- párã âisCUtir a maordem, Sr. Presidente.
Ora, toda relação, todQ casamento é natu·
téria?
ral, toda a filiação é natural; é a natureza
O Sr. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
que gera as descendências. O que ocorre é
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Jamil Had- Exatamente.
que o Código Civil, as legislações, têm dado
dad.
àquela reconhecida pelo Código o caráter de
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Então,
legal e à outra, o caráter de ilegal. Mas, na
O SR. JAMIL HADDAD - (PSB - RJ.
está encerrada a discussão.
minha opinião, quando o Estatuto do Adoles· Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
cente e do Menor evolui para a famflia natu· . O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Nel-Na sessão de hoje. De vez que houve maniral, entendendo aí todas aquelas formas de
son Carneiro esteve em Plenário, poderia-terfiliação que possam existir, e coloca em se- festações de desejo de discussão.
se inscrito para falar e a palavra teria sido
gundo a substituta como aquela em que as
concedida.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aí é
crianças não foram geradas por aquele casal,
De acordo com o Regimento, o requerique não estou entendendo, porque quando
por aquela famflia. Entendo que com isso
mento, agora, de um líder, faz com que seja
alista ... ~
se quer proteger ainda mais o menor dandoeDc_errada ·a dJsçuss:ão e V .. fu;' d_ecla,rQu ~.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa)
lhe mais condições para que ele não sofra
todos ouviram: encerrada a discussão. Não
-Não há oradores inscritos para falar hoje!
distinções na comunidade. Entendo_que esta
existem mais inscritoS pará diSCUtir a matéria.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOApenas um instante, nobre Senador, para
que eu possa terminar esse pensamento.
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V. Ex• fez esta declaração. Mãs como está
sendo colocado que o Presidente discutir a
matéria amanhã, quero, aqui, deixar claro
junto ao Plenário que, após o pronunCiamento de S. Ex', encaminharei requerimento à
Mesa pedindo o encerramento da discussão.
Quero deixar claro, repito, já que estou
sendo sabedor de_ que o Presidente Nelson
Carneiro pretende discutir a matéria que,
após a palavra de S. Ex•, encaminharei requerimento à Mesa, encerrando a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos para discutir a matéria na presente sessão:
A discussão continuará na sessã-o de ama~
nhã, que será a última sessão para discussão.
Deste modo, em virtude da tramitação em
conjunto, os projetes de lei constantes dos
itens 2 e 3 da Ordem do Dia ficam adiados
para a próxima sessão.
São os seguintes os itens adiados:
-1-

PROJETO DE [Ef DO SENADO
No 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n\' 193 e 279, de
!989)
Discussão, em turno_único, do Projeto
de Lei do Senado n" 255, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro ,
que institui o Código de Menore~ e dá_
outras providências, tendo
PARECER, sob n• 48, de 1990, da
-Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

- 2PROJETO DE-LErDO SENADO
N9 279, DE 1989
(Tramitarido em conjunto com os Projetos de Lei do Senado n? 193 e 255, de
1989)
.Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 279, de 1989, de
autoria do Senador Mácio Lacerda, que
altera os arts. 32 e 3-4 da Lei n"' 6.697,
de 10 de outubro de 1979, que -institui
0 Código de Menores, dando-lhe nopva
redação na conformidade da Constituição Federal em seu capítulo VIl, arts.
226, § 39, e 227, caput, tendo
PARACER; sob n~ 48, de 1990, da
_ComissãO Temporária, pela prc!-judicialidade.

dando-lhes destinação social e dá outras pro·
vidências.
Art. 1" As pessoas físicas ou jurídicis em
débito com a União, impossibilitadas de fazer
, o pagamento de seu débito em espécie e que,
no entanto, possuemglebas de terras, podem
fazé-Jo em 8Iebas de terras.
Art. 2v As terras adquiridas pelo ressarcimento da:;. mencionadas dívidas obrigatoriamente serão usadas em programa de cunho
social e de desenvolvimento urbano.
Art. 3~· As que forem dirigidas para o
programa de cunho social serão vendidas ou
alugadas para:
a) a criação de agrovilas:
b) lOteamento para a produção de hortifrutigranjeiros nas áreas de períferia dos
grandeS:-ci!ii1ros, barateando, assim tais produtos ao consumidor;
Art. 4? As que forem usadas para desenvolvimento urbano serão vendidas ou alugada para:
.
ã) a divisão e, lotes de 10x20 mts. para
a construção de casas populares;
I,) implantação de distritos indUStriais.
Parágrafo único. Os preços das terras serão os de mercado.
Art. Sn Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art._ 6" Revogam-se as disposições em
contrário.
A justifidú;ão é-a·segiiinte,_Sr. Presidente:
Há pessoas físicas e jurídicas em débitos com
a União, e que estão em díficu-ldades de saldálo. Tais devedores, às vezes,_.são- donos de
grandes glebas de terras, muitas-delas, talvez,
improdutivas. ~uitas delas se acham nas periferias dos grandes centros urbanos sem nenhuma utilidade Social. Muitas são terras certamente para especulação.
Nada mais natural que tais devedores paguem suas dívidas para com a União com
as terras que possuem.
Assim, sem aJarde, aceleraríamos a reforma agrát:ia tendo em vista a justiça e utilidade
sociais.
Essas terras serão usadas em programa de
desenvolvimento social e urbano. O Governo
Federal V_ende-las-á ou a!uga-Ias-á para a criação de agrovilas, fixando no campo o agricultor, evitando, por tal meio, a inchação da
cidades. Nas periferia.s dos grandes centros
seriam ve_ndidas ou alugada em lote.s para
o cultivo de hortas, barateando assim, os prOdutos ao consumidor.
Quanto ao programa para o desenvolvimenta urbano, elas serão diyididas em lotes
de 10x20 mts~ para vender ou alugar para
a construção de casas populares. Com esta
medida, as faml1ias poderão ter jardins e borta em seus terrenos evitando, assim, com a
área verde, a hediondez dos conjuntos populares a que estamos acostumados.
0 Sr. Jutahy-Magalbães _ v. Ex" me cancede um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO_ COricedo o

O SR. PRESIDENTE (Porllpeu de SOusa)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,.
·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR.. NEY- MARANHÃO (PRN - PE.
Para urÍla breve comunicáÇãQ. Sem revisão
do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou apresentado um projeto de lei que aparte a V. Ex' com- todO o prazer.
dispôe sobre a venda de terras das pessoas
O SR. PRESIDENTJ;:_ (Pompeu de Sousa)
1
físicas e. jurídicas em débitos com a União, - ·-Embora seja anti-reginiental. ..
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O Sr. Jutahy Magalhães- S. Ex• não está
falando como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-S. Ex· pediu a palavra para uma breve
comunicação. S. Ex' está apresentando um
projeto.

O Sr. Jutahy Magalhães- Se S. Ex'·' estiver
falando como Líder, dou o aparte no sentido
de parabenizá-lo por apresentar esse projeto.
Aproveito para informar a V. Ex• que tenho,
também, um projeto mais ou menos no mesmo sentido. Com aq_ttelas áreas_ improdutivas
a União põdúia,-no projeto que apresentei.
fazer um atrendamento baseado no preço
apresentado, à época, ao Incra. Quero para~
benizar V. Ex• e dizer que espero que·medi·
das como essa sejam tomadas para permitir
o assentamento daqueles que não têm terra,
para que possam trabalhá-la e fazer com que
haja progresso no campo brasileiro.

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a
V. Ex' e nós dois, nobre Senador, vamos nos
juntar, nos unir para que esse projeto seja
em benefício ao agricultor bra:;ileiro, e o Governo o Concretize o mais breve possível.
co-mpletando a minha justificativa, quero
mostrar, aqui, e ao Senador Jutahy Magalhães que, é de se salientar, para melhor compreender o espírito deste Projeto, que a área
de terras agricultáveis~ segundo dados do Incra, pertencente à União, e que ainda não
foram exploradas chega ao montante de
144.000.000 de hectares.
Na vigência da ''Nova República" foram
expedidos decretos considerados, sujeitos ã
desapropriação cerca de 5.000.000 he;ctan.!s.
Desses foram assentados colonos em
1.000.000 de hectares. Já em terras públicas
ou desapropriadas foram assentados colonos
em mais de 1.000.000 de hectares.
Assim, vejo como exercícío de profunda
justiça sOcial aprovação desse projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. P.residente.
-

D SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Com a palavra, para uma brevíssima co-

municação, o nobre Senador João Menezes.
OSR. JOÃO MENEZES (PDC-PA. Pa·
ra uma breve comunicação. Sem revisão dO
orador) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
faleceu em São Paulo. após uma operação
a que se submeteu, o Dr. Ruy Guilherme
Paranatinga Barata, paraense, companheiro
ilustre e homem de letras. Poeta, autor de
várias músicas de sucesso da cantora Fafá
de Belém; professor de literatura da Universidade Federal do Pará, manteve intensa ati~
vidade cultural durante toda a sua vida. Exdeputado estadual, eleito pelo Partido Comunista Brasileiro e finalmente, Deputado Federal, nosso companheiro na Câmara Federal.
Era um espirita brilhante, inteligente, capaz, sempre com boa verve e que deixa, com
sua morte, um Vácuo e-norme na fami1ia paraense.
QuerQ deixar expresso o nosso pesar pela
perda desse companheiro ilustre.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. l'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa associa-se ao pesar de V, Ex·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.

venha a

Ser implantado em Locais de turismQ

intenso e de demanda j<í plenamente reconhecida.
Em nosso País. Sr. Presidente e Srs. Sena-_
dorc_s, o tu_rismo é considei'ado unl dos instru:

mentos de que dh:;põe o governo para incrementar o desenvolvi_mento. sobretudo por
atend_e_r àquele:> objetivos nacionais insertos

Abril de 1990

a4entrq e 9t; !J;listeriosos _cenários de pedras·.
como os de Sete Cídades. tem paisagem em abundância.
__
--_ .
Por último. turismO é Tolclore, é cultunt,
é hospitalidade. é-hotel. é progresso. é infái:
esti"uüira. -é desenvolvimento.
O Nordeste é ri_çQ _oe_s~es quatro aspectos
em seus ffiuitós caiTiihhos.
O Estado de Sergipe. nesse particular. na·
da fica a dever aos seus _vizinhos._ Se nãn. _vejamos:
-- ---~~~eja .Bem-Vindo a Sergipe .. - É que se
fê no ~apa do próprio Estado. inscrito- na
pedra do monumento erguido na fronteira
com a Bahia. E o visitahte vai-se certificando
desta_ afirmativa do sergipann à medida que
encontra cidades e gente.
A primeira etap<:csignlficãtiva ê a cidade de EstânCia. à beira da BR-101 e do rio Pia uitinga. em terreno ligeiramente addentadu.
o que lhe confere uma beleza singular. Registra a História que essa cidade teve início em
1621. quando o capitão-mar João Mendes,
da capitania de Sergipe. fez doação a Pedro
Homem da Costa·das-túras em que se-acha
era assentada. Por volta de 1713. efetuou-se
a transferência da cidade sede da Ví!a de Santa Luzia para o Sítio de Estância, "onde havia
Igreja -de pedra e cal e se alojara o exército~

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG no Segundo Plano de Desenvolvimento Na(PMDB- SE. Pronuncia 0 seguinte discurcional- .. melhoria da ren9a,pessoal e regioso.) _Sr. Presidente, Srs. Senadores. 0 tu risna\ simultaneamente com o Crescimento ecomo tem, atualmente, fins e responsabilidades nômico,_ e_de desenvolvimento se!Jl deter loque ampliam sua conceituação original. An· ração da qualidade de vida nem devastação
tes, a idéia de turismo limitava-se a um símbodo património de rccur~os naturais 'do Pals."
lo de classe. Ia popuco além do lazer c do
Tal posição é mais evidente quando ~e ohdivertimento de alguns. Nos dias atuais. 0
serva que a qu-antidade, a qualidade e a varieturismo assumiu considerável _importância so- dade dos recursos turísticos brasileiros, alia~
cial. política- e económica. Democratizandodos à infra-estrutura e aos equipamentos para
se,transformou-seeminstrumcntodeaproxio turismo qüe-vém de ser implantadosmação dos povo!-. c melO de divulgaçao cultu- com crescente rapidez nos últimos anos ra\. Para muitos países representa, ademais. por todo o Pats. atribuem a essa ativióade
importante meio de promoção comercial c
a virtude de permitir um melhor e mais equlli·
de estímulo a entrada de divisas. Em alguns
brado desenvolvimento nos setores econômi·
.casos, a atividade constitui fator económico
coe social. ~pecialmente no Nordeste, que
vital. às vezes por ser 0 principal. às vezes continua airfda marc:glo_por focgs de P2b_reza
por ser o único imedia,tamente viável.
absofUfã.
-Patses como a Itália. a França, a Espanha
Já se disse que o Nordes-te brasileiro é a
conseguiram estabilizar suas balanças de pa- região do mundo que apresenta maiores pagamento no pós-guerra graças ao turismo. tencialidades para o turismo. E mesmo os
de Felipe Camarão."
chegando ao ponto de essa atividade repre- que atiibuem excesso- retórico- à afirmativél,~
Pois bem, ainda hoje, às margens do Pia ui-_
sentar verdadeira indústria, com Ministério
sabem que ela encerra _sua parcela•de verda_tinga, tem-se uma pousada agradável. Faz-se
próprio, legislação especffica, que visa regu- de. E aos que não acreditam, convidamos
excelente refeiçãq, principalmente de comilamentar os diversos aspectos sociais, econô- a a[l_alisá-la, sob quatro aSpectos.
das regionais. além de doces e bolos d~ ::;Qbremicos. comerciais e culturais da ação turísEm piirt:~ciro lugar, turism-o é História-, é
mesa. E não se pode deixar de citar o pitu
tica.
passado. Pois que se trace u~a l!nha imagi(pescado ·ali mesmo) que mais parece uma
Modernamcnte. o fenômeno turístico vem nária'da Bahia ao Maranhã? e ~e veja quanta
fagosta. Em seguida o turista vai defrontando
interessando especialmente aos economistas, coisa ocorreu üe"Ssa-âtea. Indague-se acercã
com o passado em cada ãnguto: jardins de
apresentando-~e·como potente e imprevisível
da colonização portuguesa, remonte-sé à desárvores seculares. prédios tipiCainellte coloforça económica, que deixa um rastro de ricoberta do País. Recordem-se as invasões ho·
niais, fachadas recobertas de azulejos. Não __
queza em seu caminho. Aos economistas landesas na Bahia e sobretudo em Pernamfoi por acaso que D. Pedro H, na excursáo·
Kurt Krafp c Walter Huziker se devem os buco. ond_e começou a eX_iStjr g_ V~J:dadeiro
que fez às Províncias do Norte, çrn 1860, çh_a- :__
primeiros e..-;tudos sobre a teoria do consumo
sentimento de brasilidade ..Assinale~se a_ premou Estâm:í<i. de ''Jardim de Sergipe··.
turístico. como o resultado entre a oferta e sença frances? no Maranhão, Qnde o Senhor
Estância e. sem dúviQa,, bom loç<;t.l para
a demanda, a difusão da riqueza turística e de La Ravardiére ergueu uin fo.fté em hOnia
seminários, encontro cfe professores. e _refúsua tlutuação, o preço. a ~:e_o_d_a. o Qesenvol- do Rei Lufz XIII e onde nasceu uma cidade
gio para intelectuais_ e artistas.
vimento econômica da região e do pa(s. En- chamada- SãO -Luts. ·
··
~
A 40km, encontra-se.a ~ida_de de S~o Cri$~
Que sejam objeto_ de pesquisa, _na Bahia,
fim. a demanda _e a oferta turísticas eStão
agora sob o domínio da Economia.
em Sergipe. nas Alagoas, na Paraíba. no Rio - tóvã_o. _cu.jo clima é c_on~idera99 um dos mais
amenos do Estado.__ Distando apenas 23 km
Com efeito, o turismo e. recohhecidamen· Grande do Norte, no Ceãrá-. -as lutas dosesda Capital, é a quarta Cidade mais antiga do
te uma atividade sócio-económica e cultural, cravos negros, a saga dos _índios. ô.uso, pelos
País. te_ndo sido fundada em 1590, por_Crist6modificadora de situaçôe_s__s_Qcio-culturais. religiosos misSíOriárids, -da.Ciuz da_ maâeira
vão de Barros. Foi sede do Governo Provipresente e aceleradora- da vida económica. no·-peiro;- E escute-se _em Olinda o eco das
denciai desde os tempos do Império ãté 1855.
Seu desenvolvimento provoca a crescente orações francisCanãÇe- bén"edifinas-. E ollçll~
São CristóvãO· aj)reseitta duas partes bem
aceleração dos serviços, o incremento da cir- se, também aí, o prinleiro~g"~to" de Repúbl~ca
ditintas: ~r Cidade Alta e a "Cídade Baixa,
culação da moeda, a captação de divisas e ribQmQando em direção ao mar.
localizando-se na primeira os mais- vel_hos e
de capitais estrangeiros, melhor distribuição
No Recife, registre~se a presença dos nórhistóricos edifícios, ·en:tte eles o Palácio Proda renda. o desenvolvimento da hotelaria. dicos e.uropeus, perceba-se por todo o Noi-vinéial, outrora sede do Governo~ o convento
dos transportes, das comunicações, do fole lo_- deste o sussurro-das iriS_ur:r_eiç~es.
e igreJas seculares, orfanatos, e o antigo s-6re e do arte_s_anato, gerando novos empregos
Refeia-se, no Nordeste~ a·história· nascente
brado onde funcionou, ao tempo de capital,
e ampliando os mercados de mão-de-obra na do Brasil.
a Assembléia Provincial.
Sob outro aspecto, turismo é Arte. Então
indústria da construção, diversões, alojamento. alimentação e transporte. Em torno de que se visitem as· centemis.de igrejas barrocas
O Cony_ento de São FranciSco, Oda Otçle~
um complexo turístico desenvolvem-se ativi- da Região, os· traços nítidos da arquitetura
Terceira do Canno~ o Palácio Provincial e
dades industriais e comercíaís.
colonial, os acervos artísticos de dezenas e
mais ãSanUgas resl.dêndas que f~lrmain a PraNesse particular. vale destacar que o turis- dezenas de museus, a força criãdora dos arte·
ça de São Francisco, conferem a esse logramo é, efetivamente, uma das indústrias gera- sãos que trabalham o barro de onde o homem
douro o títu!_o de _maic;>r unidade d~ arquiteclaras de maior número de empregos, poden- veio.
-· _ _____ _ _ -~
tura colonial brasíleira. Todos datam sua
do estabelece_r-se a proporção de um para Acresce aiilda que turismo é paisagem.
coristrução de 1667 a f825, sendo a -maioriatrês empregos diretos e um para nove empre~ · Quem dispõe de praias durante o ano inteiiro, ·deles do século XVII, Várias·ígrejas e edífígos indiretos para cada novo aposento que de _uma multivariedade de_ paisagens ;erra - cios oferecem ao turista a oportunidade de
+
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ções das mais importantes artistas plásticos
observar maravilhosos trabalhos de entalhe
do mundo.
e escultura em madeira, barro e marfim, das
Mas _do ponto de vista de seu potencial
maís remotas eras. Principalmente agora,
turístico, Sergipe não é só isso. Muito há por
quando a DiOcese de Aracaju vem reunindo,
na capela da Ordem Terceira de São FranM
exemplo o que ver na cidade hjstórica de Lacisco, um dos maiores e mais belos acervos
ranjeiras, patrimóriío artfstico~cultural dos
sergipanos e de todos os brasileiros. Tendo
de arte sacra da Região. fundado e mantido
pela Arquidiocese, o Estado e a Universidade
lá nascido, posso perfeítameilte confirmar a
feliz expressão de nosso eminente colega o
Federal de Sergipe. Conta, com quase duas
centenas de peças de madeira, marfim, barro
Senador Jarba,s Passarinho, quando exercia
as altãs furições de Ministro da Educação no
queimado e de ouro, peças primitivas e anéis,
ostensórios, âmbulas, mitras, campainhas,
Govemq Médici: Laranjeiras é um museu a
céu aberto, tal riqueza do conjunto arquite·
ramos de prata e bordados a ouro.
Na mesma praça encontra-se também o , tônico lá existente.
Situada à margem do rio _Cotinguiba, LaMuseu Histórico de São Cristóvão. Aí páde
ranje-iraS sempre desempenhOU relevante pao visifãnte admirar as mais verdadeiras peças,
pel no cená!io polftT~o:.cultural __ de Sergip~.
relíquias, Obras de artistas de diversas épocas,
documentos que narram· episódios épicos _das
Foi de lá que Cristóvão de Barros, em meados
de 1569, empreendeu a conquista da antiga
formação histórica e cultural do Estadp, além
de rica coleção numismática. Há que mencio- · provínciá~ FOrmou-se a povoação (e porto)
de Laranjeiras, em terras da freguesia de
nar ainda o famoso banho de bica. no bairro
dos pintores, e o GinásiO de Esportes, servi·
Nossa Senhora do Socorro do Tomar da Codos por uma variante asfaltada.
. tinguiba, onde floresceu a sociedade açuca~
Prosseguindo pela BR-101, o turista chega
reira do Estado e foram construídas importantes igrejas e prédios, hoje representando
a Aracaju. Na capital sergipana, logo se dá
conta do impulso desenvolvimentista, em
verdade_ir_a_s obras-primas da arquitetura daharmoniosa coexistência Com butros aspectos quela época.
Graças ao trabalho de suas entidades cultuque lembram a vida tranqüila da antiga provínciã. O seu moderno parque industrial rerais e·da projeção alcançada por alguns de
presenta o aval do progresso do Bitado, de_ seus filhos. que se distinguiram como hom'ens
de letras, artistas, juristas e poltticos de reno, que são promissoras perspectivas a extração
de minérios, as crescentes possibilidades de
me. Laranjeiras· ficOU conhecida, no século ·
XIX. como a Atenas Sergipense. Lá nasceexploração de petróleo. Por seu. turno, a Empresa Sergipana de Turismo - Ensetur - , -- ram o pintor Horácio Hora, o maestro e comagora, sob a lúcida e competente presidência positor Manuel Bahiense. o historiador e filó·
do Dr.Carlos Magalhães~ perfeitamente harlogo João Ribeiro.
Entre 1841 e 1851, portanto no per(odo
monizada com a polftica da Embratur, rem
levantado e catalogado todo um acervo de
de dez anos, surgiram em Laranjeiras sete
jorõais, refleXO inconstestável da intensa vida
obras de arte, além do incentivo da orientação que vem prestando ao complexo hote- cultural da cidade ..
leiro. Neste particular, Aracaju é, relativaAtravés de clubes e jornais, lá foi intensa
mente, muito bem servida por sua rede de
a propaganda republicana e abolicionista,
hotéis, de classe internacional.
sem que a cidade deixasse de ser, ao mesmo
tempo, important~ centro da aristocracia ruA praia de Atalaia é bairro, é centro d~
ral nordestina da época.
, veraneio, é local de vida ooturna, é, enfim,
Testemunhando esse momento da gloriosa
o coração boêmio de Aracaju. Aí ficam boa·
história d~ Laranjeiras aí estão de pé, para
tes, e o ponto de convergência da juventude
admiração dos que lhe dão a honra de sua
da cidade, dos visitantes e de-todos aqueles
visita, os seus monumentos, as suas igrejas,
que querem, à brisa do mar, tomar uma ceros seus casarões.
veja e comer um "tira-gosto" preparado na
Na primeira quinzena de janeiro realiza-se
hora.
ali anualmente um Encontro Cultural. Seu
A capital de Sergipe m;;t.ntém vidª- social principal objetivo é estudar e preservar a cul·
intensa. Na praia 13 de julho encontra-se o
tura popular. Esse Encontro coincide com
late Clube de Aracaju, com bar, restaurante os tradicionais festejos de São Benedito, uma
e amplas instalações para sócios e visitantes; das muitas manifestaÇões folclóricas oriundas
na Vila Cristina estão o parque aquático a
do passada histórico e realcionado com a cul·
quadra de esport~s da Associação Atlética. tura da cana-de-açúcar, que a cidade mantém
de Sergipe e o Clube dos Radioamadores de
praticamente inalteradas. Assim pode o turisSergipe- CRASE~ aberto para jantares, ta apreciar a Taieira, o Lambe~Sujo, a CheM
com amplas instalações; no centro do Parque gança. o São Gonçalo- folguedos folclóricos
Teófilo Dan tas há sorveteria, bar e boate.
ou religiosos típicos de Laranjeiras.
O lado cultural da cidade está definitiVa· Finalmente, atiiige-se o outro extremo, em
mente marcado pela instalação da Biblioteca direçáo ao Norte. A cidade de Propriá, com
do Estado, recém-inaugurada, ocupando um
sua navegação fluvial, o leito do rio São Fran·
pr6dio de linhas moderníssimas, dept;ndênci~_g transformando o pdr-do-sol num especias amplas, com setor de literatura infantil, táculo multicolorido.
salão de leitura em grupo. cabines indiviEntretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadoduais, setor circulante, setor Braille, afora
res, a par dessa identidade paisagística e de
a ornamentação enriquecida com reprodupotencial turístico em relação aos vizinhos
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Estados nordestinos, não dispõe Sergipe da
esperada e natural contrapartida de exploração adequada dessa inconteste fonte de de·
senvolvimeato e de progresso.
Sergipe conta hoje, efetivamente, com
uma rede hoteleira compatível com sua demanda turística que, de modo inequívo, vem
crescendo e se fumando no contexto do complexo turístico nordestino. Há hospedagem
para todos os níveis de procura, o que demonstra a visão clara e realista do empre·
sariado no _que tange à atual democratização
da atividade turística. Paralelamente, ocor"teu o necessário incremento- à oferta de res~
taurantes, bares, lanchonetes, sobretudo na.
orla marítima, o que confere a já citada praia
de Atalaia uma feiçã.o própria e característica, distinta das demais praias nordestinas.
Valoriza-se a comida típica, regional, mas há
cardápio para os mais variados pafãáares.
Sob esse aspecto. encontraMse o Estado de
Sergipe na rota correta para efetuar a exploração de seu enorme potencial turístico.
No entanto. alguns problemas subsistem,
é inegável a dependência entre turismo t:! _
transporte: um condiciona o outro. A melhoria de linhas de transporte, rodovias novas,
bem cuidadas e conservadas, aeroportonnãis
modernos, dotados da capacidade de receber
aeronaves de maior porte, mais confortáveis,
com mais variadas opções de rotas, são inequivocamente, formas de incremento às correntes turísticas para o núcleo beneficiado
por tais melhorias.
Inegável é também a importância· do trans-·
porte rodoviário no turismo, que poder ser
medida pelo índice de motorização de uma
população, ou seja, pela relação existente entre o número de habitantes de uma cidade
ou de um pafs e o número correspondente
de automóveis. No Brasil, a relação é de um
automóvel para cada grupo de tríta e sete
habitantes.
Evidencia-se, nesse particular, o primeiro
e mais grave entrave ao desenvolvimento turístico de Sergipe. Por via terrestre, o acesso
ao Estado encontra-se em dificuldades pelo
péssimo estado de suas rodovias, com enormes trechos sem a mínima conservaÇão, sem
asfalto, sem acostamento, sem sinaliza_ção.
Isso aliás sucede, atualmente, elli quase todo
o País.
Por via aérea, as opções são pequenas, sobre tudo pelo fato de a pista do aeroporto
Santa Maria, pela sua extensão, não permitir
o acesso de aeronave de grande porte, com·
patíveis com a demanda já existente. Tais
empecilhos, cuja solução constitui responsabilidade do poder público, vêm prejudicando
de modo sensível e evidente, o enorme esforço e a grande quantidade de recursos investidos pelos empresários, interessados todos
no progresso e desenvolvimento do Estado.
Não podem as autoridades permanecerem
indiferentes insensíveis a problemas de tamaM
nha dimensão. Em primeiro lugar, pelo papel
que a atividade turística exerce na economia estadual, na geração de empregos, na melhor
distribuição da renda. Em segundo lugar, pe~
los benefícios que a atividade turística espa-.
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lha por todo o corpo sociaL E 'atividade ec_onômica, ao lado do desenvolvimento social,

são atributos basilares e específicos dos governos.
É por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que apelo às autoridades públicas com-

petentes, para que, no exercício de tarefas
de sua exclusiva responsabilidade, empreendam esforços em prol da solução desses entraves à plena integraç-ão do Estado de Sergipe

ao cenário de desenvolvimento que atinge
seus vizinhos nordestinos.
Era-o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE.
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o engenheiro Antonio
Carlos Tatit Holtz, ex-secretário-geral do Mi·
nistério das Minas e Energia e ex-diretor de
Engenharia e Planejamento da Eletrobrás,
foi eleito, em Paris, presidente do Conselho
Intergovernamental do Programa Hidrológi·
co _da Unesco, entidade da Organização das
Nações Unidas.
E-com satisfação que registro este fato por
duas razões: primeiro, porque é a primeira
vez na história daquele Conselho, que existe
há 25 anos, que um brasileiro é alçado a tão
importante posição. Em segundo lugar, porque é o reconhecimento internacion"al aos
méritos pessoais do Dr. Antônio Carlos Tatit
Holtz, considerado _um dos mais b_rilhantes
e competentes homens do setor elétrico brasileiro, um dos mais evoluídos de todo o Mundo. Para confirmai", basta vermos a maior
usina hidrelétrica do mundo, Itaipu, lembrar
que possuímos usinas de grande porte e complexa construção, temos funcionando as mais
elevadas tensões elétricas do planeta, justa·
mente as linhas de transmissão que conduzem
energia de ltaipu para a Grande São Paulo;
mantemos ativo um complexo e eficiente sistema _de operação interligada de energia e
estamos construindo, em outros países, usinas' hidrelétricas de grande porte.
O Brasil destacou-se no desenvolvimento
dos aproveitamentos hidrológicos e na ciência da hidrologia nestes úl_timos 25 anos, período de existência do Conselho da Unesco.
A despeito disto, somente agora, na pess_oa
do Dr. Antônio Carlos Tatit Holtz, temos
a presidência daquele organismo, o que por
si só realça a competência desse técnico brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-concedo a palavra ao nobre Senador Car..!o~ Alberto.. . . ___
__
.
O SR- CARLOS ALBERTO (PDC :_ RN.
' Pronuncia o· seiUinte discurso,) - Sr~- Presidente, Srs. Senadores, trago aqui alguns telegramas, enviados por prefeituras do meu Es~
tado, Rio Grande do Nprte, dando conta do
quadro dramático caUsado pela prolongada
~ ~~tiagem.
-

oS telegramas são aSsiriildos pelos Prefeitos
que integram a Associação dos Municípios
do Serid6- um total de 10 signatârios; outrQ~
pela prefc_~ta 3-S'.§:alba Ciarlini, do município
de Mossoró; e o oufrd traz a assinatura ·de
dirigentes sindicais, seéretáríos municipais· e··
entidades patronais de N~tal - todos com
uma só preocupação: o quadro de tragédia
social que se desenha com a seca e conseqüente migração do homem do campo para
as cidades (que, por sua vez, já não têm como
a_tender os seus próprios habitantes}.
Leio, Sr. Presidente, o telegrama encabeçado pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, da Prefeitura de NataL Seu conteúdo resume o dos
demais e expressa com clareza o quadro de
dificuldades, bem como as providências _que
devem ser adatadas já.
Informo a esta Casa que estou peSSOf:llmente empenhado, junto ao Governo Federal,
em acionar as medidas de urgência, com vistas a atenuar o drama daquela gente.
Passo a ler O telegrama que mencioi:lei e
peço à Mesa que faça conotar dos anais da
Casa õs-demais.
Exm~ Sr.
Dr. Carlos Alberto de Sousa
DD. Senador Federal
Telex n" 018/90 - SENAP
Natal, 16-4-90
As organizações abaixo nominadas, profissionais, patronaiS e--puôlíCãS, reunidas nesta
datana sede do Conselho municipal de plane·
jamento urbano e meio ambiente (Conplan)
da Prefeitura de Natal, vem demonstrar sua
grande preocupação com a constatação do
aceJeramente do processo migratorio ruralurbano ocasionado neste momento pela falta
de emprego no campo, resultante da estiagem
e inexistencia- da liberação de recursos especificas.
Esta migraÇão encontra na cidade a recessão, principalmente na construção civil além
de outros setores, ocasionada fundamentalmente pelas atúais-medidas economicas. As·
sim, tomamos a liberdade de propror ações.
imediatas com as seguintes linhas geradoras
de emprego:
01 - Liberação de recursos, a titulo de
emprestimo e em condições adequadas de encargos finanCeirOs--e-de prazo de pagamento
ao setororural, para obr~s de infra-estrutuia ..
e investimentõs- rntensivos e ~fixadOres de
mão-de-obra no campo.
02 - ReacivaÇâO- e inten:si{icaçao- dos projetas governamentais e privados de areas irrigaveis, açudes, vazantes etc.
03 -- Providenciar junto a Cajxa Económica Federal a liberação imediata das fatoras
ve'ncidas desde o mes de março e garantia
de normalização do cronograma de desem·
bolso das obras financiadas através da caderneta-de poõpãnça.
-·
04-=l'tomover a cOiltintiidade de libera·
ção dçs recursos bloqueados para pagamento
de folhas salariais.
05- Intervir juntõ ao setor Eancario-para
que promova a renegociã:Ção dos debitas rurais vencidos e vinceQdos, com revisão da
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correção monetária e anipliaç?o do prazo de
pagamento dos debitas renegociados.
06 ---:-_Liberação de recursos de custeio da
safra 90/91 e forri1-ãÇão- a·a safra 91192 na área
Cílii.avi~irá, como forma, inclusive, de garantir- o 'abastecimento de alcool no Estado e
superação da atual crise._
.
07 - Apoio ao"S- Municípios no fomento
de programas de _emprego.
Propõe-se, entre outras, a utilização dos
recurs-os do FNE - Fundo Constitucional
do Nordeste ---: para implementação das li~
nhas de ação sugeridas.
Atenciosas SãUdações,
_
Secretaria de Administração e Pianeja.
m,ento dÇl Município de ~atai
Instituto de Plane]a-mento urOano-de Natal
Secretaria de Pl:;mejamento do Estado
Federação -da Agricultura do RGNorte
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RGNorte
Sindicato da Indústria da Construção" Civil_
do RG Norte
Sindicato- Rural de._Natal
Associação dos plantadores de cana do
RGNnrte
AssoCiação norteriografidense de criadÚies
Por favor Joffily·entregar mensagens com
brevidade
Prefeitura Municipal de Mossoroh (RN) TLX
nr 020/90-GP 9·4-90
Exm~ Sr.
Senador
Dr. Carlos Alberto de Souza
Brasma- DF
Apresento-me comunicar Vossa Excelência que enderecei telex _a Sua Excelência o
Presiderite Fernando CÕI!or de Mello, retra-tando a dramatica situação instalada no municípiO que dirijo. Em Mossoroh adiciona-se
ao desemprego urbano o exodo.da zona rural
do município e das comunas vizinhas_, onde
as familias chegam procura dá ·sobrevivência ameaçada pelos sinais evidentes de uma
nova estiagem permita-me Voss_a Excelência
transcrever texto da mensagem dirigida ao Excelêntissimo Presidente_ Fernando Collor
de Mello e ao mesmo tempo em que solicito
seu indispensavel apoio visando que medidas
urgentes solicitadas cheguem no mais breve
espaço de tempo.
Exmõ' Sr,
Fernando Collor de Mello
DD. _Presidente da República
Brasília-.DF
Dirijo-me Vossa Excelência .sentido el.'pli·
citar gravissima situação município de Mossoroh, motivada estiagem configurada e desemprego em setores vitais de nossa ·ecoriomla.
Configura-se quadro dramatico ainda- m8.is.
quando o municipio dirigido em polo economico de uma vasta região e desta maneira
o home;m d_o çampo para aqui se dirige com
a familiã- a·-cata de trabalho que já não eXiste
eriúlivel suficiente para atender a crescente
populaçao urbana~ AS- pers-pectiVas Se- niõstram sombrias_ quan~o ps indicadores apontam para uríla-se'ca.- que enSeJara preocupante
moldura economico-social, com milhares de
migrantes chegando a Mossoró e--que- ifão

a
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somar-se a outra imensa legiãO de desempregados nos limites do munidpio. Rogo a Vossa
Excelência, atualizar orgãos competentes urgentes soluções de maneira pos~am ser minimizados os efeitos devastadotes da estiagem,
combinada com o desemprego na área urbana.
A Prefeitura Municipal de Mosoró se coloca a disposição do Governo tão dignamente
presidido por Vossa Excelência para, sugerindo projetas a órgãos federais, cuja implantação é de vital importância para o municipio
e capaz de gerar eminentes oportunidades
de empregos.
Confiante na· alto espÍrito público no descortinlb e visãO do Presidente de todos os
brasileiros. despeço-me na certeza de que o
apelo feito em nome do povo mossoroense
será atendido, ensejando dias menos sombrios para a nossa gente que habita uma vasta
região norte-riograndense.

Respeitosas saudações
Rosalba Ciarlini
Prefeita
Certo de que o Ilustre Parlamentar conter·
rane_o ficará ao nosso lado nestes momentm
de severas dificuldades para a gente mossoroense e oestana despeço-me com respeitosas
saudações.
Rosalba Ciarlini
Prefeita
Urgente
Senador Carlos Alberto de Sousa
Senado Federal
Brasfiia/DF
Prefeitos associação muóiciPios Se ridO RN
preocupados situação atual apelam sensibi·
!idade Vossencia implementação plano emer·
gencial face escassas chuvas caidas região caracterizando seca verde agravando situação
socio economica área rural principalmente.
Aguardamos confiantes medidas urgentes e
saneadoras sejam postas em pratica. Cordiais
saudações
Presidente da AMS
Francisco Lucena de A. Filho
Prefeito de Ouro Branco
Ary Torres Clemente
Prefeito de Timbauba dos, Batistas
Edgar Horacio de Medeiros
Prefeito de Ipueira
João Basco da Costa
Prefeito de São José do Serido
Dilvan Monteiro da Nobrega
Prefeito de Serra Negra do N arte
Anibal Pereira de Araujo
Prefeíto de São Joáo do Saburi
Manoel Torres de Araujo
Prefeito de Ca.ico
Abemor Fernandes Junior
Prefeito de São Fernando
Nivaldo Borges da Silva
flrefeito de Jardim de Piranhas
Remetente
AMS
Rua Manoel Dantis 985
Caico!RN
Era o que tinha a dizer, Sr. -Presiderú·e~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Sendaor Nel·
son Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Pronuncia· o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Confederação Nacional dos Bispos do Bra~H- CNBB, escolheu para a Campanha da Fraternidade deste
ano o tema "Mulher e Homem: Imagem de
Deus". .
O texto-base da Campanha é um adensado
estudo e uma profunda reflexão sobre a situa·
çáo da mulher no mundo e especíalmente
rio Brasil contemporâneo. Creio que o estudo
da CNBB deve merecer o exame e a consideração dos homens públicos e dos políticos,
tal a sua atualidade, extensão e profundidade.
Por isso entendi de fazer este pronuncia·
menta, cuja base inteira é o texto da CNBB.
A CNBB explicita que no tema escolhido,
a mulher é mencionada em primeiro lugar
para destacar a verdade freqüentemente es·
quecidas de que ela é Igual ao homem.
Poucosefirmariam, hoje em dia, que a mulher é inferior ao homem, mas só na. teoria.
No cotidiano e na prática, muitos consideram
a mulher uma pessoa de segunda cl<!-sse, incapaz de assumir responsabilidades importantes.
O docu.minto mostra que a sociedade se
estrutura a partir de uma lógica maculina,
e que a mulher é vista a partir dos interesses
do homem, e está a serviço dele.
A mulher, por esta ótica, é frágil, indecisa,
instável. A ela esta reservado o papel singular
_de esposa c mãe. Ela não_ seria capaz de r~cio
cinar, pois pensa só com ô coração.
Esta visão da mulher é reforçada cotidianamente nos meios de comunicação de massa,
onde ela é apresentada sempre numa relação
de dependência e submissão ao homem, ou
como alguérri que não tem condições de decidir por si mesma.
_
__ _
Ao horriem, ao contrário, costuma-se atribuir um espírito teórico, fógicõ. Ele deve ser
forte-~ ativo, independente, inteligente. Ao
homem - por conseqüência - cabe fazer
as leis e tomar as decisões.
A sociedade vê a mulher sempre em rela·
ção ào homem e em função dele: _a esposa
em função do marido. a mãe em função dos
filhos.
Todo este quadro de dominação, toda esta
vi_são de mundo que consagra um papel menor para a mulher, alnda se agrava mais porque muitas mulheres assimilam os mitos de
sua própria inferioridade e incapacidade. Ou
seja, ela própria, mulher, consente ou aceita
inconscientemente o domfnio do horn~m e
a posição inferior e dependente.
Assim, na vida familiar e conjugal, o homem contínua tendo mais direitos do que a
mulher. Ainda é o chefe Qa família, da casa.
Pertence a ele a iniciativa-da relação sexual
e a decisão sobre o número de filhos que
o casal deva ter.
A mulher enfrenta soZinha, em inúmeros
casos, o díficil desafio de lutar pela sobrevivéncia e peJa. educaçáo _dos filhos, na situação
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cada vez mais freqüente de serem abando·
nados pelos seus maridos ou deles se separarem.
É no trabalho, entretanto, que são mais
notáveis e ostensivos os sinais da discriminação feminina. Tanto quanto os homens,
as mulheres produzem bens e serviços, mas
seus direitos e salários são inferiores aos dos
homens_
.
A mulher representa, hoje, 34 por cento
da força de trabalho. e vem aumentando continuadamente a sua participação no mercado,
resulta"cto de fatos_ tais como o arrocho salarial, migrações para as cidades e mudanças
tecnológicas.
Nas estatísticas não está contada a partici·
pação feminina nas atividades náo mercantis,
como o trabalho do lar ou a pequena produç-do familiar. São milhares as mulheres que
ajudam em casa no chamado mercado informal--o tricô, o crochê. o artesanato, doces,
flores. roupas, a atividade de lavar e passar
roupas. etc.
O fato é que, de um lado, se amplia o
mercado de trabalho da mulher, em todos
os setores, mas ela continua relegada a cargos
inferiores e salários menores.
Mesmo nas profissões tipicamente femininas, ou onde elas são maioria, ainda assim
·elas dificilmente chegam a o.cu_par cargos de
chefia ou direçáo. Ao contrário, ocupam cargos mais baixos, de menor prestígio e remuneração.
Em resumo e sempre, mesmo que tenham
a mesma (e até superior) preparação e experiências profissionais dos homens, as mulhe·
res recebem menos, são colocadas em postos
que pagam salários inferiores.
A mulher trabalhadora rural tem situação
ainda pior: cria os filhos, cuida da casa, trabalha na roça, representa 50 por cento da força
de trabalho na agricultura e na pecuária, mas
sequer é reconhecida como trabalhadora.
Como não existe uma política estável para
os preços agrícolas, e nem existe uma polltica
agrícola definida de acordo com os interesses
dos pequenos e médios produtores, ela 1 a
mulher, sua famJ1ia·, perdem renda perma·
nentemente, aumentam as suas dificuldades
de vida. Ela vê, com iristeza, o êxodo dos
filhos para as cidades, em busca de escola.
emprego, melhores condições de vida.
Há, no Brasil. cerca de 3 milhões de empre·
~adas domésticas, 80 por cento delas negras.
E situação peculíar pela sua importância nuinérica no Brasil, esta profissão qu_e combina
tarefas exaustivas, baixa remuneração e des~
respeito aos direitos trabalhistas.
Mas a maior força de trabalho da mulher
se revela na sua atuação como e·ducadora.
Na escola, no lar, nas comunidades.
Tarefa da maior responsabilidade, enfrenta os maiores obstáculos, a começar pela baixa remuneração (o que as obriga freqüentemente apelar para os movimentos grevistas) e passando por escolas precárias, falta
de material didático, excesso de alunos.
Além disso, a própria escola desempenha
o papel mais de transmissão da cultura dominante (a ótica masculina e machista) do que

a
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de criadora de novos padrões culturais e hu~
manizantes. Ou seja, as escolas acabam por
reproduzir os modelos discriminadores da
mulher, ainda que estejam predominante~
mente- nas mãos da mulher.
Em muitas atividades, os empregadores
exigem das mulheres candidatas a emprego
o atestado de ligadura das trompas ou de
não gravidez. Em outras palavras, a mulher

sofre a discriminação que decorre· das limitações que possam advir de uma posstvel gravidez.
A mulher negra vive com intensidade ainda
maior todas as fonnas de discriminação e todas as formas pelas quais se manifesta a suposta inferioridade feminina.
Mas em todo esse quadro de dominação,
em todas as dificuldades vividas pela mulher
na sua condição, em todas as formas de discriminação feminina, em todos os setores está
surgindo um novo papel para a mulher, que
rejeita a dependéncia, a inferioridade.
Uma nova mulher conquista espaços na vida econômíca, social e política.
Ela passa a lutar em todas as frentes _e instâncias de luta pela :ma independência e sua
auto-realização. Começa a participar nos movimentos políticos, trabalhistas, sindicais, reivindicatórios, através dos quais conquista sua
cidadania.
Começa a mulher, e tambêm o homem,
a compreender que ambos são chamados a
construir um mundo novo e uma sociedade
mais justa e_que nesta missão não pode haver
dominação por parte do homem nem submissão por parte da mulher. Se compreende,
afmal, que nem o homem nem a mulher se
bastam a si mesmos, mas cada qual esta dimensionado à retação, à reciprocidade e à
complementação com o outro.
Lenta, mas progressivamente, amulherestá chegando ao nível de poder decisório, assumindo responsabilidades mais amplas na sociedade.
O movimento Feminista busca a emancipação da mulher exigindo direitos civis, admissão à cultura, acesso ao trabalho, direito~
no âmbito sexual e familiar.
As mulheres participaram vigorosamente
das lutas em nosso_ país, como a Anistia, a
democracia, as eleições diretas, ou contra a
carestia.
Em 1975 a ONU declarou aquele ano como
Ano Internacional da Mulher, reflexo da im·
portância assumida pela questão feminina no
mundo. Aqui no Brasil, em 1985, é criado
o Conselh_o Nacional dos Direitos da Mulher
para articular o movimento social das mulheres com o Poder Executivo e o Legislativo.
Na Assembléia Nacional Constituinte se
elegeram 27 mulheres, um número ainda pequeno, mas que representa já o avanço da
participação feminina na política. Assim também tem aumentado o número de vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais, secretárias de Estado e Ministras.
Pelo empenho e pela articulação das deputadas constituintes, em conjunto com parla~
mentares progressistas, foram inseridos na
:nova Constituição várias disposições que am- .

pliam a proteção e os direitos femininos, em·
bora ainda haja muita coisa para ser aplicada
concretamente.
Esta é a gràitde novidade no quadro secular
de dominação da mulhe_r: a resistência da pró·
pria mulher, que se organiza em todos os
se tores da vida nacional, que começa a influir
nas_decisões, a mudar o rumo das coisas estabelecidas a respeito de sua condição, e que
por issó c:amiillia, mais do que em qualquer
tempo, para derrubar obstáculos dos preconceitos e de _ tada_s a_s formas de discrimjnação,
e para conStruir na prâtíCil a Igualdade fundamental entre os _dois sexos, a emancipação
e a iride_pendêrlcia integral da mulher.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conced_o_a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, ontem ocupamo~ esta tribuna para introduzir um assunto de grande
~mportância para os povos da floresta, que
vivem nos adentrados -da Amazônia. Hoje
voltamos àquele mesmo assunto para confirmar o agudo- estado de penúria, verdadeira
catástrofe que está acontecendo naquela região, em conseqü:êntia da medida Provisória
154, que baixou os preços da borracha em
todas as etapas da produção, com exeção dos
preços dos pro-dutos fabricados e"c\usivament_e por multinacionais.
O pacotaço do Governo Collor feriu de
morte as atividades dos seringueiros no BrasiL A indústria de pneumáticos paralisou
completamente a compra da borracha natu~
raL Os povos da floresta, que vivem desse
segmento, há semanas não conseguem ven~er um grama sequer de sua produção. Como
sabemos, esses trabaJhadoreS não têm econo~
mias, ·eles se alimentam com o resultado de
seu trabalho. Os grandes compradores de
horracha_sãQ_o Go\Lerno e_ a indústria e estes
há mais de trinta dias não compram nada.
Os seringueiros, os produtores de cultivo e
os beneficiadores estão pasa~ando fome e
completamente abandonados à indiferença
do Governo. O nosso jovem Presidente, protetor dos descaniisados e pés descalços, na
verdade, tem como preocupação maior as luzes dos holofotes da mídia eletrônica. A ele
não interessa situações particulares cofio a
dos seringueiros da Amazônia. Esta é a sua
verdadeira face ecológica: o Governo deseja
o fim dos seringueiros. Não importa que os
povos da floresta sejam os grandes protetores
da Amazónia. Eles são os seculares guardiães
das matas e da vida selvagem porque não
matam, não mutilam, não destroem, não fa·
zem queimadas, não criam gado,' não garimpam, não dizimam. Mas isto_ pouco importa
ao Governo. Algumas centenas de vidas hu·
manas nã_o passam de um dado estatísticos,
tropeços de um programa tecnocrático, insensível, inconseqüente. Assim estão pensando e agindo esses ''jovens" que estão no poder.
Os seriilgu]!lros-da Amazónia são prÓdutores autónomos, fazedores de seu próprio
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salário, não ~êm FGTS, Previdência Social,
seguro desemprego, poupança, conta corrente nos bancos ou dinheiro aplicado no ove r -.Se
eles não vendem a sua produção, não-comem.
E o mercado não compra borracha desde o
dia 15 de março.
A inexperiência dessa nova equipe de Governo é tão grande que chega a nos impressioriar pela ousadia de inconseqüência. O-Governo Sarney que, a esta altura, todos nós
já o consideramos de saudosa memória, através de Portaria do lbama, estabeleceu os segu~ntes preÇos para a borracha:
-seringueiros: 55,62 cruzados por quilo
-seringalistas: 66,75 cruzados por quilo
- usineiros: 144,02 cruzados por quilo.
Esses preços já estavam defasados no dia
de sua entrada em vigor - 1" de março de
1990 - e vigoraram até o dia dois de abril.
Para surpresa de todos. o Governo Coito r,
pela MedidaProvisóriã 154, reduziu aqueles
preços, já defasados, a outros valores ainda
mais irrisórios:
-seringeiros: 49,9..,.4 cruzeiros por quilo,
redução de 10,21%
-seringalistas: 59,93 cruzeiros pOr quilo
redução de 10,82%
- usineiros: 109,75 cruzeiros por quiloredução de 23,80%
O que mais nos causa espanto nessa inicia·
tiva é que ela contraria decisões técnicas, de~
cisões da própria câmara setorial - o único
órgão legalmente constituído para definição
de preços da boáacha. E como é que o lhama, dirigido pelo conceituado cientista José
Lutzemberger, se presta a esse tipo de negó~
cio, já que, flagrantemente, é danoso à economia, aos trabalhadores e à ecologia da
Amazônia.
Acrescente-se que as multinacionais de peneumáticos estão negociando a borracha com
um prazo de carência de 30 dias para o pagamento. Isto significa que a equação histórica
fOi invertida: em veZ de o seringalista suprir
o seringueiro pelo período da safra, mais ou
menos 7 meses, agora são os seringueiros no
interior da floresta que, na última análise,
financiam as multiria6onais, paíS Iornecem
a borracha para receber trinta QU quarenta
dias depois. As multinacionais estão com seus
estoques de borracha importada bastante altos e, sob a alegação falaciosa de má qualidade, recusam-se a adquirir a borracha nacional, aviltando ainda mais seus preços.
Mantidos os atuªis _preços para a borracha,
o salário do trabalhador desse setor será_ a
irrisória quantia- de Cr$ 2.147,85 mensais,
considerando a jornada diária de oito horas.
O corte da seringueira é feito durante o período da estiagem, entre maio e outubro. Nesse
período, ele produz uma média de 43 quilos
p-or mês. No restante do_ ano, as enchentes
alagam as picadas e impedem o trabalho nas
seringueiras.
Estudos feitos por especialistas dão conta
que o preço da borracha para o seringueiro
deveria ser Cr$ 85,44 para garantir um salário
equivalente ao mínimo exigido legalmente

hoje.
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É preciso, pelo menos, manter os preços
no nível anterior à Medida Provisória 154,
pois estes já estavam abaixo do custo. :É preciso também definir uma política de preços
de mercado por um prazo não inferior a quinze anos. Esse prazo é o mínimo para que
os seringueiros, aos poucos,-vãó abandonando o extrativismo e partindo para a diversificação das atividades agrossilviculturais.
Hoje, mais de Cem mil famtlias vivem Ído
extrativismo gomífero na Ama-zónia. Mais ou
menos quinze mil famílias. nas últimas décadas, transferiram-se para a Bolívia, expulsas
do território brasileiro pelas multinacionais,
que transformaram vastos seringais em campos de pastagens. As multinacionais que compram a borracha pressionam pafa acabar com
a TaXa de Organização e Regulamentação
do Mercado de borracha - Tormb e para
liberar as importações, o que acabaria de vez
com os seringueiros e as florestas. A reivindicação que se faz é que a Tormb seja tornada
mais transparente, sejam esclarecidos as formas de pagamento, de arrecadação, a destinação dos recursos e. principalmente, que
seja direcionada para beneficiar os seringueiros.
Já há muito tempo as multinacionais determinam o preço da borracha,_ Somente esse
segmento particiPa dessa definição. E essa
política, a cada vez, expUlsa os seringueiros
das florestas, transformando-os em mendigos
nas capitais. A manutenção de uma correta
política da borracha é o program~ ecológiCo
mais barato, pois os seringueiros sabem preservar a floresta, Nesse sentido, as reservas
extrativistas são fundamentais à 'preservação
da Amazônia.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Conceçlo a palavra ao nobre Senador Mau·
ro Benevides.

o SR. MAURO llENEVIDES

CPMDB ,.....

CE._ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
As profundas modifiCações ocorridaS na estrutura organizacional da administração direta e indireta da União, em consequência da
Medida Provisória n" 151, já transformada
na Lei n" 8.029, começam a ser efe-rivadas,
gerando interpretações diversas, naturais
num processo de alterações como ocorre neste início do Governo Collor de Mello.
Dentre as reformulações processadas pelo
Executivo Federai, o sistema Telebrás foi
atingido, alcançando as empresas de teleco·
municações a ele vinculadas, aS quais prestam
·
relevantes serviços ao País.
No meu Estado, por exemplo, a Teleceará
vive mome:'ltos de expectativa, apesar de su,a
posição privilegiada, conseqüente de um fun·
cionamento reputado,e,xemplar, já que possui
qualificado corpo técnico, responsável pelo
prestígio que alicerçou ao longo do tempo,
assim reconhecido no âmbito do ex-Ministério das Comunicações e dos próprios usuários, nas cidades em que foram implantados
os_seus setviços.
·

Naquele diploma legal~_acha-se previsto o
desdobramento da Telenordeste em duas empresas regionais, agrupando as que se acham
integradas ao Sistema, na referida faixa geo·
gráfica--ao -PãiSA
Em meio a esse desdobramento, a Teleceará credenciou·se a sediar uma das duas
empresas regionais, pelos elevados padrões
de competência a que ascendeu, apurados
em critérios seletivos rígidos, periodicamente
aferidos pelos setores oficiais.
As tideranças políticas e empresariais, a
imprensa, as autoridades em todos os níveis
passaram a reivíndicar para Fortaleza a sede
de uma das duas empresas da Telenordesre
- aspiração considerada justa e legítima.
Em face de versões correntes, segundo as
quais a Capital cearense poderia ser marginalizada nesse decisão, os principais veículos
de comunicação social assumiram uma postu·
r a de intransigente defesa da nossa T eleceará,
como é o caso de O Povo, cujo ~~itorial de
prime"Tra págínã. -aSSim se manifesta sobre o
assunto:
··se algum cearense estiver acampa·
nhando o desenrolar da Medida Provis6ria n" 151, que determinou a_ realização
de estudos destinados a alterar a estrutura organizacional do Sistem~ Telebrás,
a estª altura, deverá estar profundamente alarmado com o perigo que passa a
correr a Teleceará, depois da conclusão
apresentada pelo Grupo de Trabalho en·
carregado de propor a reestruturação.
Apesar de ser a primeira classificada, em
_âmbi~o regi9nal, e a nona, em termos
nacionais, no que concerne ao desempenho de serviços telefônicos, a Teleceara poderá ser deslocada para um âmbito secundarissimo, no novo esquema
organizativo, simplesmente por razões
polfticas, caso não haja uma mobilização
tii"gentê das lideranças p_olíticas e comuni_t.ári.as_, passando a sofrer, assim, o Cea·
rá, .um dos mais dúros golpes já perpe·
trados contra o seu desenvolvimento.
_ ,Como já sabemos, o Sistema Telebrás
conStitui, sem dúvida nenh_uma, um dos
únic_os legados deixados pélo regime mi·
fitar, _em torno c! o qual há uma espécie
de unaniJrifd.a.de.arespeito do seu signifi·citdo_ para a modernizaç-ão da estrutura
de telecomunicações brasileira. Basta dizer que· seus parâmetros são internacionais, contando com o Centro de Pesquisa
mais importante da América Latina, em
termos de telecomunicações. Composta
por 29 empresas -uma por Estado sua estrutura organizativa passou a ser
-.alvo de modificações a partir do art. 12
da Medida Provisória no 151, que deter·
minou uma administração mais regionalizada. Depois de procurar uma fórmula
que melhor atendesse a_os objetivos ra·
cionalizadores_do Governo, o Congresso
Nacional, em Projeto de Lei de ConVersão da Medida Provisória no 151, renumerou e deu nova redação ao art, 12,
transformando-o em art. 16, onde a certa
aftura reza que "considerando a região
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Nordeste, por sua extensão e porte de
rede, e por concentrar vários Estado~
de expressão política- nacional, é a região
que naturalmente se oferece à subdivisão,_ o Grupo de Trabalho recomenda
o desdobramento da Telenordeste (_pre·
vista originalmente) em duas empresas
regionais, a Telenor-Nordeste-Telenne e
a Telesul-Nordeste-Telesne".
Escolhido o processo de incorporação,
ao invés da fllsâo;- o Grupo de Trabalho
apresentou três alternativas de agrupamento, a última das quais considerou a
mais recomendável. De acordo com esta
proposta, a Telenne seria formada pela
Telma (MA), Telepisa (PI), Teleceará,

Telern (RN), Telpa (PB), Telpe (PE)
e Telasa (AL). A Telesne aglutinada a
Telebahia e a Telergipe {SE). A incorpo·
radora da Telenne será a Teleceará, por
ser a empresa de maior performance téc·
nica e financeira da região. A incorporadora da Telesne será a Teiebahia, que
ficará unicamente com a Telergipe visto
a empresa baiana ser "a mais deficitária", segundo o relatório. Justificando
não recomendar um agrupamento onde
-a Telpe e a Telebahia fiCariam no mesmo
grupo, o relatório considerou serem as
duas empresas as mais problemáticas da
região, a primeira por apresentar ''os
mais baixos índices de qualidade operacional nos mais importantes indicado·
res" e a segunda por ser "a mais deficitária", como já nos refertmos.
Apesar de a Teleceará ser considerada
a mais qualifícada de todas, tanto que
vai ser a incorporadora de seu grupo,
uma manobra po!Ctica das mais sagazes,
tenta fazer da Telpe nas próximas 48 horas, a sede do comando regional, embora
a empresa pernambucana seja a 22•, em
nível nacional, e a 4•, em termos regionais. lsso, apesar de Pernambuco já sediar a Chesf e a Sudene. Deixarão os
nossos políticos ser cometido mais esse
crime vergonhoso contra OCeará?"
Senhor Presidente:
Em nome da bancada cearense nesta Casa
apelo para o Ministr9 da Infra-Estrutura,
Ozires Silva, no sentido de que garanta para
Fortaleza a sede da nova empresa regional
da Telenordeste, embasando tal decisão na
magnífica performance sempre cumprida ir, repreensívelmente pela Teleceará.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão, terminou o prazo para
apresentaçáo de emendas ao Projeto de Resolução n916, de 1990, de autoria do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. Ao projeto não foram oferecidas emendas. De acordo
com o disposto no Regimento Interno, a matéria será distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dire-toia ·p-ara
·exame do projeto:
O Senador Ney Maranhão enviou à Mesa
projeto para tramitação, de acordo com o
dispot~ no art. 235, item UI~ alínea a, do__
?1::-
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Regimento Interno, que deve ter início na
hora do expediente. A proposição será anuo~

ciada na próxima sessão_'"_
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão
conjunta a realizar-se hoje, ãs 18 horas e 30
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEl DO SENADO
N•· 193. DE !989
(Tramitando em conjunto com os_ Projetas
de Lei do Senado n• 255 e 279. de 1989.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 193, de 1989, de autoria

do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e· do Adolescente, e
dá outras providências, tendo
PARECER. sob n·· 48. de 1990. da
- Comissão Temporária, favorável ao projeto e às Emeridas ntt;3. 5, 7 a 10, 12 a 18,
20 a 22, 24 a 36 e às- de n_<tõ 1 e 19, nos
termos de subernendas que oferece; contrário
às de n~ 2 e 6; e pela prejudicialidade das
de n9 5 4, 11 e 23 _e dos Projetas de Lei do
Senado n>iS 255 e 279. de 1989.

-2-

ÁTO DO PRESIDENTE N• 53, DE !990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen·
tar, de conformidade com a delegação_de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n" 2 de 1973, e tendo em vista o que consta
do processo n''002.947/90-0, resolve autorizar
a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, do senhor
Bem_a_rdo_Novais da Mata Machado, para o
emprego de Assessor Técnico, com o salário
mensal equivalente ao vencimento do cargo
DAS-3, a partir de 6 de abril de 1990, com
lotação e exercfcio no Gabinete do Senador
Mata Machado.
'
S~tnado Federal, 24 de abril de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se·
nado Fede_ral.
PORTARIA N• 7, DE 1990
- O Primêiro~secrétário do Senado Federal,
no uso das atribuições regimei:tü:lis, resolve:
designar Alaylson Ribeiro Pereira, Assessor
Legislativo"~ Aureliano Pinto de Menezes,
Analista Legislativo, e Tânia Mara Camargo
Falbo Alves da Cruz, Analista Legislativo da
Área de Orçamento Público, para, sob apre·
sidência do primeiro, integrarem Comissão
de Tnquérifõ inciúnbida de apurar os fatos
constantes dos Processos ri"' 003027/90-2 e
004053/90-7.
Siiiado Feder8.1, 18 de abril de 1990. SenadOr Mendes C:anale, Primeiro-Secretário,

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 255, DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n~ 193 e 279, de 1989)
Discussão. em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 255_, de 1989, de autoria
do Senador Nelson CarneirO, que institui o
Código de Menores e dá outras providêncis,
tendo
PARECER, sob ne 48, de I990, da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidade.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 279. DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n~ 193 e 255, de 1989.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ·do Senado no 279, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os
arts. 32 e 34 da Lei no 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que intitui o Código de Menores,
dando-lhe nova redaçáo- na conformidade da
Constituiçã-o Federal .em seu Capítulo VII,
arts. 226, § 3~, e 227, caput, tendo
PARECER, sob n• 48. de 1990. da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a s.essão às 18 horas e 38'
minutos.)

ATAS DE COMISSÁO
COMISSÃO DIRETORA
6" Reunião Ordinária realizada em
28 de Março de 1990
Às onze horas e vinte e Ci:i:tco minutos do
dia virite e oito de março de hum mil novecentos e_ riOventa, reúne-se a Comi.ssão Diretora do Senado Federal, na Sala rle Reuniões
da Presidência. com a presença dos Excelen·
tíssiinos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Iram Saraiva, Primeiro VicePreside-nte,_ Alexandre Costa, Segundo V icePresidente, Mendes Canal e. Primeiro Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário,
Lourembefg N-mies Rocha, Quarto-Secretário, Lavoisier Maia e Nabor Júnior, Suplen·

te<.
Diixa de Comparecer,- por motivo jus.tificado, o Excelentíssimo Senhor Senador Divaldo Suruagy, Segundo~Secretário.
O Senhor :treSidente dá início à reunião
e submete aos presentes os seguintes assuntos;
"a) -Requerimento nl' 61/90, de autoria do Senhor Senador João Menezes,
solicitando ao Poder Execütivo
...;... Ministério da Educação informações acerca de transformação da Escola
Técnica Federal rle Pernambuco em
Centro Federal de Educaçã"o Tecnoló-

gica.Os -presentes examinam a matéria, a
aprO-Vãm e a enc"amiQham à Secretaria·
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Geral da Mesa para as devidas providências;
b) Processo n" 017174/89-9, de interesse da servidora Maria Ines de Souza
Ribeiro Bastos, que, na reunião anterior, foi colocado em diligência, já cumprida.
Os. presentes examinam a matéria e
indeíCrem a soliciJaçâo ali contida;
c) Processo n" 001309/90-0, de interesse da servidora Maria de Fátima _Fernandes -Plácido Rodrigues.--A Comissão Diretora, após exame da
matéria, defere, em caráter excepcional,
o pedido dela constante;
_d) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "dispõe sobre o pagamento
da GratifiCação _de Atividade Legislativa, e dá outras providências".
Os presentes, após debates, decidem
reje(tar a matéria;
e) Processos n"s 017588/89-8 e
007045/89-1 que-cúncluem pela conces·
são de aposentadoria proporcional, por
invalidez, ao servidor Venerando Pereira Lemos.
A Comissão Oiretora, após exame da
matéria, decid~_pela concessão da aposentadoria proposta, assinando o Senhor
Presidente, em seguida, o respectivo
Ato, que vai à publicação;
f) Process_o no 002838/90-7, de interesse do servidor João Francisco da Silva.
Os presentes examinam a matéria e
indeferem a solicitação nela contida;
g) Processo n" 002303/90-6,- de inh~
resse do Senhor Senado! Humberto Lucena.
A matéria é dis_tri_buída ao S_enhor Primeiro Vice-Presidente para que seja relatada;
h) Proposta de Projeto de Resofução
que "dispõe sobre a jorriada de trabalho
dos servidores do Senado Federal e dá
outras providências."
A matéría é distribuída aos Membros
da CoffiiSSão Diretora para estudo e pos·
terior decisão do Colegiada;
i) Proposta de Ato da Comissão O iretora que "dispõe sobre a convocação_ de
servidpres para as sessões extraordinárias do Senado Fide"r.al e Co"ngresso Na·
cional, e dá outras providênCias".
A matéria, após exame, é distribuída
aos Membros da COmissão Diretora para
estudo e posterior decisão do Colegiada;
j) Processo n~ 001626/90-6 no qual o
Tribunal Regional Eleitoral do. Rio de
Janeiro solicita seja colocada à sua dispo·
sição a servidora Maria-Arilélia Cardoso
de Andrade,"
_
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a matéria.

A seguir, o Senhor Presidente conc;ede a
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidimte
que propõe ã deliberação dos presentes, Ato
de criação de Funções Gratificadas no Gabi·
nete do Senhor Vice-Presidente da Repúbli·
ca, na forma do estabelecido no artigo 2~ do
Ato da Comissão Diretora no 1, de 1990.
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Na oportunidade, comunicou o Senhor Se·
gundo Vice-Presídente, que apresentaria
Projeto de Resolução, em plenário, visto ser
a única via regimentai e regulamentar para
solucionar o pleito.
Em sequência o Senhor Presidente conce·
de a palavra ao Senhor Primeiro Secretário,
que apresenta à deliberação dos presentes
os seguintes assuntos:
a) Processo 0° 000521/90-6 que COO·
clui com a apresentação de proposta de
Ato da Comissão Diretora que"regulamenta distribuição de jornais e revistas
no Senado Federal".
A matéria, após ser debatida, é aprovada, assinandQ os presentes o respectivo Ato, que vai à publicação;
b) Processo n• PD-000418/89-7, que
contém sugestão do Diretor-Executivo
do Prodasen para regularização dos des~
vias de função de servidores do órgão,
do qual lhe fora concedida vista, na reu·
nião de 15 de dezembro de 1989, ao qual
apresenta voto em separado ao Parecer
do Relator, em que conclui propondo
"a reclassificação e conseqüente altera·
ção contratual dos servidores" que rela~
ciona".
A Comissão Diretora, após amplo debate, aprova o Voto em Separado do
Senhor Primeiro Secretárío.
O SenhOr Presidente, em continuação,
concede a palavra ao Senhor Terceiro Secre~
tário, que apresenta parecer favorável à Prestação de Contas da Fundação Pedroso Horta,
referente à subvenção social concedida pelo
Senado Federal, em 1989 (Pr(lcesso- n 9
000850/89-6).
.

Os presentes, após exame da matéria,
aprovam o parecer ..
Na seqüência dos trabalhos da reunião, ·O
Senhor Presidente concede a palavra ao Se~
nhor Quarto Secretário", que apresenta pare~
cer oral favorável à proposta do Senhor Prí·
meiro Secretário contida no Processo n~
009901/89~2, no sentido de ser rescindido o
Memorando de Entendimento assinado entre
o Senado Federal e a State University of New
York at Albany (SUNYA).
Os presentes, após exame d~ matéria,
aprovam o pareç:er.
Antes que o Senhor Presídente dê prosse·
guimento aos trabalhos, o Senhor Quarto Se·
cretário e o Senhor Senador N abor Júnior,
Suplente da Comissão Diretora, se retiram
da Reunião. ,
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavr<t ao Senhor Diretor-Geral g_ue
submete à ComiSsão Diretora os seguintes
assuntos:
a) Processo 0 002359/90-1, em que a
servidora Maria Betania Silva dos Santos
solicita suspensão de-Seu contrato de tra~
balho.
6

-~ Os presentes eXaminam a matéria e
concedem a suspensão solicitada;
b) Processo no 002713/90-0, no qual
a servidora Angelina Silva Gomes Costa
solicita interrupção de sua Licença para
Trato de Interesses Particulares.
A Comissão Diretora, após exame da
matéria, autoriza a interrupção reque--rida;
c) Processo n9 014286/89-0, que con~
tém consulta sobre a renovação do contrato celebrado entre o Senado Federal
e a Infraero para utilização de instalações do Aeroporto de Brasi1ia.
A Comissão Diretora, após debater
a matérja, decide pela renovação do contrato em exame;
d) Processo n" 001169/89~0, que trata
da_ Prestação de Contas do Cegraf relativa ao primeiro trimestre de 1989.
É designado o Senhor Senador Nabo r
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
para relatar a matéria;
e) Processo IT' 001696/89-0, que contém Prestação de Contas do Cegrafrelativa ao segundo trimestre de 1989.
É designado o Se_~or Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
para relatar a matéria;
Processo n9 002808/89~7, contendo a
Prestação de Contas do Cegraf relativa
ao terceiro trimestre de 1989.
. É desigri.ado o Senhor Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
para rela:tar a matéria;
· gy-- Processo n~ 003172190~2, em que a
servidora Anna Thereza Ernanny Cabral
Braite requer suspensão de seu contrato
de trabalho.
Os presentes examinam a matéria e
autorizam a suspensão requerida.

Nada mais havendo a tratar, o Sênhor Presidente declara encerrada a reunião, às treze
horas, pelo que eu José Passos Porto, Diretor~Geral e Secretário da Comissão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da. Comissão Dir_etora, 28 de março
de 1990. --Senador Nelson Carneiro, Presi·
dente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
4! Reunião realizada em
5 de abril dé 1990
Às dez horas do dia cinco de abril de mil
novecentos e noventa, na sala da Comissão,
sob a presidêncía do Sr. Senador Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente, reúne-se a Comis~
são de Constituição, Justiça e Cidadania com
a presença dos Srs. Senadores Antônio Luiz
May_a~ __Edison Loqão, Marcondes Gadelha,
João Castelo, Mauro Benevides, Meira Fi~
lho, Roberto Campos, Ronaldo Aragão, Wilson Martins, Francisco Rollemberg, João
Menezes, Hugo Napoleão, Jutahy Maga·
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Jhães, Jamil Ha:ddad, Chagas Rodrigues, Leite Chaves, João Calmoo, Carlos Patrocínio,
João Lobo, Márcio Lacerda, Ney Maranhão,
Mansueto de Lavor e Maurício Corrêa. Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Leopoldo Peres, Marco
Maciel, Odacir Soares, José Paulo Bisol e
Olavo Pires. Havendo número regimeatai,
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos
e dispensa a leitura da Ata da reunião ante~
rior, que é dada cómo aprovada. A seguir,
passa~se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 56-- Diversos S/N, de 1990.
consulta do Presidente do Senado Federal
em relação ao preenchiemnto da vaga decorrente do afastamento do Senador Carlos
Chiarelli. O Sr. Senador Mauro Benevides,
relator da matéria, conclui seu parecer, -em
favor do Sr. Alberto Hoffmann. Colocado
em discussão o assunto, fazem uso da palavra
os Srs. Senadores Leite Chaves~ Francisco
Rollemberg, Roberto Campos ·e Maurfcio
Corréa, que, na oportunidade, solicita vista
da matéria. sendo seu pedido deferido pela
Presidência. Itern 57 - Projeto d.e Lei da
Câmara n" 001, de 1990 _-Complementar,
de autoria do DepUtado Ney Lopes, que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9" da Cons·
tituição Federal, casos de inelegibilidades,
prazos de sua concessão e determina outras
providências. O Senhor Presidente esclarece
que a referida matéria foi novamente encami~
nhada ao Senado, a fim de que se processe
retificações nos seus autógráfos, conforme
disposto no Ofício no 10/90 do 1? Secretário
da Câmara dos Deputados. Após parecer
proferido pelo Sr. Senador Marcondes Gade~
lha, concluindo por aceitar o Ofício enviado
pela Câmara, abre~se a díscussão sobre o assunto, oportunidade em que usam da palavra
os Srs. Senadores Maurício Corrêa, Mauro
Benevides, Jamil Haddad, Jutahy Maga·
lhães, Leite Chaves, Chagas Rodrigues, Jar·
bas Passarinho e João Castelo, que solicita
vista da matéria, sendo atendido pela Presldência. Item 51~ Indicação no 01, de 1990,
do Senhor Senador Maurício Corrêa, sugerindo indicação â Comissão- de Constituiçáo,
Justiça e_ Cidadania,_ em conformidade çom
o previsto no art. 224 do Regimento InternO,
minuta do projeto de resoluçãp que dispõe
sobre o vínculo empregatrcio dos estagiários
do Centro Gráfico do Senado Federal- Ce~
graf. O relator, Senador Jutahy Magalhães,
emite parecer, concluindo pelo encaminha-__
menta da proposição à Comissão Diretára.
Não hevendo discussão, coloca-se em votação o parecer, que obtém aprovação unânime. Nesta oportunidade, evidencíando-se a
falta de quorum mínimo para deliberações,
a Presidência encerra a reunião, ficando adia~
dos os demais itens da pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lac.erd~ Nunes, lavro a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidene.
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1- ATA DA 40• SESSÃO, EM 25 DE
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!.l-ABERTURA

LZ-EXPEDJENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-N" 105/90 (n" 386/90, n 0 origem), co·
municando o recebimento da~ Mensagem
n\>~ 10 a 12/90 CN, que informavam
a respeito da não apreciação, pelo Con·
gresso Nacional, das_ Medidas Provisórias
. .
n"' 128, 129 c 134190. .
-.N•!06/90 (n• 387190, na origem), da
awadecimento de comunicação.
1.2.2- Mensagens do Sr. Governador
do Distrito Federal
- N• 60190 - DF (n" 33/90 - GAG,
na origem), encaminhando ao Senado Federal as razões do veto parcial apo:>to ao
Projeto de Lei do DF n·• 11/90, que altera
dispositivos das leis que ment.iOna e dá
outras providências.

- N• 61190- DF (n" 34/90- GAG,
na origem), encaminhando ao Senado Fe-

deral o Projeto de Lei do DF n" 26f90,
que dispõe sobre a percepção de comple~
mentação pecuniária pelos servidores que
menciona e dá outras providências.
1.2.3 - Ofício do Secretário-Geral da
Presidência da República
-N" 309190, encaminhando cópia do
Aviso n" 1.077/88, com esclarecimentos
a respeito das informações solicitadas pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães.

1.2.4- P_a_l'eceres
Re!§_r~mes

às Sf?$[ârJ(es matérias:

-Projeto de Lei do Seriado n" 188/89,
que dispõe sobre a realização de levantamentos periciais em acidentes de trânsito,
causados_ por ve1culo automotor".
-Projeto de Lei do Senado n9 265/90,
que Hdisp-óe sObre as Comissões Parla·
mentares do Inquérito",
1.2.5 - Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentãçáo de emendas ao Projeto çje _Lei do DF n" 26/90,
!idO antciriormente,
1.2.6- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado no 33/90.
de autoria do Sr. Senador Ney Maran'hão,

que "dispõe sobre a venda de terras das
pessoas físicas e jurídicas em _d~bitos corn
a União~ dando-:.lhes destinação social e
dá outras providências".
'
-Projeto de Lei do Senado nn 34/90,
de autoria do Sr. Senador Márcio Lacerda, que regulamenta 9 art_ 208. IV, da
ConstituiÇãõ Federal, criando o Programa
Nacional de Educação das CriançaS de
zero a ·seis anos de idade. em creches e
pré~escolas, e dá outras providêncas.
1.2. 7 - Telegrama

-Do Sr. Senador Hugo Napoleão, comunicando que ausentou~se do País no
período de 12 a 22 do corrente mês.
1.2.8- Comunicações

-Dos Srs. Senadores Jarbas Passari~
nho, António Luiz Maya e Nelson Car-

neiro: que se ausentarão do País a partir
de 28 do corrente més.
1.2.9- Ofícios

- N" 16/90. do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadani<i, cO.
municando a rejeição do Projeto de .. Lei
do Senado no 188/.89, que "dispõe sobre
a realização de levantamentos periciais
em acidentes de trânsito, causados por
veículo automotor".
- N917/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, co·
municando a aprovação com Emenda n"
1 ~ CCJ, do Projeto de Lei do' Senado
n" 265/89, que dispõe sobre as Comjssóes
Parlamentares de Inquérito".
1.2.10- Comunicação da Presidência

-Abertura de prazo de 5 dias para
interposição de recurso por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetes de Lei do Senado n" 188 e 265/89,
sejam apreciados pelo Plenário.
1.2.11 - Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Reuniáo, em Brasilia, de membros da
Assembléia Legislativa da Paraíba com
o Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional, sobre o problema da seca
no Nordeste.
SENADOR CID SABÓIA DE CARV ALHO - Atuação de S. Er como Re~
la torda Medida Provisória n" 151. AnexaÇão da Teleceará a oUtras companhias de
telecomunicações .do Nordeste.
SENADOR MAURO BORGES, pela
ordem- Indagando da Presidência sobre
recebimento de comunicação da Procura-
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DIÁIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor~Geral do Senado Federal
AGACiá DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

doria Geral da República sobre providências a respeio da CPI dos alimentos.
O SR. PRESIDENTE - Resposta à

indagação do Sr. Mauro Borges.
1.2.12 -

Requerimento

- N\' 77/90, de autor_ia do Sr. Senador

Affonso Camargo, sqlici.tando que seja
considerado licença, para tratamento de
saúde, o períoçlo entr~ 19 d!! março a 12
de abriLdo.corrente ano. Aprovado.

Impresso sob a responsabd•dade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS
Semestral ....•.... ···············~··········-··············~~·-··· CrS 1.869,11~11
T~ragem;

Projeto de Lei do Senado n" 279, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que altera os arts. 32 e 34 da Lei
no-6-:69'7 •. de,lO de. outubro de 1979, que
institui o Código de Menores, dando-lhe
nova redação na conformidadé da Cpnstituição Federal em seu capítulo VII, art5.
226. § 3", e 227, caput. Declarado preju-

dicado.
1.3.1 --:-

Dis~ursos após

a Ordem do Dia

SENADOR JAMIL HADDAD- Es·
1.3- ORDEM DO DIA
Proje_to de Lei do Senado

n~

193/89,

que ,dispõe sobre o estatuto da criança
e ,do adolescente, e dá outras providênK
cias. Aprovado com emendas e subemendas~ após usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro, Cid Sabóia de Carvalho,
Leite Chaves e Mauro Benevides. À Comissão Especial para redação final.
Projeto de Lei do ·senado n" 255, de
1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que instituí Código de Menores e
·dá outras providências. Declardo prejuw
~icado.

tatística sobre o número de medida<> provisórias editadas. pelo Presidente Fernando Collor de Mello.

SENADOR JUTAHY MAGA·

LHÃES- Defesa do Poder Legislativo.
SENADOR MARCO. MACIEL -

40~

SENADOR OLAVO PIRES- Ho·
menagem póstuma ao Coronel Carlos
Aloysio WeQer.

SENADOR MÁRIO MAIA - Sensibilidade do Governo Fede'ral no atendi·
menta de pleito dos seringueiros.
-

SENADOR ANTÓNIO LUIZMAYA
-Objetivos_do Plano Brasil NOvo, ·recen~
temente-aprovado pelo Congresso Nacio-nal.

1.3.2 -·Designação do ordem do Dia da
próxima sessão
!.4- ENCERRAMENTO
2.- ATO DO PRESÜJENTE DO. SE·
.. . . .
.
. '
NADO FED.ERAL

-N• 54/90.
3'- DIRETORIA GERAL DO SENA·
DO FEDERAL

Exposiçãó-fe'ita-po{S. Ex~ na Escola de
Guerra Naval, no painel''A visão do Con·
gresso Nacional sobre o papel das Forças
Armadas, em especial da Marinha doBrasil''.

- Extratos de termos aditivos aos Contratos n..s 37 e 41189 - Extratos de Contratos n..,; 2, ·15 a 20/90.

SENADOR NELSON WEDEK!N-

5 _: LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE

No~

PAr::~g~IP~SIÇÃO DE COMISSÕES

ConjuntO de medidas do Plano Brasil

vo prejudiciais ao Estado de Santa Cita~

ri na.

Ata da

2.200-exemptares.

4- MESA DIRETORA

PERMANENTES

Sessão, em 25 de Abril de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos .Srs. Pprnpeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÂS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Ronaldo AragãO- O lavo
Pires -João Menezes - Jarbas Passarinho
- Moisés Abrão - Antônio Luiz Maya João Castelo -Alexandre Costa - Edison

Lobão_~

Chagas Rodrigues - Afonso San~
cho- Carl ás Alberto- Luiz Viana- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- GersOn C amata - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
- Ronan Tito- - PompeU óe Sousa - Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha
- Rachid Saldanha Derzi --Leite Chaves
--José P.icha -Jorge Bornhausen- Nelson

Wedekin gaça.

A:lberto Hoffman -

José Fo-

O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareci~
menta de 30 Srs. Senadores. Hã vendo núme~
ro regimental, declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

C:uhStância- cj~~ d"eter~a 'a' sUá flagrante inconstitucionalidade.

_ Devo informar, no entanto. que. juntamente com o encamihharrientO dos motivos
do veto, estou encaminhando a essa Casa projeto de lei destinado a promover o aperçoamenta da redação do art. 12 e a comtemplar
os servidores a que se refere o § 1'' do art.
15.
Referido projeto garante_ a complementa-
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157, vez que impHcaria -em aumento da despesa.
Quanto à disposição constante do art. 2"
foi vetada para que se desse melhor redação
à mesma.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Wanderley Vallim da Silva Governador do distrito
FederaL

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE-•
DA REPUBLICA
N9 105/90_ (N~ 386/90, na origem), de 24
ção pecuniáría decorrente da participação no
PROJETO DE LEI DO DF
do corrente, comunicando o recebimento das
Sistema Urlificado e Descentralizado de SaúN' 26, de 199().
Mensagens n?' lO a 12, de 1990 - CN, que
de do Distrito federal - SUDS aos serviDispõe
sobre
a percepção de· compleihformavam a respeito da J?.á_o_apre_ciação, pe-. dores em exercício no Instituto de Saúde e
mentação pecuniária pelos servidores que
(Q Congresso Nacional, _das Medidas .Pro.vj-. _ P'f ~~qe_t~r]~ c:!e.S.a~c[e., a partir de 1" de janeisótili$ rt'r 128,129 e·l34, de 1990,
ro úhimo,·atendc:n~9 pje,nil'Olent~ ao que s~ ~ _ - menc~o_n~ ~ Ji~ _o~tras_provi4ências.
pretendeu com a emenda que resultou no
O Senado Federal decreta:
MENSAGEM DO PRESIDENTE
§ 1" do art. 15.
Art. 1·· Os servidores em exercício no
DA RE.PÚBLICA
Estes os motivos que me levaram a vetar,
Instituto de saúde e na Secretaria de saúde
do Distrito ·Federal, farão jus, a partif de
parcialmente, o projeto em referência, s
De agradecimento de comunicaçáo:
1" de janeiro de 1990, à complementação peN\' 106/90 (n" 387/90, na origem, de 22 do
quai~ ora submeto a Vossa Excelência, para
cuniária decorrente da participação no Sistecorrente, referente à aprovação das matérias
a elevada apreciação do Senado Federal. constantes das Mensagens SM n',s 22 a 24,
Wanderley Vallim d:a Sily;;t, Qo~ernador do
ma Unificado-e Descentralizado de Saúde do
31 e 32, de 1990.
Distrito-Federal.
Distito Federal- SUDS.
Parágrafo ún-iCo-. A comPlementação de
(A
Corriissâo
do
Distrito
Federal)
MENSAGENS DO sR. GOVERNADOR
que trata este artigo somente será paga quan. DO DlSTR1TO FEDERAL
do os valores de retribuição correspondente
às categoriaS funcionais dos sevidores do InsMENSAGEM·N• 60, DE 1.990- DF
MENSAGEM N• 61, DE 1990- DF
tituto Nacional de Previdência Socual (N• 33/90 GAG, NA ORlGEM
(N• 34190- GAS, no Origem)
Inamps forem superiores aos atribuídos, nos
órgãos mencionados no caput deste artigo,
Brasl1ia, 23 de abril de 1990
aos respectivos níveis superiores,_ in_te_rmediáBraspa, ~3_qe abril de 1990
Senhor presidente,
.
rio e auxiliar.
Tenho a honra de comunicar a yqssa ExceExcelentíssimo Senhor Presidente do SeArt. 2" na transposiÇão de que trata o
1ênCia 'que, riOs· teimas do .ãrt. _lO, § 1", da
nado Federal.
art. 2" da lei n" 87; de 29 dezembro de 1989,
Resoluçáo n" 157/88, do Selládo F~deral, re·
Em de.zernbro de.1989, através da Lei n"
será considerado o tempo de efeivo exercício
solvi vetar parcialmente o Projeto de Lei do
75, f.o~ concedida .uma corr:iplementação pecuprestado no emprego ocupado pelo servidor
.DF n\' 11, de 1990, que ''~lter~ ~isposi.tivos
niária c\ecorrente da participação no Sistema
·
à época da transposição.
das leis que menCiona e dá outras prov!denUnificado e Deséentralização de Saúde do
Art. 3~' Esta Lei em vigor na data de sua
cias", incidindo o veto sobre o art. 12 e o
DistritO Federal; aos servidores ocupantes de
pubUcaçáo,
§ 1? do art. 1~.
e_mp_regos da tabela de Empregos Permanen- Art. 4" Revogam-se as disposições em
0 veto ao art. 12 e_ffierge qa· ilf;C~ssidade
4!S da Fundação_ Hospitalar do Distrito Fecontrário.
de se conferir melhor redução ao dispositivo,
deral.
compatibilizando-o cOm ·as reiras estabeleCpm a crittção.da Carreira Assistência Pú(À Co~iSs~o 4o Distrito Fede_ral.)
cidâS .para a transpOsição de 'sérvidoies das
bli~a à S~úd~ da Fundação Hospitalar do DisOFiCW DO SECRETÁIÜO GERAL
demais, entidades do. comple~o adminlstr·atrito Federal, pela Lei n" 87, de 29 de dezemDA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
tivo do Distrito FeOerá.I. - - .
bro de 1989, com vigência a partir de 1'·' de
N\' 309/90, de 24 do corrente, encaminhanEm relação às outras catreifas; fiCo·u~eStajaneiro de 1990, a aludida complementação
do cópia do Aviso n" 1.077, de 17 de agosto
belecido que o tempo de serviço considerado
foi extinta, vez que os salários dos servidores
de 1988, com esclarecimento a respeito das
para a transposição seria o de efefivo exerda Fudação Hospitalar ficaram superiores aos
informações solicitadas pelo Senador Jutahy
ciciO prestado no emprego ocupado pelo serdos servidores do Inamps.
Magalhães, na qualidade de Presidente da
vidor à época da transposição.
Todavia, com os reajustes dos scvidores
Comissão Parlamentar de Inquérito criada
É importante manter a regra geral estabeda Uniá.o, diíen:nciados dos índices concepela ResoluçãO n" 22, de 1988. que investilecida, tanto em atenção ao próprio prlricípio ' ' dídos aos servid_ore"s. do_ DistritQ Federal, a
gava irregularidádes na administração públida organização das carreiras quanto para não
diferença voltou a existir em alguns casos,
ca.
discriminar entre elas.
notadamente no que diz respeito aos empreNo que diz respeito ao§ 1" do art. 15,- gosde.nfvclsuperior,osquaisestáocomvál·
PARECERES
disposição resultantê de emenda adi[iv<i-origires inferiores aos seus correspondentes no
PARECER N" 92, de 1990
nária dessa Casa, víola a proibição co·ntida
Inamps.
no parágrafo único do art. 3~ da Resolução
Assim mi~ter se faz restabelecer a compleDa Comissão de Constituição, Justiça
n" 151188. na medida em que acarreta aumenmentação_ acima noticiada, nos termos do Pae Cidadania, sobre o projeto de Lei do
to de despesas em projeto de iniciativa reser·
jcto de Lei que tenho a honra de encaminhar
Senado n~ 188, de 1989, que "dispõe sov?da.
.
.
a essa insigne Casa LegiSlativa.
bre a realização de le,'antamentos periCom efeito, ao estender a complementação
Ressalte-se que as disposições insertas no
ciais em acidentes d.e trãnsito, causados
presente projeto de lei constaram anteriorpecuniária prevista no art. 15 a todos os servipor veículo automotor".
dores lotados e em exercício na Secretaria
mente do Projeto de lei encaminhando a essa
Relator:
Senador Mauricio Correa
de Saúde. inclLL~ive os de órgãos a ela vinculaCasa através da Mensagem n" 11190- GAG.
dos, com menção especffica aos integrantes
de 7 de_ março de 1990. No entanto, foram
De autoria do nobre Senador Antônio Lurz
do quadro de pessoal do Instituto de Saúde,
por mim vetadas, em virtude de uma emenda
Maya, o Projeto em epígrafe objetiva tornar
resta índuvidoso que o dispositivo vetado encom relação a vantagem pecuniária prevista
obrigatória realização de levantamentos pesejaria substancial aumento de despesa. cie- no art. 1-', inviabilizada pela Resolução n'l
riciais pela autoridade competente em aci-
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dentes de triin:.ito causados por veículos automotores, dos quais resultem danos pessoais
ou patrimoniais aos seus condutores, proprietários, passageiros ou pedestres.

A justificá-la, sobress~i"' argumento de
que a obrigatoriedade de a perícia restringir-se aos casos de acidentes _com vítimas~
segundo a legislação atual, muita<> vezes torna
impraticável o ajuizamento da ação indenizatória motivada em danos patrimoniais, sem
as provas do acidente, dentre as quais, o laudo periciaL .
Distribuída e examinada na CCJ, a proposição mereceu parecer favorável do ilustre
Senador Meira Filho, extemando o respeitável entendimento de que "o- registro de todo e qualquer acidente de tráfego não implica, ao contfário do que se pensa, em gastos
desnecessários·· e que tal registro "vem ao
encontro de uma política de prevenção no
seu mais puro sentido cieot.ifico-modcrnizante"'.
Sobressaiu da nossã atenção, exatamente
neste particular aspecto, a colocação da matéria trazida a exame, pelo que solicitamos vista.
Quanto ao simples registro policial da oco r·
rência de todo e qualquer acidente, inclusive
os de menor intensidade, trata-se de ato de
interesse soda!, pois através da cole ta de dados a respeito. pode ser obtida uma gama
de informações úteis à aísCípltna do trânsito
desde o comportamento dos condutores e pedrestes at~ a instalação de sinalizações e a
constatação das condições das vias públicas.
Outra coisa, porém-é Ci ato da perícia voltado exclusivamente para o interesse individual, ou seja. para a reparação patrimonial
do dano causado ao indivíduo, por impcr(da,
imprudência ou negligêm:ia de alguém.
O interesse individual há de ceder o seu
passo ao da coletividade. residindo neste fundamento as razões do nosso dissenso ao restabelecimento da perícia técnica nos acidentes
sem vítima. Seria um retrocesso imcompatível com a realidade dos nossos dias.
Quem convivC cOrri O trânsito nos grandes
centros urbanos e nas principais rodo_vias não
ignora o transtorno que causa qualquer simples colisão de veículos, a começar por interromper, ainda que por pouco tempo, o fluxo
normal e, o que é pior, causando outros acidentes até mais graves. Ora. aguardar-se por
longo tempo, como outrora ocorria, que compareça ao local a autoridade incumbida da
diiigéncia pericial seria somar riscos e aumentar o distúrbio. Esta, a razão precfpua que
aboliu a sua obrigatoriedade, nos casos de
acidentes s~m vítima, salvo quando envolvendo veículos oficiais.
Ademais. dita diligência pode ser incoveniente até para quem sofreu o dano materia1,
seja porque de pouca monta. por preferir tentar ressarcir-se de forma amigável. em razão
da morosidade da justiça, pela falibilidade
na avaliação do dano através da perícia, ou
até pelo fato de a perícia nem sempre ser
completada no local do acidente, exigindo
a remoção do veículo para complementação
do exame de eventuais defeitos, o que impor-

ta, além das despesas para a obtenção do
laudo, as·de reboque e de estada do mesmo
veículo durante o período em que permanecer à disposição dos experts. Tudo isso sem
tecermos maiores considerações a respeito
dos que preferem ficar com o prejuízo a terem
que lidar CO!Jl funcionários públicos, sujeitan--do-se a despesas de locomoção e perda de
tempo; sem falarmos do dano material ao
passageiro, _cuja apuração é praticamente in- viável, e sem nos estendemos às hipóteses
de colisõe~ por avanço de sinal em cruzamento de vias pUblicas e de acidentes provocaàos para evitar atropelamentos de pedestres. fatos-estes em que a per(cia é geralmente
inócua. Nestes e em outros casos, o laudo
pericial não é o meio bastante para provar
o nexo de causa e efeito, entre o fato da
_coisa e o responsável pelo dano.
Assim é a realidade__ mo_derna nos centros
dinâmicos d6 país, como, de resto, em quase
todas as grandes cidades do mundo.
Por melhor que seja o propósito de prote-ger-se o -direito individual, não s_e deve estabelecer procedimentos que turbem a ordem
social, atingindo a col_etividade.
A reinclusãp .compulsória da perícia técnica no me_ca11cismo recuperatório da responsablidade_ civil por dano causado no trânsito
de veículo n~o se ajusta, a nosso ver, à realidade atual. além de despicienda, eis que a
- -solução está nos dogmas do Direito.
Por isso, no mérito, nosso voto é contrário
à proposição:
Sala d~ Comissões, 19 de abril de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho presidente Mauricio Corrêa Relator - Jutahy Magalhães- Lourival Baptista - Aluizio Bezerra
, - Wilson Martins - José Paulo Bisol Francisco Rollemberg- Carlos PatrocínioJoão Castelo - Edson Lobão.
VOTO EM SEPARADO,<vencido,
do Sr. Senad()r Meira Filho, sobre o Projeto de Lefdo Senado no 188, de 1989,
que dispõe sObre a realização de levantamentos· parciais· erri acidentes de trânsito,
causados por veículos automotor".
Vem a esta Comissão; para exame, ci Projeto de Lei do Senado n" 188, de 1989, de autoria do nobre Senador Antônio Luiz Maya,
que torna obrigatória a realização de levanta-mentos periciais pela autoridade competente
em acidentes de trânsito causados por veículos automotores. A obrigatoriedade alcançada:, tani.béni, segundo seu art. 1", a pertcia
aos acident!!S dos quais resultassem apenas
danos patrimoniais. O parágrafo único versa
que as disposiçõe's do caput do artigo "não
se aplicam a acidentes corridos com um único
veículo, dó qUal resulte auto lesão ao seu condutor ou proprietáriO".
Na sua justificação, o nobre Senador argumenta com problemas decorrentes de ser a
perícia obrigatória somente nos casos de acidentes com vítimas. limitação esta que dificulta o ajuizamento da ação reparatóría rios
'C"dSOS de acidentes dos quais não resultem
v(timas.
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A iniciativa não apresenta óbices de natu·
reza constitucional e jurídica, além de ser
de todo conveniente e oportuna. Ruy Laurenty, do Departa111ento de Epidemiologia
da Faculdade de Saúde Pública da Uniyersidade de São Paulo, no Simpósio Nacional
de Trânsito, realizado em Brasma no mês
de setembro de 1973, nos transmite valiosos
éonceitos sobre 9 l:l~sunto em questão. entre
os quais destacamos o seguinte:
_
"E importante que todos os acidentes sejam registrados e não sonlente aqueles que
produzem vítim<!,.s. Todos os acidentes são
potencialmente causadores de vítimas, dependendo da "intensidade" dos mesmos. O
conhecimento de todos os acidentes ocorridos permite uma melhor caracterização dos
fatores que influem para a sua ocorrência."
A nosso ver, o registro de todo e qualquer
acidente de tráfego não implica, ao contrário
do que se pensa, em gastos desnecessários.
Antes, vem ao encontro de \!ma política de
prevenção no seu mais puro sentido científico-modernizante.
Ante o exposto. opinamos pela aprovação
da medida.
Sala das Comissõe"s, 19 de abril de 1990.
--Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Meira Filho, Relator.
PARECER N• 93, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado
n" 26?, de 1989, _que ''dispôe sobre as
Comissões Parla!Jl_ental_"es de Inquérito".
Relator: Senador Mansueto de Lavor
O presente Projeto, de inidativa do ilUstre
Senador Dirceu Carneiro, visa a dotar .....
as Comissões Parlamentares de Inquérito de
poderes instrumentais consentâneas com os
desafios que a complexidade de moderna Administração Pública está a impOr à fiscalizaçã.o ~ a(? Controle a cargo do ·Poder Legislativo."
Em sua Justificação, o autor esclarece que
sua iniciativa está conformada aos ditames
da Constituição Federal de 5 de outubro de
1988, que não apenas ampliou o leque de
atribuições conferidas ao Poder Leg1slativp,
como ainda dotou as Comissões Parlamentares _de Inquérito de ..poderes de investigação próprias das autoridades judiciais'"
(art. 58, § D.

Digna dos maiores mérüos, por conseguinte_ a proposição reve-ste-se de caráter metodizador da atividade in_quisitorial parlamentar,
além de atualizar as regras legais existentes.
Sobre a extensão dessas prerrogativas, vale
recordar Rui Barbosa, numa formidável discussão em que, no Senado, verberou:
"Õs nossos governos nunca se acomodaram a este freio da justiça, que é a
carac.terística do regime americano,
criando um sistema de governo, em cujo·
movimento o mecanismo da responsabilidade do!> alto!> funcionários do E!itado
se acha pe!fe~tamente garantido ... "
(1914)
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Em "A Imprensa e o Poder da Verdade"
(1920), assim se exprimia Rui:
"Só onde os povos se acost)lmaram
a tomar contas aos seus administradores,
e estes a dar~Ihes, é que os homens públicos apreciam as vantagens dos regimes
de responsabilidade."
O projelo não padece de-injUúdicidade,
apresentando-se como oportuno e conveniente, além de adequado às regras regimentais. Todavia, para a sua plena constitucionalidade, deverá estar conforme ao § 3" do art.
58'da Carta, que fixa o quorum de um terço
dos membros de cada Casa Legislativa como
necessário à constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Breve incursão exegética nos Jeverá a concluir que, se a interpretação deve ser conforme com o todo; que não se admitem resultados incongruentes ou antinomias, pois a lei
representa uma unidade lógica e orgânica,
que do elastério firmado no parágrafo único,
do art. 1'' do Projeto sob análise, resultaria
supérflua a disposição constitucional específica referencia, estamos em Tice da ''inconsti ·
tucionalidade parcial" prevista no § 20, II,
do art. 101, do Regimento Interno do Senado
Fede'ral, cabendo emenda para corrigir "o
vício".
·
Com efeito, preceitua o art. 47 da Carta
Magna:
"Salvo disposiÇãO constitucional em
contrárío ~ aS deliberaçõe~ d~ ,cada Casa
e de suas Comissões serão tomadas por
-maiOria· deis· votos·, presente a maioria
absoluta de seus membros."
E o aludido§

3~",

do art. 58:

''Art. 58. . ............................... .
As Comiss6es Parlamentares de
Inquérito, que terão poderes de invcstiga,ção próprios-de autoridades judiciais,
além de outros previstos noS regiineiltos
das respectivas Casas;setão -criada'> peJa
Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de Um terço
de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo ce-rto, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores ...
§ 3"

A preceituaç<io geral. neste caso, nos conduz logicamente, à norma particular.
Aliás, o art. 53 da Constltuição de 1946,
sob cuja égide foi e-ditada a Lei n" 1.579,
de 18 de março de 1952;tneiicionada pelo
autor do Projeto. na suajustificitção, também
previa o quorum de um terço para a consti·
tuição de Comissões de Inquérito.
Concluímos, portanto, pela aprovação do
Projeto. com a emerida que se segue, reproduzindo literalmente o texto constitucional:
EMENDA N"

Dê-se ao parágrafo único do art. 1" a
guinte redação:

s~

"Art. 1"
Parágrafo único. As Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediinte requerimento de um
terço de seus membros."
Sala da<> ComL<>Sões, 19 de abril de 1990.
- Cid Sabóia de _Carvalho, Presidente Mansueto -de Lavor, Relator- Carlos Patrocínio - Mauro Benevides - Aluízio Bezerra
- Wilson Martins - Josê Paulo Bisol Maurício Corrêa - Franciscó _Rollemberg Jutahy Magalhães- Afonso Sancho- João
Castelo.O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O Expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido, consta a Mensagem
n" 60/90-DF, referente a veto parcial do Pro~
jeto de Lei do DF n" 11, de 1990.
_
Nos termos do arL 10, § 4", da Resolução
n" 157, de 1988, a matéria será despachada
à ConiissãO do Distrito Fed!!ral, que terá o
prazo de quinze dias para apresentar seu rela·
tório. Esgotado o prazo de 3Q dias, previsto
no referido artigo, o veto será incluído em
Ordem do Dia, para vOtação secreta.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Do Expediente lido, consta ainda o Proje·
to de Lei do DF n'·' 26/90.
Nos termos da Resolução n" 157, de 1988,
a matéria será despachada à Comissão do
Distrito Federal, onde poderá receber emen·
das, após sua publicação e distribuição em
,avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa-, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário-.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N? 33, DE 1990

Dispõe sobre a venda de terras das pes~
soas físicas e jurídicas em débitos com
a Uniã_o, dando-lhes -destirtação _social e
dá Outras providências.
O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1'' As pessoas físicas ou jurídicas em
débito com a União, impossibilitadas de fazer
o pagamento de seu débito em espécie e que,
no entanto, possuem glebas de terras, podem
fazê-lo em glebas de terras.
Art. 2" As terras adquiridas pelo ressarcimento das mencionadas dívidas obrigatoriamente serão usadas em programa de cunho
social e_de desenvolvimento urbano.
Art. 3" As que forem dirigidas para o
programa de cunho ~ocial serão vendidas ou
alugadas para:
a) a criação de agrovilas;
b) loteamento para a produção de horti·
frutigranjeiros nas áreas de periferia dos
grandes centros, barateando, assim, tais produtos ao consumidor.
.
Art. 4" A~ que forem usadas Para desen·
volvimento urbang serão vendidas ou aluga·
das para:
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. a) a divisão em lotes de 10x20 m para
a construção de casas populares;
b) implantação de distritos industriais.
Parágrafo único. Os pi'eços das terras serão os de mercado.
Art. 5G Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se a<> disposições em
contrário.
Justificação

Há pessoas físicas e jurídícas- em débito
com _a União, e que estão em dificuldades
de saldá-lo. Tais devedores, às vezes, são doR
nos de grandes glebas de terra, muitas delas,
talvez, improdutivas. Muitas delas se acham
nas periferias dos grandes centros urbanos
sem nenhuma utilidade social. Muitas são terras certamente para especulação.
Nada mais natural que tais devedores pa·
guem suas dívidas para com a União com
as terras que possuem.
Assim, sem alarde, aceleraríamos a reforma agrária tendo em vista a justiç<fe utilidade
sociais.
Essas terras serão usadas em programas
de desenvolvimento social e urbano. O Governo Federal vendê-las-á ou alugá-las-á para
a criação de agrovilas, fixando no campo o
agricultor, evitando, por tal meio, a inchação
das cidades. Nas periferias dos grandes centros seriam vendidas o~ alugadas_em lotes
para o cultivo de hortas, barateando assim,
os produtos ao consumidor.
Quanto ao pmgr"'ama para o desenvolvimento urbano, elas serão divididas em Iates
de 10x20 m para vender ou alugar pam a
construÇão de casas populares. Com esta medida, as famílias poderão ter jardim e horta
em seus terrenos evitando, assim, com a área
verde, a hediondez dos conjuntos populares
a: que estamos acostumados.
E de se_ salientar, para melhor compreender o espírito deste Projeto, que a área de
terras agricultáveis, segundo dados_ do Incra,
pertencente à União, e que ainda não foram
exploradas, chega ao montante de
144.000.000 de hectares.
Na vigência da "Nova República" foram
expedidos decretos considerando sujeitos à
desapropriação cerca de 5.000.000 hectares.
. Desses foram assentados colonos de
1.000.000 de hectares. Já em terras públicas
ou desapropriadas foram assentados colonos
. em mais de 1.'000.000 de hectares.
~sim, vejo como exercício de profunda
justiça social a aprovação desse projeto.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. Senador Ney Maranhão.

A Comissão
-

de Assuntos Económicos
CompetênCia-terminativa.

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 34, DE 1990

Regulamenta o art. 208, IV, da Constituição Fe3eral, criando o Programa Naclonai de Educação das Crianças de zero
a seis anos de idade, em creches e pré-escolas, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. !Q Fica criado o Programa Nacional
de Educação dàs Crianças de zero a seis anos
de idade, de que trata o artigo 208, IV, da
Constituição Federal, com a finalidade de
coordenar as ações do Poder Público, destinadas ao_ pleno desenvolvimento da população infantil, nas esferas administrativas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ ll' o·acesso à educação, a que se refere
o caputdesté artigo, constitui direito do cida-·
dão-criailça·e livre opção dos pais, devendo
serproporcio~ocom

a colaboração de toda

a sociedade, sobretudo dos setores produtivos.
§ 2~ As açóes do Poder Público são todas
aquelas que, executadas por quaisquer setores da administração federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, em programas
de educação, nutrição, saúde e assistência,
visam ao bem-estar e ã educação da criança
de zero a seis anos de idade.
§ 3~> As creches e pré-escolas são os locais
apropriados à acolhida da população desse
programa, devendo os aspectos de proteção,
guarda e desenvolvimento das crianças· ser
assumidos por agentes dotados de formação
didátiCo-pedagógica específica.
Art. 2~ A execução do Programa, obedecidos os princípios constitucionais da descentralização político-administrativa, participação da população e gestão democrática, é
da competência da administração dos sistema
de ensino do Distrito <Federal e dos Municípios, em articulação com os sistemas federais
e estaduais de educação, saúde, trabalho,
previdência e assistência social, de modo a
evitar-se o paralelismo de ações e a dispersão
de recursos.
Parágrafo único. As creches e pré-escolas, mantidas pela iniciativa privada, estão
sujeitas à aUtorização e avaliação do Poder
Público, que zela pela qualidade educacional
do Programa.
Art. 3" Os recursos destinados ao Programa são provenientes das seguintes fontes:
I - orçamento da seguridade social;
I I - orçamento da educação;
I I I - contribuições sociais;
IV - outras fontes.
§ 1~' O salário-educação, previsto no artigo 212, §59, da ConstituiçãO Federal, como
fonte adicional de financiamento do ensino
público fundamental, é aumentado de 2,5 para 3% da alíquota incidente sobre a folha
dos salários de contribuição, a fim de atender
às creches e pré-escolas.
§ 2Y A arrecadação, distribuição e fiscalização do salário-educação são realizadas de
modo a viabilizar a execução deste programa
pelas administrações muilicipais e do Distrito
Federal.
Art. 4" A obrigação, constante do artigo
389, § 1Y, da Coilsolidação das Leis do Trahalho (CLT), fica ampliada para incluir criançaS
com idade de até três anos e onze meses.
Parágrafõ único. .Além do que lhes faculta o § 29 do artigo '389 da Consolidação das
Leis do Trabalho, as empresas podem optar
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pela manutenção indireta de creches para os cessidade da mulher mulher-mãe-trabalhadofilhos de seus empregados de zero a trés anos ra.
Quanto à primeira ruptura, deve-se saliene onze meses de idade, mediante contribuição
social de um salário-creche recolhido mensal- tar que já foi por demais significativa a inclumente à administração municipal, com bru.e são do "atendimento em creche -e pré-escola,
no custo anual por criança atendida, e estabe- às crianças de zero a seis anos de idade" entre
lecido por conselho de educação competente. as garantias constitucionais- a serem efetivaArt. 5'·' Os Conselhos MU.nicipaü; de Educa- das obrigatoriamente pelo Estado, pois a sição ou, da sua ausência, os Conselhos Comu- tuação calamitosa em que se encontra a infânnitários, constitufdos por representantes dos cia no Brasil - com uma faixa de atendipais e mães das -Crianças e por rer)rese-riiantes mento, segundo projeção -dO MEC para ·este
de outors setores da comunidade local, cuida- ano de 1990, de apenas, 18,28% de uma porão para que este Programa se realize de acor- -pulação de cerca de doze milhõe::. de crianças
de quatro a seis anos de idade - tende a
do com os seguintes parâmetros.
a) otimizaçãb dos recursos materiais e fi- piorar, em termos absolutos, no final da décananceiros;
da. Em 1985, por exemplo, o atendimento
b_) prepàração a-dequada dos recursos hu- à população de zero a seis anos só atingia
manos;
pouco mais de 9% de um total de cerca de
c) articulação dos váriOs agentes;
vinte e quatro milhões de crianças. É verdade
d) diálogo permanente com as famílias que, desde o início dos anos 80, com acresdas crianças;
cente sensibilização dos Poderes Públicos pae) av.i!:llação periódica do processo.
ra O problema da educação pré-escolar, os
Art. 6'-' Os Conselhos e as Secretarias Es- ·.cuidados com a infância já não se realizavam
taduais de Educação, no âmbito de sua com- meramente em programas de assistência às
petência, atuarão_conjuntamente com os Mu- populações de baixa renda_, com o objetivo
nicífúoS, no sentido de obtererri -para estes único ou prevalente de sUprir suas carências
apoio téci1iCo e financeiro da União e dos alimentares e higiénicas, já que a educação
pré-eco lar, englobando a primeira infância,
Estados n_a implementação deste programa.
Art. 7" O Poder Executivo regulamenta- vale por si mesma, enquanto processo de vida
com um universo próprio e específico, e não
rá esta lei, no prazo de noventa dias.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data apenas por preceder e preparar a etapa sede sua publicação.
guinte da educação, sistematizad~ em séries
Art. 9" Revogan:t·se as disposições em e desdobrada em conteúdos cognitivos maís
contrário.
complexos. Tendia-se, deste modo, a sUperar
a que_stionável educação compensatória, adJustificação
-vogando-se, em nome de fundamentação filosófica e pisco-pedagógica mais ampla, um luDurante a prepai:ação e realização da As- gar ao sol para a educação das crianças de
sembléia Nadonal CoilstitUinte, uma das zero a seis anos de idade. Essa é tão fUndagrandes_ bandeiras dos movimentos organi- mental, exigente e inadiável quanto a que
zados pela sociedade civil, entre os quais se há de desenvolver-se a partir dos sete anos
destacava o_ das mulheres, foi o da educação de idade.
das_crianças de zero a seis anos de idade.
No que tange a ruptura ,da concepção cusAs propostas apresentadas e posteriormen- todiai e assistencialista, que insiste na private assumidas pela grande maioria dos parla- ção pelas crianças dos cuidados maternos,
mentares, nas discussões e votações das As- - quando a mulher-mãe trabalha fora de casa,
sembléia, deslocavam o foco da atenção de
_enfatiza-se agora a obrigação do Estado de
um atendimento meramente custodiai e asi- oferecer educação adequada e o direito da
sistencialista das crinaças para o direito ã edu- criança de não ser considerada mero objeto
caçãoc--o-l!fO desenvolvimento pleno de poten- de guarda e depósito. Nesse ângulo de visão,
viabiliza-se a participação da mulher na sociecialidades. A criança de zero a seis anos de
idade deveria ocupar espaÇo no contexto dos
dade, uma vez que não cab_e_só_ a ela como
dispositivos educacionais da Lei Maior. Sua
mãe o cuidado das crianças. Esse deve ser
presença aí marcaria verdadeira ruptura com
um empenho conjunto da mulher e do hoa concepção que desconhecia o dever do Es- mem, bem como de toda a sociedade - emtado para com a educação integral do cida- presas, grupos comunitários, associações dão-criailça antes dos sete anos de idade, li- que devem criar espaços novos para a educagando-o umbilicalmenteà situação da mução das crianças. O- processo de desenvollher-mãe trabalhadora. Na verdade, não se
vimento da criança pequena não se realiza
trata de uma única ruptura operada pelo texto
só com a interação entre mãe e filho, mas
constitucional vigente. Ao contrário, temos
percorre todo um raio de influências, as mais
duas pOsturas altamente revolucionárias no
diversas, que náo se esgotam nos estreitos
reconhecimento do direito à educação da
limites do lar. Essas são evidências da sã-psicriança de zero a seis anos de idade. Ao mesco-sócio-pedagogia que em muito contribuiu
mo tempo que se alarga o alcance do sentido
para alicerçar, em bases novas, a educação
da educação fundamental, cujo início já não
da criança nessa faixà etária. Deste modo,
pode, sob pena de inconstitucionalidade, ser
não se trata de propiciar met'os substitutos
fixado apenas a partir dos sete anos âe idade,
da mãe-trabalhadora, criando alhures arremedos do lar, mas de oferecer à _criança consupera-se também o enviesamento da questão vista prevalentemente sob a ótica da nedições de desenvolvimento e cuidados execu-
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tados por profissionais aptos a assumirem um
papel específico nesse processo.
O projeto que ora apresentamos tem, por~
tanto, o objetivo de tever, em obedtênia ãs
normas constitucionais em vigor, todo um qudro catastrófico de educação das crianças de
zero a seis anos de idade, em nosso País.

Os .Poderes Públicos devem, no entanto,
enfrentar esse desafio dei forma coordenada,

articulando todos os sistemas educacionais
entre si e com os demais se tores que 'também
têm de algum modo a seu cargo os cuidados

com a infância, como os setores da saúde,
assistência- sodál e trabalho nas effipresas.
EstudÇ>S e pesquisas apontam constantemen-

te ·a paralelismo e a superposição de ações.
bem como a dispersão e pulverização de reCU!SOS, _entre os mais graves óbices a uma
po'fítica coerente e produtiva de educação da
infância. Uma grande massa de recursos é
alocada, em todos os níveis administrativos,
para atender a essa faixa de população, embora a maior parte dos mesmos não atinja
suas reais finalidades, perdendo-se no emaranhado da burocarcia e da administração dos
programa<>.
Nossa proposta, em consonância com aletra e o espírito da Coitstiü.iiÇãO- Federal, procura incutir novas diretrizes ·ao atendimento
educacional da população infantil, estabelecendo o Município cõmõ- inStância executiva
e fiscalizadora ·dessas ações, uma vez que lhe
compete "manter", com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental" (art. 30, VI), devendo sua atuação
fixar-se "prioritariamente nO ·ensino fundamental e pré-escolar•-• (art. 211, § 270). Essa
municipalização, é bOm frisai-~ déVe ser en- tendida sob o prisma do que foí enfatizado
anteriormente, ou seja, não pode tornar-se
ação isolada do Município -entregue àS suas
próprias forças, mas traduzir-se de modo prático e imediato nova polltica de descentra-.
lização artículada sobretudo no ámbito da
unidade federativa a que pertence.
No que diz respeito nos recursos, o Projeto
assume uma postura 'inovadora, sob o sopro
da nova Constituição, ao introduzir modificações· significatiVas no texto do Decreto-Lei
n~ 1.422, de 23 de outubro de 1975, que insti~
tuiu o salário-educação e no da Lei n" 5.452,
de 1vde maio de 1943, que consolidou a legislação trabalhista.
.
O salári~-educação, destinado ao ensino
funmdamental, deve abranger, numa interpretação atualizada, também o process-o educativo. que precede a seriaçã.o do até então
chamado primeiro grau de frcqüência obrigatória e correspondente à faixa etária dos sete
aos quatorze anos. Ao pleitear a extensão
da contribuição social do salário-educação
par:r o financiamento de creches e pré-escolas, apenas transformamos em l_ei o que,
já há dez anos, parecia ao Conselho Federal
de' Educação uma prática justificável. Na esteira da' chamada educação compensatória,
esse colegiado aprovou, na sessão plenária
do dia 9 de julho de 1980, a aplicação de
~ re~ursos do salário-educação em programas
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do pré-escolar, destinados a oferecer sobreIV -atendimen.to em creche _e pré-escolar
tudo às crianças carentes, condições adequaàs crianças de zero a ·seis anos de idade.
das de prontidãO para o sucessono primeiro
grau (Indicação n·• 8/79 -:;- Parecer 792/80 in
Art. 221. A União, os Estados, o DisDOCUMENTA 236: 154::;, cf. item 4 do votrito Federal e os Municípios organizarão em
to). Se essa visão meramente preparatória
regime de colaboração seus sistemas de endo pré-escolar para a etapa seguinte é hoje
sino.
pouco defensável, permanece a validade do
§ 1" A União organizará e financiará o siste~
propósito de utilizar os recurso do salário-ema federal de ensino e o dos Territórios, e
ducação para a fase de educação que antepreparará e prestará assistência técnica e ficede a seriação uma vez que creches e pré-esnanceira aos E::;tados, ao Distrito Federal e
colas fazem parte das mesmas obrigações
aos Municípios para o desenvolvimen~o de
consfitucíO.Oais do Estado, ria promoção do
seus sistemas de_ensino e o atendimento priO~
pleno desenvolvimento da críanÇa, suJeito de
ritário à escolaridade obrigatória.·
direitos como pessoa e_ Cif:ladão que é deste
§ 2~ Os Municípios atuarão prioritariamen·
País.
te no ensino fundamental e pré-escolar.
Além do salário-educação, cuja alíquota
Art. 212.. A União aplicará, anualmen·
e destinãção foram modificadas, altera-se
te, nunca menos de dezoito, e os Estados,
também os parágrafos l'' e 2" do artigo 389
o Distrito Federal e os Município::; vinte e
da Consolidação das Leis do Trabalho, que
cinco por cento, no mfnimo, da receita resulJá obrigava ã.s empresas a colãborarem com tante de impostos. compreendida a proveseus empregadas nutrizes, colocando à sua
niente de transferências, na manutenção e
disposição locais apropriadas para a amamendesenvolvimento. do ensino.
tação dos filhos. O Projeto, nesse particular,
§ s~ O ensino fundamental público terá coao mesmo tempo que dilata o período dos
mo fonte adicional de financiamento a contricuidados a sere_m oferecidos a esa<>s crianças,
buição social do salário-educação,_ t!;":CO!hida,
cria também salário-creche como alternativa _n_a forma da lei, pelas_ empresas. que dela
oferecida à_ empresa para satisfazer o preceito
pOderão deduzir a aplicação realizada no en~
legal. Entendemos que a criação de uma nova sino fundamental àe seus empregados e decontribuição social só deve tornar-se efetiva
pendentes.
quando a empresa n-ão quiser otilizar-se dos
outors mecanismos facultados a ela por lei,
DECRETO-LEI N" 1.422
tais como a existência de crecheS: mantidas
DE 23 De OUTUBRO DE 1975
diretamente por elas, ou mediante convênios,
ou creches funcionando em regime diferente.
Dispõe sobre o Salário-Educação
De qualquer modo, o projeto não abre mão
da autorização e fiscalização pelo Poder PúArt. 1" O Salário-Educação, previsto no
blico das creches e pré-escolas mantidas pela art: 178 da Constituição, será calculado com
iniciativa Privada, pois o propósito maior des- base em alíquota irtcidente sobre a folha do
se Programa Nacional é precisamente o de salário de contribuição, como definido no art.
proporcionar às crianças de zero a seis anos 76 da Lei n'' 3.807, de 26 de agosto de 1960,
de idade um verdadeiro e completo desenvol- com as modificações introduzidas pelo Devimento educacional. afastando de mutias creto-Lei O'·' 66, de 21 de novembro de 1966,
iniciativas bem intencionadas a improvisasão, e pela Lei n"5.890, de 8 de junho de:-1973,
o despreparo do pessoal que lida diretamente não se aplicando no Salário-Educação, o discom as crsianças e a mera função custodiai posto no art. 14 in fine, dessa lei, relativo
e a<>sistencialista de mutias creches.
à limitação da base de cálculo _da contribuiNeste sentido,- esperamos ter- prestado um çâ-0.
serviço à _causa educacional de nosso País, · § 1" O Salário-Educação será estipulado
colocando os cuidados com a infância em pa- pelo sistema de compensação do custo atuatamares sólidos e abertos a perspectivas bem rial, cabendo a todas empresas recolher, para
mais promissoras.
este fim, em relação aos seus titulares, sócios
Sala d_as S_ess.ões, 25 de abril de 1990.
_ e diretores e aos empregados independenSenador MárciO Lacerda.
temente da idade, do estado civil e do número
de filhos, a contribuição que for fixada em
LEGISLAÇÃO CITADA
correspondência com o valor da quota respecCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
tiva.
FEDERATIVA DO BRASIL
§ 2" A alíquota prevista neste artigo será
fixada por ato do Poder Executivo, que_podeArt. 30 COmpete aos Municípios:
rá alterá-la mediante demonstração, pelo MiI - legislar sobre assuntos de interesse lo- nistério da Educação e Cultura, da efetiva
cal;
variação do custo r.eal unitário do ensino de
,1'1 grau.
''"''''-''''"''""-'''""r"""'""'"'""""""""""'"""
Vl - manter, com a _cooperação técnica
§ J' A contribuição da empresa obedecerá
e financeira da União e do Estado, programas aos mesmos prazo de recolhimento e estará
de educação pré-escolar e de ensino funda- sujeita às mesmas sanções administrativas,
mental;
penais e demais normas relativas às contri-buições destinadâ.s à Previdência Social.
Art. 208. O dever do Estado com a edu§ 4" O Salário-Educação não" tem caráter
cação será efe:tivado me_diante a garantia de: _remuneratório na relaç~o de emprego e ~ão
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se vincula, para nenhum efeito ao salário ou
à remuneração percebida pelos empregados
das empresac:; compreendidas por este decreto-lei.
§ s~ Entende-se por empresa, para os fins
deste decreto-lei o empregador como tal definido no art. 2tl da Consolidação das Leis do
Trabalho e no art. 4\' da Lei no 3.807, de

TÍTULO III
Das Normas Especiais de Tutela do Tra·
balho

················· ··c:;;.:ríTüi:óúT .. ····-·· ······· Da Proteção do Trabalho da MulhCr

Abril de 1990

rizado pelo Senado, na fonna do art. -32, III,
§ 3", do Regimento Interno e 55, III, da Constituição, participar do Seminário "Meio Ambiente Global"", a realizar-se em Washington
DC, de 28 do corrente a 2 de maio.
Atenciosas saudações.- Senador António
Luiz Maya.
Em 25 de abril de 1990

26 de agosto de 1960, com a Redação dada

···················~······································

pelo art. 1" da Lei n" 5.890, de 8 de jui;thO
de 1973, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas vinculadas à
Previdência Social, ressalvadas as exceções
previstas
legistàçã.o específica e excluídos
os órgãos da administração direta.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExceDos Métodos e Locais de Trabalho
lência que me ausentarei do País a partir de
28 do corrente mês, para, devidamente auto~
Art. _389. Toda empresa é obrfgada:
rizado pelo Senado, na forma do art. 32, III,
§ 3~-. do Regiiile-ntOTnterno e 55, III, da Cons§ 1~ Os estabelecimentos em que trabatituição, participar do Seminário "Meio Amlharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com· biente Global", ·a realizar-se em Washingtoil
mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão DC, de 28 do corrente a 2 de maio.
local apropriado onde seja permitido às emAten~iosas saudações , -Senador Nelson
pregadas guardar sob vigilância e assistência Carneiro.
os Seus filho::. no período da amamentação.
O SR- PRESIDENTE (~ompeu de Sousa)
§ 2\' A exigência: do § 1u poderá ser suprida
por meio de creches distritais mantidas, dire- -As comunicaçõ·es lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão. lidos pelo
tamente ou mediante convênios, com outras
.
.
.
-entidades públicas ou privadas, pelas pró- Sr. 1~ Secretário. prias empresas, em regime comunitário, óu
São lidos os seguintes
a cargo do Sesi, do.Sesc, da LBA ou de entiSUB&ECRE1'ARIA DE COMISSÕES
dades sindicais.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
(À Comissão de Educação Decisão TerOF. N• 016/89-CCJ
min:qtiva.)·
Brasllia, 23 de abril de 1990
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Senhor Presidente,
-Os proJetaS lidos serão·publicados e reme~
Nos termos regimentais, coinunico a V. Er
tidos às Comissões competentes.
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei
Sobte a mesa, telegrama que será !ido pelo. do Senadon~' 188, de 1989, que ''dispõe sobre
SL 1\' Secretário.
a .Ieal_ização de levantamentos periciais em
É tido o·seguinte
acidentes de trânsito, causados por veículo
Senador Nelson Carneiro
automotor", na reunião realizada em
Senado Federal
19-4-90.
BrasniaiDF (70160)
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
Informo a Vossa Excelência que deverei au- protestos de elevada estima e consi<J.eração.
sentar~me País período doze _a vinte e dois
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presicorrente Estados Unidos por motivos ordem çiente,
pessoal. Cordialmente.- Hugo Napoleão.
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
O SR.--PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, .
-O telegrama lido vai à publicação.
JUSTIÇA E CIDADANIA

na

Art. 2" O montante da arrecadação do
Salário-Educação, em cada Estado e Território e no DiStrito Federal, depois de feita
a dedução· prevista no § 3u deste artigO será
creditado pelo Banco do Brasil S.A. em duas
contas distintas:
a) 2/3 (dois terços) em favor dos programas de ensino de 1'·' grau, regular e supletivo,
no respectivo Estado, Território ou Distrito
Federal;
b) 1/3 (um terço) em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
§ 1~' Os recursos de que trata a alínea a
deste argigo serão empregados nos Estados
e no Distrito Federal de acordo com planos
de apiicáção aprovados pelos respectivos
Conselhos de Educação, e nos Territórios de
conformidade com o Plano Setorial de Educação e Cultura. ·
§ 29 O terço destinado ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação será apli-'
cada.
a) em programas de iniciativa própria do
Ministério da Educação e Cultura, de pesquisa, planejamento, currículos, material escolar;, formação e aperfeiçoamei:J.to de pessoal
docente e outros programas especiais relacionados com o ensino de P grau;
b) na concessão de auxílios, na forma do
disposto nos arts. 43 e 54, e seus parágrafos,
da Lei n" 5.692, de 11 de agosto de 1971,
sempre respeitando critérios que levem em
conta o grau de desenvolvimento económico
e social relativo, tal como especifiCados em
regulamento e especialmente, os déficits de
escolarização da população na faixa etária
entre os sete e os catorze anos, em cada Estado e Território e no Distrito Federal, de modo a contemplar os mais necessitados.
§ 3~ O INPS reterá, do montante recolhido,
a título de taxa d.ç administração a importância equivalente a 1% (um por cento), depositando o restante no Banco do Brasil, para
qs fins previstos neste artigo.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-Lei
N" 4.452. de lu de maio de 1943)

SEÇÃO IV

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1" Secretário.
São lidas as seguintes
Em 25 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~
lência que me ausentarei do País a partir de
28 do corre-nte mê_s, para. devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art. 32, III,
§ 3~, do Regimento Jnterno e 55, III, da Cons•
tituição, participar do Seminário ''Meio Ambiente Glo6al"", a realizar-Se em Washington
DC, de 28 do corrente a 2 de maio.
Atenciosas saudações . -senador Jarbas
Passarinho.
Em 25 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do-País a partir de
28 do corrente mês, para, devidamente .auto-

OF. N" 017/89-CCJ
Brasília, 23 de abril de· 1990
·senhor Presidente,
Nos termos regiinentais, comunico a V. Ex~
que esta Comissão aprovou, com gmenda
n" Ol~CCJ, o PLS n~ 265/89, de autoria do
Senador Dirceu Carneiro, que· dispõe sObre
as Comissões Parlamentares de Jnquérito, na
reunião de 19-4-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos ae elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabó.ia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESii>ESTE (Pompeu de Sousa)
- Com referência ao expediente que acaba
de ser lido a Presidência comunica ao plenário que, nos termos· do art. 91, §§ 3" a 6'.>
do Re.gime_nto Interno, 'ab~h~_se-á <lPra2:o de
5 dias para iilterposiçãd de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que os
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Projetas de Lei do Senado n"• 188 e 265, de
1989, sejam apreciados pelo pleri.ário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de

recurs-o, o Projeto de Lei do Senado nu 188,

de 1989, por ter sido rejeitado, será despachado ao Arquivo. O Projeto de Lei do Senadon~ 265, de 1989, aprovado, será remetido
à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de. Sousa)

-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO .LUCENA (PMDB PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, está, em Brasília,
uma comissão da Assembléia Legislativa da
Paraíba, chefiada pelo seu Presidente, Deputado João Fernandes da Silva, e composta,
também, de integrantes dos_ diversos Partidos
que formam aquele Colegiada. Neste cxato
momento, essa comissão encontra-se em audiência, por mim solicitada, com o Sr. Egberto Batista, Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional. O tema em exame não
é outro seit.ão, mais uma v_ez, os deitos.da
seca que se abate sobre o Nordeste brasileiro,
assunto que me prendeu à tribuna, durante
alguns momentos, nos últimos dias, conjuntamente com vários outros Srs. Senadores daquela região.
Tenho em mãos cópia de um noticiário,
da edição de hoje, do Correio Braziliense,
seção de Economia, sob o título "Notas e
Cifras .. , da lavra de Jorge Rosa, e com o
subtítulo "Sertão Não Tem Vez", em que
se lê o seguinte, entre outros tópicos:
Egberto Batista, o paulista que assumiu a Secret8.ria NaCional de Desenvolvimento Regional, pelas suas idéias a
respeito do Nordeste, deve preparar-se
para enfrentar alguns problemas políticos com as tradicionais oligarquias da
região, que náo vão abrir mão de seus
privilégios sem levar nada em troca.
As máximas do s_e_cretário Egberto são
as seguintes:
-Em épocã.s de eleições ressurge a
"indústria-da seca'", mas garante que já
foi advertido sobre esse comportamento
dos políticos locais. Na sua opinião, "seca é uma coisa muito diferente~é a falta
total de água. O que existe, no momento, é uma frustração muito grande de
safra, pelo atraso de chuvas··.
Ora, Sr. Presidente, Srs,. Senadores, qUanto à indústria da seca, fui dos primeiros, aqui,
a chamar a atenção do atual Governo para
a necessidade de enfrentá-la, assegurando
que os recursos liberados para atender aos
flagelados, neste momento, fossem entregues
para uma correia aplicação aos Grupamentos
Militares de Engenharia.
Mas desejo, desta tribuna, alertar o Sr.
Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional Egberto Batista, que, aliás, é um ilus-

tre pait11sta, para outra vísáo do que ocorre,
nO _mOmento, no Nordeste. Realmente, S.
Sa. tem razão quando diz que não se trata
de seca, ísto é, da absoluta falta de água.
Isto é do conhecimento geral, mas afirmei,
em discurso anterior, e hoje reafirmo, que
o que há, atualmente, no semi-árido do Nordeste. são os efeitos da má distribuição de
chuvas, ou seja, uma "seca verde". Em outras palavras, vieram as chuvas, deixaram os
campos verdejantes, mas, depois, não voltaram a cair e, portaiuo, toda a lavoura pl~n
tada foi prejudicada, sobretudo a de subsistê-nCiã.,Aue assegUra O â.bãste.cimento de gêneros de primeira necessidade às populações
rurais e urbanas.
Port~ntÇit o que se dá com a ~eca verde
é que, embora o abaMecimento d'água continue, porque alguma chuva que caiu fez juntar
água em alguns reservatórios, instala-se, na
região, em decorrência da desorganização da
economia agrícola pela má distribuição de
chuvas, outro quadro, justamente o do desmantelamento das arividades produtivas no
campo, trazendo, por via de conseqüência,
o desemprego, a fome e, por conseguinte,
o desespero.
_Então, o que se quer, no 'agora, já que
a União, através dos Governos federais que
se têm sucedido nos últimos tempos, não cuidou adequadamente de criar uma infra-estrutura capaz de resistir aos anos de seca,
através, repiro, de um sistema de_ irrigação,
é que o Executivo atenda, mais uma vez,
a uma situaçáo de calamidade pública, vale
dizer, procure socorrer os flagelados no Nordest!!- com, sobretudo, a garantia de, pelo
menos, um salário mfnimo para uma pessoa
de cada famflia e, ao mesmo tempo, uma
cêSta básica para alimentação.
Claro que o nobre Secretário Nacional de
Desenvolvimento Regional tem razão quando se precavém contra a indústria da seca.
Também estou de acordo com S. Sa. Todos
temos que superar a indústria da seca que,
ao longo de tanto tempo, enriqueceu muita
gente. Se ainda existe quem se utilize desse
tipo de neg6cio _escuso, é uma vergonha nacional que precisa, realmente, ser combatida
e penalizada, o mais rápido possível, que contará- sãiba S. Sa. -,com o apoio, acredito,
generalizado de todos os partidos políticos
que atuam no Congresso NacionaL
Por outn.rlado, no noticiário a que me refiro, ainda se lê_; ··o Sr. Egberto Batista, Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional, teria dito que a situação do Nordeste
_não ~e pode comparar com a de Israel, pois
Israel não tinha outra opção senão ocupar
os espaços inóspitos.
E, mais adiante:
"Mas, Israel tem o Wan Street nas costas. e nós não o temos. O sertão nordestino tem que esperar. Como os recursos
são escassos, terão que ser aplicados onde as condições são mais favoráveis."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa não
é uma afirmação correta. Admito até que,
por ora, o Governo ·não tenha os recursos
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indispensáveis para promover a implantação
de um projeto racional e científico de irrigação no Nordeste. Mas, não há de ser por
isso que não se pense em, realmente, realizar,
no semi-árido nordestino, o que Israel, a Espanha e a França fizeram; também os Estados
Unidos, no Vale do Tennessee, na Califórnia
e_ no Arizona. Acredito que S. S". teve em
_vista apenas as dificuldades de caixa do Governo, no momento, no início de execução
do Plano Collor. S_e_bem que, pelo que noticiaram os jornais, o superávit fiscal do Tesouro, no dia 15 de abril- um mês após a posse
do novo Presídente - é- da ordem de 500
bilhões. Isto, ém decorrência, sobretudo, da
cobrança do lmposto de Operações Financeiras, so_bre o_djnheiro confisa1do Pelo Governo federa! e à disposição do Banco Central, das comas de depósito à vista, de cadernetas de poupança e de aplicação de curto
prazo. ~Desejo dizer, em suma, repetindo, resumi~
damente, o meu discurso anterior - tendo
em vista esse noticiário que envolve uma entrevista do Sr. Egberto Batista, Secretário
Nacional do Desenvolvimento Regional, que
em muita coisa estou de acordo com S. St
Temos que implantar um Plano sério. Não
se pode admitir qualquer tipo de participação
direta ou indireta, de quem quer que seja,
na indústria da seca. Ela tem que desaparecer. Concordo também com S. S• quando
diz que o ideal é que os recursos a serem
liberados para aplicação na Região, este ano,
não sejam entregues à interferência de governos municipais ou estaduais; elejo, repito,
os Grupamentos Militares de Engenharia paia aplicá-los, e acho tamb~m. que- esses recursos_ deverão ser drenados para o custeio de
obras -públicas de infra-estrutura de alto interesse público e que possam ser devidamente
utilizados pelas comunidades locais.
O Sr. Aronso Sancho- Permite-me V. Ex~
um aparte, nobre Senador'Humberto Lucena?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço \f.
Ex•
O Sr. Afonso Sancho - Quero parabenizar
o ilustre Senador por tratar do assunto da
seca, realmente dos mais sérios do Nordeste.
Todos nó:>, da Bancada do Nordeste, devemos estar unidos para reivindicar aquilo que
for justo e razoável. Quanto a essas notícias
de indústria da seca, já estão ultrapassadas,
são oriundas dos que pensam ainda estarmos
em 1915, 1919 ou 1932. Estamos em outra
época, em que não mais se admite a indústria
da seca. Hoje, temos que fazer um projeto,
como V. Ex• bem diz, um plano bem feito,
bem fundamentado, para atender às necessidades rurícolas, ,não para o ano da seca, mas
para os anos seguintes, através da irrigação,
da eletrificação, do estocamento e de outras
medidas que precisam ser tomadas, como os
poços profundos, os cacimbõeS' etc. Como
no Ceará o inverno chega mais cedo que na
Para1ba, já estamos implorando, já estivemos, na Bancada do Ceará,.com o Presidente
da República, tratando do assunto, e Sua Ex-
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celência nos informou que estava aguardando
r.elatório da Sudene, que deveria receber e~_ta
semana, como também mandou um emissário
examinar, em cada Estado, os problemas, pa~
ra poder, então, fazer um plano. E falei:
"Presidente, a imprensa está noticíãndo que
s para as calamidades do Río-de Janeiro".
Sua Excelência disse: "Olha, quando for em
termos de calamidade,_ o primeiro dinheiro

que sair do Tesouro Nacional será para o
Nordeste., porque calamidade existe lá. Cair
um poste na cabeça de alguém, no Rio de
Janeiro, não é calamidade, mas um fato corriqueiro ... De forma que quero re-petir ao ilustre Senador que, como o inverno deveria começar mais cedo - e estamo~ tendo um inverno parcial- já fomoS- ao Presidente. Naturalmente que a'Bancada da Paraíba, como
também outras- Bancadas irão ao Presidente,
porque o inverno, no Nordeste, não começa
todo num mês só. Eram estes esclarecimentos
que eu gostaria de dar a V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou gra·
to à intervenção de V. Ex•, que traz pOnderações muito lúcidas sobre o problema. E
eu diria a V. Ex' que oemh;sário qUe o Senhor
Presidente Fernando Collor rriandaria ·ao
Nordeste, para examinar o problema da seca,
é juStamente o Sr. Egberto Batista, Secretário- Nacional do Desenvolvimento Regional, que está chegando, hoje, de Natal e que
teria dado essa entrevista - segundo o Correio Braziliense- que acabei de ler parcialmente, sendo de salieiüa"r q"ue, em um- dos
trechos, S. s~ enfatizoU a questão da irídústria
da seca. _Por isso voltei a mencionar esse aspecto do pt-oblema.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que estou tratando do Nordeste, e particularmente
das dificuldades económicas e sociais dessa
região,_advindasdas intempéries da natureza,
gostaria de lembrar à Casa que encaminhei,
há poucos dias, à Mesa, projeto de lei que
"dispõe sobre a prorrogação, por dois anos,
do vencimento dos contratos de financiamento agrícola a mini, pequenos e médios produtores rurais do se mi -árido do Nordeste e dá
outras providências''.
O projeto de lei tem os seguinteStei'mos:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N"
, DE 1990
Dispõe sobre a prorrogação, por 2
(dois) anos, do vencimento dos contratos
de financiamento agrícola a pequenos e
médios produtores rurais do semi-árido
do Nordeste, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1·· Os débitos contraídos junto
ao Sistema bancário por miniprodutores,
pequenos e médios produtores rurais localizados na região do semi-árido do
Nordeste, para o custeio da safra no ano
agrícola 1989/90, e para investimento a
vencerem 1990, na região do semi-árido
do Nordeste, e ainda não liquidad_os,
mesmo objeto de liquidação judicial, se-.
rão prorrogados por 2 (dois) anos.

1" Os saldos devedores remanescentes, vencidos ou vincendos, das operaç6es -de custeio agrícola da safra do ano
agrícola de 1989/90 serão reajustados pa·
ra pagamento em 2 (dois) anos, a.partir
do vencimento da dívida, às mesmas condições previstas no instrumento de crédito.
2-~ As prestações, vencidas ou vincenda.<> em 1990, referentes ao investimento agr(cola, serão repactuadas para
pagamento em 2 (dois) anos, a partir
do vencimento final da- dívida, às mesmas cOndições previstas no instrumento
de crédito, ou a critério do produtor,
às condições vigentes para o crédito rural.
Arf. 2" _A protr"iJ'gação prevista no
art. 1'' tem como beneficiário os minipro- dutores, pequenos e médios produtores
e as cooperativas com pelo menos 70%
(setenta por cento) do quadro social ativo composto de miniprodutores e pequenos produtores.
Parágrafo Unico. ~ Excluem-se da
prorrogação os eritpréstimos ruraiS destinados às culturas de cana-de-açúcar, do
cacau, do café, da soja, dos citros, de
outros cultivos de ciclo longo, a atividade
pecuária e--a agricultura irrigada.
Ai't. 3\' O Poder Executivo. ouvidos
os Miriisti!rios da EcoOomia, Fazenda e
Planejamento, da Agricultura e Reforma Agrária e o Banco do Brasil, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.
Art. 4" Estã_ -lei entra em vigor na
data de su-a pubHcaçáo.
·
_Art. 5" Reyogam-se as disposições
em contrário:

Justificação

A persistente estiagem que se vem
abatendo sobre a região do semi-árido
do Nordeste desde o final de 1989 requer
a tomada de posição por parte das autoridades governamentais e dos membros
-desta C_~sa. A manutenção de aÜvidadC
rural 11estas áreas que, na maioria dos
EstadoS, agrega parcela substancial do
produto real das suas economias, está
na dependência direta da redução dos
encargos financeiros assumidos por pequenos e médios produtores no último
ano e início de 1990.
- A proposta de prorrOgação, por dois
anos, dos empréstimos rurais para Custeio e investimentO objetiva amenizar os
efeitos da queda ou da perda total da
produção agrícola ocorrida pela incidência da seca naquelas áreas. Cerca de 13
milhões de pessoas vivem na região do
semi-árido do Nordeste, correspondendo em termoS relativos ao total da população em: 45,6% no Piauí; 61,7% no
Ceará: 30,5% no Rio "Grande do Norte;
57,1% na Paratba; 17 ,4l"/c, em Pernambuco; 31,2% em A lagoas; 38,6% em Sergipe; 22,8% na Bahia e 8,0% em Minas
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Gerais, conforme informações do IBGE, coletadas em 1985.
Os produtores rurais a serem beneficiados incluem os miniprodutores, pequenos produtores, cooperativas com
pelo menos 70% do quadro social ativo
_composto de miniprodutores e pequenos
produtores, e os médios produtores, que
foram os segmentos mais atingidos pelos
efeitos da estiagem e da aceleração inflacionária, ocorrida no final de 1989 e nos
primeiros meses de 1990.
A política económica adotada pf!la Ultima administração penalizou a a:gricultura, especialmente pela alta dos juros
reaís, que desestimularam a estocagem,
fazendo com que o produtor não pudesse
esperar por preços maís ãtraentes paia
a venda dOS seUs produtos. Embora nos
últimos anos os volumes de safras colhidos em todo o País tenham aumentado,
a renda dos agriCultores vem-se deteriorando pela alta nas taxas de juros e· nos
preços dos insumos, aliada à persistente
queda no preço real dos produtos agropecuários.
Em 1989, a agricultura, como negócio,
revelou-se fraca, com a evidente descapitalização do setor. O índice de preços
recebidos pelo produtor comparado ao
índice de preços ao consumidor sofreu
uma defasagem de_ 30,2% se:nPo -os preços pagos superioies aos re"ce·bidos--em
23,1%, sugerindo um descompasso eiltre
a receita auferida e· os custos de PrOdução. Além disso, os custos financeiros
pesaram consideravalmente no tutal dos
custos de produção de vez que, segundo
a Companhia de Financiamento da Produção, os juros reais em 1989, passaram
de 30% para 100% ao ano.
Todos os efeitos negativos da política
económica sobre o setor poderi.ãm ser
suportados se os problemas climáticos
não fossem um empecilho ao desenvolvimento equHibrado do semi-árido, onde
se q:mcentra um dos maiores contingentes de mão-de-obra rural no Nordeste.
A manutenção da atividade é, portanto,
um pré-requisito para que seja evitado
o desmesurado êxodo rural que tantos
problemas tem causado_ às administra-Ções públicas municipal, estadual e fede·
ral com o inchaço das grandes cidades,
carentes de infra-estrUtura de educação,
saúde, habitação, saneamento e transportes, que possam atender à demanda
crescente por esses serviços.
Cumpre-me, como parlamentar nordestino, assumir a defesa daqueles produtores afeü1.dos financeiramente ·pela
queda ou perda da produção agrícola,
propondo à apreciação dos senhores
congressistas, o presente projeto de lei,
que prorroga, por dois ~nos, o vencimento dos contratos de financiamentos
agrícolas a pequenoS e médios produtores do Semi-Arido do Nordeste.
Sala das Comissões, ·19 de abril de
19a9. - Se-nador "ffumbi!rto Lucena:-
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OcOrre ainda, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que, agora, com a retenção peto Banco
Central de todos os recursos financeiros das
pessoas físicas e jurídicas, pelo menos os médios produtores rurais que tinham dinheiro
em alguma caderneta de poupança ou em
depósitO à vista, ou em aplicações de curto
prazo, ficaram, ainda mais, impossibilitados
de pagar, em dia, os compromissos decorrentes dos financiamentos agrícolas.
Quero acreditar que o Senhor Presidente
Fernando Collor de Melo-que, segundo se
anuncia, deseja reativar a Carteira- AgiícO\a
do Banco do BraSil, como nordestino de boa

cepa, vá refletir bem sobre a situação dos
mfni, pequenos e médios produtores rurais,
que não podem pagar nos prazos estabele·
ciclos, pelas razões que já expus, esses débitos
nos bancos oficiais- Banco do Brasil e Banco do Nordeste- e, quiçá, nos bancos particulares, que têm, também, recursos aplica·
dos, por força da legislação em vigor, no crédito r1,1.ral. Sua Excelência deve verificar a
hipótese de, pelo menos a nível de semi-árido
do Nordeste, voltar a subsidiar os juros para
os empréstimos a mini, pequenos--e médios
produtores rurais.
Embora isso poSsa repreSentar uma pequena exceç~o-, no conjunto do Plano Collor,
Sua Excelência há de convir que os que mourejam no Nordeste, os que trabalham, os que
produzem no seu semi-árido, não têm condições de pagar os juros de mercado, sobre
tudo para custeio e investimento agrícola.
O Sr. Mauro Benevides- Permite--me V,.
um aparte?

Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Humberto Lucena, já se cogitava com mais
anterioridade desse favorecimento para aRegião Nordeste, _através _de crédito bancário
subsidiado neste momento angustiante por
que passa a nossa região, atingida por uma
seca verde que se estende por vários municípios. No meu Estado, por exemplo, para importantes regiões como a de Inhamuns, Sertão Central e Baixo Jaguaribe, justifica-se
plenamente_ que se estabeleça uma linha de
crédito favorecido e se beneficie esses mini,
pequenos e médios produtores rurais, que
não têm condições de arcar com aquelas responsabilidades assumidas perante· os bancos
oficiais, no caso, o Banco do Nordeste e o
Banco do Brasil, enfim, aquelas instituições
finanaeiras que atuam especificamente no
chamado polígno das secãs. No instante em
que V. Ex~ apresenta esse projeto muito bem
lançado, oferecendo ao Governo uma oportunidade de acolher a sugestão que se ajustaria admiravelmente ao momento vivido pelo
Nordeste, eu me permitiria destacar para V.
Ex· que o Fundo Constitucional do Nordeste,
estabelecido pelo art. 159, alínea "c", da
Constituição, continua retido pe1ils atit6rida~
des de Brast1ia, englobando recursos da ordem de 7 bilhões de _cruzeiros, gerando, em
função desse quadro de omissão caracterizada do Governo Federal, uma preocupação

às lideranças empresariais do meu Estado e,

acredito, das outras Unidades Federativas
que compõem aquela faixa territorial do País.
No instante em que V. Ex• apresenta, portanto, um projeto, que é uma solução para atender aos mini, pequenos e médios produtores
rurais, seria bom que também nós acrescês~
semos um apelo à Ministra Zélia Cardoso
de Mello e ao próprio Presidente da República, no sentido de que se liberem esses recursos do Fundo Constitucional, que muito
representarão para o estímulo às atividades
produtivas na Região que representamos nesta Casa. Era o adenda que desejava fazer
ao oportuno pronunciamento de V. Ex•, antecipando o meu voto, o meu apoio e a minha
c_olaboração, para que se viabilize essa sua
iniciativa, agora submetida à apreciação do
Congr1sso Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a solidariedade de V. Ex• e o apoio
às minhas palavras e ao projeto que apresentei.
Digo a V. Ex1 que estou de pleno acordo
com as. suas ponderações, quanto à necessidade urgente de liberação dos recursos do
chamado Fundo Constitucional, que representam hoje oito bilhões de cruzeiros- aliás
uma valiosa soma - para que o Banco do
Nordeste possa expandir as suas atividades,
finandãiido a iniciativa privada em toda a
Regi~o. com vistas, indusive, a projetas de
irrigação.
Nobre Senador, não sei por que não se
libera essa verba, que é uma obrigação constitucional, sobretudo porque, como eu disse
há pouco, a própria Ministra da Economia
anunciou, alto bom som, que no primeiro
més do GovernO Collor o supefávit do Tesouro é de cerca de 500 bilhões de cruzados,
tendo em vista o recolhimento aos cofres púb!icos da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, incidente sobre os recursos
que foram confiscados pelo Governo e que
estão à disposição do Banco Central.
Portanto, dinheiro há de sobra. Não há
por que o Governo Federal deixar de atender
ao apelo de V. Ex', que encampo inteiramente, no sentido de liberar esses recursos
do Fundo Constitucional do Nordeste.

e

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite·me V.
Ex· um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA Com prazer.
O Sr. ChagaS Rodrigues- Senador Humberto Lucena, felicito-o pela iniciativa 'que
V. Ex~ teve. É mais uma iniciativ'a altamente
positrva-; oportuna e que vai ao encontro de
todos aqueles mini, pequenos e m,édios produtores ru~ais do Nordeste junto jao sistema
bancário. E uma moratória que Y. Ex• pleiteia através de sua iniciativa. Observo, no
ait._ 2~\-p31-~fgl-a.fo único, que V .. Ex" teve o
cUidado de excluir da prorrogação os empréstimos rurais destinados às culturas de canade-açúcar, do cacau, do café, da soja, dos
citros, de outros cultivos de cido longo, de
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atividade pecuária e agricultura irrigada. TraR
ta-se de uma iniciativa sensata, justa e q!Je
vai ao encontro desses p'rodutores rurais, desses agricultores vitimados pelos efeitos das
estiagens. Receba V. Ex' nossas congratulações e todo o nosso apoio pela iniciativa
justa que tomou e ora traz à consideração
do Senado FederaL
O SR. HUMBERTO LUCENA - Recebo
com muita honra a adesão de V. Ex• à minha
iniciativa. Espero e confio que V. Ex~, com
o seu conhecimento de causa sobre o semi-árido do Nordeste, há de trazer uffia grande
contribuição à tramitação dessa proposição
no Senado.
Sr. Presidente, essa proposição foi -o resultado de centenas, senão milhares de cartas
que recebi do meu Estado e de outros, do
Nordeste e de pequenos e médios produtores
rurais, colocando o seu desespero, diante da
total impossibilidade de resgatar, no dia aprazado, os seus compromissos bancários. Acredito que teremos que votar esse projeto em
regime de urgência urgentíssima- Vou providenciar para que isso ocorra - porque
grande parte, senão a maioria desses devedores dos bancos oficiais e-dos bancos partiR
culares, no meio rural do semi-árido, estão
agora tendo os seus bens executados. Pequenas glebas de ten:a e casas, na área rural.
estão ameaçadas pelas instituições de crédito.
O Sr. Leite Chaves um aparte?

Permite-me V, Ex•

O SR- HUMBERTO LUCENA~- Com
muita honra, nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves- Quanto a essa execução das pequenas propriedades e, hoje, de
casa própria, quero lembrar a V. Ex•- estou
de acordo com o geral do seu discurso, mas
nessa parte que é muito pungente- que existe hoje a Lei n" 7.009, de 30 de março deste
ano. Ela torna impenhorável a casa própria,
os móveis do inquilino e reafirma o princípio
constitucional que não permite a execuçãO
da pequena propriedade rural, a não ser os
financiamentos obtidos para melhorá-la.
No que diz respeito à Casa, V. Ex• pode
dar essa informaçao. Isso é muito agradável
para mim, porque foi o resultado de um projeto nosso de 1:975, 1976 e que, ao longo
dos anos, gerou aquela medida provisória que
hoje é a Lei n" 8009. V. Ex•, nesses casos
de injustiças manifestas, pode anunciar isso
no Nordeste e muitos bancos deixarão de proceder essas execuções. Digo de antemão que
no passlido esse projeto não foi aprovado
a~ui em razão dos lobbies dos bancos. Eles
agiram com uma feroCidade muho grande
cóntra ele e dessa vez passou, pPrque veio
em forma de medida provisória, ainda do exPresidente Sarney. No período Collor os ban~
cos ficaram com receio de formar o lobby
e, ~m razã.o disto, ~ -~edida foi aprovada tornando-se lei.
O SR. HMUMBERTO LUCENA- V. EX'
tem toda_razão. Volto a congratular-me com
V, Ex", que realmente fOi o autor dessa proposição no Senado Federal e eu tive o Prazer
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de apoiá-la, na devida oportunidade. V. Ex•
não teve a sorte de vê-la aprovada, mas pelo
menos foi quem deu a idéia para que Qatual
Governo a aproveitasse através de uma Medida Provisória. Graças, então, à íiliciativa
de V. Ex•, a casa própria está isenta de_execu-

ção, quando se trata de uma única propriedade residencial, em todo o País, se não me
engano, o que não exclui a execução, como
sabe V. Ex', da gleba de terra. É sobretudo
em relação a ela que estou me referindo. A
minha preocupação é que o pequeno e médio
produtor rural do semi-ário do Nordeste que
está sem condição nenhuma de pagar os fi-

nanciamentos agropecuários vencidos, de
uma hora para a outra, venham a perder tudo
o que possuem do seu peÇtueno património.
Era o que tinha a diz'er, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR.:PRESIDENTE-(Pompeu de _Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre SenãdOf Cid
Sabóia de ·carvalho, como Líder, para uma
breve comunicação.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Corno -uder, para comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é do conhecimento do Senado, eu funcionei como Relator do PMDB na Medida Provisória no 151 e, nessa funçã.o, apreSentei Projeto de Lei de Conversão que substituiria a
Medida Provisóriã, que, também é do largo
conhecimento do Congresso Nacional. Na
Medida Provisória trataVa-se, entre outras
tantas coisas, do sistema de telecomunicações
do Brasil, e o Governo mantinha a preOcupação de reduzir as empresas desse setor atra·
vés de providências a .serem adoradas pela
Telebrás. Dizia-se, então, que restariam apenas 7 empresas que seria o resultado das devidasfusões que ocorreriam em todas elas, cada
qual no seu Estado. Então, no Projeto de
Lei de Conversão, apresentei ·uma solução
que surgia como interessante naquela ocasião: ao invés de 7 empresas, acrescia o número para 8, o que persistiu, mesmo após o
exame presidencial do Projeto de Lei de Conversão e acrescentava uma providência que
parecia salutar, no sentido de que, no Nordeste, duas empresas restasSem: uma para
reunir as empresas de telecomunicação, de
telefonia, notadamente no Ceará, Piauf, Paraíba, Rio Grande do Norte e mais algum
Estado que tenha esquecido, e outra empresa
iria aglomerar as existentes em Pernambuco,
Sergipe, Alagoas e Bahia. O Relator sabia
muito bem o que esta:va fazendo, porque o
Nordeste tem muitas complexidades, tem
urna grande extensão e uma problemática in~
discutível, exatamente nesse setor. Mas, por
acordo de liderança. celebrado naquele domingo sombrio, eis que se tirou, por um de!r
taque supressivo do Projeto de Lei de Conversão, essa provídéncia adotada pelo Relator. Agora, quando tudo está consumado,
complica-se a situação. E do Estado do Ceará. vêm clamores que tentam melhor tratamento para esse Estado no que concerne à
Teleceará. que é uma empresa altamente organizada, é a nona do País. tem excelente

desempenho técnico, um quadro funcional
do maior valor, notadamente no campo técnico.
Pelas providências administrativas adotadas pelo Governo brasileiro, _o atual Governo
do Presidente Fernando Collor de Mello. a
Teleceará será juntada às empresas de Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte,
Para1ba e mais algum Estado que me esteja
faltanto agora à memória. E, ainda mais, apesar de ser a empresa mais próspera de todas
as mencionadas, seria abso_rvida pela congê·
nere do Estado de Pernambuco, que, segundo informações, ~ão tem a mesma situação
técnica, nem a mesma rentabilidade, nem o
mesmo desempenho, nem a mesma conduta,
nesse difícil setor de telecomunicações.
Ontem, ci fornal OPovo, de Fortaleza, cujo
exemplar está aqui, em minhas mãos, publicou uma nota de primeira página intitulada
"Querem apunhalar o Ceará." Esse apunha·
lamento, como apunhalamentos em outros
Estados nordestinos, nesse setor, só é possível porque o Projeto de Lei de Conversão
teve essa supressão inexplicável no momento
infeliz em que todas as lideranças dos partidos
estaVam--sendo exercidas por representantes
de populações, de Estados de outras regiões
e que não tiveram a devida sensibilidade para
com este problema.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Com prazer. ouç9 o aparte de V. Ex~
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex•, neste instan·
te, fala em meu nome e - acredito - em
nome do Senador Afonso Sancho, porque
não admitimos que, com a projeção que tem
a Teleceará, ela seja subestimada nessa estru·
tura organizaciorial precOnizada para a área
de comunicação do País. Sabe V. Ex• que
se trata de _uma empresa de funcionamento
exemplar, que tem tido uma rentabilidade
considerada magnífica pelos dirigentes da Telebrás. E. portanto, V. Ex~. neste momento,
ao defender a sede dessa nova empresa no
Nordeste para Fortaleza, realiza um trabalho
de absoluta justeza e reconhe~imento àquilo
que até hoje tem sido feito em favor da telefonia pela grande empresa cearense Teleceará.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Muito obrigado, nobre Senador Mauro Bene~
vides. As suas palavras acrescem extamente
o sentido das minhas.
Sr. Presidente, requeiro a transcrição nos
Anais, integrando o meu pronunciamento,
da nota "Querem apunhalar o Ceará", publicada na primeira página do jornal O Povo,
edição de ontem, que circulou em todo o
País - um dos jornais mais tradiciOnais da
minha terra.
Sr. Presidente, o meu desempenho como
Relator na Medida n" 151 foi premonitório
no que se refere a essa questão. Como a minha premonição não foi aceita por um Plenário, de repente esquecido do Nordeste, eis
que o problema está devidamente configu·
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rado e a causa chega a uma situação muito
difícil, com as suas naturais conflagrações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
beml)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
QUEREM APUNHALAR O CEARÁ
Se algum cearense estiver acompanhando
o desenrolar da Medida Provisória n" i51,
que determinou a realização de estudos destinados a alterar a estrutura orga:nizacional dÕ
Sistema Telebrás, a esta altura, deverá estar
profundamente alarmado com o perigo que
passa a correr a Teleceará, depois da conclusão apresentada pelo Grupo de Trabalho encarregado de propor a reestruturação. Apesar de ser a primeira classificada, em âmbito
regional, e a nona, em termos nacionais, no
que -concerne ao desempenho de serviços telefônicos, a Teleceará poderá ser deslocadã
para um âmbito secundaríssimo, no novo esquema organizativo, simplesmente- pof razões políticàs, caso não haja uma mohilizaç"ão
urgente das liderança~ _p_olític~s _e comunitá·
rias, passando a sofrer, assim, o Ceará, um
dos mais duros golpes já perpetrados contra
o seu desenvolvimento.
Como nós sabemos, o Sistema Telebrás
constitui, sem dúvida nenhuma, um dos úni·
cos legados deixados pelo regime militar, em
torno do qual há uma -espécie de unanimidade
a respeito dó seu síg-riificàdo para a moder·
nização da estrutura de telecomunicações
brasileira. Basta dizer que seus parâmetro~
são internacionais, contando com o Centro
de Pesquisa mais importante da América Latina, em termos de telecomunicações. -CoÍn·
posta por 29 empresas - uma por Estado
- , sua estrutura organizativa p<lssoti a- ser
alvo de modifícaçõ-es a partir do art. 12 da
Medida Provisória n" 151, que determinou
uma adminiSú3ção mais reorganizada. o·e~
poiS de procurar uma fórinula que- meTfiOr
atendesse aos objetivos racíonalizadores do
Governo, o Congresso Nacional em Projeto
de Lei de Conversão da Medida Provisória
n\' 151, renumerou e deu nova redação ao
art 12, transformando-o em art. 16, onde
a ·certa altura reza que "considerando a Re·
güfo Nordeste, por sua extensão e porte de
rede, e por concentrar vários Estados de expressão política nacional, é a Região que naturalmente se oferece à subdivisão, o Grupo
de Trabalho recomenda a desdobramento da
Telenordeste (prevista originalmente) em
dua·s empresas regionais, a Telenor-Nordeste
- Telenne e a Telesul-Nordeste - Telesne".
EscOlhido o processo de incorporação, ao
invés- de fusão, o Grupo de Trabalho. apre·
sentou três alternativas de agrupamento, a
última das quais considerou a mais recomen~
dável. De acordo com esta proposta, a Teleune seria formada-pela Teima (MA), Tele·
pisa (PI), Teleceará. Telern (RN). Telpa
(PB). Telpe (PE) e Telasa (AL). A Telesne

Abril de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

agluti.naria a Telebahia e a Telergipe (SE).
A inorporadora da Telenne será a Teleceará,

por ser a empresa de maior performace técnico e financeiro da Região. A incoiporadora
'da Telesne será a Telebahia que ficará unicamente com a Telergipe visto a empresa baia-

na ser "a mais deficitária", segundo o rela·
tório.

Justificalldo não recomendar um agrupamento onde a Telpe e a Telebahia ficariam no mesmo grupo, o relatório consi·
derou serem as duas empresas as mais
problemáticas da região, a primeira por

apresentar "os mais baixos índices de
qualidade operacional nos mais impor·
tantes indicadores" e a segunda por ser
"a mais deficitária", como já nos refe-

rimos.
Apesar de a Teleceará ser coÍlsiderada a

mais qualificada de todas, tanto que vai ser
a incorporadora de seu grupo, uma manobra
política das mais sagazes, tenta fazer da Telpe
nas próximas 48 horas, a sede do comando
regional, embora a empresa perfiambucana
seja a 22~. em nível nacional, e a 4~, en\ termos
regionais. Isso, apesar de Peinambuco já sediar a Chesf e a Sudene. DeixarãO os nossos
políticos ser coriii:tido mais esse crime Vergonhoso contra p Ceará?
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

-Carlos De'Carli- Aureo Mello - Alm.ir Gabrid- M-OiSés Abrão- Carlos Patro·
cínio - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides -Lavoisier Maia - Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena !..... Raimundo
Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão Mansueto de Lavor-João Lyra- Teotõnio
Vilela Filho -Albano Franco - Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista -José Ignácio Ferreira- Afonso Arinos -:-Mata Ma·
chado - Alfredo Campos - sever.o Gomes
-Fernando Henrique Cardosõ- Mário Covas - Mauro Borges - Maurício Corréa Meira Filho - Mendes Canale - Affonso
Camargo -Dirceu Carneiro. _
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges, para uma questão de ordem.
O SR. MAURO BORGES (PDC - GO.
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
final do alio passado, o nobre Senador Dirceu
Carneiro e eu fomos ao Sr. Procurador-Geral
da República, Aristides Junqueira, levar o
resultado da ComissáO Parlamentar de inquérito sobre Importação de Alimentos, que nos
deu um trabalho árduo durante: quase dois
anos. Cumprimos o nosso dever. Entregamos, ao honrado Procurador-Geral, os autos
do processo toda a papelada do inquérito,
para que S. St julgasse da conveniência de
encaminhar à Justiça ou arquivar, caso não
achasse procedente.
São passados vários meses e o nobre Procu·
radar, ao que eu saiba, não tomou nenhuma
providência, o que é extremamente grave,

dada a importância capitaf desse assunto para
o bom d~~mpenho das atividades públicas
no nosso País.
Assim, peço à Mesa que informe se tem
conhecimento de qualquer comunicado· ao
Senado F~deral a respeito do resultado do
encaminhamento dos referidos documentos.
É a: iilformação que solicito a V. Ex~, Sr.
Presidente, porque não é possível que assunto de tal importância seja jogado às traças.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa informa ao nobre Senador Mauro
Borges que ilãÓ recebeu nenhuma·comuni·
caçá o a rese~ito do assunto. Tão fogo isso
ocorra S. E~ será informado.
O SR. MAUR.O.BORGES- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primenro SecretáJjo.

É lído o seguinte
REQUERIMENTO N• 77, D.E 1990
Nos termo·s do art. 43, inciso I, do Regi·
mente Int~rno do Senado Fedeal, requeiro
seja considerado de licença para tratamento
de saúde, conforme atestado médico anexo,
no pertodo compreendido entre 19 de março
'a 12 de abril do corrente ano.
Sala das Sessões, em 24 de abril de 1990.
- Senador Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O Requerimeflto lido está devidam~nte
instruído com o atestado médico previsto no
art. _43, I, do Regimento Interno.
Em vOtaç_ão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queir3in
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien·
te;
Estão presentes na Casa 61 Srs. Senadores·.
Passa-se

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Tramitando em conjunto com os Pr9·
jetos de Lei do Senado nçs 255 e 279,
de 1989)
Discussão, em'turno único, do ProjetO
de Lei do Senado n~ 193, de 1989~.'de
autoria do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre o estatuto da criança e do ado·
lescente, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 48, de 1990. da
-Comissão Temporária, favorável ao
projeto às Emendas no:s 3, 5, 7 a 10,
U a 18, 20 a 22, 24 a 36 e às de n"''
1 e 19, nos termos de subemendas que
oferece; contrário às de nrs 2 e 6; e pela
prejudicalidade das de nl"l 4, 11 e 23 e

e
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do Senado nlll 255

A Presidência eSclarece que-, de acordo

com o art. 374, inciso XI do Regimento Inter·
no, a matéria ·deverá ser debatida durante
três sessões ordinárias consecutivas, pelo me·
nos, após o que a ·cjiscussão da proposição
poderá ser encerrada mediante autorização.
do Plenário a requerimento de Líder.
ASsim sendo, proceder-se·á hoje à sétima
sessão de discussão.
Em discussão o projeto e as emendas, em
turno único.·
Concedo a palavra ao nobre Senador Nel·
son Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDBRJ. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores minha intervenção nesta oportuni·
dade será para acentuar o caráter às vezes
romântico da proposiÇão que estamos examinando.
Pela letra regimental não me é possível Ôfe·
recer, nesta oportunidade, qualquer emenda,
de modo qu~ me cumpre, apenas, exaltar o
esforço dos que elaboraram esse projeto, mas
acentuar alguns aspectos que me permito des·
tacar ria esperança de que a Câmara dos De·
putados se debruce sobre eles e dê a solução
que julgar mais conveniente. Evidentemente
que são poucos, mas os vagares não me per·
mitiram um estudo mais prolongado, tal a
velocidade dos acontecimentos que têm marcado esses últimos dias o Congresso Nacional.
·
Diz o art. 29:
Art. 29 Considera-se crianÇa, para
efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze)
anos de idade incompletos, e adolescenteS aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito)
anos de idade.
Parágrafo_ único. Nos casos expresSos em lei, aplica-se excepcionalmente
este EstatUtO ãs pessoaS entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.
Ora, Sr. Presidente, a minha primeira ob·
servação é sobre o art. 43, que diz:
''Podemadotar os maiores de 21 (vinte
e um) anos, independentemente do estado civil".
Sei que aos 21 anos todos os brasileiros
têm capacidade para os atos de vida civil.
Entretanto, se~a bom que no BraSil se adotasse a cautela que marca a adoção em vários
países óo mundo ciVilizaâo. Nas pesqçisaS
que tenho feito nâo encontrei nenhuni artigO
que assegurasse, aos 21 anos, a possibilidade
de alguém adotar uma criança de 5 anos, por·
que é preciso que haja uma diferença de 16
anos entre o adotando e o adotado, limite
fixado, aliás, em todas as legislações no que
diz respeito a esse interstício. No entanto,
aos 21 anos, acho que, saído da juventude
agora trepidante dos nossos dias, será, em
regra, ao menos temerário se não apenas a
guarda, mas a adoção, que é a incorporarão
à família, de um outro ente que tenha apenas
5 anos a jovem de 21 anos de idade.
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Esse é um aspecto do qual se pode divergir.
. Estamos, talvez, antecipando-nos a todas as
outras legislações, mas não pode deixar de
ser acentuado como uma curiosidade.
Quero rejubilar-me com o autór do projeto, o nobre Senador Ronan Tito, porque per·
mitiu, como hoje fazem as legislações mais
adiantadas, que aquela pessoa que tenha iniciado o processo de adoçáo e tenha falecido
antes que ele esteja conclutdo, essa adoção
póstuma possa ser concretizada.
O art. 27, no seu parágrafo único declara
- expressamente com os m-eus aplausos:

Art. 27.

····························--····

Parágrafo único. O reconhecimento
pode preceder o nascimento do filho ou
suceder-lhe ao falecimento, se deixar

descendentes.
Também, só na hipótese de deixar descendentes, ê que essa adoção seria posslvel, para
que se manifestasse o laço familiar corres·
pendente.
Os arts. 31 e 32 dizem:
Art. 31. A colocação em lar substituto não ·admitirá transferência da crian·
ça ou adolescente a terceiros ou a entida·
des governamentais ou não governamentais, sem autorização judiciaL
Mas, o art. 32 diz:

Art.32. A colocação em lar substi·
tuto estrangeiro constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoçã_o, sempre precedida por
tutela, pelo prazo mínimo de 1 (um)ano,
para efeito _de estágio de convivência,
e desde que esgotadas as possibilidades
de manutenção da criança na própria fa·
mília ou em novo lar no País.
Ora, Sr. Presidente, o adotanú: estrangeiro, que vem ao Brasil em busca do filho que_
não tem em sua pátria, deve estar sujeito
a certas restrições __. a graves restrições -,
mas não tão graves,•que ele tenha que morar
no Brasil e ter sob sua tutela o menor durante
um ano. E só depois, então, é que ele pode
pedir que essa tutela se converta em adoção.
Acho que é um exagero esse prazo tão largo.
Mas, quem reexaminar esse projeto, certamente modificará ou manterá ess_e dispositivo. Cumpre-me apenas acentuar outros aspectos.
H~ também o art. 47, § 2", que se refere
ao cumprimento do estágio de convivéncia
no exterior. Concedida a adoçã-o, esta deve
ser acompanhada no exterior por alguma entidade.
"Art. 47. ·'"······~·-~~·····---·-~~-·-···
§ z~ Cumprindo-se o estágio de convivência no exterior, a sindicância será
substituída por informação prestada pela
autoridade judiciária do domicílio dos
adotantes, que p·oderá valer-se da colaboração de agência especializada."
Por que não incluirmos aí os consulados
brasileiros, que devem ter o registro de todos

esses brasileiros que são adotados no Brasil
e que vão para o estrangeiro? Eles são os
agentes do Brasil mais autorizados e não a
justiça do estado do adotante. O Consulado
deveria ter o encargo de acompanhar o cuidado que se dá a esse adotado que vive em
País estrangeiro. Acho que a intervenção do
Consulado do Brasil, sempre que existir, seria também útil e deveria ser declarada e;,cpressamente.
O art. 51 diz:
"Art. ,S_L . A_ au.toriçlade: j udicíária
manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes, e outro de interesSados considerados aptos à a·doção, devendo sempre
que possível e conveniente aos interesses
da criança ou adolescente, ser obedecida
·a ordem de inscrição."
Nós sabemos, e a prática demonstra, que
quando alguém quer adotar uma criaça, quer
tê-la sob sua guarda, vai ao estabelecimento
onde está a criança e prefere uma ou outra,
aquela mais simpática, aquela que lhe parece
mais saudável, que lhe desperta mais afinidade, enfim, aquela que lhe agrada mais.
Se institUirmos o Crítério de, obrigatoriedade, seiguir essa or_dem, vamo,; criar dificuldade ao invés de facilitar a adoção, já que
o objetivo, aí, é facilitar e não dificultar.
Qual a conseqüência? Quancfo o adotante
for a um odanato, e simpatizar com determinada criança, acabará por de'sistir de seu intento, se for obrigado a aceitar a primeira
na ordem pré-estabelecida. A criança ·desejada pode ser a 34", por exemplO, e não a
que ele prefere.
De modo que são pequenos fatos que a
experiência mostraque não se coadunam com
o texto da lei.
_D dispositivo a que agora me refiro é o
art. 51, caput, cujo § 5" diz:
"§ 5" Somente se admitirá O iníci'l
do estágio çle convivência no exterior
quando os pais do adotando, se conhecidos e vivos, estiverem destituídos do
pátrio pOder, com sentença transitada
em julgado."
Também acho, Sr. Presidente; que a função do juiz deve ser mais ampla - deVe-se
dar ao registrado maior autoridade, ~ nãél
aguardar que totlos esses trâmites ocorram;
procurar os pais, se existem; destituí-los do
pátrio poder etc. Evidentemente que as cautelas, essas ou outras devem ser bateadas pelo
juiz.
Hoje, no Direito Processual moderno, se
dá ampla autoridade ao juiz para decidir vá·
.rias questões: De modo que, numa questão
dessa, em que o juiz terá contato com a crian·
ça, com a família, com os adotantes, deve
ter uma amplitude maior do que a suget:ida.
Também, Sr. Presidente, o art. 71 dispõe:
-"Art. 71. O Poder Público, através
do órgão competente, regulará as divêrsões e espetáculos públicos, informando
_sobre a natureza deles, as faixas etárias
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a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre
•ínadequada."
Essa deve, portanto, ser uma função da
autoridade, mas as sanções para o não cum~
primeqto, Sr. Presidente, estão na página 12
do avulso. É um rol de providências que,
se fossem cumpridas,.seriam dignas de todo
o aplauso.
Mas, evidentemente, Sr. Presidente, nós,
que conhecemos o Brasil, sabemos suas dificuldades. Imagine V. Ex• o elenco de medias:
SEÇÃO li
- Dos crimes em espécie

Art. 242. Deixar o encarregado de
serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de'
manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art.
10, desta lei. bem como de fornecer à
parturiente ou seu responsável, pçr ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências
do parto e do desenvolvirriento do ueonato:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é çllt.:
poso:
·
Pena -detenção, de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 243. Deixar o médico, eDfermeiro ou dirigenfe _d(: estabelecimento
de atenção à saúda de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como
deixar de proceder os exames referidos
no artigo 10, desta Lei:
Pena ....:.. detenção, de 6 (seis) meses
a 2 (dois) an.os.
Parágrafo. único. Se o crime é culposo:
·Pena- detenção, de 2 (dois) a6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 244. PfiV;u a criança ou o adolescente de_ sua liberdade, procedendO
à sua apreensão sem estar em flagrante
de .ato"ínfracional ou inexistindo ordem
esCrita da autoridade judiciária compe~
tente:
Pena- detençã_o, de 6 (seis) m_egçs
a 2 (dois) anos.
É um rol imenso de penalidades- e interrompo a leitura- e que nunca serão curripridas, Sr. Presidente. E preciso fazer' uma lei.
para o Brasil e não uma lei para a Suécia.
Num país onde não há quem cuide ecologicamente _- temos 4 ou 5 fiscais pãra tqmar
conta do Pantanal -, imagine V. Ex• quantos
funcionários _serão nece·ssários· pata aterider
a esse rol, que- eu não necessito ler todo,
de crimes e de punições exageradas! Acho
que se deveria deixar sempre a critério. do
juiz, co~ uma amplitude para todos os atas
praticados, que fossem inflacionários, ou infrações, sem essa remuneração, pois o que
vai acontecer é que vai cair nó desuso, porque
não é possível que isto se tome realidade _
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Refiro-me, agora, ao art. 104- e eu apenas, Sr. Presidente, estou acentuando alguns
aspectos, não estou examina-ndo todo o projeto:
Art. 104. A apreensão de qualquer
adolescente e o local onde se encontra
recolhido serão incontinentemente comunicados à autoridade judiciária competente e à famüia do apreendido, ou
à pessoa por ele indicada.

!ada a tOda tradição brasileira: veio do Império, atravessou a República. Por que mudar
o nome de Juiz de Menor para Juiz da Infância-e da Juventude? Não muda nada, Sr. Presidente!
O Juiz de Menores é aquele que acompanha o menor até aos 21 anos. Se baixarmos
para 18 anos a idade penal, aí será sempre
Juiz _de Menores. Por que Juiz da Infância
e da Juventude? - É apenas para mudar
o nome de Código de Menores para Estatuto
da Infância e da Juventude.
É º-ma coisa mais nova, talvez mais romântica, porém, mudar o nome, não vai resolver
o. problema do menor,

Aí, é o que deve haver para todos os detidos no Brasil.
É uma repetição do texto constitucional.
Mas, diz:
"Parágrafo único. Examinar-se-á,
O Sr. Maurício Corrêa- Qual é o artigo,
desde logo e sob pena de responsabi- por favor?
lidade, a possibilidade de liberação imeO SR- NELSON CARNEffiO - Art. 123,
diata.
- inciso I:
Art. 105. A internação proVisória
_" - entrevistar-se pessoalmente com
somente poderá ser determinada naqueo Curador e o Juiz da Infância e da Jules casos em que for admitida a internaventude c··
ção, como último recurso e pelo menor
prazo possível, não podendo exceder a
Não vejo por que mudar o nome de Juiz
45 (quarenta e cinco) dias.
de Menores. que é tradicional no Brasil.
Parágrafo único. A decisão deverá
Art. 130:
ser fundamentada e basear-se em indí"O"Coriselho Tutelar é órgão adminiscios suficienteS de autoria e materialitrativo, pernúinente e at.itônomo, tendo
dade, demonstrada a necessidade impepor finalidade o atendimento dos direiriosa da medida."
tos da criança e do adolescente.
Qualquer que seja o crime praticado por
Há algun:) países que têm, realmente, um
um menor, ele é 45 dias depois libertado.
Tribunal de Menores, _como Portugal, mas
Mas, ainda. Sr. Presidente a internação,
aqui, onde houver 300 mil pessoa<; haverá
em nenhuma hipótese, poderá exceder o peum Conselho.
rfodo máximo de três anos. Evidentemente
que há motivos que determinam a i:Utemação - E esse Cons_elhO será assim constituído:
do menor por um prazo maior. E, ainda mais:
"Art. 131:
se ele pratica esse fato, esse delit.J, essa infra"fun_cada Comarca, FOro Regional ou
ção, digamos....:.... porque a expressão infração
Distrital, haverá no mífiimo 1 (um) Coné melhor do que delito -vejam V. Ex•~:
selho Tutelar, compoSto de 5 (cinco)
membros, escolhidos e nomeados pelo
"§ 5'-' A liberação será COmpulsória
Conselho Municipal de Defesa da Crian.aos 21 (vinte e um) anos de idade cumpriça e do Adolescente, para mandato de
deis."
2 (dois) anos, admitida a recondução,
§ 6'·' Em qualquer hipótese, a desinobedecidos os seguintes critérios:
ternação será precedida de autorização
I -3 (três) membros_escolhidos priojudicial, ouvid.o o Ministério Público.
ritariamente dentre pessoas com formaPor maior que seja a periculoridade do meção universitária nas áreas de educação,
nor, ao completar 21 anos, está liberado,
saúde, psicologia e s_çrviço socíal;
II -1 (um) membro indicado pelas
quando devia ser encaminhado à autoridade
competente, ao juiz que aprecia os delitos
entidades não governamentais de Defesa
dos Direitos e Interesses de que cuida
e as infrações praticadas pelos maiores, e não
esta Lei;
libertado, só porque completou 21 anos; o
que importa dizer que ele pode praticar, aos
III -1 (um) __membro indicado pelas
19 ou aos 20 anos, ,um crime hediondo e,
entidades de atendimento a crianças e
aos 21, porque comPletou essa idade, será
adolescentes;
dispensado. Evidentemente, são considera§ 1'' Na falta de pessoal qualificado.
ções que, à primeira vista, me pareceram dig·
nos termos deste artigo, a escolha poderá
nas de exame pelo Plenário.
recair em educadores da rede pública ou
partícula~ de ensim.l, com experiência
"Art. 123. SãO direitos do adolesmínima de 2 (dois) anos.
cente privado de liberdade, entre outros,
§ 2" As entidades a que se referem
os seguintes:
os incisos II e III deverão estar em fun·
I -entrevistar-se pessoalmente com
cionamento há mais de 1 (um) ano.
o Curador e o Juiz da Infância e da Ju_§ 3" Haverá um suplente para cada
ventude.··
_ Conselheiro. ,
Sr. Presidente, não sei por que vai mudar
Art. 132. Para o exercício da função
a denominação tradiciorial, de Juízes de Mede conselheiro, são exigidos os seguintes
nores, pois em todos os países está incorporequisi~os ... "
--
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Seguem-se as condições exigidas.
Ora, Sr. Presidente, esse Conselho será
sempre necessário onde houver 300 mil habitantes. Numa cidade como São Paulo, que
tem mais de 10 milhões de habitantes, ima·
gine V. Ex• quantos conselhos existirão! E
a dificuldade de reunir esses conselhos, de
acompanhar cada fato que ocorre no dia a
dia.
Se. V. Ex• pedir uma estatística, verificará
que há numa cidade grande como São Paulo,
numerosas infrações de menores no mesmo
dia, e todas serão levadas a esse Conselho.
Onde houver 300 mil pessoas existirá um con·
selho, que vai julgar os menores que lhe são
apresentados no dia.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com prazer, ouço V. Ex•
O Sr, Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Presidente, V. Ex". com a sua lucidez e -ex·
traordinária e::X"perfl!flcia. trata desse asSUnto
que é da maior importância - inclusive, o
Projeto de Lei n'' 255, que institui O Código
de Menores, está também em discussão, juntamente com o projeto do estatuto da criança
e do__ adolescente._ J::sse projeto referente ao
Código de Menores é da autoria de V. Ex•
Mas, quanto ao Projeto de Lei n" 193. que
dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, lemos, no art. 2?:
"Considera-se criança. para efeitos
desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos
de idade incompletos, e adolescente
aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito)
anos de idade.
"Parágrafo ·úni_c_o. Nos casos expres·
sos em lei, aplica-se excepcionalmente
este estatuto às pessoas _entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade."
Acontece que as pessoas entre 1~ e 21 anos,
na forma da legislação vigente, ainda são menores. Daí o projeto de V. Ex• ter dito, nO
art. 1", que:
"Este Código dispõe sobre assh.tência,
proteção e vigilância a menor, que é toda
criança ou adolescente que não tenha
atingido a maioridade e que se encontre:
I - em situação irregular; H- nos casos
expressos em lei."
Então, perguntaria: se prevalecer essa cedação, como fiçariam aqueles com 1g__ e 20
anos?
O SR. NELSON CARNEIRO- Esses, ex·
cepcionalmente, ficariam submetidos ao Juiz
da Infância e da Juventude.
Ora, evidentemente quero_ ressalvar que
a proposição que V. Ex• acaba de referir co·
mo de minha autoria é um projeto elaborado
pelos Juízes e Curadores de Menores de todo
o País, em uma reunião realizada com largos
debates. Não tenho a vaidade de ter apresen·
(ado esse trabalho; eu apenas encaminhei ao
exame do Senado e não luto por sua aprovação, porque foi dada preferência ao Estatuto
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da Jilfância e _da Juventude, e como este é
que está em discussão, preferido pela ComiS-::

são Especial, penilito-me apenas comentar,
sem combater, sem pedir verificação, ;sein me
opor à sua aprovação, mas solicitar a atenção
da Câmara para alguns 'aspectos que, à pri·
meira leitura, me pareceram mais _graves, porém, a Câmara certamente se debruçará sobre eles e examinará.
Lamento apenas que tenha entrado na Ordem do Dia num momento convulsionado,
acho que é um momento na vida deste Senado
e do CongreSso, que mereceria exariie mais
tranqüi1o, numa hora menos agitada do que
esta, quando nenhum de nós tem tempo nem
para ler os jornais, nem para ler o q_ue se
diz contra nós, quanto maiS para nos debruçarmos sobre tantos pro jetos ao mesmo tem·
po.
Mas, a minha manifestação não é de_crítica;
apenas um comentário, não estou fazendo
nenhuma restrição maior ao_ projeto; eiou
mostrando que há muita cóísa romáiitica, e
deve ser a h~ra do romantismo que está tomando conta da nossa legislação. Somente
isso.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. EX"

um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.

ter romântico. Não há qualquer crítica aos
que elaboraram esse estudo. mas uma contri·
buição, como bem diz V. Ex•, para meditação
maior da outra Câmara. Não faço emendas,
não me opOnho à aprovação, mas acho que
alguns aspectos devem ser acentuados para
o ac"Olhim~nto_ ou pão dos que depois de nós
vierem estudar o projeto.
O Sr. Ronan Tito um aparte?

Permite-me V. Ex•
-

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não.
com muita honra.
O Sr. Ronan Tito- Honra tenho eu, nobre
Senador Nelson Carneiro, de ver V. Ex~ des-cer da situação majestática da Mes~i' para vir
à planície do Plenário debater esse projeto
que leva a minha assinatura. F"tz questão de
dizer que leva a mil)-ha assinatura, porque
não quero. em nenhum momento, dizer que
sou o autor. Eu não querer assumir a autoridaae-hão quer dizer que não queira assumir
a responsabilidade da assinatura. Apenas a
modéstia e humildade~ melhoÍ" do que a modéstia, a humildade é que me impede de dizer
que é de minha autoria. Esse projeto é de
um grupo de pedagogo~,_ d(;! eduçadores, que
se dedicaram diuturnamente a esse assunto
e que vem eSiudando com afinco. Após ler
e- discutir esse estatuto apus a minha assina~
tura. Senti-me honrado e·m colocar a minha
assinatura. Certa vez, Einstein foi Chamado
por um grupo de cientistas na Alemanha e Já, não acontecia como acontece aqui, agora
-os clentista·s o chamavam para provar que
a Teoria da Relatividade que ele havia exposto estava completamente_errada. E, ele,
quando entrou no Plenário e viu aquele grupo
de cientistas enorme, disse:

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Nelson Carneiro, V. Ex•, ao deixar a cadeira
presidencial para ocupar a tribuna do Plená·
rio e discutir essa importante proposição, dá
a ela, sem ·dúvida, dimensão excepcional,
porque se V. Ex" discute com absoluto conhecimento de causa todos esses dispositivos
que, a seu juízo, mereceriam reparos da outra
Casa Legislativa, tenho certeza que esses dados que traz à colação haverão de ser conside"Olha, só a presença dos senhores
aqui me diz que eu estou certo, porque
rados pela Câmara dos Deputados quando
a matéria, aprovada pelo Senado, seguir para
não se reuniriam tantãs ·cabeças tantas
lá. Ontem, ao término da sessão, exercendo
inteligências, tantos pró-ho!llens para
a Liderança do PMDB,_solicitei, cofio se prediscutir esse assunto se eu não _estivesse
fun_damentalmente certo.".
tendia, ao eminente Senador Pompeu de Sou·
sa, que naquela ocasião dirigia os trabalhos
De maneira que V. Ex• ao descer, repito,
da Casa, o encerramento da discussão, que
da Mesa para o Plenário, p·ara discutir esse
aguardássemos a manifestação de V. Ex·, hoassunto. pri~cípalmente V. Ex"' _que sempre
je da tribuna. Como _autor do Código de Me· . se dedicou, no Congresso Nacional, aos asnores. V. Ex•, certamente, traria subsídios
suntos da Vara de Fam!lia, à criança. ã quesvaliosos para o aprimoi<úriento do texto apretão da compa~heira, da esposa·- V. Ex" sem·
sentado pelos Senadores Ronan Tito e Márpre legislou e bem- traz muita honra para
cio Lacerda e também para o projeto de
nós, que assinamos esse projeto. Por outro
sua própria lavra; já que, regimentalmente,
lado, diz bem V. Ex·, qUando acentua esses
estamos impedidos de fazer qualquer alteraassuntos. Muito longe de achar que é indeção nesta matéria, acredito que o apanhado
vido, devemos tirar cópia áesSas observações
taquigráfico do pronunciamento de V. Ex'
que faz V. Ex~ e ren1etê-las à Cãmara, que
vai ensejar, na Câmara -dos Deputados, se
poderá modificar e mefhorar o projeto. Na
proceda ess!iS correçOes exemplarmente suverdade, acalento essa criança, que é esse
geridas por V. Ex~ neste"instante. AS minhas
projeto, como se fosse um pai adotivo. Na
congratulações pela sua presença na tribuna, · questão -da adoção o que vale é o amor, não
para a discussão de um tema de inquestio·
são as leis, não são as obrigações. V. Ex•
nável relevância para a sociedade brasileira.
conta um caso até multo iOteressante sobre
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço
crianças: 0!-JerO dizer que amei essa criança,
a V. Ex~ Não rp.e traz à tribuna nenhum pro· quando a adotei e, por isso mesmo tudo o
que for para edificá-la, para construí-la, para
pósito de corrigir, mas de acentuar ª-lguns
melhorá-la é claro que vou aceitar e de muito
aspectos que, pela extensão e pela impor·
bom grado. Agradeço a V. Ex~ a_contribuição
tância do projeto. podem ter exagerado cará-
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e faço sugestão para que sejam recolhidas
todas as observações de V. Ex• que são de
grande valia, e remetê-las à Câmara dos De·
putados. Muito Obrigai.iO.
-O SR. NELSON CARNEIRO - Muito
obrigado_ a V. Ex•
V. Ex~ é um pai extremoso. Estou aqui,
_colaborando para que seu filho adotivo seja
melhor trata_do pelo legislador.
O Sr. Humberto Locena - V. Ex• me concede um aparte, nobre Sendor?

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V.
Ex' com muita honra.
O Sr. Humberto Lucena - Eu também
me. congratulo com V. Ex\ por lhe ser mais
uma vez nesta permanente luta em favor de
novas conquistas no nosso Direito de Fami1ia.
V. Ex• foi, na verdade, no Brasil, o grande
líder na campanha pela implantação do divórcio na nossa legislação. Depois, V. Ex~ foi,
também, autor de inúmeros projetes de amparo aos idosos e, agora, é um dos autores
do Código da Criança. E, hoJe, V. Ex~ tece
considerações_ importantíssimas sobre essas
proposições e aproveito para fazer. uma homenagem ao nobre Senador Ronan Tito, ccautor do Código da Críança, que, sem dúvida, merecerá o total apoio do Senado. Meus
pa-rabéns. portanto, a V. EX"
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito
obrigado a V. Ex". nobre S.enador Humberto
Lucena.
Mas queria continuar, honrado pela atenção de V. Ex"'
O art. 145 fala, afinal, nos Yencimentos:
"Art. 145. O ConselhO Estadual de
Defe:;a da Criança e do Adolescente poderá fixar i-emuOúação ou gratificação
aos Membro5 do Conselho Tutelar, aten·
didos as_ critérios de conveniência e opor·
tunidade e tendo por base o tempo dedicado à função e às peculiaridades locais"
- e isto é importante-,
§ 1" Recaindo a nomeação em fun·
cionário público, poderá este optar pelos
vencimentos e vantagens de seu cargo."
Temo, Srs. Senadores. que a exceção se
torne em regra geral. e convocados sejam
servidores públicos, geralmente melhor remunerados do que os que não à forem.
Não quero demorar mais na tribuna, abu·
sando da paciência dos ilustres colegas.
Diz o art. 156:

"Os Estados e o Distrito Federal criarão Varas Especializadas Exclusivas da
Infância e da Juventude, em proporção
nunca inferior a uma Vara para 300 mil
habitantes, cabendo ao Poder JudiciáriO
dotá-los de toda??infra-e~trutura necessária e. inclusive, dos _serviços auxiliares
de que trata este Câpftulo."
Ora, uma cidade como o Rio de Janeiro,
que luta com grandes dificuldades para man·
ter um Juizado de Menores, terá, no mínimo,
dez ou vinte Juizados de Menores distribuídos pelo Estado._ É um projeto muito bonito,
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mas muito pouCo atêritO à realidade brasileira. Acredito que, em outro país, esse texto
possa ser aplicado, mas, na realidade brasi-

leira, não acontecerá isso. Uma cidade de
seis milhões de habitantes terá vinte-:JuiÍ:adm
de_Menores, quando sabemos como é difícil
manter um·Juizado de Menores no Rio de
Janeiro. São idéias que devem ficar plantadas, mas que não se aplicarão.
Finalmente. Sr. Presidente, há um assunto
grave. Diz reSpeito às atribuições do Ministério Público. E foi esqUecido, no Ministé!io
Público, um aspecto da maior importância.
Li ~om cuidado -mas é poss(vcl que tenha
incidido em equívoco -que o Minist-ério Público deixa de exercer atribuição relevante.
Hoje, em todos os países que estão revendo
sua legislação de família, o Mínistério Púúlíco
tem entre suas funções a de assistir às crianças, principalmente ao filho ilegítimo. NaColômbia, em Portugal, na Escandinávia, quando a mãe comparece ao Cartório para regi:;.trar o filho_e, quando inquirida sobre a identidade dQ pai, alega ser ele casado ou não deseja·re.conheçer o .filho, o escrivão colhe a informação, registra a criança cm nome do declarante, tomando os dados do pretenso pai,
tais como o nome e identidade. Em seguida,
remete ao indicado uma intimação para qu(·,
dentro de determinado prazo_- 30 dias, em
regra - compareça pãtã. -confirmar a veraddade Ou não da alegaçã-o.- Quando compareC"e
e afirma ser verdadeira, o escrivão inclui onome do pai no registro da criança;desaparecendo, em grande número, os filhos sem _pai,
que ainda prolíferãni.cm todo o Brasil.

Quando o indicado se recusa:, -O' que faz
o Juiz? Remete todos aqueles .elementos ao
exame do .Ministério P~blíco, que verificará
se há evidências bastantes_ para propor, de
logo, a ação de investigação de pat~rnidade.
Se não os há, cessa a iniciativa do Ministério
Público, mas isso não- impede de a pessoa
interessada propor ela mesma a ·ação respec·
tiva. Aliás. isso já foi propostO em projeto da
minha autoria, aprovado pelo Senado, e que
se encontra hoje na Câmara dos Deputados.
Essa é a função, hoje, de grande refévãncia
num país c-omo o Brasil, de tantos filhos sem
paL
Lembro-me que_ o começo da minha vida
parlamentar, táo impressionado ficOu o _então
Deputado Oscar Corrêa que apresentóu um
projeto similar ao que existe na Itália, em
que atribui a quem registra a_cria!lça declarar
o nome paterno fictício, -parã que a criança
não leve pelo resto da vida a pecha de filho
sem pai.
De modo que é_ possível na leitura que fiz
tenha escapado, mas parecia-me que isso deveria ter ficado expresso-. Continuo:
"Promover e acompanhar as ações de
alimentos e os procedimentos de suspen·
são e destituiÇão do pátrio poder. Nomeações, remoções de tutores, curadOres e guardiães, bem como oficiar em
todo!. os demais procedimentos de com·

petêncÚt da justiça da infância e da ju·
ventude."
Era preciso ficar expresso que a intervenção, na hipótese referida, deve ser do Minis·
tério Público. A paternidade, que em muitos
casos poderia ser constatada ao tempo do
nascimento é objeto de uma ação 30 ou 40
anos depois, já que- é ímprescritível. Ao fim
desse prazo, vai-se -discutir se é verdadeira
ou não a filiação disputada em juízo.
Seria bom que essa atriPuição fícªsse clara·
mente expressa -nes·se dispositivo, em favor
da crianç~. porque é a maior pecha que a
fere, principalmente, no caso da menina,
quando_ quer casar e até mesmo quando vai
para a escola. Náo tem pai! É o constrangimento a que assisti, ID.uitas vezes, na minha
banca profissional.
Na hora em que o Ministério Público assu·
mir essa ·resporis'abilidãde de eXigir, sempre
que possívél, que no registro de nascimento
figure o nome paterno, será útil para a sociedade e para as pessoas que, infelizmente, nascetãhf de uriiõ~s_eXtramatri_p1opiais e que os
pats não fiYeráni a consciência de registrá-las.
Aliásr a Constituição, hoje, acaba com isso
e declara que todos os filhos, mesmo os filhos
dos homens casados, podem ser reconheci--~
dos, ainda que contra a vontade_deles, desde
que ~m segredo de Justiça.

O Sr. Mauro Beoevides EX.'-urri-aparte?-

Permite~me

0 SR. NELSON CARNEIRO -

---

V.

Ouço V.

Ex~.

0 S~.-Mauro Benevides --Nobre Senador
Nelson Carneiro, V. Ex•. guarda fidelidade
a essa tese de defesa da criança e do adolescente brasileiro: Ainda há pouco chegava-me
às mãos um artigO pu"blicado no Jornal do
Brasil, de setembro_ do ano_ passado, de Edson: seda de Morães, que intCgrou a Comissão
Redatora do Projeto do Estatuto da Criança
e do Adole~cente, _e_m que vai _destacado o
s~g_!!j_!!!~ trecho: _".Então, em plena década
d-e 70,_ em pleno regime aUtáritário, um dos
campeões da legislação social brasileira, o Senador Nelson Carneiro, api'esentOu um pro·
jeto que instituía o novo Cºdigo de Menores.
Co~_eçava com_ a Declaração dos Diretos a
serem assegurados a seus destinatários. Estávamos em plena hecatombe do milagre brasi·
Ieiro. LevaS e levas de meninos e meninas,
os menores, os subprodutos do crescimento
do bolo económico, petambulavam nos espa~
ços urbanos. As hierarquias do Estado autori·
táiío" se- uniram, para refazer o -Código ao
feitio da época. Com o beneplácito do Ministro da Justiça e do Chefe da Casa CiVil, uma:
corporação de magistrad_os fez aprovar, sem
a subtraÇl{o de uma vírgula sequer pelo Congresso Nacional~ o Código qu~ vigorava desde 79. Trata-se -de Tegfsf3.çilo que evidentemente re"flete o espírito·da época em que foi
engendrado''. V. Ex". tem, pois, u;na tradi·
ção de Jura em defesa dos adolescentes e das
criançaS do País. Sua presença na tribuna.
nesta tarde, evidencia exatamente essa sua
disposição de continuar na defesa das crian·
ças e dos adolescentes do nosso País.
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O SR. NELSON CARNEIRO obrigado a V, Ex~..
·
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Muito

Não quero, Sr. Presidente, demorar na tri·
buna, nem é meu dever.
Tij.o roniântiCo é esse PrOJetO em -_àli,uns
aspectos que tem um. artigo nas Dis-pOsiÇões
Finais e Transitórias, que diz:
"Enquanto não instalados os Conselhos Tutelare~, as atribuições a eles conferidas serão exercidas "pel3 autoridade
judiciária."
Então vamos continuar conr o-Juiz de Menores em todo o território nacional e com
essa legislação, que- Deus permita- tornese realidade mas é difícil de se tomar reali~
dade num País de tantas carências quanto
o Brasil.
Sr. Presidente, minha presença aqui é uma
homenagem aos que se dedicaram ao estudo
dà criança.
Em 1947, ao ingressar na Câma.Í'a dos Deputados, coube-me presidir a Comissão de
Defesa da Natalidade. Divulguei, então! um
relatório, já que o Relator havia deíxado a
Câmara dos Deputados, o saudoso Deputado
Vasco da Cunha, de Goiás. Coube-me ser
o relator da Comissão, apesar de ser o Presi~
dente.
Divulguei tiiD longo traÕalho estudando vários aspectos do problema da criança, ao qual
dei o título "Introdução ao Problema da
Criança no Brasil".
Desde então, tenho-me dedicado. a _estes
estudos. Tenho acompanhado com o maiór
interesse tudo quanto se elabora referentemente à criatiça no Brasíl.
Quando já havia envelhecido e envelhe~
cido c:om todas as honras de ter presidido
a legislação durante décadas, o Código do
eminente e saudoso Juiz Melo Matos, apre~
sentei projetO p-aia fõi-çar o Poder ExecUtivo
que há muitos anos elaborava um projeto
que não saía-nunca: do Ministério da Justiça,
um Projeto de C6digo de Menores. Confesso
que não era bom, mas era um desafio.
O problema-veio ao Seriado Federal aqui
foi largamente discutido passou à Câmara dos
Deputados e revisto por ela; o Senado aceitou
o Substitutivo, e converteu-se no atual Código de Menores.
De modo que minha contribuição tem sido
constante, nãO para minha vaidade, mas
preocupado como destino da criança no BrasiL A própria Constituição assegura, com minha_ colaboração; porque me coube redigir
o capítulo da família, o cuidado com a crian~
ça, principalmente dando-lhe a dignidade, o
lar, a certeza de que ~em l}.m pái, de que
não há criança sení pai e que esse pai mesmo
casado, culpado, inocente, deve responder
pela saúde, pela integridade e pela vida do
seu filho.
Não estou a~ui para combater o projeto,
estou para exaltar aqueles que colaboraram
e sonharam com dias melhores para a criança
no Brasil. Entretanto, como toda a obra 6
imperfeita, também a minha tem sido, Sr.
Presidente. AcrediJI> que até a análise que
esto!l fazendo aqur tem suas imperfei~es.

e
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a contribuição de quem quer

que a criança tenha no Brasil o relevo, o
destaque e o carinho que merece.
Era o· que. tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Nelson Car~
neiro, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário deixa a cadeira da presidênCia, que
é ocupada pelo Sr. António Luiz Maya,
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ant6nioLuiz Maya)
-Concedo a palavra, poe solicitação, para
discutir a matéria, ao nobre Senador Cid sa-.
bóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir a matéria.)Sr. Presidente Srs. Senadores dando conti·
nuidade aos. exames que. estamos fazendo a
respeito dessa· matéria que está em pauta,'
que ró me te!portar a alguns detalhes que julgo
semp're da maiot relevância. Hoje, vejo, por
exemplo. o art. -so, item 49, que reza o sew
g~inte:'
·
·
·
"Adm.itirwse-á a adoção nuncupativa,
quando houver prova de que era inten·
ção do de cujos adotar o menor."
Ora, Sr. Presidente, eu tenho que usar o
Latim de V. Ex~ para dizer que é uma adoção
post mortem. Na verdade, nós estamos com
a .adoção .feita por pessoa morta, uma v.ez
que a- adoçãO não pode sef tet:Ioativa. Não
há nada llo Direito. qu'e àutoriú pensar-se
que a ·adoção pode ser um· a'to ju'rídico retroativo ou uma decisão judicial rctroativa.
Mas, vejam V. Ex~~, como a ·coisa aqui é
de um certo modo inadequada, 'que há refe·
rêndã.s_ ao: de cujos, quando diz assim: prova
de qué era· intenção do de_ cujos adotar o
menór'. Ora; todos sabem que' .a expressão
de cujos é próPria do Direito su,c~sSório, sej~
testamentário, seja legítimo. A, expressão de
Cujos significa a pessoa de_ qu-em se fala, em
matéria de sucessão. Ou, especificando, a
pess_oa que morreu e cujos. bens devem ser
sucedidos por esse processo suCessório. Não
há por que, em se tratante de adoção vincular-se à figura do de cujus, muito específiCa
e muitO própria, do Direito_ sucessório. Não
quero dizer nem que é exclusiva.
Mas, há de se lembrar, aqui, também, a
expressão :'adoção nuncupativa". Todos sa·
hemos que temos o testameptq nuncupativo
como _temos o casamento nuncupativo que
consiste. no seguinte: o moribun_do, em situaw
ção in extremis - e não poçlemos confundir
o casamento i extremis com o casamento nun·
cupativo,- um cidadão ou uma-cidadã em
situação in extremfs entre a vida e a morte,
no extremo da vida abeirando-se da morte,
resolve casar-se. Então, não-são encontradas
as autoridades para tanto, nem o oficial de
registro, nem os devidos auxiliares, nem o
juiz cel~brante; diz o_ Código Civil que, nessa
oportunidade, nuncupativamente, pode _ha·
ver o casamento, isto é, são chamadas as tes~
temunhas e, peratlte estas o moribundo diz

que deseja casar, e se está casando e a outra
pessoa concorda com o casamento e também
declara que es_t_á a se casar naquele momento.
Nos próximos dias, no prazo que a lei determina, as testemunhas vão a juízo para que
aquilo seja tomado a termo, e começa um
processo de casamento ao inverso. Isto é,
primeiro há a apuração da vontade, depois
a consumação do _ato civil, mas com efeito
a partir daquela data, a partir daquele mo·
menta.
Em adoção, parece-me que há uma certa
estra_vagância qessa triatéria~ por"qu_e para ser
um atO nuncupatiVo, teria o pOssívêl adotante
em estado in extremis de reunir testemunhas
e dizer que estaria adotando naquele momento um determinã.do menor. Se for casado,
tem que estar presente o ou_tro cônjuge para
dar a sua cOncordância.
O projeto de lei aqui não especifica ·como
seria essa solenidade para se apurar a adoção
nuncupativa. Acho que isso tende a ser letra
morta.
Não é propriamente um reparo que faço,
porque isso não será de nenhuma repercussão
social, não representará uma situação danosa
para-a legislação. Isso não vai significar uma
situação de desdouro, de impropríedade absoluta, mas de impropriedade relativa, quer"
acreditar.
Ontem, Sr. Presidente, quando ~u falava
aqui, manifeStit.Va_ e_xatãffi.ente a tninha preocUpação côrri. felação à adoção. :S nem tivera
eu tempo de, nesta tribuna, trazer à baila,
conduzir aos nos~>as_d~bates uma questão qu_e
'lem sendQ ..muito Píscutida no Brasil. Uns
chamam de venda _de menores, outrOs chil·
niam de adoç<lo pelos estrangeiro-s: Mas o
fato,Sr. Presidente, é que hoje, no exterior,
eXiste uma grande quantidade de crianças
brasileiras.
O se-nador Leite Chaves, a quem chamo
aqui para:-trazér o seu.- depoimento, em determinada oportunidade, locomouveu-se _do
Brasil para acompanhar a devolução de uma
criançã que, indevidamente, havia sido conduzida, se não me engano, para o Estado
de Israel.
Eu acho que o Có_digo que se propõe podia
oferecer luzes mais claras e mais inequívocas
para solucionar essa questão da adoção do
menor brasileiro por fal'm1ia estrangeira radi·
cada aqui, ou por família estrangeira que--esteja fora do País,, fora do Brasil.
Esse assunto é da maior ganiíd~de. Não
há Estado Federado que não tenha vivido
essa questão. No meu Estado, houve man·
chetes de jornais, houve até aCusações de li-_
cenciosidade _aos órgãos competentes nesse
mister, e nem quero me aprofundar muito
nessa questão, uma vez o advogado dessas
que_stões, naquela oportunidade, hoje é desembargador, e o juiz de menores também
hOje é desembargador, pessoas da mais alta
·qualidade moral e dos maiores conhecimen·
tOs jurídicOS, ·e que hoje poderão, corn mais
fiieza até, õferecer subsídios a respeito dessa
questão.

O Sr. Mauro Benevides - Perniite V. EX'
um ãpãrte?
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O SR. CID SABÓIA DE ÇARVALHO
Ouço V. EX" com todo_ prazer, 'Senador Mau·
ro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldes - Como V. E r.
se recorda, Senador Cid Sabóía de Carvalho,
esse episódio a que V. Ex• alude, foi objeto,
inclusive, de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, da Assembléia Legislativa do ceará, à época em que eu integrava o Poder
Legislativo cearense. E discutimos ampla·
mente as diretrizes que deveriam nortear na
administração, salvo engano do saudo_so Coronel Virgílio Távora·, uma política de assistência a menores e adolescentes. Esse acontecimento, que foi divulgado amplamente na
imprensa cearense, que V. Ex• acaba de mencionar, ensejou a que nós, deputados_esta·
duais, nos posicionássemos corajosamente
em defesa de uma política que pudesse aten·
der à criança cearense, ao menor, ao adolescente, enfim, à fixação de diretrizes que até
aquele momento estavam praticamente ,descumpridas e gerando um problema social de
imensa envergadura. V. Ex'~ ao Se reportar
a esse fato, obriga-me a oferecer teStemunho
de que, naquela época, eu como Deputado
e V. Ex~ homem de comunicação ·social, juntos, pugnamos no sentido de levar o Estado
a adotar através de seu departamento_de proteção ao Menor e outras instituições c_ongê·
neres, uma política qu-e favorecesse os menores e os adolesCentes do Ceará.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOE de_vo lembrar que no atual projeto admite-se a adoção por família estrangeira r~di
cada no exterior. E te-mos aqui as deviçlas
- --- exigênCias.
Mas devo confessar, Sr. Presidente, ·que
essa questão tem um lado Social. Muita gente
pensa assim: a ser Um miserável aqui melhor
que essa criartça tenha uma melhor situação
econômico-finai:Lceira; tenha melhor educação, melhor vida, mais sáude, mais bens, no
exterior. Mas isso é comó a questãO do abortO. É uma questão de· profunda indagação
da consciência de ca:da um. Acho que um ser humano que, por sua
tenra idade. não pOssa esColher a sua pátria
e nela permanecer, esse é um ser mais desgraçado do que qualquer outra desgraça que pos,sa ac_o~eter a criatura humana. O pior- é perder a pátria; o pior é perder a pátria por
uma 4eliberâção' <i.ue não·é-sua, talvez por
uma deliberação de tutores ou de um juizado,
talvez por deliberações de pais que estejam
vivendo o pleno desespero social de um país.
Como é difícil louvar-se ou condenar-se
a adoção de menor brasileiro por famílias
estrangeiras! Sim, porque vai nisso a subtração de um direito, que_ não posso nem dizer
que é definido em lei, que é resultante da
pr6priã. lei, mas que é um direito muitO mais
ligado a todas as subjetividades e_ à própria
espiritualidade do ser humano: perder a pátria, trocá-la antes que tenha a aptidão para
deliberar, antes da capacidade relativa ou
plena, alguém é levado a trocar o seu país
por um outro país, a sua pátria por uma outra
pátria, abdicar de sua nação por uma outra

Abril de 1990

DIÁRIODO~c-O~GRESSO NACIONAL (SeÇão II)

nação e-passar a pertenc.er a-um Estado, que
não é aquele sob cujas leis aquela tenra criatura veio à vida. A meu ver, isso é da maior
'gravidade, da maior indagação,
Chamo a atenção de V. Exr-" para que,
por um dever de consciência, posicionem-Sesobre esse tipo de adoção, como ê preciso
<ijzer aos cidadãos que se posicionem quanto
à questão da aborto.'O Direito Natural talvez
esteja a assistir essas Crianças que, no torpo
da lei do Direito Positivo e Objetivo, do Direito com suas norm~, essas pessoas_que são
levadas sem que tenham condições de escolher, a trocar o seu País, a trocar a sua Pátria,
a sua Nação e-o seu Estado.
Sr. Presidente, vejo no item IX do art,
50_ do Projeto que diz: "O estrangeiro residente ou domiciliado fora do_ País .•. " Quer
dizer: pode-se adotar também a criança brasi~
leira nos termos desse Código o estrangeiro
que o_bservar - e aqui vêm as condições,
uma das quais a da letra g:
"0 estrangeirO qUe Pieftear "a ·adOÇão
de criança brasileira· deverá constituir

procurador para ac-o-mpanha-r o, processo
·e cumprir eventuais determina9ões judiciaiS."
· ·-· ·
Nesse ponto, verificamos que todoS as condições humanas, todas as condições indivi~
duais _do ser humano, to_das as questões personais falecerão diante das_conveniências -judi,
ciais.
O que é judicial neste País?

o Poder JudiciáriO, O 6eritro" da-s odeciSóes
judiciais é um dos ma:is questionados, aiilda
mais pe13. força das sentenças, que são verda~
deiras leis entre as partes.
Há quem acuse_ a existência- de uma dita~
dura do Poder J udidal em determinadas
questões, notadamente as patrimoniais·; nlas
há O- momento em que o Poder JudiciáriO
dispõe. da_ liberdade do cidadão, dispõe- doS
seu$ ,bens, traça o destino de quem é réu',
num processo cívelou n.um processO cr.iri:J.inal.
É muito difícil ju)gar, e nunca houve decisão que fosse genericamente aceita, porque
nem sempre as· questões são bem levadas ao
conhecimento do Poder Judiciário: A própria
qualidade dos advogados leva a uma grande
desigualdade social, pois ·que Um' advogado
de melhor formação jurídica, mais 'cOmbaüvo
e mais atuante, é_ bem capaz de, com sUa
tese, não perfeitari:tente jUrídica_, n~o perfeitamente justa, prevalecer sobre a outra tese
do seu adversário, por um cumprimento de
prazo, que não houve, por uma inol:iservância
de regra processual; e como advogado sempre me bati contra essas questões, o-nde o
Direito Processual muitas vezes aniquila e
impossibilita as questões substantivas e sub jetivis do Direito.
Imagine isso, Sr. Presidente, em dizendo
respeíto ao maior dos destinos_do homem
-que é trocar de pátria, que é perder o direito
à sua, que é ser adotado lá distante e, ainda
mais, com a violência cultural, uma outra lfn~
gua. uma outra alimentação, outros costumes, outras projeções éticas.

E, amanhã, esse brasileiro, levado para o
exterior, poderá até ansiar por sua pátria de
volta e esta ser-lhe absolutamente impossível
petas circunstâncias que se desaguaram, que
se consumaram em face da d6cisio judicial.
- -~-Tudo isso deve ser n:íeditado, Sr. Presidente, são questões das mais sérias.
Na veraaade, quando essas adoções ganham corpo, estaremos exportando criança
como quem exporta laranjas, como quem ex:porta- br6Di os mais diversos. Estaremos exp6rtaildo o ser humano, estaremos exportando a própr_ia condição humana como se o
sujeito=de~fsa·relação- a que-muitos são chamados a levar d~;: "objeto relação", mas prefirodizer"osujeitodessarelação"-éabsoluüunente-incapaz para fazer prevalecer o seu
patriotismo, para fazer prevalecer a sua preferência pelo seu chão porque muitos preferí:fáO- ser miseráveis aqui a serem bilionários
lá fora.
Sr. Presidente, a questão é éticã e de muita
gravidade, Mas vou ficando com essas observações porque o tempo é sempre muito escassso._é _sempre muito escasso os exames
de matéria dessa ordem, e nem poderfamos
ter um Regimento que esperasse uma oporturiidade como esta para nos alargar as fronteíras do tempo e nos permitir a análise mais
prOfunda.
Mas eU vejo que há extravagância, siin,
e que o _senador Nelson Carneiio fica uni
ta~ to, quantp inde_ciso d.iant!;:.dessas extrava-gâncias, as quais não ataca frontalmente~ toçto's Jàge~ desse at:aq~e pelo_ maior aproveita·merito da aprovação de tuc;lq isso aqui para
qUe, irials tarde, uma iedação finfll nos livre
de algumas impropriedes, como essa estória
de de cujus em matéria de adoção; adoç<!o
pelos mortos quando não há nessa adoção
nuncupativa o efeito retroativo, p efeito natuia!'qu~ há e'_m ~atqs_sf~i_lares. Tudo que A
mincU.pativo no Direito é muito complexo e
mUito diffcil e ã sua execUção ·senlpre propicia
in.'uitas fràudés. --·
Era-o _qUe tinlia dizer, Sr._ Presidente,
muíto ·obflgãao pela paciência, por ter-n;te
permitido ir um pouco ilém do tempo aprazado.

a

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.

~ço '! Pal'!-~ra pela 9rd,em.

Presidente~

O SR. PRESIDENTE (Ãntónio Luiz Maya)
-Concedo a palavra a y, Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBC_.;-

BA. Pela ordem~ Sem revlsão do orador.)
-·s-r. Presidente, não desejo cercear a pala·
vra de ninguém, pelo contrário, acho que todo debate é válido e necessário.
O art. 14, inciso III, do nosso RigimentÕ,
que é o item cOlocado per um esforço 'cie
V"ãríos anos meus, aqui nesta Casa, para impc!dir durante um certo_ período, um abuso do
direito de obstrução, vez que s_ó se pode di~·
_cutir a matéria uma vez por dez minutoS.
E não é uma vez por sessão, rrias uma vez
por discussãO da matéria. Eu não desejo, como disse, cercear a palavra de ninguém; então, quem fá estiver inscrito, V. Ex!" considere
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como inscrito._AgOra, depois disso, por favor. a Presidência siga o regimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-,V. Ex• tem toda a razão, nobre Senador
Jutahy Magalhães, no que diz respeito à discussão, uma vez só por· dez minutos, conforme. estabelece o art. 14, inciso 111. Porém,
o assunto tem relevância, sobretudo pelo fato
de ser um código e, por isso mesmo está excl~sivo na pauta. Daí a tolerância da Mesa
também para discussão, devido juStamente
à importância desse assunto.
O Sr. Leite Chaves :--Sr. Presidente, peço
a palavra para -discutir.
O SR- PRESIDENTE (António Luiz Maya)

-Concederei a palavra a V. Ex• pela ordem,
porque fez solicitação, Mas, para discutir,
concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE) -

Sr. Pre_sidente, eu gostaria que V.
a_ palavra ao nobre Senador
Leite Chaves e, logo em seguida, farei a leitu·
ra do documento da Frente Nacional de Defe.
sa dos Direitos da Criança, porque seus dirigentes se _encontram na tribuna de honra.
ã espera dessa manifestação.

Ex'

conredess~

OSR. PRESIOENTE (Antônio Luiz Maya)

-Então, concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves, pela ordem.
O Sr. Jamil Haddad -Sr. ·Presidenfe; peço
a palavra p::lra uma questão de ordem.
OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, et.i ia encaminha·r -à
Mesa um requerimento solicitaridõ Oe-ii"cerr3·
mento da discussão, e fui inforinadó pela
mesma de que o último orador a diScutir O
assunto seria o· Senador Nelson Carneiro.
Após a sua f<~;la; iniciar-se-ia a vótação. Estou, neste momento, sendo surpreendido,
porque, contrariando o regimento- porque
S. Ex~ havia discutido o projeto ontem, discutiu-o o nobre Senador Cid Sabóia de Carva·
lho - agora, outras pessoas também estão
inscritas para- cOntinuar a discussão da matéria.
Surpreende-rpe n~o a decisão. de V. Ex~,
mas da assessoria da Mesa, que me havia
informado não haver necessidade do meu requerimento, pol-que Seria encerrada- a discussão logo após o pronunciamento do Senador
Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- A Mesa aguarda o requerimento de V,

Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.

O SR-

LEITE CHAVES (PMDB

_:_-PR.

Pela ordem.)- Sr. Presidente. acho de toda
pertinência a questão de ordem sus-Citada pelo_ Senador Jutahy Magalhães. Já está há dois
dias em discussão o projeto e, uma vez que
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não há sequer possibilidade de emenda, não
vejo motivo para que nos alonguemos nessas
discussões.
Falhas há muitas, mas há muitas virtUdes
no projeto. Acho que, em contato com a Câmara, poderemos ter possibilidade de melhorá-lo bastante.
O problema das criança<; no Brasil é muit<l
grave, sobretudo das crianças abandonadas,
que são hoje mais de 20 milhões. Eu gostaria,
Sr. Presidente, à guisa de_ discutir este_ problema, de dar um depoimento sobre o que· conheço das crianças que estão fora do Brasil,
nas circunstâncias mais adversas, em razão
da falta de uma lei de proteção como esta.
Quera_refirir-me às _três filhas do Brasil, que
conheci de perto: Juliana, no México; Lâmia,
encarceirada na prisão de Ramla, de máxima
segurança, em Israel, no meio do deserto,
onde eu a·visitei; c a outra, Bruna, que eu
tive a honra, a felicídad_e e a grande emoção
de defendê-la perante a corte de Israel.
Bruna voltou ao Brasil. Foi raptada e vendida, foi descoberta e nós ri vemos que defendê-la em Israel. Eu tive a sorte e a sensação
de que atuei perante uma das cortes mais
cultas do mundo: a Suprema Corte de Israel,
que funciona cm um prédio aritlgo, pertencente à União Soviética- eu atuava naquele
prédio antigo, olhando o túmulo de Jesus ao
entardecer. Jerusalém é da cor do ouro,
quando o sol está em uma inclinação de 45
graus. Então, foi um empenho muito grande
perante àqueles jufzcs, para que nós trouxéssemos Bruna.
Lembr<;>-me de quando o advogado de defesa, muito brilhante, exauria toda a jurisprudência do Ocidente, terminava fazendo uma
sustentaçãQ singular, dizendo aos juízes:
"Egrégia Corte, a felicidade independe das
circunstâncias pelas quais a pessoa passa na
vida, Bruna está em Israel, alimentada, nutrida e instruída; terá as melhores universidad~
do mundo e, voltando para o Brasil, voltará
para a miséria, ela voltará para_ a favela, e
o primeiro problema será o da mãe, que não
saberá atender o seu pedido quando, na volta, ela disser que está com sede__ Além do
mais, esta mãe foi apenas uma "mãe de passagem" e o próprio pai, aqui presente, jamais
foi casado com esta mulher".
O Sr. Mauro Benevides -V- Ex' permite,
Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES.--:- Com tod_o -º
prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador,
eu diria qu·e nesse episódio da garota Bruna,
que foi ooinentado pela televisão, pelos jornais e pelas rádios do País,__ V. Ex~- projetou
a cultura jurídica nacional quando •. diante de
uma Corte internacional, foi defender aquela
garota que. naquele momento, sensibilizava
a nossa alma e o nosso coração. Acompanhei,
como ·seu colega que sou - e me honro de
sê-lo há 15 anos- toda a sua trajetória, Suas
entrevistas, dentro daquela linha de atuação
ética, procurando defender o dirieto, uma
prerroga~iva e, sobretudo, um ente humano,
·como era a garota Bruna. V. Ex•, ao relem-

brar o epiSõdio, n·este instante, nos enche
de profunda emoção e faz com que eu ofereça
este meu testemunho - reconhecidamente
espontâneo ~do seu trabalho, da sua dedicação e, sobretudo, da sua competência como
·
cultor do Direito:
O SR. LEITE CHAVES -Sou muito grato
a V. Ex' Muito obrigado pelo testemunho,

Senador.
Lembro-me de que a Corte de__ Israel tem
pelas crinças um grande respeito, e foi em
razão dCsse respeito que o tribuna_! dev_olveu
Bruna ao Brasil. No próprio tribunal invoquei um precedente. Quando o advogado dizia que a felicidade independe das circunstâncias e que a pessoa terá- que ser feliz a
qualquer custo, eu me referi ao caso de Yu·
seph Shoemaker.
Shoemaker era um garoto de 6 anos, nascido e criado em Israel. Mas o avô norte·americano, muito rico-, não concordava com
aquele sis_te:ma de orientação que lhe dava
o filho._Ele raptou Yuseph Shoemaker, le·
vou·o para os Estados Unidos, tornou-o um
miliardário, lhe dava a melhor educação. O
caso vai a Suprema Corte de Israel que determina â volta de Yuseph Shoemaker àquele
país. E mais! Quase cheg~u ao rompimento
de relaçóe_s, quando Israel dependia desse
relacionamento aproximado com os Estados
Unidos, em razão mesmo da sua situação económica e de conflito no Oriente Médio.
Aí eu diZla.que uma Corte que decide de
forma tão altiva, jamais poderia deixar de
determinar a volta de Bruna para o Brasil.
E ess.e. foi uih dos sentimeiltõs -que mais in·
fluenciaram na decisão da Corte. Em Israel,
aiii·dã·.-eu VíSíteJ.""U.mia, que é urria brasileira
condenada à prisão perpétu_a. Aquele instanfe emOcional _foi. muito duro. Lâmia, brasileira, filhos brasileiros, numa prisão de segu~
rança máxima no meio do deserto por crime
ideológico. E n.ós estamos lutando para que
a. sua prisão·perpétua seja reduzida a dois
anos e meio. O próprio Embaixador Asdrúbal Ylyssea, ao ser aprovado pelo Senado
recebeu essa· m~ão de lutar nesse sentido.
Ele o tem feito com todo o empenho e é
possível que Lâmia venha antes mesmo de
que a vida se lhe finde, se lhe termine na
prisão. Mas o tocante são as suas crianças
brasileiras que estão aqui esperando a mãe,
Co"ridenaàa à priSãO perpétua.
Não posso esquecer também o caso de Ju·
liana, no Mc;;xico, onde fui para- trazê-1a. Foi
um dos casos mais difíceis. Estamos ainda
nessa batalha e, talvez, com o Presidente Collor. nós venhamos a conseguir isso. Juliana
é o resultado de .um rõinance muito "intensO.
Uma médica bra~ileira e um médico mexiC'dno faziam pós-graduação em São Paulo;
conheceram-se c amaram-se; ela uma brasileira muito bonita e, depois de casados tiveram essa filha Juliana. Três meses ~pois do
s_eu riascimento foni.ID ·ao Mé;sico para que
os pais do médico conhecessem a neta.
No MéxicQ, em Villa Hermosa, deixaram
a filha com os avós e ele foi mOStrar à espoSa
o México romântico de sua infância e da sua.
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mocidade. Na volta para ViUaHermosa, hou~
v e- um acidente de carro e morreram os dois.
Juliana é .brasile_ira, nasce.u em Natal, pa-ssaporte brasileiro, e os avós de lá recusaram-se
a devolvê-la._Solicitarilos cité a interferência
dos Presidentes de ambos 0-5 países e nã~.
obtivemos êxito; tomaram a Juliana. Estamos
na esperança de que ela com a maioridade
possa voltar ao Brasil e viver na Pátria em
que nasceu.
Um código como esse facilitaria demais a
intervenção da au_toridade brasileira, no sentido de que esses fatos, que ocorrem às cente~
nas, não se reproduzain.
De forma, Sr. Presidente, que falei apenas
para registrar e marcar a importáncia desse
projeto. É um projeto que -amparará os de~
samparados, sobretudo, as ·crianças de qual-quer nível, dando definição muito mais ampla
para a questão da adoção.
Tenho certeza de que com a.exi~téncia desse código, com os reparos que haverão de
ser feitos na Câmara, desaparecerão, em definitivo, o comércio de crianças, os seqüestros.
que são vários, inclusive alimentando uma
espécie de máfia, que tem se nutrido da venda
dessas inocentes crianças brasileiras. (Muita
beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre,Senador Mauro Benevides, para leitura de documento a
que se referiu anterionnente.
O SR. MA.IJRO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, todos rece"be~
mos, hoje, ao chegarmos a este plenário, expediente da Frente Nacional de Defesa .dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
E._ste c,l.qcumento, lido e relido por todos
nós, no curso dos debates que se travam sobre
o E!:!tat1JtO da Criança e do Adolescente, consubstancia um trabalho bem ordenado bem
dirigido, levado a efeito por pessoas extrema·
mente competentes; são sociólogos, cientistas, pedagogos, enfim, uma gama de técnicos
de alta qualificação que, realizando essa tarefa, sob a Coordenação da Frente Nacional_
de Defesa dos Direitos da Criança· e do Ado·
lescente, esses abnegados mereceriam, a esta
altura de nosso debete, registro especial,
quando a Casa se apresta para, após o-encer·
ramênto da discUssão, aprovar esse impor·
tante documento, para seU imediato encami~
nhamento à Câmara dos Deputados.
Recordo, com muita emoção, Sr. Presidente,_o que tem sido essa luta. sobretudo agora,
mais recentemente, durante a Assembl~ia
Nacional Constituinte, quando tive o privilégio;na condição de vice-presidente da Mesa,
de receber, no allditório Petrônio Portella,
as Emenêlas Populares que deram luga:r a todOesse elenco de dispositiV0s constitucionais,
numa solenidade iridiscutivelmente emocio·
nante, po~que, pelas minhas rhãos, Sr.· Presidente Antônio Luiz Maya, passaram mais de
300 mil documentos com assinaturas recolhidas pe[as ':árias Unidades_ da Federação,
numa demonstração cabal é insofismável de
que já se registrava, durante a elaboração

e
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da Lei Fundamental brasileira, uma conscien-

tizaçâo plena de nossa comunidade para os
problemas relacionados com a criança e o
adolescente.

Ainda me lembro das palavras patéticas
que foram pronunciadas pelo Constítuinte

Nelson Aguiar, representante do Espírito
Santo, que promovera uma articulação em

busca daquelas assinaturas para as Emendas
Populares, quando S. Ex' a mim se dirigia
- e eu representava, na ocasião o Presidente
Ulysses Guimarães- pedindO para quC fizéssemos inserir dentro .do texto da Lei Maior
brasileira todas aquelas normas preconizadas
nos documentos, firmados por iiiilhares d_e

pessoas em todo o País, e que pretendiam
transplantar para o texto que então estava
sendo elaborado por Senadores e Deputados
investidos da função constituinte, naquele período de 87 e 88.
Acompanhei todos os lances, Sr. Presidente, da tramitação constitucionãl; os debates
traVàdos nas Subcomissões, nas Comissóes
TemáUCâs, na""Coinissâo de Si_s_t_ematizaçáo~
o relatório final feito pelo hoje Minist:!o da
Justiça, Deputado Bernardo Cabral, e aquela
votação no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, dando-nos a serena trãnqüili·
dade, Sr. Presidente, de que não havíamos,
absolutamente, fugido ao imperativo de ser
humano, ao reconhecer a necessidade impe·
riosa de se garantir, a n(vel de conquista cons·
titucional, aqueles direitos à criança e ao adolescente do nosso Pais.
Quando promulgada a Carta de 5 de- ou tu·
bro de 1988, nos regozijamos, Sr. Presidente
por muitas e diversas conquÍstas que fora~
incluídas no texto da Constituição brasildra.
mais especificamente sobre aqueles que dis·
põem s-obre a criança e sobre a_ adolescente,
nos sentimos redobradamente eufóricos, porque aquilo signifiCava 6 êõroarilerito de Uma
luta de idealistas, de homens .que se entregaram de corpo e alma a uma causa que agora
caminha para- a sua efetiva concretizáçãó. se
fizemos inserir na Carta Magna todos aqueles
dispositivos, que ontem tive ocasião de men·
cionar, durante Lim breve pronunciamento
nesta tribuna, enaltecendo a iniciativa do nos·
so Líder, Senador Ronan Tito, com a participação também dos eminentes Senadores Nel·
soo Carneiro e Márcio Lacerda. se iizemos
consignar e nos rejubilar por todos aqueles
dispositivos. ficávamos na expectatiVa, Sr".Presidente, de que a esses dispm>itivos nós
oferecêssemos a indispensável eficácia·, a imprescindível aplicabilidade, para que a norma
constitucional não fosse considerada letra
morta, sem repercutir na vida jurídica brasi·
!eira.
Portanto, foi uma luta que.se travou durante a própria Assembléia Nacional Constituinte. E, agora, chegamos praticamente, no âm·
bito do Senado Féderal, a uma etapa decisiva,
nessa porfia em favor da criança e do adolescente brasileiro.
Este documento que vou ler agora para
que integre os Anais do Senado Federal, é
da lavra dos Professores R. H. Pedroso e
.D. Rivera. que são os articuladores nacionais
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de todos os segmentos sociais, profissões
e responsabilidade, governamentais e
não-governamentais.
_
Esse esforço participativo indica que
ventos de confiança e renovação come·
çam a varrer o País com relação a esta
-Senhor .S.enador, este é um momento
questão fundamental para entrarmos no
altamente significativo na história legisséculo XXI com dignidade - única em
lativa c social brasileira, pois marca a
condição de unir os brasileiros acima de
votação, pelo Senado, da Lei que repretodas as diferenças- doutrinárias, ideosentará U_MANOV A ABOLIÇÃO para
lógicas,
política~ ou sociais.
_dezenas de milhões dentre os cidadães
Assim, a FNDdCA se congratula com
mais vulneráveis dseste País- abolição
V. Ex~ por sua participação pessoal na
da miséria e da subddadania que Joatramitação doESTA TUTO- na Mesa,
quim Nabuco previra há 100 anos se a
na O)missão Especial, nas Lideranças
abolição da escravidão não se compleou no Plenário- neste momento histó·
tasse, como se completou, no campo dos
rico em que numa das Casas do Condireitos sociais.
gresso Nacional se abre à infanro-adoTemos hoje. Senhor Senador, certalescéncia brasileira um futuro de digni·
mente graças também ao seu voto o di·
dade, paz, respeito liberdade, proteção
reito constitu_cional da criança mais
e desenvolvimento humano com que soavançado do mundo. Ele_ se baseia na
nharam todos os heróis e mártires da
doutrin_a d_a_ proteção integral da .ONU
nosSa História.
C:Qeclaraç~O Universal dos Direitos da
Com absoluta Prioridade, R. H. Pedro·
Criança, 1959), integrada ao art. 227 dà._
soe D. Rivera, Articulação Nacional Constttuição _de l-988. Com o seu voto
FNDCA
hoje teremos também em breve a legislaNão poderíamos, Sr. Presidente, encerrar
ção ordinária mais avançada sobre a inesta discussão, nos termos do requerimento
fanto-adolecência, pois o Projeto n•
encamíbadado à Mesa pelo eminente Líder
I 93/89, que dispõe sobre O ESTATUTO
Jamil Haddad, sem fazer a inserção deste doDA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
cumento porque ele reflete o idealismo de
já teve como referência básica o anteprodois homens criteriosos dedicados a um.a caujeto da Convenção Internacional dos Di·
sa que. hoje sensibiliza todos os .segmentos
reitos da Criança. ãprõ-vada em novemda sociedade brasileira. No momento_ em
bro de 1989 pela Assembléia Geral da
que, na tribuna de honra, ele-s acompanham
ONU.
todo o debtate,- numa obstinação que tocou
_ Faltará empreender a seguir o grande.
bem fundo a minha alma e o meu coração,
mutirão clvico que aproximará a norma
quando já os vi aquí. cumprimentando emojurídica e a vida social concreta- porcionado. os senadores, estimulando, incluque infelizmente a realidade cotidiana
sive o Presidente desta Casa o Senador Nel·
da maioria_ da nossa ínfato-adolescência
son Carneiro. que tem sido um pregoeiro desainda é igu81ini::nte uma das mais atrasasa Causa através do tempo. eles estavam aqui,
das do mundo.
cientes de que cumpriam uma missão, de moPara _isso contamos com o aprofundativarem, ainda mais, a todos nós senadores,
mento de dois processos que tornaram
· _possívéreSta Vitóda. de todos. sem venci., · pilra urgen~ásserríos a apreciaÇão, nesú Casa, de urila matéria que será, sem dúvida,
~-aos. qUC é a aprovação consensual dÜ
aprimorada no âmbito da Câmara dos DepuESTATUTO: a articulação da cidadania
tados. O próprio Presidente Senador Nelson
organizada com os poderes públicos, em
Carneiro, no discurso que fez. estudioso que
todos os-:nívers-;·e a p_edagogia social que
é dessa materia, procurou alinhar àqueles disrepfe5entou ã- p"ã,r!:icipaçâo cidadã naCO·
positivos cjtie ele rehitãva merecedNes de
labora~o. _na divulgação, na discussão
uma modifícação, de uma alteração, de um
e no aperfeiçoamento do ESTATUTO:
reparo, que pudessem dar uma -c6riotação de
Comó V. Ex•, -deve saber, num país
mais aprimoramento jurídico e legislativo ao
on-de tantas leis não pegani o ESTA TU:.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
TO já é referência para o trabalho legislativo e a elaboração de políticas sociais
Marcamos tamb_ém a nossa posição, e o
pelo Brasil afora. Assim. quase todas as
fizemos ontem enaltecendo a iniciativa do
Constituições EstaduaiS criaram o Coneminente Senador Ronan Tito, Líder da Banselho Estadual da Cria:nça e do Adoles· _ cada_do PMDB. que lá de Belo Horizonte,
onde ele se encontrava ontem, impossibili·
cente. um número considerável de municípios íMCreveu em suas leis orgânicas
tado de alcançar Brasr1ia à tarde, confiou a
os Conselhos Municipais. e alguns criamim essa tarefa extremamente honrosa para
ram, inclusive, os Conselhos Tutelares
que ~.u viesse em seu nome fazer conside-órgãos previstos no ESTATUTO. Fe·
rações indispensáveis para o melhor acolhimento do Projeto de Lei n" 193, que lidera
nômerlo inédito em nossa história legis_Jativa, o projeto foi divulgado em mais
a pauta da Ordem do Dia na sessão de ontem
de 50.000 cópias e discutido, estadado
e na sess.ão de hoje.
e aprofundado em inúmeros congressos,
· E. esta tarde. foi ele pióprio, o emíflente
seminários, foros, assembléias, reuniões
Senador Ronan Tito que, com a sua presença •
expressou solidariedade a uma causa que está
e encontros de todo tipo com cidadãos

da Frente Nacional de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, documento da
maior importância histórica, vazado nos seguintes teonos:
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corporificada nesses dispositivos legais que

esperamos, na Câmara dos Deputados, tenham uma tramitação célere, com o necessário aperfeiçoaniento daqueles artigos, daqueles parágrafos, daquelas nonnas que estão a merecer um retoque por parte da outra
Casa do Congresso.
Estou certo, Sr. Presidente, que neste momento cumpro um dever de cidadania, um
dever de representante do povo; praticamente inúmeros Senadores já o fizeram, mas eu
não poderia deixar esta tribuna sem render,
mais uma vez, o tributo da minha admiração,

Abril de 1990

sição pudesse, no menór espaço de tempo,
ser transformada em lei e oferecesse susten·
tação de efiCácía e de aplicabilidade a numerosos dispositivos constitucionais.
Com estas palavras, que acredito encerrarão a discussão da importante matéria, estou absolutamente convicto de que o Senado
dará um passo agigantado em favor da criança
e do adolescente brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que
tínha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Sonhei que vivia numa terra estranha
onde não havia nenhuma criança e nenhum
adolescente
sem lar
sem escola
sem cuidados de saúde
sem dignidade
sem liberdade
sem proteção
sem amor.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MAURO BENEVIDES EM SEU
DISCURSO:
EU TIVE UM SONHO ...

Nessa terra estranha toda criança tinha o
direito de ser criança e todo adolescente podia olhar o futuro sem medo.
Sonhei que essa terra estranha era minha
Pátria.

a esses abnegados que aqui estão e que em
todos os momentos acompanharam a faina
do Senador Ronan Tito, parei que essa propo-

O NOVO DIREITO CONSTITUCIONAL DA CIUANÇA E DO ADO!:EsCENTE

1.

OS DIBff.jºS A ASSE.QJlME ')

o dircitq_rnrryq.

Doulrina sócio-jurfdfca da
.lB.OTGÇ.ÃO

da

lNTCGBA.I

ONU:

mento
valor
iotríuseco,
corno ser humano
valor prospectivo, por
ser portadora da
cootinuidnde de seu

povo e da espécie
cidadania especial, por
sua natureza •m fieri"
merecedora de_ prote?o
iDiegral (fbjca,. psiqtHca,

sua

merecedora de yoUticas
espêcífiCáS e pnoritáriãs
de P.rornoç:io e defesa de
direitos
4. .QS.ffi(NQP..JQS

descenualização potftico·
administrativa
municipalização

(vida, saúde, alimentação,
la:zcr, direito de brincar, con·
e çomu·
nitária)

vivênda familiar

.ns ilirç;jrps lmmanos
(respeito, dignidnde,. -liOerdade, outros contemplados nq
art.S")

os dftejto~ mciajs
(creche e pré-escola. educação, cultura, esporte, asslst!ncla social, proteção no
trabalho, profissionalização)
º~

Qin;;i!os rvnsJamentajs

(todos os previstos' no ru-t SO
Direitos e Garantias Funda-

mentais- que se apliquem aos
cidadão menores de IS anos}
25 djrejtos pnlí!jco:t

ESTRlffl JRADORES

(da implantação do novo mo-delo, em lodos os níveis)

eomumtariz.açiío
atendimento direto

ADSOLUTA PRI-

o\dirdto:; \i tais

valor inestinlávcl de toda
pessoa em desenvolvi-

moral),
por
vulnerabilidade

(direito à
ORIDADE)

c
do

particípação da cidad::mia
organ!zada na formulaçtio
e no cOntrole d::u. aç:õcs
em todos. os níveis

(cidadania especial, credora

de deveres do Estado, voto
facultativo aos 16 anos de
idade)

3. AS CONCI;P('~
1ENTAD(lll·\S

A criança e o adolescente
eomo:
snfeitru; de direi!?$

deMinatf.riQs d..

A.DSº-

11lfA PEJORJDAQE

S. AS

ÁREAS ESTRA-

"fBGICAS B,!..SlCAS

(da transi'Çlo pua o novo
modelo)

mudança do paiKlrama
legal

reordenamccto

ir.stitu-

clonai
melhoria das formas de
óireta.
atenção

priorizando
Yulne.r.i,·eis

os

ruais

compromisso e crpàcitação dos operadores e

outros ateres do novo
sistema

os djrcitos especiais

(assistência. aiação e edu·
cação por parte dos pais - art.
229 - proteçiio especial
q_uando
amettç.1do
ou
vatimiz.ado, inimpulabiliúade
penal até os 18 anos de idade)
(•) d<:Yer
IOCfedDde

pad<oru pl>tlca.~-, ri•
do fDOiflfl

dos
t

11!-udanç;t do •o!har" da. soCiedade 50l.>re a ques:.ão
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QUEM JÁ VIU BEZERRO
ABANDONADO?
Deodato Rivera

O que vale mais: árvore. ,bezerro ou criança? Para entrar no século XXI, o Brasil precisa responder a esta pergUnta, com urgência.
Ela é crucial.

De fato, nenhuma nação, das que deram
certo, abandonou ou destruiu sua infância
e. sua juventude. Ao contrário, foi valorizan·
do e potencializando esta riqueza maior que
as nações hoje prósperas s_e desenvolveram,
mesmo após guerras prolongadas, revoluções
sangrentas ou catástrofes naturais.

Mas há povos cujas elites cometem erros
graves sobre o que é fundamental preservar
para progredir. E o nosso caso. Secularmente, as elites brasileiras vêm priori:Zanao valo·
res-meios --terra, gado minerais, fábricas
- , depredando nossas florestas e dilapidando nossa população infanto-jtivenil.
Para compreender a dimensão dessa insensatez histórica, é muito raro achar neste paí!'
um bezerro que esteja passando fome ou sem
vacinação e cuidados de saúde. Quem já viu
bezerro abandonado? Certamente ninguém.
O bezerro é um valor para o pccuarista. Por
isso~ a taxa de mortalidade dos bezerros brasileiros é uma das mais baixas do mundo. E
isso é muito bom, pois o Brasil pfecisa de
todos os seus bezerros.
_.___,_ ---Contudo, precisa mais ainda de s_ua infância e juventude e, no entanto, temos uma
das mais elevadas taxas de mortalidade infan·
til, e a maior parte dessa riqueza, que não
podemos importar nem substituir, encontrase ao Deus dará em nossa terra (por falar
em Deus, não assombra que isso ocorra numa
nação que se considera cristã? Onde, na Bí·
blía, a frase «deixai vir a mim os bezerr.i-_
nhos?''.
Assim, perdemos no ano passado por volta
de 400 mil crianças entre zero a_ 5 anos de
idade, a maioria por doenças preveníveís. Este número corresponde ao efeito de cinco
bombas da Hiroshima e a nove vezes o tottil
de vidas que os EUA perderam em sete anos
de guerra cruel no Vietnam {é fá~il_imagin~r
o que teria acontecido se houvessem morrido
400 mil bezerros em 1989, ou 400 micos·
leões ... )!
Ora, isso não é umá fatalidade. Trata-se
de um genocídio pelo qual não se podem
apontar culpados, mas de que somos todos
responsáveis, pois o aceitamos por incons·
ciéncia, ignorância do que fazer, egofsrno ;.
incompetência cívica.
- ·
Por outro lado, no caso de devastação eco·
lógica, ocorre um viés que precisa ser apon·
tado, tanto aqui dentro como lá fora. É a
relação equívoca entre meios e fins. Embora
seja imprescindfvel preservar as riquezas na·
turais, isso nao deve fazer esquecer a absoluta
prioridade devida constituc_ionalmente às
nossas crianças e adolescentes. Essa "natu-

reza humana" precisa também ser preservada, juntamente com a "mãe natura" ...
É preciso, portanto, lembrar isso aos nossos parceiros externos. Acertadamente preocupados com a devastação das nossas florestas, eles contudo não dizem palavra sobre
a devastação da nossa infanta-adolescência,
destruída _e degradada por doenças física,s,
rilentals e sociais evitáveis.
Ora, essa destruição é, em grande parte,
determinada pelo custo da dívi_óa externa,
pefas- injustas relações de troca no mercado
mundútl e pela insensibilidade também das
elites do mundo opulento, não só das nossas.
Um estudo recente do Unicef mostra que
os programas de ajuste económico da última
década tiveram conseqüências trágicas para
milhões de crianças dos países pobres. Diz-se,
nesse documento, que "nenhuma teoria económica ou ideologia política poderá justificar, mesmo a título transitório, qualquer sacrifício sobre o desenvolvimento físico e men·
tal de milhões de crianças _em crescimento".
Sem embargo, nossas crianças e jovens empobrecidos estão pagando a dívida externa
com suas vidas, seu sofrimento, seu presente
e seu futuro. Ele~ são també_m as principais
vítimas da dúvida interna: quem vale mais,
árvore, bezerro ou criança?
Para não perder o chamado da história e
-não mergulhar de _vez na barbárie, para ingressar de cabeça erguida no século XXI e
no clube dos países ricos, o Brasil tem de
dizer, corajosamenle, aos &oVêrbanres e aos
_banqueíros do Primeiro Mundo que não só
nossas florestas, maS adma de tudo nossas
crianças e jOVens devem ser preservados, e
qUe o preço da dívida não pode ser o geno· cídio da nossa infãncia e o sacrifício da nossa
juventude pobre~ (esta posição, aliás, encontra respaldo em pronunciamentos recentes do
diretor-gerente do FMI e dos presidentes do
BID e do Banco Mundial).
Internamente, cumpl'irido o f9-mosq _preceit<;t de Capistrano de Abreu, precisamos
ter a vergonha cívica de reconhecer que uma
criança deve ser pelo menos tão bem atendida
em suas necessidades básicas como'um bezerrO, e que
florestas não devem ter precedência sobr~ a riqueza humana represemªda
por nossa irifanto:adolescênCia.
Uma nação sem bezerros ou grandes flOrestas pode perf~Itamente.sÇ)breviver.e até prosperar. Sem crianças e jovens, porém, terá
talvez um imenso deserto verde ou um maravilhoso rebanho, mas não terá futuro co~o
naÇão.
_
Neste sentido, a lição da finada Nova República é muito clara: não basta os slogans
para ffiudar o Brasil. É preciso mudar as prioridades. - Deodato Rivera é cientista poli·
tíc..-o.
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_do Estado e direito de.todos). A nova ordem
constitucional determina_ que essas políticas
atendam crianças e adolescentes.co.tn prioridade absoluta. E atendam com a garantia
de uma série de direitos que fazem. dos meninos e meninas, rapazes e moças__ de todas as
classes_so_ciais os nossos mais recentes cida·
dãos. A história da humanidade mostra entretanto que a cidadania é sempre conquistada arduamente e nunca recebida de graça.
Por isso, o que está escrito no texto _constitucional é fruto do trabalho combativo de vários
movimentos de defesa de_ direitos. E muitas
dificuldades estão por vir. A começar por
segmentos conservadores da sociedade que
andam levantando barreiras à nova legislação
regulamentar da Constituição a cavaleiro de
uma velha lei conhecida como Código de Me·
nores.
Recapitulemos: Na década de vinte, um
juiz muito bondoso, o magistrado Mello Mattos, cuidava de_fonna paternal dos pequenos
filhos de famflias pobres no Rio de Janeiro,
ora entregando-os aos cuidados de seus amigos e conhecidos bem de vida, ora internando-os em patronatos ou instituições filantró·
picas da época. o sistema funcionav.à. contando com a tranqüilidade da Cidade"'Maravilhosa daqueles tempos. Mello Mattos foi então encal'J_~gado de consolidar a legislação
existente sobre o que os bacharéis entendiam
por ··menOres''. Daí nasceu o Código de Menores de 1927; que incorporou todo o paternalismo com que as elites da época tratavam
os despossufdos. Essa lei federal passou a
reger a situação. (na linguagem de então) dos
"menores" expostos, desvalidos, transviados, delinqüentes, e assim por diante.
A partir da década de 30, depois do crack
da Bolsa de Nova Iorque, este país, "com
vocação agrícola", se viu obrigado a praticar
uma pol(tica de substituição de importações,
passando a se. industrializar e, conseqüente·
·mente, a se urBanizar. A revolução política
se instalou, com a substituição de antigas oligarquias e a inanutenção de outras. Ganha·
mos uma ditadura, depois um interregno de·
mocrático e noVa ditadura. Em 50 anos invertemos nossa condição de país rural para urba- no, _com todas as conseqüências do êxodo
em massa. E~ principalmente, com a vitimi·
zação de crianças e adolescentes, comprometendo o futuro. A antiga lei ficou obsoleta
por não conseguir reger as complexas relações sociais do novo tempo.
Então, em plena década de 70, em pleno
regime autoritário", um dos campeóes da le~
gislação social brasileira,· o senador Nelson
Carneiro, apresentou um projeto que insti·
tufa novo Código de Menoro.s. Começava
com uma declaração dos direitos a serem assegurados aos seus destinatários. Estávamos
em plena hecatombe do ''milagre brasileiro''.
Levas e levas de meninos e meninas, os ~·me
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
nores", os subprodutos do cresc:imeD.to do
JB - R;o- 7-9-89" bolo económiCo, perambulavam nos espaços
EdS00 Sêda de Moraes *
urbanos. As hierarquias do Estado autori·
Olhar meriiõos e -cite ninas de rua no BraSif" tário se uniram para ..refazer" o Código ao
é contemplar o emblema da falência das nos- feitio da época. Com o beneplácito do Minissas polftic"ãs sociais básicas (as que são dever
tro da Justiça e do Chefe da Casa Civil, uma

·as
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corpora-ção de magistrados fez aprovar "sem
a subtração e uma vírgula sequer pelo Congr~_~so Nacional" (A. Cavalieri, J_._oj1drina:o_
f989) o código que vigOra desde 1979. Trata-se de legislação que evidentemente reflete
o espírito da época em que foi engendrado.
O código começou pot eliminar os-direitos
assegurados no projeto de Carneiro e segun-

do seus críticos, fez recrudescer, na década
de 70, um paternalismo até explicável na década de 20, que remonta ao código de 1927.

Acusa-se também essa lei de transformar
"menores" em objetos de medidas judiciais,

ao adotarem seus autores a doutrina da "situação irregular do menor" através da qual
crianças e adolescentes devem ser apreendidos (presos) por autoridades policiais e judiciárias e- encaminhadas a coletividades
mantidas pelo Estado sem a garantia de direitos individuais próprios da cidadania.
O fato é que- os hierarcas dessa peclllia_r
construção institucional brasileira para "menores" passaram a ser conhecidos e a se institularem "menoristas".
VeiO então aCõnstiiuiça:ode 1988, quando
os movimentos pelos direitos sociais da cidadania, em campanha já memorável, fizeram
incorporar à Carta Magna os direitos da
criança e dos adolescentes. Magistrados~ mas
nem todos, passaram a propugnar pela mudança da lei de 1979, que não se coaduna
com os tempos libertários de 1989 e se contra·
põe, de forma chocante, com os direitos de
cidadania conquistados a duras penas por toda a infância e a adolescência do país. Pessoas
conhecidas e respeitadas_ como "educadores", com a solidariedade de juristas, psicólogos, pediatras, cientistas sociais e mõvimen-tos de defesa de direitos, recolheram milhares
de sugestões para a nova legislação (regulamentadora da Constituição) da cidadania da
infanto~adolescência (meninos, meninas, rapazes e moças).
É o Estatuto da Criança e do Adolescente,
'em tramitação no Congresso Nacional, que
entre outras coisas visa: atender crianças e
adolescentes através das políticas sociais básicas: não mais permitir a "apreensão" indiscriminada de crianças por dever policial ou imposição judicial; não mais autorizar internatos massificadores e violadores .de direitos;
não mais a doutrina da "situação irregular",
e sim a sua contrária, a doutrina dos direitos
universais da criança e do adolescente.
A cidadania brasileira quer respeito para
com seus filhos. O estatuto contém regras
adequadas para se mudar o pais dando prioridade absoluta ã infância e_à adolescência coR
mo quer a Constituição. O que-muda a sociedade é a ação dos homens, mas respaldada
sempre em boas leis. É tempo de colaborar
democraticamente c9m o projeto em tramiR
tação no Co:rigresso Nacional. Mas, francamente, desrespeitar o grande juiz que foi Melia Mattos, impedindo que sua obra acompanhe a evolução de nossa História, só m-esmo 10 anos atrás ...
Advo~d(t, membro d8 "comlSsãÕ redaionldo
projeto do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jornal do Brasil- 25R01-90
A META-SÍNTESE

Deodato Rivera*

Eni_ todos_.o:s_ processos exitosos de reconstruçã_o nacional _e_ncontramos pelo menos
duas características comuns: de um lado uma
forte vontade social de realizar os sacrifícios
e pagar os custos das mudanças, e de outro
lado a proteção prioritária às crianças e jovens, destinatários básicos dos esforços e so·
nhos da geração-reconstrutora.
Isso se tem verifiCã.do tanto na esteira de
guerras devastadoras, revoluções sociais proR
fundas ou catástrofes, naturais, como durante
as não menos dolorosas correções de rotas
políticas e económicas que se revelam inviáR
veis ou perversas.
Assim, o que é rotineiro no plano micras·
social - a precedência e priorização das ne·
_cessidades dos membros mais novos e vulneR
ráveis da famma- tornar-se regra, no nível
macrossocial, apenas quando a sobrevivência
do povo-Nação está em jogo.
Ora, vivemos hoje em nosso País um processo mUito singular: não fomos devastados
por nenhuma guerra, não padecemos os efeitos de nenhum cataclismo nem as agruras_ de
um período revolucionário, e no entanto nos
encontramos mergulhados numa profunda
críse social, econóJl!!ca e moral, cujo preço,
em termos de vidas e sofrimentos humanos,
está sendo maior que o custo de muitos conflitos bélicos para outros povos. Para dar um
só exemplo, em 1988 perdemos, por doenças
evitáveis, entre 350 e 400 mil crianças entre
zero e cinco 1;1nos de idade, o_ que equivale
ao efeito de cinco bombas de Hiroxima e corresponde a nove vezes mais vidas dstruídas,
num só ano, do que as perdidas pelos Estados
Unidos da América em sete anos de guerra
no Vietnã.
.
De fato, todos os indicadores sociais das
.últimas décadas demonstram que o custo humano do modelo de Nação que estivemos
implementando até aqui está sendo pago, paradoxalmente, pelos mais vulneráveis de todos os brasileiros - nossas crianças e jovens
- , exatamente aqueles que num naufrágio
devem ser salvos em primeiro lugar. Pois no
naufrágio patente do nosso atual modelo de
sociedade (com ilhas de modernidade, mas
em verdade ainda arcaica, porque corporativa, cartorialista e cartelizada) temos jogado
ao mar precisamente o nosso mais preciosQ
tesouro, com a incOnsciência: de alguém que
serrasse, do lado do tronco, o galho da árvQre
em que estivesse sentado.
Contudo, há momentos na vida dos povos
em que a consciência do perigo é o melhor
antídoto con1ra a epidemia da omissão e a
insensatez -da irresponsabilidade. É exatamente dessa consciência que nascem tanto
a vontade social de pagar os custos da mudança como a decisão biofílica de priorizar
o mais importante - aquilo que dá sentido
_ à viagem - e de infletir rumos, corrigir erros,
reviSar mapas~ redefinir metas: redobrar es·
forças, as-sumir riscos e ousar enfrentar os
"mares nunca dantes navegados".
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Erigir a infância e a juventude como a me·
taMsfntese do processo de reconstrução nado·
na! que o novo Governo deseja desencadear
significa muito mais que um compromisso ético ou urna intuiçâo profética: representará
uma decisão política de alto poder mobilizador
e simbólico, profundamente ancorada no único imperativo constitucional de absoluta prioridade. Com essa decisão estratégica o novo
governo estará emitindo um sinal sublirilinãr-mente dinamiz~dor, no nível do inconsciente
coletivo (onde, aliás, a vontade e a fé se misM
turam e argamassam reciprocamente), que
será um chamado poderoso e_ irresistível
àquela corrente e submersa no recóndito da
alma nacional - fonte de solidariedades,.
criatividades e heroísmos qu_e só os_ grandes
líderes sabem intuir e canalizar- sem a qual
nenhuma naçâo se levanta depois de uma derrota, uma catástrofe, um dilaceramento interno ou um desastrado e persistente equívoC-o
de "rota, capitão e timão" no tri:ttoda coisa
pública.
Assim como em qualquer família o sacriM
ficio em beneficio dos filhos é aceito em geral
com um misto de orgulho e coragem. A definiçào das nossas crianças e jovens coriio meta.=-síntese, a ser escrupulosamente posta a salvo
das ameaças da travessia reconstrutora:, despertará as energias insuspeitadas do nosso
povo, que entenderá, pelo prêmio e pelas
medidas imediata e coerentemente tomadas
haver chegado o tão ansiado tempo novo de
fatos e conquistas concretas, não de slogans,
engodos e miragens.
No início da segunda metade deste século,
a metaMsíntese que sinergizou a Nação e assombrou o Mundo se chamou Bras1lía. Sob
o signo da Esperança e a condução do Arrojo,
o sonho de um santo-profeta se transformou
em cidade.
Hoje, ao terminar o milénio, havendo des·
carrilado por três décadas o sonho multisseM
cular de uma Pátria não apenas grande mas
também justa e fraterna, uma nova meta-sín·
tese se oferece, visível apenas a olho~ capa·
zes, como os de Juscelino, de antecipar alvoradas. Mas, agora, náo se trata de uma meta
de cimento e vidro, nem concentrada e única,
porém -uma síntese de carne, osso e alma,
dispersa e múltipla como a própria Pátiia:
A diferença da meta-capital, essa meta-povO
tem milhões de nomes, tem mithões de rostos, tem milhões de risOs, mas também milhões de dramas, andrajos, dores, cicatrizes ...
De certo modo permanência do povo-Na·
çào do ontem e prefiguraÇão do povo-Nação
do amanhã, essa meta é a única em condições
de irmanar os brasileiros,. acima âas divisõesde clasSes, interesses, partidos, convicções,
pois ela se mostra não ma-is como Uma cidadesímbolo a construir, mas como um povo-seiva
a preserVar - continenteMgente a cultivar,
fertilizado por uma nova e rediviva Esperan·
ça,· a qual teve de aprender a esperar a vez
e a hora de "reconstruir-se.
(Por -misteriosa coincidência, o santoMproM
feta- que se associou à metaMsíntese de JK
- Dom João Bosco - _também a esta Se
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encontra associado, e não pelo sonho, agora,
mas pela obra pois outro não era seu carisma
que servir .às crianças e aos adolescentés, e
em particular aos mais vulneráveis entre os
vulneráVeis de sua gente.)
Se "'o maior património de uma nação é
seu povo, e o maiot palrimónio de um povo
é constituído por suas crianças e jõVehs'', o
presidente eleito, ao declarar a infância e a
juventude brasileiras como CJ. meta~sfntese do

seu governo de reconstrução naci_onal, estará
dando um conteúdo insofismável e diáfano

a esse conceito - um conteúdo que quase
todos os cidadãos poderão v~r em seus próprios lares, tocai com ·suas próprias mãõS.reconhecer até cGmo carne de sua própria
carne.

Longe de fazer demagogia, ou de aviltar
a. poesia no "pântano enganoso" dos ilusionismos polítiCos, O presidente Collor de Me·
Jlo estará ao contrário, demonstrando ::;implêsmente também possuir aquela sabedoria
ri.aturat que possuem qualquer homem e qualquer mulher que neste pa(s vivenciam a e:x:periêpcia e a re-s;)onsabilidade de ser pai ou
de s_er mãe de uma criança ou um jovem,
e que por eles se•sabem capazes até do impossível.
Só que hoje, no B~asil, por reconstruir,
essa sabedoria será, acima de tudo, a sabedoria de fazer História.
**Essa regularidade histórica reproduz, no
plano das nações, um automatismo biossocial
característico, não só da nossa espécie como
de quàse todos os mamíferos espécie e de dlversas espécies de proteção da prole em situações de perigo, quando os genitores, por ins·
tinto de sobrevivência da espécie, chegam a
entregar a própria vida para salvar os filhotes
ameaçados.
Ultima Hora, Rio, 28-9-89 -1• pág.
.. CARROCINHA DE MENORES ..

O Globo, Rio. 3/9/89, p.4
Deodato Rivera
Em 1960, a cidade do Rio de Janeiro era
recordista mundial de mortes humanas por
hidrofobia. Mo~riam principalmente crianças, mais vulneráveis às mordidas dos cães
transmissores da doença, e. particularmen,te,
crianças pobre~. expostas a um convívio
maior com animais não vacinados~ A única
ação efetiva adota-da pelo Serviço de Profi·
laxia da Raiva era aomcntar as atividades
da famo~a carrocinha de cachorro~. Porêm,
por um fenõmeno que ninguém sabia explicar .. quanto maior· o número de apreensões
e o sacrifício de animais recolhidos. mais mo r·
tes hunl'Una~ aconteciam. A trugédia de. tantas
mortes hrurab. aliada ao luto inútil de tantas
fam1lias. :.u:abou despertando a atenção de
autorida~k ..... c~pecüJ!istas' e veículos de como·
nicaçào.
Àquela ~rnca, eu era ,.epórter do _Globo
e. p(1r de: terminação do saudoso Alves Pinheiro. grande jllrnalísta que chefiava a reda~
ção do jmnal. fui enc-arregado de investigar

o ProbÍema. Diariamente, ele cobrava resultados, me advertindo: "Rivera, os meninos
continuam morrendo. Se você não descobre
a razáo, também é culpado".
Estim_l.ll_ado pelo "velho'; Pinheiro, e _contando com a ajuda de Lia Cavalcanti, da Sociedade I'rotetora dos Animais, e do Dr. Batõhe, da ASsociação dos Veterinários, acabei
chegando a uma resposta que surpreendeu
a todos, documentada numa série de reportagens: a principal responsabilidade pela difusão da terrfvel doença cabia ao próprio Serviço de Profilaxia da Raiva.
Ao descumprir algumas recomendações
técnicas da Organização Mundial de Saúde,
sobre a metodologia da apreensão de cães
vadios, o Serviço espalhava hidrofobia por
toda a cidade, misturando animais infectados
com outros sadios~ Estes, quando resgatados
pelos proprietários dentro das 48 horas regulamentares, levavam para casa o vírus mortal.
Era o efeito perverso de um programa equivocado. Corrigido o erro, em muito pouco
tempo o número de mortes humanas por hidrofobia voltou a ser apenas um traço resi~
dual nas estatísticas.
Mais de 25 anos depóis, tm 1987, pesquisando as razões de crescente violência urbana
no Brasil, já agora como cientista social, me
deparei com uma situação em tudo semelhante à do Rio de Janeiro de 1960. Trata-se do
fenômeno que batizei de "carrocinha de menores". Eu o conheci de perto, pois visitei
a Penitenciária da Papuda, em Brasflia; viajei
na caçamba de um camburão com crianças
presas; passei quatro noites e cinco dias
acompanhando o que acontecia na Delegacia
de Menores da Capital da República. Ali,
em celas infectadas, onde a Lei de Proteção
aos Animais considera:1.:ia crime manter apri·
sionado qualQuer bicho, jaziam Como mort-as-vivos os futuros criminásos do Distrito
Federal -destroçados alguns, enquanto outros eram candidatos certos à penitenciária,
ao hospício, ao cemitério.
__
O que foi documentado e oferecido às autoridades não deixava margem de dúvidas:
existe em nosso País um programa profundamente equivocado, e hoje claramente inconstitucional, de atendimento à criança pobre
pelo Poder Público, que se pode chamar de
"carrocilJha d_e menores". Esse programa é
o principal fato r de difusão da violência urba-

na.
_-É o Estado.que propaga a violência."Ele

a cultiva e contamina, ao misturar, nas diversas "carrocinhas", crianças e jovens pobres,
se-m comportamento destrutivo grave, com
meninos já destroçados pela violência sistemá~ica que receberam em seus ambientes familiares ou residenciais. Meninos deturpados, particularmente. pelo sistema oficial de
segurança-justiça-processamento social, ao
caírem no ciclo perverso de desatendiment·o.
apreensão. rotulação. enjaulamento. triagc:m, deportação e confinamento.
Os que conh~cem por dentro e::-,se mal. chamado ··sü.tt!ma de bem-estar do menor", sabem do que se trata: produção científica de
desestruturado::-, mcnwis: indução de um pro-
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jeto de morte em meninos que não tiveram
a oportunidade de uma v~~- ~-I!~;-~uin~
de preparação para o crime, loucura, prostituição, drogas e extermínio; realimentação
_permanente da violência.
O Professor Antônio Carlos Gomes Costa
-ex-Presidente da Febem de Minas Gerais,
atualmente responsável pelo Programa de
Prevenção da Violência, do Unicef -afirma,
com toda a razão, que o processamento oficial e o extermínio de crianças e adolescentes
pobres constituem a maior violação dos direitos humanos no Brasit de hoje, sustentados
pala legislação vigente, as práticas institucionais e a omissão social. Um processo que
condena à morte milhares de crianças e jovens anualmente, cobrando um preço·altíssi~
mo da l;;Ociedade. Na raiz de tudo, encon~
tramas a-"carrocinba de__-menores".
No momento, aguarda apreciação do Congresso Nacional o projeto de lei que institui
o Estatuto da Criança e do Adolescente, em
substituição ao Código de Menores. É fundamental que jornalistas e cientistas ajudem a
Nação a erradicar essa máquina aberrante
de produzir violência, infelicidade e barbárie.
Pfedsamos mosúãr à ·população que_.__ çorp_
oS hossõs impostos~ õ (rue deveria ser o "serviço de profilaxia da violéncia" (o complexo
Penitenciária-JUstiça de Menores - Funabem/Febem) tornou-se difusor máximo e supereficiente desse vírus que fez do convívio ,
social, em nossas grandes cidades, um pesa-.
dela. Sem que, pára isso, haja qualquer
"conspiração institucional". Setn que ninguém o desejo, como' ninguém desejava a
morte de crianças por hidrofobia no Rio de
Janeiro de 30 anos atrás.
As estatísticas demonstra~ que a delinqüêncía no Brasil de hoje é um fenômeno
associado, principalmente, a jovens do sexo
masculbo, que são maioria nas jaulas das
c!~I~gacias, nas cadeias, nas penitenciárias.
Há muito pouco tempo eles erai:Jl os meninos
do "c_amburão soda!'\ pobres marginais do
nosso ··apartheid sócio-cultural", quase todos brutalizados pela "carrocinha de menores", que se-reproduziu por todo o País com
as Leis n'·'s 4.513/64 (Funabem/Febens) e
6.697/79 (Código de Menores).
Esse sistema, jã.agora inconstitucional, -re·
pito, tem que ser repensado e reformulado
profunda-mente. Como estipula o futuro Estatuto da Criança e do Adolescente. Em conseqüência, a violência urbana dimlnuil-á, como
também a raiva dimunuiu em 1960.
Errar pode ser humano. Porém, nesse caso
de tamanha significação, persistir no erro,
mais do que burrice. é crime lesa-pátria.
Oizia Odilo Costa, filho- que conheceu
as conseqüências trágicas da "carrocinha de
menores"'. "Ninguém é culpado, mas somos
todos re::-,pnnsáveis ...
Parodiando Alves Pinheiro, complemento:
os meninos continuam morrendo (e alguns
matando). Se não fezemos nada, somos todos
assassinos.
· -Deodato Riveira é cientista politico e participou do grupo elaborador do anteprojeto do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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OPÇÃO INSENSATA
Deodato Rivera
Entre o .barato que dá certo o- caro que
dá errado nenhuma pessoa de bom senso va-

e

cila. Mas em nosso país a preferência absurda
pelo caro que dá errado tornou-se rotina na
área da política social.
Um bom exemplo disso acontece ( des) no
atendimento à criança e ao adolescente empobrecidos, campo em que chegamos a uma

situação de _verdadeiro descalabro, derivada

diretameilte des.sa opção -inSensata.
Segundo cálculo feito na França, no iníciO
da década de 50, para cada 1 milhão de fran-

cos que se deixava de investir em moradia
e saneamento para a<; camadas de .baixa
renda .corresp-ondia 10 milhões de francos
obrigatoriamente gasto:; de alguns anos mais
tarde em ~ssistência social, s6gurilnça públi·
ca, serviç-os judiciais, hospitalares, de saúde
mental etc, enfim, para atender" o "lixo humano"- obrigados a viver pl-oriliScuamente devido à opção equivocada dos pOderes públicos
e da so_ciedade alcoólatras: prostitu(dos, cri·
monosos, doentes mentaiS, di"ogadictos, pessoas violentas etc. Isso sem contar o alto custo
social da criminalidade e da destrutividade
em vidas humanas e a incapacitação para o
trabalho, a criatividade e a cidapania responsável.
Entre nós, no que tange aos direitos da
criança e do adolescente, a opção insensata
ocorre em primeiro lugar no ámbito da mal
chamada "política nacional do Bem-Estar do
Menor" instituída pela lei que criou a Punabem e o sistema Funabem-Febem em 1964,
e em segundo lugar pelo sistema de controle
social da pobreza estabelecido pelo Código
de M~n~!~S (uma antiga lei de 1927, quando
o Brasil era predominantemente rural, revi·
sada para pior em 1979 e hoje superada pela
nova Constiuição, mas ainda vigente).
No primeiro caso podemos exemplificar
com a prática da privação de liberdade por
pobreza: Sem q~e hajam cometido defíto algum, centenas de milhares de crianças e jovens em todo país são roubadas do seu direito
constitucional ã liberdade em troca de um
teta e de um prato de comida, e recebem
um atendimento massificado, promisco e cm
geral degradante, pese a boa vontade de
dirigentes, técnicos e operadores do siSte-ma
(o erro está basicamente nO programa, não
nas pessoas).
Ora, do ponto de vista pedagógico, a inter·
nação está condenada e vem desaparecendo
em todo o mundo até mesmo para os meninos
ricos. Do ponto de vista eConómico, então,
ela é mais ainda absurda. Na Febem de São
Paulo, por exemplo segundo informação ofi·
cial. um menino ali depositado custa ao contribuinte nada menos de 8,5 salários minimos!
A insensatez fica patente quando_ Sabemos
que a imensa maioria dessses meninos vai
parar nos internatos oficiais -não por abandono realmente, mas por incapacidade das
famfliaS-eni maiitê-los e cuidar deles (um salá·
rio mínímó Per capita entregue a tais fámflia:s

DO CONtJRESSü NACIONAL (Seção ii)

ou a famflias substituídas, controladamente,
evitaria o altíssimo custo e _os efeitos perver~
sos da prisão por pobreza, além de garantir
os direitos constitucioniüs dessas criaflças e
jovens, entre os qua1s o da convivência familiar e comuriil:ária).
Já o sistema obsoleto do Código de menores considera como que~tão basicamente policial e de Justiça a condição de pobreza abandono, comportamento desviante ou mesmo
delinqüêncial. Cóin isso gerou o fenómeno
da carrocinha de menores, que produz e reproduz a criminalidade massívamente mediante a promiscUidade forçada de meninos
já, destruídos psicologicamente com meninos
ainda não contaminados. ,
-F.. carrocinha de menores é responsável
pela maior parte talvez da criminalidade
violenta no Br~sil. A prova disso é que as
penitenciárias do país estão predominantemente habitadas por joveris na faixa de 18
a a 25 anos, cuja- grande maioria passou pelo
circuito perverso: rua, camburão, delegacia,
jt.iizado, internatosRprisões ou cadeias, rua
etc, até à penitenciária, o prostíbulo, a destruição pelas drogas ou lutas entre bandos
e o extermínio. O Brasil é recordista mundial
de mortes de jovens por ação policial ou para·
poliCial.- --- No entanto, o correto e incomparavelmente mais barato é tratar a criança e o adoles·
cente pçbres hajam ou não infringido as leis,
como questão essencialmente sócio-pedagóR
gica e_ secundária ou eventualmente de Polícia
e Justiça - conforme determina o projeto
de Estatuto dil Criança e do Adolescente,
já em tramitação no Congresso.
Finalriiiiiite, no que respeita a criança e
adolescente vitimizados por negligência, exploração, maus-tratos, abusos sexuais ou
opressão, o sistema atual. além de caro e
errado, costuma punir as vítimas duplamente. Por falta de um serviço de proteção pre·
vcntiva ~um SOS Criança, por exemplo na maioria das nossas cidades há crianças e
jovens martirizados reiteradamente nas pró·
prias famílias, ou instituições públicas, cuja
atenção médico-hospitalar ou social posterior
custa várlás ·vezes mafS caro do que o atendi R
menta preventivo que os protegeria mediante
o acompanhamento e o auxílio à família.
Nas proximidades da posse do novo governo da República, é importante .::hamar a atenção para a prioridade absoluta que a Carta
-de 88 atribuin à infam-adolescência, assim
como para aberração Coi:Jgênita da política
social que se praticou até aqui, o qual deixava
rotineiramente de investir em políticas sociais
básicas para gastar logo depois muito mais
u-o atendimento ao '"lixo social" produzido
por esse equívoco. _ _ __ _
_
Com absoluta prioridade: é preciso mudar
de opção.
Cientista polftico
O SR. PRESfDENTE (Antõriiõ Luiz Maya)
-Sobre a mesa requerimento que sei"á lido
pelo sr. 1" SecretáriO.
é_ lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 78, DE 1990
Nos termos do art. 374, iniso XI, do regi·
menta lntefDO, requeiro o encerramento da
discussão do Projeto de Lei do Senado n9
193/89.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. jamil
'·
Haddad, Líder do PSB.
O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
--Em votação o requerimento" fíào. --

0 Se. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDEN'ii (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG.
Para en-caminhar a votação)- Sr. Presidente, a Liderança do PMDB encaminha entusiasticamente "Sim" (Palmas) __ _
O Sr. Presidente (António Luiz Maya)Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain
permane-cer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica encerradã
a discussão da matéria. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr .. lv Scretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENT(JN•19, DE.1990
Nos termos do dispósto no arf34i.D.c. XIi,
do Regimento Interno, requeiro, para vota·
ção em separado, destaque para o art. 136
e seus parágrafos, do Projeto de Lei do SeÍtado n•193, de 1989.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990._Senador Jamil Had.dad.
OSR. PRESIDENTE (António.Lui< Maya)
votação do requerimeÍlto.
OS Srs .. Senadores que o aprovam ·quiram
pertnanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento, o destaque será
_
apreciado oprtunamente.
Passa-se a votação do Projeto.
Em votação o projetõ,- sem prejUízo das
emenda~. subemen_d_as e partre destacada.
Os Srs. _ SenadOres-que o 3piovam queiram
permanecer. sentados. (Pausa)
Aprovado. (Palmas)
~Em

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 193, DE 1989
.
Dispõe sobre o Estatuto da CrianÇa e
do Adolesc_erite, e dá outras provldêilcias.

O Congresso Nacional decreta:
LIVRO I
Parte Greal
TÍTULO Í
Das Disposições Preliminal-es
Art. l'' -Esta Lei dispõe sobre a proteção
especial à criança e ao adolescente,
· Art. 2u considera-se criança, para efeitos
desta Lei, a pessoa até f2 (doze) anos de
idade incompletos, e adolescente aquela en·
tre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.
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Parágrafo único. Nos casos expressos em
lei, aplica-se exepcionalmentc este Estatuto
às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e
um) anos de idade.
Art. 3~ A criança e o adole_~<:ente _gozam
de proteção especial e ser-lhes-ão proporcio·
nadas oportunidades e facilidades_, por lei ou
por outros meios, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, m_oral, espiritual e social, em condições de liberdade e

ao aleitamento materno, inclusive aos filhos
e mães submetidas a medida privativa de liberdade.
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimento::. de atenção ã sáude de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a:
1- manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais,
pelo prazo de 18 (dezoito) anos;
I I - identificar os partos, mediante a obdignidade. .
_
_ tenção cl_timpressão planmr do recém-nasM .
Art. 4'.' E dever da f~mífia, da comuni·
cido e digital da mãe, sem prejuízo de aturas
dade, da sociedade em geral e do Poder Públiformas normatizadas pela autoridade admico assegurar, com absoluta prioridade, a efenistrativa competente;
tivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
III -proceder a exames, visando ao diagà alimentação, à educação, ao Jazer, à profisnóstico, terapêutiCa e aconselhamento das
sionalizaÇão, à cultura, à dignidade, ao res- _doenças_ devidas a erros inatos ao metabo·
peito, à liberdade e à çonvivénc_ia- familiar
lismo do recém-nascido, bem como a oriten· .
tar os pais sobre possíveis malformações cone comunitária.
Parágrafo único. A garantia de priorida~
gênitas e outros problemas genéticos;
de compreende:
IV- fornecer à parturiente ou a seu resI - a primazia de receber proteção e socor·
ponsável. por ocasião da alta médica, decla·
ro em quaisquer circunstâncias;
raçãQ de nascimento onde constem necessaII - a precedência _rio ate!ldirnento pOr
riamente as intercorréncias do parto e do deserviço de relevância pública ou órgão públisenvolvimento no neonato.
co_ de qualquer Poder;
V- manter alojamento conjunto, pos:->ibiIII - a preferência mi formulação e na exe·
litando ao neonato_ a permanência junto à
cução das poHticas sociais públicas;
· máe.
IV- o aquinhoamento privilegiado de reArt. 11. É assegurado atendimento mé·
cursos públicos nas áreas relacionadas com __dico à criança e ao adolescente, através do
a proteção ã infância e â juventude.
-sistema único e descentralizado, garantido o
Art. s~ Nenhuma criança ou adolescente
acesso upiversal e igualitário às ações e serviserá objeto de qualquer forma de ne&ligéncia,
ços para promoção, proteçáo e recuperação
discriminação, exploração, violêncta, cruelda saúde.
dade e opressão, punido na forma da lei qual§ I v A criança e o adolescente portadores
quer atentado, por ação C?U ~~i~ãq, aos _seus
de deficiência físiCa, siD.sorial ou mental recedireitos fundamentais.
berão atendimento e!:ipecializado.
'Art. 6° Na interpretação desta Lei levar§ 2? In_cumbuo__ Poder Público fornecer
gratuitamente, àqueles que necessitarem, os
se-ão em conta os fins Sociais a que ela se
dirige, as exigências do-bem comum, os,direimedicamentos, próteses e outros recursos retos e deveres individuais e coletivos, e a conlativos ao tratamento ou reabilitação.
dição peculiar da criança e do adolescente
Art. 12. Os estabelecimentos de atenção
à saúde deverão proporcionar condições adecomo pessoas em desenvolvimento.
- qua:das â permanência dos pais ou responTÍTULO li
sável, nos casos de internação de criança ou
Dos Direitos Fundamentais
ado lescerlte.
CAPÍTULO I
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirDo Direito à Vida e à Saúde
mação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunica·
Art. 7u A criã.nça ou adolescente têm didos ao Conselho T4telar da repectiva localireito à proteção à vida e à saúde, mediante
dade.
a efetivação de políticas sociais públicas que
Art. 14_. O serviço úniCo e descentralipermitam o nascimento e o desenvolvimento
zado dC saúde promoverá programas de assissadio e harmonioso. em cóndiçõcs dignas- de
tência médiCa -e odontológica para a prevenexistência.
ção das -enfermidades que ordinariamente
Art. 8" É assegurado à gestant~, através
afetam a pCir)ulação infantil, assim como camdo sistema único e descentralizado de saúde,
panhas de educação sanitária para pais, meso atendimento pré e perinatal.
tres e alunos.
§ 1~ A gestante será _encaminhada aos diParágrafo único. ~ obrigatório a vacinaM
ferentes níveis de atendimento, segundo cri·
çâOdas crianças contra as enfermidades endêtérios médicos específicos, obedecendo-se os
mícas nos casos recomendados pelas autoriprincípios de regionalização e hierarquização
dades sanitárias.
do sistema.
.
§ 2'·' A parturiente será atendida prefeCAPÍTULO II
rencialmente pelo mesmo !Jlédico que a
Do Direito à Liberdade
acompanhou na fase pré-natal.
Ao Respeito e à Dignidade
§ 3\' Incumbe ao Poder Público propiciar
Art. 15, A-criança e o adoles-éente têm
apoio alimentar à gestante e â nu triz que dele
direito à liberdade, ao respeito e â dignidade
necessitem.
como pessoas huniana::. em. pfocesso de deArt. 9~· O Poder Público e as demais inssenvolvimento éí~ico, psfquico e social, ecotituições propiciarão as condições adequadas
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mo sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende, dentre outros, os seguintes aspectos:
I -libe_rdade de ir, vir e estar nos logradouras públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II -liberdade de opinião e de expressão;
III -liberdade de crença e culto religiosos·
-liberdade de brincar, praticar espor-.
tese divertir-se sadiamente, segundo as ne·
cessidades e características de sua idade;
V -liberdade de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminações;
VI -liberdade de participar da vida polí·
tica, na forma da lei;
VIl-liberdade de buscar refúgio, auxmo
e orientação quando vitimizado;
VIII -liberdade de recorrer à autoridade
competente em caso de colidência de inte·
resses com os pais ou responsáveL
Art. 17. O direito ao respeito coilsiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
-crenças, dos espaços e objetoS.pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dig·
nidade da criança ou adolescente, pondo-os
a salvo de qualquer tratamento desumano,
viOlento, aterrorizante, vexatório ciu constrangedor.
CAPÍTULO III
Do Direito à Família e
ã Convivência Comunitária

I\r

SEÇÃO I
Dfsposiçóes Gerais
Art. 19. Toda criança ou adolescente·
tem direito a ser criado e educado no seio
da fanu1ia rÍatural e, excepcionalmente,_ em
famrlia substituta, assegurada a convivência
com os membros de sua famt1ia e com as
pessoas de sua comunidade, como fotrna de
participação na sociedade.
Art. 20. Os filhos, havidos ou não darelaçã9 do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discríminatórias relativas à filtação.
Art. 2L b expressamente vedada qualquer distinção entre filiação legítima e i1egiti·
ma, natural e civil, para efeito de reconllecimento de direito ou privilégiO legal.
Art. 22. O pátrio poder sefá exercido em
igualdade de condições, pelo pai e pela mãe,
na forma dn que dispuser a legislação civil,
assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade
judiciária competente para a solução da di·
vergência.
Art. 23. Aos pai.s incumbe o dever de
sustento, guarda e e_ducação do~ filhos menores, cabendo-lhes, ainda, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais impostas no interesse dos mesmos.
Art. 24. A falta ou a carência de recursos
materiais não constitui motivo suficiente para
a perda ou suspensão do pátrio poder. Inexis-
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tindo outro motivo, que por si só autorize
a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem,
a qual deverá obrigatoriamerite ser incmfda

em programas ofiCiais de_ auxilio.
Art. 25. A perda e a suspensão do pátrio
poder serão decretadas judicialmente, cm
procedimento contraditório, nos casos pre·
vistos na legislação civil; bem como na hipótese de descumprimento injustifícado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 23.

SEÇÃO II
Da Família Natural
Art. 26. Entende-se por família natural
a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, e s~us descendentes.
Art. 27. Os filhos havidus fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais,
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento,.mediante
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
Parágrafo único. .O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou Suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
_
Art. 28. O reconhecimento do estado de
filíaÇão é direito personalíssimo, indispon(vel
e imprescritível, podendo s~r exercido contra
os pais. ou seus herdeiros, em qualquer tempo, observado o segredo de justiça.
SEÇÃO lil
Da Faml1ia Substituta
SUBSEÇÃO I
Disposiçõe..c; Gerais
Art. 29. A colocação cm lar substituto
far»s_er-á mediante guarda, tutela ou adoção.
independenremente da situação jurídica da
criança -ou adolescente. nos termos desta Lei.
§ 1" Semprê que :possíVel a criança ou
adolescente deverá ser previamente _ouvido.
e a sua opinião devidamente considerada.
§ 2~ Na apreciação do pedido levar-se-á
em conta o grau de parentesco, a relação
de afinidade,.ou de afetividade a fim de evitar
ou minorar as consequências erilocioriais e
psicológicas decorrentes da medida.
Art. 30. Não se deferirá colocação em
lar substituto a pessoa que revele, por qualquer modo. incompatibilidade com a natureza da medida, ou não ofereça ambiente familiar adequado.
Art. 31. A colocação em lar sub.stituto
não admitirá tranSfàêncüi da criança ou adoIescente a terceiros ou a entidades_ governa·
mentais ou não governamentais. sem autorização judicial.
Art. 32. A colocação em lar substituto
estrangeiro conti.tui medida· excepcional. so·
mente admissível na modalidade de adução,
sempre precedida por tutela, pelo prazo mínimo de 1 (um)ano, para efeito de estágio de
convivência, e desde que esgotadas as possibilidades de manutenção da criança na pró·
pria familia--ou eni--novo lar no País.
Art. 33. Ao assumir aguarda o_u a tutela,_
o responsável prestará compromisso de bem

e fielmente desem-penhar o encargo, median·
te termos nos autos.
SUBSEÇAO 11
Da Guarda
Art. 34~ A gUarda obr_iga ã prestação de
assisténcia material, moral e educacional à
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros. inclusive pais.
.§ 1" A guarda destina-se a regularizar a
detenção de fato, podendo ser deferida liminar ou incídentalmente nos procedimentos
de tutela e adoção, exceto adoção interna·
cionat
§ 2" Expecionalmente, deferir-se-á guarda, fora dos çasos de_ tutela e adoção, para
atender a situações peculiares, ou suprir a
falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o _direito de representação, para a·prática de atos determinados.
§ 3" A guarda confere' à cliança ou adolescente a c_ondição de dependente, para todos os finS e i!fdtos de direito.
Art. 35.- O Poder Público estimulará,
através de assistência jurídica. incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma
de guarda de criança ou adolescente órfão
õu abandonado.
Art. 36. A guarda poderá ser revogada
a qualquer tempo, mediante ato judicial fun»
damentado, havendo motivo razoável, oa.vido o Ministério Público.
SUBSEÇÃO III
Da Tutela
Art. 37, -A tulela será deferida nos termos da lei Civil, à criança e ao adolescente
até 21 (vinte e um) anos incompletos.
Parágrafo único. Q deferim~nto dajuteta
pressu-põe a prévia decretação da perda ou
suspensão do pátrio poder~
Art. 38. Será dispensada a especializaçâo de hipoteca legal sempre que o tutelado
não possuir bens ou rendimentos, ou por
qualquer outro motivo relevªnte.
Parágrafo único. A espeCialização de hipateca legal será também dispensada se os
_ ~ens, porventura eX~S:te_ntes em nome do tute·
lado, constarem de instrumento público. devidamente registrado no Registro de Imóveis.
e se os rendimentos forem suficientes apenas
para a matença do tutelado, não havendo
sobre a significativa ou provável.
Art. 39. Aplica-se ã destituiç-ão da tutela
o disposto no art. 25.
SUBSEÇÃO IV
Da Adoção
Art. 40. A adoção reger-se-á segundo o
disposto nesta lei.
-Art. 41. O adotando deve contar com no
_máximo JS (dezoito) anos à data do pedido,
salvo ~e'já estivesse sob a guarda ou tutela
dos adotan_tes anteriormente, àquela idade.
Art. 42. A adoção atribui a condição de
filho ·ao adotado, com os mesmos direitos
_e_ déveres, inclusive sucessóribs. desligando-o
.de qualquer vínculo com pais e parentes, sal·
· vo _os impedimentos matrimoniais.
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§ 1" Se_ Um dos Cdnjuges ou conctib-iiios
.ado ta o filho do outro, mantém-se os vínculos
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos parentes.
§ z~ É recíproco o direito sucessório en·
tre o adotado, seus descendentes, o adotante,
seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 4~' grau, observada a ordem de vocação
---hereditária. Art. 43. Podem adotar os maiores de 21
(vinte e um) anos, independentemente doestado civil.
§ 1'' Não podem adotar os ascedentes e
os irmãos do adotando.
§ 2~ A adoção por ambos os cônjuges ou
concubinas poderá ser formalfzada desde que
um deles tenha completado 21 (vinte e um)
anos de idade, comprovada a estabilidade
conjugal ou concubinária.
§ J' O adotante há de ser, pelo menos,
16 ( dezesseis) anos mais velho que o adotado.
§- 4" O,sdi:vrocfados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto qu~ acordem sObre·a-guan;ta e o regime
de visitas. e desde que iniciado o estágio de
convivência_ na cons_t_ância da sociedade conjugal.
§ 5" A adoção poderá ser deferida ao
adotante que, após inequívoca ·manifesta-ção
de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a setença.
Art. 44. A adoção apenas será deferida
quando apresente reais vantagens para o adotando, se funde em motivos legítimos e seja
razoável supor que entre o adotante e o adotacto se estabelecerá um vínculo semelhante
ao da filiação,
Art. 45. Enquanto não der conta de sua
administração, e saldar o seu alc~nce, não
pode o tutor, ou curador, adotar o pupilo,
ou curatelado.
Art. 46, A adoção depende do consentimento dos pais, ou do representante iegal
do adotado.
§ 1" O consentimento será dispensado
em relação à criança ou adole!<.cente cujos
pais sejam desconhecidos ou tenham sido
destituídos do pátrio poder,
§ 2~ Em se tratando de adotando maior
de 12 (doze) anos de idade,_ será também
necessário o seu __ consentimento pessoal.
Art. 47. A 3doção será precedida de eStágio de convivência com a criança ou.adolesçente, pelo prazo que a_autoridade judiciária
fiXar; observadas as peculiaridades do caso.
§ 1'' O estágio de convivência poderá ser
dispensado se o adotando não tiver mais Qe
um ano de idade, ou ~e, qualquer y_uc seja
a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente p-ara se poder
avaliar da conveiliência da constituição do
vínculo.
§ 29 Cumprindo-se o está~io _de convi·
vência no exterior, a sindicânc1a- será sub::.tituída por informação prestada pela autoridade judidária do domicílio dos adotantes,
que poderá valer-se da colaboração de agên·
ciá especializada.
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O vínculo da adoção conMitui-

se por sentença judicial, que s_erá inscrita no

Registro Civil mediante mandado, do qual
não s.e fornecerá certidão.
§ 1o A inscrição consignará o nome dos

adotantes como pais, bem como o nome de
seus ascendentes.
§ 2° O ·registro original do adotado será
cancelado por mandado, o q-ual será arqui·
vado.
~
§ 39 Nas certidões do registro nenhuma
observação poderá constar sobre a origem
do ato.
§ 4'·' A critério da autoridade judiciária,
poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.
§ s~ A sentença conferirá ao. adotado _o
nome do adotante e, a pedido deste, poderá
determinar a modificação do prenome.
§ 6" A adoção produz seus efeitos a partir
do trânsito em julgado da sentença~ exceto
na hipótese prevista no artigo 43, § s>, caso
em que terá força retroativa à data do óbito.
Art. 49. A adoção é irrevogável.
Art. 50. A morte dos adot<~ntes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais.
Art. 51. A autoridade judiciária inanterá, em cada comarca ou foro regional un
registro de crianças e adolescentes, e dutr•:>
de interessados considefados aptos à adoção,
. devendo, sempre que possível e conveniente
aos interesses da criança ou adoleScente-, s-er
obedecida a ordem de inscrição. § 1" O deferimentõ dã inscrição dar-se-á
após prévia consulta aos órgãos técnicos do
Juizado, ouvido o Ministério Público.
§ 2" Não será deferida a inscrição se o
interessado não satisfizer os requisitos legais,
ou em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 30.
Art. 52. Cuidando.-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País, observar-::;e-á o dis·
p-osto no artigo 32.
. § 1'·'
candidato deverá comprova-,,-mediante documento exp~!dido pela autoridade
competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as
leis do seu país, bem como apresentar estudo
psicossocial elaborado por agência eSPecia·
lizada, de idoneidade reconhecida por organí~mo internacional e credenciada no país de
ongem.
§ 2° A aUtoridade judiciária, de ofício ou
a requerimentõ -do Ministério Público, deter·
minará a apresentaçáo do texto pertiilente
à legislação estrangeira, acompanhado de
prova da respectiva vigência.
§ 3'' Os documentos em língua estrangei·
ra serão juntados aos autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, ob::.cr·
vados os tratados e convenções internacionais, e acompanhadoh da respectiva tradu·
ção, por tradutor público juramentado.
§ 4" O estágio de convivência, em qualquer hipórese, será de. no mínimo. um ano,
observado o disposto oo artigo 47 e seu pará·
grafo 2". Se o adotando possuir 2 (dois) ou
mais anos de idade, osl5 (quinze) prfrileiroS
dias do estágio deverão ser cumpridos em
território nacional.
-

o

§ 5_9 Somente se admitirá o ín(cio do estágio de convivênCia~~ exterior quando os pais
do adotando, se conhecidos e·vivos, estiverel!l_destitufdos do pátrio pf?der, com sentença transítada em jurgado.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Educação, à Cultura e ao Lazer
Art. 53. A ciiança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desen·
volvimento ae-Sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
I I - direito de ser respeitado por seus mestres e professores;
III- direito de contestar critérios avalia·
tivos, podendo recorrer às instâncias escow
lares o:.uperiores~
IV - direito de organização e participação
em entidades estudantis;
V- acesso a programas de bolsas de es_tu-

do;
VI ..,... opção pela escola mais próxima à sua
moradia.
Parágrafo único. É direito do educando
·e de setis pais ou responsável ter ciência do
processcr·pcdagógico, bem como participar
da definição das propostas educacionais.
Alõt. 54. É dever do Estado assegurar à
criança e ao adolescente:
- I - enS:iit-o fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não üveram
acesso na idade própria;
I I - progressiva extensão da obrigatoriedade c gratuidade ao ensino médio;
--III- atendimento educacional eSpecici.li·
zado aos portadores de deficiéncia, preferencialmente na rede regular de enSino;
IV- atendimento em creche e pré-escola
às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos- de
idade;
V- ac_e_sso aos níveis mais elevados do enSino, da peSquisa-e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI-_ oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII-:- atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1'·' O acesso ao ensino obrigatório e graruit'_? ~- d~rejt~_público subjetivo.
§ 2"
não-oferecimento do ensino obrigatório peJo Poder Público, ou·sua oferta irregular. importa responsabilidade da autorida·
de competente.
§ 3" Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental,
fazer· lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela frequência à escola.
§ 4" São responsáveis solidários pela
criação e manutenção das creches e pré-es·
colas o Pode_r_púbHco c o_s empregadores em
relação aos filhos e dependentes dQ. seus empregados.
Art. 55. Os pai5 ou res·p-o6sável têm
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
nas escolas públicas ou privadas.

o-
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Art. 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
I I - reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os_recursos escolares~

III- elevados níveis de repetência,
_
Art. 57. Os direitos e deveresiÕ.díViduais
e coletivos, a educação sexual, o planejamento familiar, a ecologia e a preservação do
meio ambiente deverão obrigatoriamente
constar dos ensinamentos a serem ministrados. nas escolas de primeiro e segundo graus.
Art. 58. O Poder Público estimulará pes·
quisas, experiências e n~vas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigatório.
Art. 59. No processo educacional respeítar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social-da criança
e do adolescente, garantindo-se o acesso às
fontes de cultura e a liberdade de criação.
Art. 60. Os Municípios, com apQio dos
Estados e da União, estimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaçõs para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas à infâ'ncia e à juveiüUde. -

CAPÍTULO V
Do Direito à Profissionalização e
à Proteção no Trabalho
Art. 61. A proteção ao trabalho do adolescente é regulada por legislação especia:l,
sem prejuízo do disposto nesta Lei.
- Art. 62. É proibido qualquer trabalho a
menores de 14 (catorze) anos de idade.
Parágrafo único. Na condição de apren·
diz somente poderão ser admitidos adolescentes a partir de 12 (doze) anos de idade.
Art. 63. Na condição de _trabalhador ou
de aprendiz, é conferido ao adolescente:
I - garantia de direitOs previdenciários e
trabalhistas;
II -garantia de acesso e frequência à escola em turnos e épocas compatíveis com seus
interesses, atendidas as peculiaridades locais;
III- horário especial de trabalho;
IV -participação sindical;
V- garantia d~ trabalho protegido ao
adolescente portador de deficiência, de acor·
--~o c~~.a__Ç<?nV~nsão 168 da Orga~izªção Intern.acional do Trabalho.
§ 1" Considera-se aprendizagem a formação profissional metódica, que correspon·
de a um processo educacional com desdobramento de ofício em operações ordenadas em
conformidade com um programa, sob orien·
tação de um responsável e em ambiente ade·
quado.
§ z~ Os limites máximos de tempo necessários à aprendizagem metódica serão fixados
por atas do Mjnistério do Trabalho, ouvida
a categoria profissional a que corresponde
o ofício.
Art. 64. Ao adolescente empregado,
aprendiz, em regime familiar de trabalho,
aluno de escola técnjca, a~i!>tido em entidade
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goyemamental ou não governamental, é vedado o trabalho:
I - noturno, realizado entre as 22 (vinte
e duas) horas- de um dia e às 5 (cinco) horas
do dia seguinte;
II- perigoso, insalubre e penoso;
III- realizado em locais prejudiciais à sua
formação e ao seu desenvolvimento físico,

psíquico, moral e social;
IV- realizado em horários e locais que
não permitam a frequência à escola.
Art. 65. Os programas sociais que- tenham por base o trabalho educativo, sobresponsabilidade de entidade governamental ou
não governamental sem fins lucrativos, deve-

rão assegurar aos adolescentes que dele participem condições de capacitação para o exercício de atividade regular e remunerada.
§ lo Entende-se por trabalho educativo
a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal
e social do educandO prevãlecem sobre o aspecto produtivo.
§ 29 A remuneração que o :adolescente
receba pelo trabalho efetuad_o, ou a partiCipação na venda dos produtos de seu trabalh<l
não desfigura o caráter educativo.
Art. 66. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho,
abrangendo, entre outros, os seguintes aspectos:
I -respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento;
II -capãcitação profissional adequada ao
mercado de trabalho.
TÍTULO III
Da Prevenção
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 67. É dever de todos prevenir a
ocorrência de situação de risco pessoal ou
social à criança e ao adolescente.
Art. 68. A criança e o adolescente têm
direito à informação, cultura, lazer, esportes,
diversões, espetáculos, produtos e serviços
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 69. As obrigações previstas nesta
Lei não excluem da prevenção especial outras
decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 70. A inobservância ãs nonrias de
prevenção importará em responsabilidade da
pessoa fíSica ou jurídica, nos termos desta
Lei.
CAPITULOU
Da Prevenção Especial

SEÇÃOI
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes
Diversões e Espetáculos

Art. 71. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natu·
reza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apre. sentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas
diversões e espetáculos públicos deverão afi-

xar, em lugar visível e de fácil acesso, ã entra~
da do local de exibição, iiiformação distacada
sobre a natureza do espetácu[o e a faixa etária
especificada no certificado de classificação.
Art. 72. Toda criança ou adolescente terá acesso· às diversões e espetáculos públicos
classificados como adequados para sua faixa
etárra.
Parágrafo único. As crianças menores de
10 (dez) anos somente poderão ingressar e
permanecer nos locais de apresentação ou,1
exibição quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
Art. 73. As emissoras de rádio e televisão deverão levar em conta as peculiaridades
do público infanta-juvenil, preferindo pro~
gramações com finalidades edu_cativas, artísticas, culturais e informativ_as_ adequadas à
faiXa etária recomendada pelo órgão competente...__
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de
sua classificação. antes de sua transmissão,
_apresentação ou exibição.
Art. 74. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que expio·
rem a venda ou aluguel de fitas de programação em .vídeo cuidarão para que não haja
venda ou locação em desacordo com a classificação atribu_ída pelo órgão competente.
Parágrafo único. _As fitas a que alude este
artigo deverão conter informação sobre a natureza da obra e a {aixa eiâ:ría-a que se destinam.
Art . .75. As revistas e publícações contendo material impróprio ou inadequado a
crianças e adolescentes_dever_ão s.er comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de_ seu conteúdo.
Parágrafo único.~ __ As editoras cuidarão
para que as capas que_ contenham menSagens
pornográficas ou obscenas sejam protegidas
'com embalagem opaca.
Art. 76. As revistas e publicações destinadas ao público infanta-juvenil não poderão
êónter ilustrações, fotografias, legendas, crónicas ou anúncios de bebidas aloólicas, tabaco-, armas e munições.
_
Art. 77. Os responsáveiS por eStabelecimentos que explorem comercialmente bilhar,
sinuca ou congénere, e casas de jogos, assim
entendidas as que realizem apostas, ainda
que eventualmente, cuidarão para que não
Seja- permítida a entrada e a pennanéncia de
crianças e adolescentes no local, afixando aviso para ·orientação do público.

SEÇÃO II
Dos Produtos e Serviços
Are. 78. t proibida a venda, à criança
ou adolescente, .de:
'
I----: armas. munições
e explosivos;
11- bebidas alcoólicas;
III- produtos cujos componentes possam
causar dependência física oupsfquica, ainda
que por utilização indevida;
IV- fogos de estampido e de artíficio, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial
sejam incapazes de provocar qualquer dano
-físico em caso de utilização indevida.
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Art. 79. É proibida a hospedagem de
criança ou adolescene, em hotel, motel, pen·
são ou estabelecimento congénere, salvo se
autorizado ou acompanhado pelos pais ou
responsável.

SEÇÃO III
Da AUtorização pãia Viajar
Art. 80. Nenhuma criança poderá viajar
para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.
§ 1\' A autorização não será exigida
quando:
I - tratar-se de comarca contígua à de sua
residência, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
II - acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceirO giau, comproVàdo
documentalmente o parentesco;
III- acompanhada de pessoa maior, ex·
pressamente autorizada pelo pai, mãe oures·
ponsável, mediante declaração escrita, dispen-sado o reconhecido de firma.
§ 2" A autori"dade judiciária poderá, a
pedido dos pais ou responsável, conceder au·
torização válida por 2 (dois) anos:.
Art. 81. Quando se tratar de viagem ao
exterior, a autorização é dispensável, se a
criança ou adolescente:
I -estiver acompanhado de ambos os· pais
ou responsável;
I I - viajar na companhia de um dos pais,
autorizado expressamente pelo outro através
de documento com firma reconhecida.
Art. 82. Nenhuma criança ou adolescente, nascido em território nacional, poderá sair
do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, sem prévia
·e expressa· autorização judiciaL

LIVRO II
Parte Especial
CAPÍTUI:.O I

Da Política de Atendimento
CAPÍTULO I
Disposiçõe~ ~e~~is

Art. 83. A política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente far-se-á
através _de um conjunto de medidas governamentais e não-gevernamentais, a nível da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Art. 84. As necessidades da criança e do
adolescente deverão ser asseguradas através
de:
_
1- políticas-sociais básicas;
II- políticas e programas de assistência
social, em caráter supletivo, para aqueles que
deles necessitam;
III- serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abu·
so, crueldade e opressão, bem como de identificação e localização de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos;
IV- proteção jurídico-social por entidades da sociedade civil de defesa dos direit_os
das crianças e adolescentes.
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Parágrafo único.

Entende-se por políti·

cas sociais básicas educação, saúde e outras
que são direitos de todos e dever -~o Estado.

Art. 85.

São diretrizcs da política de

atendimento:
r- criação de conselhos municipais, esta•
duais e nacional de defesa da criança e do
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das açóes em todos os níveis, assegu·

rada a participação pOpular paritária por
meio de organizações representativas;
II- manutenção de fundos municipais, estaduais e nacional vinculados aos respectivo&

conselhos de defesa da criança e do adolescente;
III -criação e·manutenção de programas
específicos,. observada a descentralização po·
lítico-administrativa;
--)V- municipalização do atendimento;
..V- integração de _óigãos do Judiciário,
Ministério Público, Defensaria, segurariÇa
Pública e Assisténcia S-ocial, em um mesmo
local, para efeito de agilização do atendimento inicial de adolescentes a quem se atribua
autoria de ato infracional;
VI- produção e apoio a estudo~, pesquisas e estatísticas;
VII- elaboração de material para educadores;
VIII- formação, treínatnentO e aperfeiçoamento de pessoal dirigente, técnico e ':auxiliar dos programas de ateridímento;
IX- "identífícação, registro e difusão de
programas bem-sucedidos de atendimento;
X- conscientizaçáo e mobilizaç_ão da op_inião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
CAPÍTULO II
Das entidades de atendimento

SEÇÃO I
Disposições gerais
Art. 86. As entidades de atendimento
são responsáveis- pela manutençã-o de unidade, estruturação e execução de programas
protetivos e sócio-educativos destinados a
crianças e adolescentes, em regime de:

I - orientação e apoio sócio-familiar;
I I - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III- colocação familiar;
IV -acolhimento;
V -liberdade assistida;
VI- senTiliberdade;
VII- internação.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder a inscrição de seus programas, especificados os regimes de atendimento, na forma
definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente·, o qual manterá registro das inscrições
e de suas alterações, comunicando ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.
Art. &7. As entidades não govemamen·
tais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal de Defesa
da Criança e do Adolescente, o qual comu-

nicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
Pª_rágrafo único. Será negado registro â
entidade _que:
I - não ofereça instalações físicas em coo·
dições adequadas de habilidade, higiene, sa·
lubridade e segurança;
I I - não apresente plano de_ trabalho compatível com os princfpios deste Estatuto;
III- esteja irregularmente constituída;
IV- tenha em seus q!Jadrqs_ pessoas inidôneas.
Art. 88. As entidades que desenvolvam
progranurde a_colhimento deverão incorporar
os seguintes pr~ncípios:
I - pieS"ervação dos vínculos familiares;
II- integração em família substituta,
qUando esgotados os recursos de manutenção
na própria:- f<iinílíã de origem;
III- atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV- desenvolvimento de atividades em
regime ~e C<J-educ8.Çào;V- nãO-desmembramento -de grupos de
irmãos;
VI-- evitar, sempre que possfvel, a tram,·
[erência. para ou_tras entidades de crianças e
adolescentes acolhidos;
VII- p:uticipação na vida da comunidade
focal;
VIII- preparação gradativa para o desli.
gamento;
IX~ participaÇão- de pessoas da comunidade no pro-cesso educativo;
X- consideração dos educandos como-sujeitos agentes de seu próprio processo educativo.
Parágrafo único. O dirigente de entidade
de acolhimento é equiparado ao guardião,
para todos os efeitos.de .direito.
Art. 89, As entidades que mantenham
programas de acolhimento poaerão, em caráter excepcional e de urgéncia, abrigar crian~
ças e adolescentes sem prévia determinação
da autoridade competente, fazendo comunicação do fato__ no prazo improrrogável de 24
(vinte e quatro) horas.
Art.--90_- -As entidades que desenVOlvam
programa de internação têm as seguintes
obrigações, entre outras:
I""":'" _o_b:,;ervar os dire~tos e gar~ntias de que
são titulares as crianças e adolescentes;
I I - não restringir nenhum direito que não
tenha sido.objeto ·de restrição na decisão de
internação;
III- providenciar os çlocumentos necessários ao exercfCfó da cidadania--àqUeles qUe
não os t_h:e(em;
IV- preservar a identidade e oferecerambiente de respeito e dignidade ao adolescente·
diligenciar no sentido do restabeleci~
menta e da preservação dos vínculos familiares;
VI- comunicar à autoridade judiciária,
·perroarcameO.te, os casos em que _se mõstre
inviável ou impos-SfVeí o reatamento dos v(n1
culos familiares;
·
· 1

V-
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VII- oferecer instalações físicas em con·
dições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade ~ segurança.
VIII -oferecer vestuário e alimentação
suficientes e adequados à faixa etária da~
crianças e adolescentes atendidos;
IX- fornecer os obfetos necessários à higiene e asseio pess(>al;
X....:.... oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
XI -propiciar escolarização e profissiona·
·
·-- ·
lização;
XII- propiciar atividades culturais, es·
portivas e de lazer;
XIII- propiciar as~istência reltgiosa
àqueles que desejarem e de acordo com suas
crenças;
XIV- proceder a estudo social e pessoal
·do caso;
XV- reavaliar periodica"mente o caso,
com intervalo máximo de 6 (seis) meses, informando prontamente à autoridade competente;
XVI- informar periodicamente o adolescente internado de sua situação processual;
XVII- comunicar às autoridades competentes todos os casos de crianças ou adolescentes portadores de moléstias infecto-con·
tagiosas;
XVIII-manter arquivo de anotações on·
de conste data e circunstância do atendimen·
ro, nome do adolescente, de seus pais oures·
ponsável,_ parentes, endereços, sexo, idade,
acompanhamento de sua formação, relação
de seus pertences e demais dados_que possibilitem sua identificação e a individualização
do atendimento;
XIX- fornecer comprovante de depósito
dos pertences dos adolescentes;
XX- rria,nter programas destinados ao
apoio e acompanhamento de egressos.
§ lu Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades
que mantenham programa de acolhimento.
§ 2~ No cwnprimento das obrigações a
que alude este artigo as entidades utilizarão
preferencialmente os recursos da comunida·
de.
Art. 91. Ao pessoal técnico, de apoio e
administrativo das entidades governamentais
e não governamentais deverão ser proporcio~
nadas oportunidades de aperfeiçoamento e
especialização.

SEÇÃO II

Da fiSCalização das entidades
Art. 92. As entidades governamentais e
nãO governamentais serão fisCalizadas pelo
Judiciário, Legislativo, Ministério Público.
Conselho Tutelares, e por associações comunitárias legalmente constituídas há mais de
2 (dois) anos e que tenham como obje!ivo
institucional promover a defesa dos direitos
da criança e do adolescente.
§ 1o As associações a que se refere este
artigo deverão registrar-se perante o juízo
do local onde se encontre situada a entidade
objeto de fiscalização. comprovando atender
os requisitos legais e indicando seus representantes.
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§ 2° Os representan-teS das associações
comunitárias, observado o limite de 2 (dois)
por associação, receberão autorização judi-

cial escrita, nominal e intransferível, válida
pelo período de 1 (um) ano.
§ 3~> A autorização a que alude_ o parágrafo anterior poderá ser suspensa ou revogada em caso de abuso.
§ 4>' Os Conselhos Estaduais e Municipais de Defesa da Criança e do Adolescente,

no que se refere às entidades não governamentais, exercerão poder de polícia administrativo.
Art. 93. Os órgãos legitim-ados a exercer
fiscalização, bem como os representantes autorizados das associações comunitárias, no
exercício de suas funções, terão livre acesso
a toda e qualquer entidade de atendimento
a crianças e adolescentes, em qualquer dia
e horário, respondendo por abuso de poder.

SEÇÁOill
Das medidas aplicáveis
Art. 94 .. São medidas aplícáveis às entida·
des de atendimento que descumprirem obri·
gação constante do art. 90, sem prejuízo da
responsabilidade civil e crimirial de seus' diri·
gentes:
I - advertência;
II -multa de até 50 (cinqüellta) valores
de referência; III- afastamento provisório de seus diri·
gentes;
IV- afastamento definitivo de seus diri~
gentes;
V- fechamento da unidade ou interdição
do programa;
VI- sUspensão das atividades ou dissolução da sociedade.
TÍTULO II
Da situação de risco e das
medidas de proteção
CAPÍTULO I
Da situação de risco
Art. 95. Considera,.se em situação de ris·
co pessoal e social a criança ou o adolescente:
I -que não tenha habitação certa nem
meios de subsistência, em virtude de falta,
ação ou omissão dos pais ou responsável;
II- quando não receba ou se lhe impeça
receber o ensino fundamental obrigatório
correspondente à sua idade, por ação ou
omissão dos pais ou responsável;
III- envolvido direta _ou indiretamente
com a prostituição ou utilizado em espetácuJos obscenos;
IV- que freqüente habitualmente ou resi·
da em ambiente. prejudicial à sua formação
moral;
V- vítima de maus-tratos, opressão, exploração ou abuso sexual impostos pelos pai:.
ou responsável;
VI- dependente de bebidas alcóolicas,
substâncias entorpecentes, medicamentosas,
tóxicas, ou outras potencialinente prejudi·
ciais à saúde, sem atendimento adequado pelos pais ou responsavel;

VII -com grave inadaptação familiar ou
comunitária, em virtude de ação ou omissão
dos país ou responsável.
CAPÍTULO II
Das medidas de proteção
Art. 96. As me"didas previstas neSte Ca·
pítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulatiVariiente-;-Oem Como sü051itU:RlãS a qUalquer tempo.
Art. 97. Na aplicação das medidas terão
· preferência as de caráter pedagógico, e aque·
las que visem ao fortalecimento dos vínculos
faritiliares -if comuni_tários. -Art. _98. Verificada qualquer das hipóte-ses previstas no art. 95_, a autoridade compe·
tente poderã determinar, dentre outras, as
seguintes medidas:
I -entrega aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II -encaminhamento a programa comunitário ou Oficial de auxnio à família, à criança
e ao adolescente;
III- matrfcula e freqüência obrigatórías
em estabelecimento oficiill de ensino fundamental;
IV- orientação, apoio e acomparih~únen·
to temporários;
V -encaminhamento a tratamento médico, psicólogico ou _psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial;
VI- proibição de praticar determinados
ates ou freqüentar locais peiigosos ou _preju_diciais à, vida, à ~aúde ou à form_~_ção moral;
VII -encaminhamento a programa oficial
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcóolatras e toxicómanos;
VIII- acolhimento em entidade assisten·
cial;
· IX=-CõloCãção em lar substituto.
Parágrafo único. O acolhimento é medida
destinada exclusivamente a crianças e adoles·
Ceiltes em situaçã-o-de risco, de caráter provisório e excepcional, somente utilizável em
casos extreinos ou como forma de transição
à colocação em lar substituto ou outra medida
adequada.
Art. 99. As}Bedidas de proteção de que
trata este Capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil.
§ 19 Verificada a inexistência de registro
anterior, o assento de nascimento da criança
ou adolescente será feito à vista -dos elementos disponíveis, mediante requisição da auto·
ridade judiciária.
§ 29 ·os--registras e ó:~itidões necessários
à regularização de que_ tmta este artigo. são
isentos de multas, custas e emolumentos, go.
-zandó d~ _absoluta prioridade.
TÍTULO III
Da prática de ato infracional
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Art. 100. ConSidera-se ato infracional a
prática de crime ou contravenção penal, assim definidos em lei.
Art. 101. São penalmente· inimputávei:.
os menores de 18 (dezoito) anos, sujei.cos às
medidas previstas nesta Lei.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
deve ser considerada-a idade do adolescente
à data do fato.
Art. __ 102. A prática de ato infracional
por criança será tatada como situação de ris·

co.
CAPITULO II
Dos direitos individuais

_Art. 103. Nenhum adolescente será pri·
vado de sua liberdade senão em flagrante: de
ato infraciOnal ou por oi"cíeiiieSCrita e fundamentada da autoridade judiciária compe~en.-

-te. -

-- -

-

Parágrafo único. O adolescente 'tem di·
rei to à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão, devendo ser informado acerca de
seus dieítos:
Art. 104. A apreensão de qualquer ado·
lescente e o local onde s_e encontra ·recolhido
serão incontinentemente comunicarlos à au~
toridade judiciária coinpetente e à fallli1ia do
apreendido, ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde e
sob pena de responsabilidade; a .pos~ibilidade
de liberação imediata.
Art. ~05. _ A intern-açáo---prOVisória somente poderá ser determinada naqueles casos em que for admitida a internação, como
último recurso e pelo menor _prazo possível,
não podendo exceder a 45 (quarenta e cinco)
dias.
Parágrafo único. A- decisão deverá· ser
fundamentada baSear-se em indícios sufi·
cientes de autoria e Õ:taterialidade, demons·
trada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 106. O adolescente civilmerite iden~
tifieado não será 'submetido a identific~ç!lo
compulsória pelos órgãos policüiís, de prote·
ção e judiciaiS:,- salVo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

e

CAPÍTULO III
Qas garantias processuais
Art. 107. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade s_em o deVido processo
legal.
Art. 108. São asseguradas ao adolescen·
te a que se atribua autoria. deato infracional,
entre outras, as seguintes garantias:
I - pleno e formal conhecimento da atri·
buição de ato· infrac;ional, mediante citação
ou meio equivalente;
II- igualdade na relação processua'l,... po.dendo confrontar-se com vítimas e testemu·
nhas e produzir todas as provas ne.cessárias
à sua defesa;
l l i - defesa técnica por advogado, sempre
.que possa resl,lltar a aplicação de medida de
internação ou· colocação em .casa de semiliberdade; \.
IV- assistência judiciár\a gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V..:.__ direito de ser ouvido· pessoalinente
pela autoridade competente;
VI- diréito de solicitar a presença de seus
pais ou responsável em qualquer fase do proCedimento;
VII- presunção de inocência-, até a decisão final;
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direito _de recurso à Superior Ins--

CAPÍTULO IV
Das medidas sócio-educativas

SEÇÃO I
Disposições gerais

Art. 109. Verificada a prática-de ato infracional, a autoridade c_ompetente poderá

aplícar ab adolescente:, as seguifltes medidas:
I - advertência;
II -multa;

.

.

_

III- obrigação dC reparar o dano;
IV -prestação de serviços à comunidade;
V -liberdade assistida;
VI -inserção ein iegii:ne ·desemili6Crdade;
- , - .
• ••
VII- internação· em estabelcCiinentO-edu·
cacional;

VIII- qualquer das medidas previstãs no
art. 98, incisos I a VII.
§ 1" A medida aplicada ao'· adolCs-cente
será sempre proporcional às suas

q~Cf;_ssi_~a

des e ãs circunstâncias e ã gravidade da infração.
§ 2~ Em hipótese alguma e s:ob nephum
pretexto será admitida a prestação de serviços
forçados.
,
_
_
§ 3~ Os adolescentes portadores de doe'nça ou deficiência mental receberão tratamen·
to individual e especializado, em local adequado às suas condições. Art. 110. aplica-se- a este _Capítulo o disposto nos arts. 96 e 97.
Art. 111. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VII, do art. 109, pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da_ infração, ressalvada
a hipótese de remissão, nos termos rlo art.

I2L

~

~~

~

Parágrafo UnTco. A advertência poderá
ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes _da autoria.

SEÇÃO II
Da advertência
Art. 112. _A advertênc"ia consistirá de admoestação verbal, que será reduzida a termo
e assinada.

SEÇÃO III
Da multa
Art. 113. O valor da multa será fixado
até o máximo de 10 (dez) salários de_ referência.
§ lu Na fixação do valor da multa a auto·
cidade levará em conta a situação fina-nceira
do adolescente e de sua família, bem como
a natureza e a gravidade_ da infraçã-o.
§ 2" A multa será re_colhida ao fundo gerido pelo Conselho de Defesa da Criança e
do Adoles_cente do respectivo município.
§ .3~ Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado_em es·
tabelecimento oficial de crédito, em conta
com·correção mbnetária.

SEÇÃO IV
Da obrigação de reparar o dano
Art. 114. Em se tratando de ato infra·
cional c-om reflexos patrimoniais, a autori-

dade pod_erá determinar,_CÇJ!).forme o ~~o.
q-lfé o adolescente restitua a coisa, promOva
o ressarcimento do daoo. __inde_ni~e _ou por
outra forma compense o prejuízO da vítima.
§ 1" Havendo manifesta impossibilidade,
a-rn--e_dida poderá ser substituída por multa,
ou outra medida adequada.
§ 2Q Não será admitida a prestação de
serviços "ã-Vftínlà, excetO em si" tratando de
entidade estatal ou con·cessibná:ria de serviço
pdblicu.-ca_so em_que_ObserVar-se-á o disposto
nos arts. ll5 e 116.
---
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DÕ regime de semiliberdade

Art. 119. O regime de semiliberade pode ser determinado desde o iníciõ Ou_ como
forma de transição para o meio aberto, devendo a medida ser cumprida em estabelecimento apropriado, possibilitada a realiza·
ção de atividades externas, independentem_ente_ de_autori:Zação judicial.
§ 1" É obrigatória a escolarização e a profissionalizaç~0-· _deyendo, se~pre que possível, serem utilizados_os recuros existentes na
~.~ S.EÇÁQ V
comunidade.
Da prestação de serviços
§ 2\' A medida não comporta prazo deà comunidade
terminado,_ aplicando-se. no que coub~r, as
_"_-AJ-'t-115: ..:\-PrCS'faÇJiOéte'-sCiviÇos coffiu- _ disposições
relativas à internação.
__ ni_tários consiste-na realii:-a:çãci ae- tan!fa_S_gfaSEÇÃDV!l!
tuitas de _ipter.ess.e g~r~l. por perfo~o não ex~a internação_
__ cedente a 6 _(seis) _meses, jUnto a entidades
assistenciais, hospitais. escolas e outros estaArt. 120. A internação cOnstitui medida
belecimentos cong-êm~:res, bem-CóiriO- eril -p-roprivativa da libe"rdade, sujeita aos princípios
- gr~mas _comunitários ou governamentais.
de brevidade,_ excepcionalidade e respeito à
Parágrafo ii"nlCõ.- As tarefaS Sel-ãõ atrlbuf·
c_ondição peculiar de pessoa em desenvolvi_das c_onforme as aptidões do adolescente; de- mento.
_______ _
vendo ser cu_mpridas durante jornada máxi§ 1" Será permitida a realização de ativima de ·g- ( o"itO) -h6ni.~- iiCnlanãis, aos sáb~dos,
dades externas, a critério da equipe técnica
_domingos- e feriados_ ou em_dia_s úteis, de moda entidad_e, salvo expressa determinação judo a não prejUdiCar-á fre'qüêri'cia· à escola
dicial em contrário.
ou a jornada nor~al .d,e _ trabalho.
§ 2u A medida nã_o comporta prazo deArt. 116. A aplicação da medida depen·
terminado, devendo sua manutenção s_er reade de prévia e· eipicssa ãiúJénCia do adoles·
valiada no máxi"mo a cada 6 (seis) rpeses. _
ceilte e dC~5eUs pais OU respOirsável. -____§ 3Q Em nenhuma hipótese o período
o~~ Parágraf~ único. A (alta dos pais -ou resmáximo de internação e~C:~~erá a 3 _(três)
ponsável ou a impossibilidade de obter-lhes
·
anos.
o cons_entimento não impede a apliC-açãO da
§ 4" f.\.tingído o limite estabelecido no pa·
__ medida.
rágrafo anterior, o adolescente deverá ser li·
._herdade, colocado em casa de semiliberdade
SEÇÃóVC
ou em regime' de liberade assistida.
_Da liberdi!de .ass.isU~a.
§ Y A liberação será compulsória aos 21
-Art. 117. A liberdade assistida será ado(vinte e um) anos de idade cm:npridos.
- § 6'' Em'C.Jtiafqiiú-hipOtese i:l cteSiritúilatada sempre que se afigurar a me_dida IDais
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar - çãO será pfeceâida de aU.torizaçifO judicial.
ouvido o MiriiSlérió Públ_ico.
e orientar _o -adokscente.
Art. 121. NãO podei-a
aPlicada a me·
§ 1" A autÕrid<idé !:IeSignará pessoa capadida de internação,_ exceto quando:
citada para acompanhar o caso, a qual poderá
I - tratar-se _de crime cometido mediante
ser recome_Il_dad~ por entidade ou programa
gr.ive ameaça-ou violêi1cia a pesSOa; de atendimento.
I I - por reiteração no cometimento de ou·
§ 2~- A liberdade assistida será fixada petras infrações graves;
1() praz9__ IJ!Ínimo de 1_ (u~) ano, podendo
III- por descumprimento injustificável à
a qualquer tempo ser prorrogada, revogada
ou substituída por outra medida, ouvido o medida anteriprme:nte imposta.
orientador. ÕMinistério PúbliCo e o defensor. ..•.. _§_)" .Q.J?.r_ª-~_q __ de internação na hipótese
-:·:-_:-Ari.- 11s:· Incunibé_ aO Orientador da me- !fq i.ru:isçiJI_ile;;_t~.~rtigo não poder~_ s_~ supe(tféS) méSe~( '
. ---- -~ -dld.ã~ com- o ap-oio e·a supervisão da autori·ctade competente, a realização dQS seguinte~ ·-· § 2~·- EII!- nt:nh~ma hipótese será_ aplicada
a internação, have_ódo o_utra medida adequaencargos, entre outros:
da.
·
~ I -promover ~oci_almente o adolescente e
sT.ia_~'!_IIlí\ia, fornecendo-lhes orient~ç_ão_ e in- --~--Art.- 122.- A íilternação deveráser cumpdda em entidade -exClusiva p-a'iã~ a4õleSSenserindo-os, se necessário, e-m programa ofites,-em local distinto daquele_destinado à me·
cial ou comunitário de auXílio e assistência
social;
··
· ·
dida de_ acolhimehto, obedecida rigorosa separação pOr critérios de idade, compleição
-: II ~supervisionar a fieqiiência e o apro-- - veitamento escolar dQ adolescente, promo- - física e gravidade da infraçáo.
Parágrafo único. Durante o período de
. vendo •. inç:ll,lsiv~ .•-sua matrícula;
III- diligenciar no--sentido da profissionainternação, inclusive provisõría, S.êrão obrilização e_ -da inserção do adolescente no mergatórias atividades pedagógicas.
- Art. 123. São direitos do adolescente
cado de trabalho;
IV- apresentar relatório do _caso, escrito. privado de-liberdade, en-tre oUtros, as seguinou verbalmente.
tes:
-----------

ser-

·nor-ã-3,
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I - entrevistar~se pessoalmente com o Curador e o Juiz da Infância e da Juventude;
II- petícionar diretamente a qualquer au·
toridade;
UI- avistar-se reservadamente com seu
Defensor;
IV- ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
V- ser tratado com respeito e dignidade;
VI- permanecer internado na mesma lo·
calidade ou naquela mais P!ó_xima ao domi·

et1io de seus pais ou respõnsâ•-tel;
VII- receber visitas, ao menos semanalmente;
VIII- corresponder-se com seus familia·
res e amigos;
IX- ter acesso aos objetos necessários à
higiene e asseio pessoal;X- habitar alojamento em condições ade·
quadas de higiene e salubridade;
-XI- receber escolarL?;ação e profissionalização adequadas e compatíveis às suas ne·
cessidades;
XII- realizar atividiides cultUraiS, esportivas e de lazer;
XIII -ter .acesso aos meios de comuni·
caçáo social;
XIV- receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
XV- manter a posse de seus objetos pes·
soais e dispor de local seguro para guardá-los,
recebendo cOmprovante daqueles porventura
depositados e-m poder da entidade;
XVI- receber quando de sua desin-ternação, os documentos pessoais indispensáveis
à vida em sociedade.
§ 1~ Em nenhum caso-haverá incomuni·
cabilidade.
§ 29 A autoridade judiciária poderá sus·
pender temporariamente a visita dos pais ou
responsável, se existirem inotivos sérios e
fundados de sua prejudicíalidade aos inte·
resses do adolescente.
Art. 124. É dever do Estado zelar pela
integridade física e mental dos internos, ca·
bendo-lhe adotar as medidas adequadas de
contenção e segurança.

CAPfTULOV
Da remissão

Art. 125. Antes de iniciado o prs>cedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público
poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e cOnseqüências do fato ao contexto
social, bem como à persorialidade do adoles·
cente e sua maior ou menor participaÇão no
ato infracionaL
Parágrafo único. IniciadO o procedimento, a concessão da remissão, pela autoridade
judiciária, importaiá na suspensão ou extin·
ção do processo.
Art. 126. A remissão i:r.ão implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. e nem prevalece
para efeito de antecedentes, podendo incluir
eventualmente a aplicação de qualquer das

medidas pn~Vistas em lei, ex-CetO a colocação
em casa de semiliberdade e a internação.
Art. 127. A medida aplicada por força
da remissão poderá ser revista judicialmente,
a qualquer tempo mediante pedido expresso
do adolescente ou de seu representante legal.

iiTULO

!V
Das medidas pertinentes
aos pais ou responsável

Art. 12$. SãO ·medidas aplicáveíS aos
pais ou res-ponsável:
I - encaminhamento a programa oficial
ou comunitário- de prOmoção à família;
II - inclusão em programa oficial ou co·
munitário de auxílio, orientação- e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos;
III - obrigação de submeter-se a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - obrigação de freqüentar cursos ou
programas de orientação;
V - obrigação de matricular e acompanhar a freqüênci!l e o aprOVeitamento escolar
do filho ou pupilo;
-vi -obrigação de encaminhar a criança
ou adolescente a tratamento especializado;
VII -advertência;
VIII- multa, obedecido o critério es-tabelecido no§ 1" do.artigo 113;
IX- perda da guarda;
X- destituição da tutela;
XI - suspensão ou destituição do pátria
poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medi·
das previstas nos incisos X e XI, deste artigo,
observar-se-á o disposto nos arts. 24 e 25.
Art. 129. Verificada a hipótese do artigo
95, inCiso V desta Lei, a autoridade judiciária
poderá determinar, como medida cautelar,
liminarou-Tncidentalmente, o afastamento do
agressor da moradia comum, fixando desde
logo o va~or !la pens~o alimentícia.
TiTULO V
Do conselho tutelar
CAPÍTULO l
Disposições gerais
Art. 130. O Conselho Tutelar é órgão
administrativo, permanente e autônomo 1
tendo por finalidade o atendimento dos direi·
tos da criança e do adolescente.
Art. 131. Em cada Comarca, Foro Re·
·gional ou Distrital, haverá no mínimo 1 (um)
conselho tutelar, composto de 5 (cinco) membros, escolhiâos e nomeados pelo Conselho
Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, para mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução, obedecidos os .seguintes
critériOs:
) - 3 (três) membros escolhidos prioritariamente dentre pessoas com formação uni~
v~rsitária nas áreas de- educação, saúde, psicologia e serviço social,
II -1 (u~) membro indicado pelas entidades não governamentais de_ defesa dos direi 7
tos e interesses de que cuida esta Lei;
UI - 1 ·(um) membro indicado pelas entidades de atendimento a crianças e adolecen·
tes.
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§ 1~ Na falta de pessoal qualificado, nos
termos deste artigo, a escolha poderá recair
em educadores da rede pública ou particular
de ensino, com experiênáa mínima de 2
(dois) anos.
§ 2~ As -~ntidades a, _que se referem os
incisOs 11 e III deverão estar em funciona·
menta há mais de 1 (um) ano.
§ 3y Haverá um suplente para cada conselheiro.
Art. 132. Para o exercício da função de
conselheiro são exigidos os seguintes requi~
sitos:
, _ ___ ~ ___ _
I - ter reconhecida idoneidade moral;
I l - contar com mais de 21 (vinte e um)
anóS de idade;
UI- contar mais de 2 (dois) anos de efe·
tivo exercício na profissão ou atividade;
IV - residir no município da respectiva
lotação.
Art. 133: O local, dia e horário de_ funcionamento do Conselho Tutelar serão estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa
da Criança e do Adolescente, __ comunicadas
as autoridades locais.
§ lo Os conselhos poderão funcionar em
unidades educacionais ou em outros estabele·
'cimentos adequados, preferencialmente nos
bairros e centros de maior concentração populacional.
§ 2~ Ê obrigatória a realização de pta.D.ião
em comarca, Foro Regional ou Distrital com
mais de 200.000 (duzentos) mil habitantes.
Art. 134. O exercício "efetivo da função
de conselheiro constituirá serviço públicO re·
levante, estabelecerá presunção de idoneida~
de moral e assegurará prisão especial, em
caso de crime comum, até o julgamento defi·
nitivo.

CAPÍTULO li
Das atribuições do conselho
Art. 135. São at"ribuições do conselho tu·
telar:
I - atender as crianças e adolescentes e~
situação de risco aplicando as medidas previstas no artigo 98, incisos 1 a Vlll;
H - atender e aconselhar os pais ou res·
ponsável, aplicando as medidas previstas no
artigo 128, incísOs I a VIII;
III - promover a execução de suas decisõ~s e resolver os respectivos incidentes, podendo para tanto:
a) requisitar os serviÇos públicos responsáveis nas áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e 'segurança;
b) representar à autoridade judiciária- os
casos de descumprimento injustificado de
suas deliberações;
IV - inspecionar delegacias de polícia,
presídios, entidades de internação e acolhimento, e demais estabelecimentos públicos
ou privados em que possam se encontrar
crianças e adolescentes;
V- encaminhar ao Ministério Público notícia de fatos que constitua infração admínistrativa ou penal contra os direitos da criança
ou adolescente;
VI -encaminhar à autoridade judiciária
os casos de sua competência;
-
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VII - providenciar a medida de proteção
que __entender adequada, dentre as previstas
no artígo 98, inciSOS I a VII, aos adolescentes
autores de ato infraciorial encaminhadÇ>s pela

autoridade judiciária ou pelo Ministério Público;

VIII - substituir a medida orginalmente
aplicada por outra que julgar mais adequada;
IX- expedir notificações;
X - requisitar certidões de ,nascimento e
de óbtido de criança ou adolescente em situação de risco.

Art. 136. Qualquer pessoa poderá e as
autoridades administrativas deverão encami-

nhar ao conselho tutelar local a criança ou
o adolescente que se encontre em situação
de risco.
§ 1~ Seràci também encaminhados ao
conselho tutelar os casos de ato infracional
praticado por criança.
§ 2~ Os casos que envolverem colocação
em lar substituto, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do
pátrio poder serão desde Jogo encaminhados
à autoridade judiciária competente.
CAPÍTULO lll

Da competência
Art. 137. Aplica-se ao conselho tutelar
a regra de competência constante do artigo
159.

CAPÍTULO IV
Da escolha dos conselheiros
Art. 138. O Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente determinará a
abertura de inscrições para a composiÇãO ao
conselho tutelar, publicando edital com o
prazo de 30 (trinta) dias, por duas vezes, na
imprensa local, sem prejuízo da expedição
de ofícios às entidades a que aludem os incisos
II e III do artigo 131. . § lu É obrigatória a abertura de inscrição
3 (três) meses antes do término do mandato,
-e sempre que ocorrer a vacância do cargo.
§ 29 O edital deverá especificar as atribuições e a forma de composição do conselho
tutelar, eventual remuneração ou gratificação de seus membros, os requisitos ger::iis
e específicos, bem como o prazo de ins_crição.
Art. 139. Findo o prazo para inscrições,
será designada audiência para entrevista pessoal, apresentação dos documentÇJS comprobatórios dos requisitos objetivos e análise dos
currículos.
Parágrafo úilíCo-. Ine'xistindo candidatos
em número suficiente, será publicado novo
edital, com observância do§ lu do artigo 131.
Art. 140. Concluída a fase de seleção, o
éonselho Municipal de Defesa da Criança
e do Adolescente fará a nomeação dos candidatos escolhidos e respectivos suplentes, dando publicidade do ato pela imprensa local.
Art. 14L Entre o término do prazo para
inscriçóes e a nomeação dos conselheiros não
poderá medear tempo superior a "30 (trinta)
dias.
Art. 142. Se a nomeação recair em funcionário público e o presidente do Conselho
Municipal de Defesa da Criança e do Adoles~

cente fará re_quislção, que será obrigatoriamente atendida.
CAPÍTULO V
Dos impedimentos

Art. 143. São 'impedidos de servir no
mesmo conselho marido e mulher, ascenden·
tes e descendentes, sogro e genro ou nora,
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio
e sobrinho, p"ãdrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo Unico. Estende-se o impedi·
__m~nto do conselheiro, na forma deste artigo,
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação
na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na Comarca, Foro Reg'ional ou Distrital.
Art. 144. No exercício da função de conselheiro observar-se-á o disposto no Código
de Processo Civil quanto aos motivos de impedimento~ de suspeição pertinentes ao juiz.
CAPÍTULO VI
Dos vencimentos-

__ -ArL 145. O Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente poderá fixar
remuneração ou gratificação aos membros do
Conselho Tutelar. atendidos os critérios de
conveniência e oportunidade e tendo por base o tempo dedicado à função e as peculiaridades locais.
§ 1" Recaindo a nomeação em funcioná·
rio público, poderá este optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo.
§ zu Os suplentes, quando em efetivo
exercício da função de conselheiro, poderão
perceber remuneração ou gratificação, propordonal aos dias trabalhados.
§ 3" O Conselho Estadual repassará aos
Conselhos Municipais de Defesa da Criança
e do Adolescente da seçie da Comarca, Foro
Regional ou Distrital~ mensalmente, até o-·
primeiro dia útil do mês Seguinte ao vencido,
as verbas necessárias à remuneração ou gratificação dos membn:>s do Conselho tutelar.
CAPÍTULO Vil
Do runcionament9 d9_ çonselho

Art. 146. O presidente do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares, ria primeira sessão anual, cabendo-lhe a presidência das sessões.
Parágrafo único. Na falta ou impedimen·
to do presidente assumirá a presidência, sucessivamente, o conselh~iro mais antigo ou
_o mais idoso.
__
Art. 147. As sessões serão instaladits
com o_mínimQ de 3 {três) conselheiros.
--Art. 148. Havendo impossibilidade. de
comparecimento a qualquer das sessões _o
conselheiro fará prévia e oportuna comunicação ao respectivo suplente.
Art. 149. Será destitufdo de suas funções
o conselheiro que s_e _ausentar injustificadamente a 3 (três) sessões consecutivas ou a
(cincõ) alternadas, no mesmo mandato.
ArL 150.._ O conselho_atenderá informalmente as partes, mantendo registro dos casos
e das-pfóVIdéhclas adotadas,Cónsignando em
ata apenas o essencial.
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Parágrafo único. As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente o voto de desempate.
Art. 151. As decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse.
TÍTULO VI
Do acesso à justiça

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Art. 152. É garantido o acesso de toda
criança ou adolescente ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário. por qualquer de seus
órgãos.
§ 1~ As açóes judiciais da competência
da justiça da Infância e da Juventude são
isentas de custas e emolumentos, ressalvada
a hipótese de litigância de má-fé.
§ zo Será devida assistência judiciária
gratuita e integral, através do_Defensor Público ou Advogado nomeado, aos q~,te dela ne·
cessitarem.Art. 153. Os lneri-Ores- de 1.6 (deiesseis)
anos serão representados e os maiores de 16
(dezessei~) e menores de 21 (vinte e um) anos
assistidos por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da legislação civil ou processual.
ParágrafO único. A autoridade judiciária
dará cura.dor· especial à criança ou adolescente sempfe' q)Je os interesses deste colidirem com ·os de seus pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual.
Art. 154. É vedada a divulgação de atas
judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que
se atribua autoria de ato infracionaL
·.;Parágrafo único. A notícia que se publi·
que·a respeito, m'lo poderá identifícar a crian·
ça uu adolescente, vedando-se fotografia, referência a nOme, apelido, filiaçãO, paientesco
e residência.
- Art. 155.- __ ·A eXpedíÇão de Cópiil oú certidão de atas a que se refere o artigo anterior
somente será deferida pela autoridade judiciária cbrripetente Se demonstrado o interesse
e justificada finalidade.
CAPÍTULO II
Da justiça da infância e da juventude
SEÇÁO I
DisPosições gerais
Art. 156~ : Ós- Estados- e o I5i~trito- Fede-

tal criarão V~ras Especializadas e Exclusivas
da Infância e da Juventude, em proporção
nu_o_ca inferior a uma Vara para cada 300.000
(trezentos mil) habitantes, cabendo ao Poder
Judiciário dotá-los de toda a infra.,estrutura
necessária e, inclusive, dos serviços auxiliares
de que trata este capítulo.
§ 1~ As Varas a que se refere este artigo
.deverão ser instalados no prazo máximo de
l(um) ano, c._ontado _de sua criação.
§ 2~ t obrigatória a realizaç_ão de plantão
judicial nos dias em que não houver expediente forense.
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SEÇÃO ÍI
Do juiz

Àrt. 157. A _àutoridade judiciária a que
se refere esta Lei será o Juiz da Infância e
da Juventude, ou o Juiz que exerça essa fu_n·
ção, nas fonnas das Leis de Organização Judiciária, cabendo o exercício da jurisdição, em
segundo grau, a Câmara- Especializada do
Tribunal .de Justiça.
§ 1~ E obrigatória a especialização em
comarcas cujo número de habitantes for igual
ou superior ao estipulado no artigo 156.
§ 29 Somente poderá concorrer a vaga
em_ cargo de titular em Var;:t Especializada
juiz que comprove freqUência _e aproveitamento em cursos de especialização, oficiiís
ou reconhecidos.
Art. 158,. O Poder Judiciário promoverá
cursos de especialização para juízes e servido~
res, versando, dentre outras matérias, sobre
direito, críminologia, sociologia, psicologia,
pedagogia, bem como sobre a estrutura e fun~
'cionamento das políticas sociais relativas à
criança e ao adolescente.

SE;ÇÃO III
Da competência
Art. 159. A competência será determinada:
I - pelo domicilio dos pais ou responsável;
I I - pelo lugar onde se encontre a criança
ou adolescente, à falta dos pais ou respon~
sável;
§ 19 Nos casos de ato infracional será
competente a autoridade do lugar de açao
ou omiSsão, observadas as r.egrils de conexão,
continência e prevenção. - ·-§ 2~ A execução das medidas poderá ser
delegada à autoridade competente da resi~
dência- dos pais ou responsável, ou do local
onde sediar-se a entidade que abrigar a crian·
ça ou adolescente.
Art. 160. A Justiça da InfânCia e da" Juventude é competente para:·
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público; para apuração
de ato infracional atribuído a adolescente,
aplicando as medidas cabíveis; ·
I I - conceder a remissão, como forma de
suspensão ou extinção do processo;
. III - conhecer de pedidos de adoção e
seus_ incidentes;
IV- conhecer de aç6es dvis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolesCente, observado
o disposto no artigo 223; Y..- conhecer de ações decorrentes de irre·
gularídades em entidades de atendimento
aplicando as medidas éabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas
nos casos de infrações contra norma de prote·
ção a cri<iilça 01.1- adolescente:
VII - conhecer de casos de situação de
risco- encaminhados pelo conselho tutelar,
aplicando a medidas cabíveis;
VIII-. rever as decis-ões do Conselho Tutelar, quando provocado por quem tenha Je~
gítimo interesse.
Parágrafo único. Quando se tfatar de
criança ou adolescente em situação de risco,

é também competente a Justiça- dã Infância

e da Juventude para o fim- de:
I - conhecer de pedidos de guarda e tu·
tela;
II - conhecer de ações de destituição do
pátrio poder perda ou modificação da tutela
ou guarda;
liii - suprir a cap-acidade ou o consentimento para o casamento;
IV - conhecer de pedidos baseados em
discordância, paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder;
V- conceder a emancipação, nos termos
da Lei Civil, qu-ando faltarem os pais;
VI - designar curador especial em casos
de apresentação de queixa ou representação,
ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança
ou adolescente;
VII.......:. Conhecer de ações de alimentos;
VIU- determinar o cancelamento, a retifi.caçã&e o suprimento dos registras de nasci~
menta e óbito.
Art. 161. _Cqmpete à autoridade judiciária discíplínar, ãtravés de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e a permanéncia de criança
ou adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b} bailes ou promoções dançantes;
c) boate, salão de bilhar, sinuca, boliche,
_
bocha, ou congéneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
. _
_
e) esrú4_iQ~ c:_!.Qematográficos, de teatro, rá~--dio e televisão.
II - a participação de_ criança e adol~s~
centes em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza;
c) jogos e competições esportivas;
d) ativid_ades_ públicas;
§ 1'·' Para os fins do disposto neste artigo,
a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os priilcípios de-sta Lei; __
b) as peculiaridades locais,
c) a existência de instalaçõ-es adequadas;
d) o tipo de freqüêncla habitual ao local;
e) a localização -em lugar apropriado ob. servando-se _quanto às diversões distância
nunca irifeiior a 500 (_quinhentos) métros de
estabelecimentos de ensino;
.f) a adequ-aÇão do ambiente a eventual
participação ou freqüência de crianças e ado·
lescentes;
g) na natureza do espetáculo.
§ z~ --As medidas adotadas na conformi·
dade deste artigo everão ser fundamentadas,
caos a caso·, vedadas as determinações de_ caráter geral.
SEÇÃO !V
__ Dos sery_iços auxiliares
SUBSEÇÃO I
Da equipe interprofissional

__Art 162. A equipe interprofissional será
composta basicamente por assistente social
e psicólogo, podendo, sempre que possível,
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ser integrada por profissionais das áreas de
psiquiatria e pedagogia, entre outros.
Art. 163. Compete à equipe interprofis·
sional, dentre outras atribuições que lhe fo.
rem reservadas pela legislação local, fornecer
sub:>ídios por escrito, mediante laudos, ou
verbalmente, na audiência, e bem assim de·
senvolver trabalhos de aconselhamento,
orientação, encaminhamento, prevenção e
outros, tudo sob a imediata subordinação ã
autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.
SUBSEÇÃO II
Dos agentes de proteção da
infância e da juventude
Art. 164. Aos agentes de proteção da in.
fância e da juventude incumbirá exercer as
atividades que lhes forem atribuídas pela autoridade judiciária, podendo compor quadro
próprio da Administração ou corpo de volun·
tários nomeados pela autoridade judiciária,
a_ título gratuito, dentre pessoas idônéas, de
ilibada conduta moral e social, ouvido o Mi·
nistério Público, nos termos do que dispuser
a legislação local.
§ 1" A escolha dos agentes recairá preferencialmente em educadores, trabalhadores
sodais e pessoas ligadas a entidades de prote·
ção e defesa dos dirietos da criança e do adolescente.
§ zo É vedado ao agente de proteção:
I - portar arma no exercício de suas funções, ainda que detentor de porte individual;
I I - usar brasões ou insígnias.
CAPÍTULO lll
Dos procedimentos

SEÇÃO!
Disposições gerais

Art. 165. Aos procedimentos regulados
nesta lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. 166. Se a medida judicial a ser adotada .não corresponder a procedimento pre·
visto nesta o li em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar livremente os fatos
e ordenar. de oficio, as providêncías necessá·
rias, ouvido o Ministérío Público.
Art. 167. Aplica-se às multas o dip-osto
no art. 228.
SEÇÃOfJ.
Da perda e da suspensão
do pátrio po(ler
Art. 168. O procedimento para a perda
ou a suspensão do pátrio poder terá início
por provocação do Ministério Público ou de
quem tenha legítimo interesse.
Art. 169. A petição inicial indicará:
I ..:.-a autoridade j udiciáría, a que for diri·
gida;
II- o nome, o estado civil, a profissão·
e a residência do requerente e do requerido,.
dispensada a qualificação em se tratando de
pedido formulado por representante do Mi·
nistério Público;
III - a exposição sumária do fato e- o pedido;
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IV- as provas que serão pfoduzidas, ofe·
recendo desde logo o rol de testemunhas e
documentos.
Art. 170. Havendo motivo grave, pode·
rá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio
poder,limioar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a crian·
ça ou adolescente confiado a pessoa idônea,
mediante termo de responsabilidade.
Art. 171. O requerido será citado para,
no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta
escrita, iildicando as provas a serem produzidas e oferecendo deste logo o rol de testemunhas e documentos.
Parágrafo único. Deverão ser esgota·
dos todos os meios para a citação pessoaf,
com consulta obrigatória ao serviço a que
alude o art. 84, inciso III, parte final.
Art. 172. Se O re-qUerido não tiver possi·
bilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e de sua famt1ía, poderá
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de
resposta, contanto~se o prazo a partir·da inti·
mação do despacho de nomeação.
Art. 173. Sendo necessário, a autoridade judicíá[ja requisitará de qualquer repartição ou órgão públíco a apresentação de do·
cumento que interesse à causa, de ofício ou
a reriJuerimento das partes ou do Ministério
Público.
Art. 174. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias,
salvo quando este for o requerente, decidindo
em igual prazo.
§ 1" Havendo necessidade, a autoridade
judiciária podefá determinar a realização de
estudo social ou perfcia pdr equipe interprofissiiJnal. bem como a oitiva de testemunhas.
§ 2"' se o pedído ilnpOI-tat- eiri modificação de guarda s_erá obrigatória, desde que
possível e razoável, a oitiva da criança ao
'adolescente.
Art. 175. Apresentada ·a reSposta, ·a ãutorídade judiciária dará viSta dos autos ao
MinistériO Público, por 5 (cinco) dias, ·salvo
quando este for .o requerente, designando
desde Jogo audiência de instrução e julgamento.
§ lo A requerimento de qualquer das
partes, do Ministério Público, ou de ofício,
a autoridade judicíáríã poderá determinar a
realização de estudo _social ou, se possfvel,
perfcia por equipe interpi"Ofissional.
§ 'li ,Na audiência presentes as partes_ e
o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer
técnico, salvo quando apresentado por escri·
to, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público,
pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada uin,
prorrogável por mais 10 (dez). A decisão será
proferida na audiência •. podendo a autoridade jUdiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
Art. 176. A sentença que decretar a -perda ou a suspensão do pátrio poder será aver-

bada à margem do registro de nascimento
da crinaça ou adolescente.

SEÇÃO III
Da destituição da tutela
Art. 177. Na destituição da tutela_, observar-se-á o procedimento para a remoção
de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber, o disposto na seçáo anterior.
SEÇÃOIV
Da colocação em lar substituto
Art. 178. Sao requisitos para a concessão de qualquer das formas de colocação em
lar substituto:
1- qualificação comg!~ta do requerente e
de_ seu eventual cônjuge, ou concubino, com
expressa anuência deste;
II -indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou concubino,
com a criança ou adolescente, especificando
se _tem ou não parente vivo;
III- qualificação completa da criança ou·
adolescente e de seus pais, s~ conhecidos;
IV- indicação do cartório onde foi inseri·
to o nascimento, arlex3ndo, se possível, uma
cópia da respectiva certidão;
V~ declaração sobre a existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança
ou adolescente.
P8rági-iifo úníco. Em se tratando de adoção, ob:,ervar-se-ão também os requisitos específico-s.
Art. 179. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituí<!os ou suspef?.SOS do pátrio
poder, ou houverem aderido expressamente
ao pedido, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos
próprios requerentes.
Parágrafo único. Na hipótese de concor·
dância dos pais, os mesmos berão ouvidos
perante a autoridade judiciária e o representante -do-MiillSi:éiio Público, tomando-se por
termo as declarações..
ÃfC-180. A autoridade judiciária, de ofí·
cio ou a requerimento das partes ou do Ministério Púbico, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe
interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso
de adoção, sobre o estágio de convivéncia.
Art. 181. Apresentado o relatório social
ou o laudo pericial, e ouvido, sempre que
possível, a criança ou adolescente, far~se-á
vista dos autos ao Ministério Público, pelo
prazo de 5 (cinco) dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.
Art. 182. Nas _hipóteses em que a destituição da tut~fa, ã perda ou a suspensão do
pátrio poder constituir pressuposto lógico da
medida principal de colocação em lar substituto, será observado o procedimento contraditórià priVTsto nas seçóes II e III, deste Capítulo:
Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos
mesmos autos do procedimento, observado
o disposto no art. 36.
Art. 183. Concedida a guarda ou a tutela
Observai"-se-á o diposto no art. 33, e quanto
à adoção o contido no art. 48.
-
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SEÇÃOV
Da apuração de ato infracional
atribuído a adolescente
Art. 184. O adolesce:O.te, apreendido por
força de ordem judicial, será incontinenmen·
te encaminhado à autoridade judiciária.
Art. 185. O adolescente apreendido em
flagrante de ato infracional será, desde logo,
encaminhado à autoridade 'policial de repartição especializada.
Parágrafo único. Em se tratando de ato
infracionat praticado em co-autoria com
maior prevalecerá a atribuição da especializada, que, após as providências necessárias
e, conforme o caso, encaminhará o adulto
à repartição policial própria.
ArL 186. Em caso de flagránte de ato
infracional cometidO mediante violência ou
grave ameaça à pessoa,·a autoridade pplicial,
sem prejuízo do disposto nos arts. 103, parágrafo único, e 104, de_verá:
I -lavrar auto de apreensão, ouvindo as
testemunhas e o adolescente;
II ~apreender o produto e os instrumentos da infração;
111 - proceder ou requisitar os exames ou
perícias necessárias à comprovação da materialidade e autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser
substituída por boletim de ocorréncia circunstanciado.
Art. 187. ·comparecendo qualquer dos
pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial,
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante
do Ministério Público, no mesmo dia ou, sen·
do impossível, no primeii-o dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do, ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação provis_ória,
para garantia de sua segurança pess_oal e manutenção da ordem pública.
Art. 188. Em caso de não-liberação, a
autoridade policial encaminhará, desde logo,
o adolescente ao representante do Ministério
Público, juntamente com cópia do auto de
apreensão ou boletim de ocorréncia.
§ to Sendo imposs(vel a apresentação
imediata, a autoridade policial encaminhará
o adolescente a entidade de atendimento, que
fará a apresentação ao representante do Mi·
nistério Público no prazo de 24 (vinte e qua·
tro) horas.
§ 29 Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação farse-á pela autoridade Policial. À falta de 'repartição policial especializada, o adolescente
aguardará a apresentação em dependência
separada da destinada a maiOres, não podendo, em qualquer hipótese, .exceder o prazo
referido no parágrafo anterior.
_
Art. 189. Sendo o adolescente liberado,
a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim
de ocorrência.
Art. 190. Se, afastada_ a hipóte_se de fla·
grante, houver indícios de participação d_e
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adolescente na prática de ato infracional, a
autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.

Art. 191. .Q adolescente' a quem se
atribua autoria de ato infracional não poderá
ser conduzido ou transportado em compartimento- fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que
impliquem risco à integridade física ou inental, sob pena de responsabilidade.
Art. 192. Apresentado o _adolescente,
o representante do Ministério Público, no
mesmo dia e à vista do auto de apreensão,
boletim de ocorrência ou relatório policial,
devidamente autuados pelo cartório judicial
e com informação judicial e antecedentes do
adolescente, procederá imediata e informal. mente à sua oitivã e, em sendo possfvel, de
seus pais ou responsável, vCtima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou re.sponsável para
apresentação do adolescente, podendo rcquis~tar o concurso das Polícias Civil e Militar.
Art. 193. Adotadas as providências a
que alude o artigo anterior, o representante
do Ministério Público pOderá:
I - determinar o arquivamento dos autos;
II -conceder a remissão;
III- representar à autoridade judiciária
para aplicação de medida sócio-educativa.
Art. 194. Determinado o arquivamento
dos·autos oo concedida a remissão pelo representante do Ministério Públicó, mediante termo fundamentado, que conterá o-resumo-dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
§ 1" Homologado o arquivamento ou a
remiss<to, a autoridade judic_iária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.
§ 2 9 Discordando, a aut'oridade judiciária fará remessa dos auto_s ao ProcuradorGeral de Justiça, inediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou remissão, o qual só então estará
a autoridade judiciária, obrigada a homologar.
Art. 195. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não determinar o arquivamento ou- cOriceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada.
§ 1~ A representação será oferecida por
petição, que conterá o breve resumo dos fatos
e a classificação do ato infracional e, ciuando
necessário, o rol de testemunhas, podendo
ser deduzida oralmente em sessão diária ins~
talada pela autoridade judiciária.
§ z~ A representação independe de prova pré~constituída da autoria e materialidade.
Art. 196. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, es-

tando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 (quarenta e cinco) dias._
Art._ 197. Oferecida a representação, a
autoridade judicíária--designará audiência de
apresentação do adolescente, decidindo, des·
de logo, sobre a decretaçã_o ou manutenção
da internaç§o provisória, observado o disposto no art. 105 e parágrafo.
§ tu O adolescente e seuS pais ou responsável serão cíentifii::8.d0s do teor da represen~
taçào, e notificadOs a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.
r 2" Se os paiS oq responsável não forem
localizados, a autoridade judiciária dará cura~
dor especial ao adolescente.
§ 3'·' Não sendo localizado o adolescente,
a autoridade judiciária expedirã mandado de
busca_ e__apreensão, determinando o sobrestamento do feito, ité a efetiVa apreSentação.
§ 4~> Estando o adolescente internado
provisoriamente_, será requisitada a sua apresentação, sem prejufzo _da cientificação _no·
tifiEãção dos pais ou respoilsável.
ArL 198. A in1eJnª-ção provisória, decretada ou mantida pela autoridaOe judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.
§ 1u Inexistíndo na comarca entidade
com as características definidjS no artigo 122,
o adolescente deverá ser tlnediatamente
transferido para a localidade mais próxima.
§ 2° Sendo impossível a pronta transfe.
r.ência, o adolescente aguardará sua remoção
em repartição policiãl, desde qUe em .seção
isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.
.Art. 19.9. Comparecendo Õadolescente,
seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podenj;lo solicitar opinião de assistência social ou
psicólogo~
_,
_
_
_ , _ . " _.
§ 1" Se_ ~ autoridad(: j1,1diciáriã vislumbrar a possibilidade de remissão, ouvirá o
representante do Ministério PúblicO, proferindo decisão.·
§ 2~ Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação
em casa--de semiliberdade, a_ autoridade judiciária. verificando que o adOlescente não possui advogado cons_tituíQo, riomeªrá defensor,
designando, desde togo, au~jência em continuação, podendo determinar a realização· de
diligências e estudo do ca~o.por equipe mulii-

e

disciplin~r.

§ 3" _ O_advogado constituído ou defensor
nomeado, no prazo _de _3_ (três) dias contado
da audiência de apresentação, oferecerá de-•
fesa prévíá"e rol de testemunhas.
§ 4" Na audiência em continuação-. ouvidas as ~stemunhas arroladas na repre~en
tação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe multidisciplinar, será dada a_ palavra ao represen·
tante do MiniStério- Público e ao defensor,
sucess~vamente, pelO terllpo de 20 (vinte_) minutos para cada um, prorrogável por mais
10 (dez), a ciitério da autoridade judiciária,
que em seguida proferirá decisão.
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Art. 200. Se o adolescente, devidamente
cielltifícado e notificido, não comparecer injustificada mente à audiência de apresentação; a autoridade judiciária designará nova
data, determinando sua condução coercitiva.
Art. 201. A remissão, como forma de Cxtinçãq ou suspensão do processo, podeiá ser
aplicada em qualquer fase do_ procedimento.
- ArL 202. A a\itpridade judiciária não
aplicará qualquer medida, desde que reconheça em sua decisão:
I - estar provad<_~. a inexistência do feito;
II- n·ão haver prova da existência do fato;
III- não constituir o fato ato infracional;
IV -não existir provã de ter o adOlescente
concorrido para o· ato infrac1onal.
Parágrafo único_: Na hipótese deste Útigo, estando o adolescente internado provisoriamente, será imedlat8mente colocado ern
liberdade.
Art. 203~ -A intimação da decisão que
aplicar medida de internaÇão ou regime de
semiliberdade será feita;
I - ao adolescente, pessoalmente, e, sem~
pre que possível, aos seus pais ou responsável;
II -ao defensor constituído, quando não
forem encOntrados o adolesce_nte e seus pais
_
--ou respOnSável.
§ 1~- Nas demais hipóteses,, a intimaç-ão
na decisão far-'se~á na pessoa do defensor.
§ z~ Recaindo a intimação na pessoa do
adolescente deverá este manifestar se deseja
ou não recorrer da decisão.

SEÇÃOVI
Da apuração de irregularidades em
entidade de atendimento
Art. 204. O procedimento de apuração
de_ irregularjdades em entidade govemamen·
tal e não governamenfal terá infcio mediante
portaria da autoridade judiciária ou representação dÇlS demais_ legitimados a exercer fiscalização; onde conste, necessariamente, resumo
das ·~rre;gularidades verificada~.
Parágrafo único. Havendo motivo grave,
poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Pd.blicõ, decretar liminarmente o
afastamento provisório do dirigente da enti·
dade, médiante decisão fundamentada.
Art. 205. O dirigente da entidade será
citado para, no prazo de 1G (dez) dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indiçar--as provas a produzir.
Art. 206. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária
designará audiêncía de instrução e julganiento, intimando as partes.
·
§ _1~ Salvo manifestação em audiência, as
partes e o Ministério Público terão 5 (cinco)
dias para oferecer alegações finais, decidindo
a autoridade judiciária ,em is_ua] prazo.
§ 29 Em se úataildo de afastamento provisório ou definitivO de dirigente de entidàde
governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa im-ediatamente superior ao do afastado, maicando
prazo para a substituição.
§ 39 Em _s~ tratando de afastamento provisório de dirigente de entidade não governa-:
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menta(, a autoridade judiciária designará pessoa de sua confiança para responder pela enti·
dade durante o prazo de intervenção. Sendo
definitivo o afastamento, a au~oridade ju'diciária notificará os associados para que procedam à eleição de novo dirigente.
§ 4o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar pra·
zo para remo-ção-das irregularidades verifica·
das. Satisfeitas aS exigêncíaS, o p-rocesso setá
extinto, sem julgamento de mérito.
§ 59

A multa e a adverténcia serãO im·pos-

tas ao dirigente da entidade ou programa de
atendimento.
SEÇÃO Vil
Da apuração de infração administrativa
às normas de proteção,à criança
e ao lldolescente

Art. 207. O procedimento para imposi·
ção de penalidade administrativa por infração
às normao; de protec;ão à criança e ao adoles·
cente terá início por repre~entação do Minis·
tério Público, ou auto de infrac;ão elaborado
por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemunhas, se pos·
sivel.
§ 1"' No procedimento iniciado com o auto de infração- poderão ser usadas fórmulas
impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias da infração.
§ 2'! Sempre que possível, à verificação
da infração seguir-se-á a lavratura do auto,
certificando-se, em caso contrário, os moti·
vos do retardamento.
Art. 208. O reqUerido ·terá prazo de 10
(dez) dias para apresentação_~~ defesa, con·
tado da data da intimação,- que- será feita:
I - pelo autuante, no próprio auto, quan·
dueste for lavrado na presença do requerido;
II - por oficial de justiça ou funcionário
legalmente habilitado, que entregará cópia
do auto ou da representação ao requerido,
ou a ~u representante legal, lavrando ccr·
tidão;
III'- por via postal, com aviso de recebi·
mento, se não for encontrado o requerido
ou seu representante legal;
IV- por edital, com prazo de 30 (trinta}
dias, se incerto ou não sabido o paradeiro
do requerido ou de seu representante legal.
Art. 209. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária-dará
vista dos autos ao Ministério Público, por
5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.
Art. 210. Apresentada a defesa, a auto·
ridade judiciária pr~Xederá na conformidade
do artigo anterior, ou. sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamentO ..
§ lo Colhida a prova oral, manifestar-seão sucessivamente o Ministério Público e o
procurador do requerido, pelo tempo de 20
(vinte} minutos para cada um, prorrogável
por mais 10 (dez), a crítériq da autoridade
judiciária, que em seguida proferirá decisão.
§ 2" Em nenhuma hipótese será deferida
a oitíva de testemunha mediante carta preca·
tória.
Art. 211. Em caso de infraçào cometida
através de transmissão simultânea de rádio

ou televisão, que atinja maiS de uma coma!·
ca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária ·do local da
sê de- estadual da emissora ou rede, tenda a
se:nté,Óça_e!lcá'"Cia pára toda.s as transmissoras
-~ t:etransmissoras .do respectivo Estado. __

CAPÍTULOlV
Dos recursos

·ziz.

·-'-NOs procedímento·s afetos à
Art._
Justiça da Infância e da Juventude fica acjotado o sistema recursal do Código de Pro·
cesso Civil, apiovado pela Lei n~ 5:869, de
11 de janeiro Cfe 1973, e suaS alterações poste·
riores, com as seguintes adaptações:
I - os recursos serão interpo!-ttos independentemente de preparo;
l l - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e o de embargos de decla·
ração, 6 prazo-, -p-ara· interpor·e pãra responder, será sempre -de 10 (dez) dias;
III- os r_e_cursos terão preferência de jul·
gamento e dispensarão revisor;
IV_-o agravado será intimado para, no
prazo de s- (cinCo} dias, ofereCer resposta e
indicar as peças a serem trasladadas;
V -será de 48 (quarenta e oito) horas o
prazo para a extração, a conferência e o concerto do traslado;
VI- a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será, entretanto, conferido
efeito sUspensiVO- quando interpOsta contra
sentença que deferir a adoçá o internacional
e,_a juízo da autoridade judiciária, Sempfe
que houver perigo de dano irreparável ou
de difícil r_epa~ação;
VII- antes de determinar a remessa dos
autos_ à Supeiior Instância~ no caso de apelação, ou do instru-minto, no caso de ~gravo,
a autoridade judiciária proferirá despacho
fundamentado, mantendo ou reformando a
_deóiSão, n9__prazo de 5 (CinCo) dias;
__
VIII - mantida a decisão a-pelada ou agra·
vada, o escrivão remeterá os autos ou o iilS·
trurnento à _Superior Instância dentro de 24
_(vinJ~==e- qUatro) horas, independentemente
de novo pedido do recorrente. Se a reformar,
a remessa ·dos autos dependerá de pedido
expresso da parte interessada ou do Minis·
têrio Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação.
Art. 213. Contra atas e~ decisões profe·
ridos com base no artigo 161 caberá recurso
de apel,;:tçào.
-

CAPÍTlJLOV
-DO Ministério Público
Art. 214. As funções do Ministério Público, previstas rtesta Lei, serão exercidas nos
termos da resp~ctiva Lei•Orgânica.
ParágraJo único: Al?licam-se ao Ministé·
rio_ Público; no que couber, as disposições
constantes da Seção II. do Capítulo II, deste
Título.
ArL 215r Sâo atribuições do Min"istérfo
Público:
I - conceder a remissão como forma de
exclusão do processo;

Quinta-feira 26 " 1513

11 -promover e acompanhar os procedi·
mentos relativos à infl:ações atribuídas a adolescentes;
Jll- promover e acompanhar as ações de
alimentos e os procedimentos de suspensão
e destituição do pátrio poder, nomeação e
remoção de tutores, curadoreS e guardiães,
be:m como oficiar em todos os demais proce·
dimentos da competência da Justiça da Infân·
cia e da Juventude.
_-!V -promove"!, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de con·
tas dos tutores, curadores e quaisquer admi·
nistraçlores de bens de crianças e adolescentes
em situação de risco;
V- promover o inquérito civil e a ação
civil pública para a proteção dos interesses
individuais, difusos e coletivos relativos à in·
fância e à adolescência;
Vl- instaurar procedimentos administra·
tivos e, para: instruí-los:
a) expedir notificação para colher depoi·
mentos ou esclarecimentos e, em caso de não
comparecímento injustificaão·; reqUisitar
condução coercitiva. inclusive pela Polícia Civil ou Militar;
b) requisitar informações, exames, perí·
cias e documentos de autoridades municipais,
estaduais e federais, da administração direta
ou indireta, bem _çomo promover inspeções
e diligências investigatórias;
__
c) requisitar informações e documentos a
particulares e instituições privadâs. ,
VII- instaurar sindi.cânciãs, rç-CiUisi~ar:di·
Iigências investigatórias e determinar a inS·
tauração de inq'uérito policial, para apuração
de ilícitos ou infrações às normas de proteção
à infância e à juventude;
VIII- zelar p,elo efetivo respeito aos di·
reitos e garantias legais assegurados às crian~
ças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extra judiciais cabíveis; · · -IX - irnpetrar m.=mdado de_ segurança~ de
injunção e habeas ccirpõs; em q-Üalciuer juÍ.zo,
Instância ou Tribunal, na defes~ d()S inte~
cesses ·sociais e. individuais indisponíveis afe~
tos à criança e aç adolesceÍlte;
X- represen-tãr ã.o Juízo visando à aplica·
ção de penalidade por infrações cometidas
contra as normas de proteção à infância e
à juventude,sem prejuízo_ da promoção__da
re.sponsabilidade civil e penal do infrator,
quando cabível;
.
__
XI -inspecionar as entidades públicas e
particulares e os programas de atend,imento
de que trata esta Lei, adotando de pronto
as medidas administrativas ou judiciais necessárias â remoç_ão de irregularidades porventura verificadas;
XII- requisitar força policial, bem como
a colaboração dos s_erviços médico_s, hopita·
lares, educacionais e de assistência soci?-1. públicos ou privados, para o desempenho de
suas atribuições.
·
§ 1" A legitimação do Minis-tério Público
para ás açõcs civis- pievistas neste artigo não
ill)pede a de terceiros, nas mesmas hipóteses,
segundo dispuserem a Constituição e esta
Lei.
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§ 2" A enumeração constante deste artigo náo exclui a atribuição de outras funções,
desde que compatíveis com a finalidade do
Ministério Público.
§ 3'~ O repfeseritante·tlo Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre

acesso a to_do local onde se_ encontre criança
ou adolescente.
§ 4~' O representante do Ministério' Públíco será responsável pelo uso indevido das
informações e documentos que requisitar,

nas hipóteses legais _de sigilo.
§ su Para o exerc-ício da atribuição de que
trata o inciso VIII, deste artigo, poderá o
representante do Ministério Público: __

I - reduzir a termo as declarações do reclamante. instaurando o competente procedimento, sob sua presidência.;
II - entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local
e horário previamente notificados ou acertados;
III- efetu~r recomendações_ visando à
melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública efetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.
- ·
Art. 216. Nos processos e proce-dimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos
direitos e interesses de que cuida esta Lei,
hipótese em que terá vista dos autos depois
das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando do_s recursos cabíveis__
Art. 217. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso. será feita pessoalmente.
Art. 218. A falta de intervenção do Mi·
nistério Público acarreta a nulidade do feito,
que será d(x:Jarada de ofício j:>elo juiz ou a
requerimento de qualquer interessado.
Art. 219. As maflifestações processuais
do representante do Ministério Público deveráo ser fundamentadas.
CAPITULO VI
Do advo2ado
Art. 220. A criança oU o -adolescente,
seus pais ou responsável, e qualquer pessoa
que tenha legítimo interesse na solução da
I!de, poderão intervir nos procedimentos de
que trata esta Lei. através de advogado, o
qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respei_
tado o segredo de Justiça.
Parâgrafo único .. Será prestada assistén~
cia judiciária integral e gratuita àqueles que
dela necessitarem.
Art. 221, Nenhum adolescente a quem
se atribua a prática de ato iofracional, ainda
que ausente ou foragido, será processado sem
defensor, observado o disposto no artigo 100,
inciso llL
§ 1" Se o adolescente não o tiver, serlhe~á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado
o direito de, a todo tempo, constituir c_?utro
de sua confiança.
§ 2~ A ausência do defensor não determinará o adiamento de neithUm ato do profcesso_, devendo o Juiz nomear substituto, aio-

da que provisoriamente ou só para o efeito
do ato. ·
§ 3" Será dispensada a outorga de man~
dato quando se tratar de defensor nomeado
ou, sendo constituído, tiver sido indicado por
ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.
CAPITULO Vll
Da pioteção judicial dos interesses
individuais difusos e coletivos
Art. zzz_; __ Regem-se pelas disposições
L,etas __ações de responsabilidade por
ofensa aos direitos assegurados à criança e
ao adolescente, referentes ao não ofereci·
menta ou sua oie.rta irregular:
J -do ensino obrigatório;
I I - de atendimento educacional especia·
lizado aos portadOres de defidéncia;
H l-de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seís anos de idade;
IV- de ensino noturno regular, adequado
às condiç_ões do educando;
V -de programas suplementares de material didático-escolcu, transporte e assisténcia
à saúde do_educando do ensinO-fundamental;
--VI- de lierviço de assistência--social visando a pfoteÇão à fa!llília,_ à maternidade, à
infância e à adolescênc_jJl, l}em como o amparo às crianças e adolescentes que dele neces·
sitem.
VII- de acesso às açóes e serviços de saúde;
VIII- de escolarização e profissionalização adequadas e compatíveis às necessidades
dos adolescentes privados de liberdade.
Parágrafo únic-O. As hipóteses- previstas
neste artigo não excluem da proteção judicial
outros interesses Individuais, difusos e coletivos próprios dª_ in(ância e da adolescência,
protegidos na Constituição e nas leis.
Art. 223. - As·ações previstas neste Capí~
tulo serão propostas no foro do local -onde
ocorreu oU deva ocorrer a açã_o 01..1; omíssão,
cujo juízo terá competência absoluta para
processa-r a causa, ressalvadas a competência
da Justiça Federal e a competência originária
dos Tribunais Superiores.
Art. 224. Para as ações _civis fundadas
em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concOrrentemente:
I - o MinistériO Público; l i - a Uniã-o, os. J::,stados, os Municípios,
o Distrito Fede!al e os TerritÓrios;
III- as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização assemblear, se houver
prévia autorização estatutária.
§ 1~ Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da Unülo
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.
§ 2" Em caso de desistência ou abandono
da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa.
Art. 225_ Os órgãos públicos legitimados
poderão tomar dos interessados compromisd~M~

Abril de

1~90

sados, compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais mediante cominações que terão eficácia de título executivo
extrajudicial.
Art. 226. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.
§ 1" Aplicam-se às ações previstas neste
Capítulo as normas do Código de Processo
Civil.
§ 2° Contra atas ilegais ou abusivas de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício-de atribuições do Poder Público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental,
que reger-se-á pelas normas da lei__çlo_mandadÔ de segurança.
Art. 227. Na ação que tenha por objeto,
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer. o juiz concederá a t.utela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.
§ 1~ Sendo relevante o fundamento da
demanda e. havendo justificado receio -de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.
§ 2" O juiz poderá. na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível L:Om
a ·obrigação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito.
§ 3" A multa só será exig(vel do réu após
o trânsito em julgado da decisão favorável
ao autor, mas será devida desde o dia em
qu_e se houver configurado o descumprimento.
Art. 228. Os_valores das multas rever~
terão ao fundo gerido pelo Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente do respectivo
município;
§ 1" As multas ná.o re_colhidas até_3_0
(trinta) dias após o trânsito ein julgado da
decisão, serão exigidas através de execução
promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
§ 2" ,e:nquanto o fundo não for regulamentado, o.dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de ci-éâit(); em conta
oom correção monetária.
Art. 229. O_ juiz poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos. para evitar dano irreparável à parte.
Art. 230. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Pú·
blico, o Juiz determinará remessa de peças
à autoridade competente, para apuração da
responsabilidade civil e administrativa do
agente a que se atribua a ação ou omissão._
Art. 231. Decorridos 60 (sessenta) dias
de trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual iniciativa aos demflis
legitimado.
Art. 232-. O jui2; condenará a associação
autora a pagar ao réu os honorários advoca·
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tícios arbitrados na conformid3.de do § 4" do

art. 20 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretenção é manifestamente infundada.
Parágrafo único._ Em caso de litigânCia da
má-fé, a associação autora e os dirCtores responsáveis pela propositura da ação serdo solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejufzo de responsabilidade por
perdas e danos.

Art. 233.

Nas ações de que trata este Ca-

pítulo não haverá adiantamento àe custas,

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.

Art. 234.

Qualquer pessoa poderá e o

TfTULO VII
Dos crimes e das infrações administrativas
CAPÍTULO (
Dos crimes
S.EÇÃO I
Disposições gerais
Art. 239. Sem prejuízo dos crimes e COO·
travenções previstos na legislação correspondente, dispõe esta Lei sobre crimes cometidos
contra a proteção à criança e ao adolescente.
Art. 240. Aplicam·se aos crimes defini·
dos nesta lei as normas da Parte Geral do
Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
Art. 241. Os crimes definidos nesta Lei
são d~_ a9~'? _[ú_blica incondicionada.

servidor público deverá provocar- a inida:üva
SEÇÃO II
do Ministério l?úbliéo, ministrando-lhe inforDos crimes em espécie
ma_ções. S?breJ<:tt.~s _que const~t_':l_al_!l_t;)bjeto da
açao Civil e md1cando-lhe os elementos de
_Art .. ~42. Deixa o encarregado de serviço
convicção.
ou o dmgente de estabelecimento de atenção
Art. 235. Se, no eX:eiCICio de suas funà saúde de gestante de manter· registro das
ções, os juízes e tribunais tiverem conheciativi~ades desenvolvidas, na forma e prazo
refendes no art. 10, desta Lei, bem como
IJ?ento de fa~os 9u_e possam ensejar a propo·
s1tura de açao CIVIl, remeterão peças ao Mi·
de fornecer à parturiente ou seu responsável
nisférfo Público para as Providências cabí- por ocaSião- da alta médida, declaração d~
veis.
_
nascimento, onde constem as intercorrências
Art. 236c Para instruir a inicial, o intedo patto e do desenvolvimento do neonato.
ressado poderá requerer às autoridades comPena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
petentes as certidões ·e informaÇ6es. que jul- (dois) anos.
gar ne-cessárias, a serem fornecidas no prazo
I'arágrafo únicO. Se o crime é culposo.
de 15 (quinze) dias.
Pena ...,...- detenção, de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
. Art. 237. _ O Ministério PúbliCo podáá
- -Art. 243. Deixar o médico, enfermeiro
mstaurar, sob sua presidência-, inqUérito civil
ou dirigente de estabelecimento de atenção
ou r~quisitar, de qualquer pessoa, organism~
â saúde de gestante de identificar corretapúbhco ou particular, certidões, informações
mente o neonato e a parturiente. por ocasião
exames ?u perícias, no prazo que assinalar,
do parto, bem como deixar de proceder os
~ q~al nao poderá ser inferior a 10 (dez) dias
exames referidos no artigo 10, desta Lei:
uters.
Pena --detenção, de 6 (seis) meses a 2
§ 1" Se o órgão do Ministério Público,
(dois) anos.
esgotada<; todas as dilí_géncias, se convencer
parágrafo -único. Se o crime é culposo.
d_a inexistênc!a a~ ~undarrlento para-a propoPena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis)
Situra da açao ciVIl, promoverá o arquivamesj;:S, ou multa.
mento dos autos do inquérito civil ou das
--Art. _244. Privar a criança ou adolescente·
peças informativas, fazelldo-o fllii.dariJ.entalde sua liberdade, procedendo â sua apreenmente.
são sem estar em flagrante de ato infracionaf
§ 2n Os- aUtOs do inquérito ciVIl Ou das
ou inexistindo ordem escr:ita da autoridade·
peças de informação arquivados serão remejudiciária competente:_
_
_
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave,
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Supe(dois) anos. _
rior do Ministério Público.
Pãrágrafo único. Incide na mesma pena
§ 3'' Ate que, em sessão do Conselho Suaquele que procede a apreensão sem obser·
perior do Ministério Público, seja homolovância das formalidades legais.
_
gada ou rejeitada a promoção de arquiva~
Art. 245._ -Deixar a aUtoridade policial
menta, poderão as associações legitimadas
responsável pela apreensão de criança ou
apresentar razões·escrifãs Clu docunieritOS
adolescente de fazer imediata comunicação
que serão juntados aos autos do inquérit~
à autoridade judiciária competente e â famflia
ou anexados às peças de informação.
do apreendidõ ou à pessoa por ele indicada:
§ 4" A promoção de arquivamento será
Pena - de_lenção. de 6 (seis) meses a 2
submetida a exame e deliberação do Conse(dois) anos.
lho Superior do Ministério_Público. conforme
Aif: 246. Submeter criança ou adolesdispuser o seu RCgimenfo. - ~nte_ sob sua autoridade,_g~ªrda ou vigilân§ 5o Deixando o Conselho Superior de
Cia a vexame ou a constrangimento não auto~omologar a promoção de arquivamento, d~·
rizado -em-lef
stgnará. desd~ logo, outro órgão do MinisPena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
tério Público para o ajuizamento da ação.
(dois) anos.
Art. 238. Aplicam-se subsicliariamcnte.
Art. 247. Submeter Cfiança ou adole::.no que couber, as disposições da Lei n" 7.3'1-7
c~nte sob sua -autoridade; gUarda ou vigilàn·
de 24 de julho de 1985.
:
• cra a tratamento cruel;
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Pena ~ reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos.
·§ 1~ Se resulta lesão coiporal grave:
Pena - reclusão, de 2. _(dois) a 8 (oito)
anos.
§ -zo Se resulta lesão corpora·l g-ravíssima;
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos.
§ 3o Se resulta morte:
Pena- reclusão, de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.
Art. 24~. Deixai' a- autoridade compe~
tente, sem JUSta causa, de ordenar a imediata
liberação de criança ou adolescente, tilo~logo
t~nha conhecimento da ilegalidade da
apreensão:
·
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 249. Descumprir, injustificadamente. prazo fixado nesta Lei em benefício de
adolescente privado _de liberdade.
Pena- detenção, 6 (seiS) meses a 2 (dois)
anos.
Art. 250. Impedir ou emba,açar a ação
de autoridade judiciária, membro do Consetho Tutelar ou representante do Ministério
Público no exercício de função prevista iiesta
Lei.
Pena -_detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 251. SUbtrair criança ou adolesctmte ao poder de quem 8 tem sob sua guarda
em virtude de lei ou ordem judicial,- cOm o
fim de colocação em lar substituto:
Pena - reclUsão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é praticado
por ·motivo de reconhecida nobreza, o Juiz
poderá deixar de aplicar a pena.
Art. 252. Prometer ou efetiVar a entrega
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga
ou recompensa.
Pena- reclusão, de I (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
_
Parágrafo único. O-incide nas mesmas
penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.
Art. 253. Promover ou auxiliar a efetiVação de ato destirü1do ao envio de criança ou
adolescente para o exterior com inobservân·
cia das formalidades legais ou com fito de
obter lucro:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
t?rt. 254.- -O Produzir ou dirigir represen·
taçao teatral, televisiva ou película cinematográfica utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
·
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem, nas condiçõ~s ref~ridas neste artigo
contracena com criança ou adolescente:
Art. 255. Fotografar ou publicar cena de
sexo explícito ou pornoifáfica envolvendo
criança ou adolescente.
_~~na- redusão, de 1 (um) a 4 (quaÚ~}
anos.
Ar:. 256. O vender, fornecer ailida--Que
gratmtamente ou entregar. de qualquer for-

1516 Quinta-feira 26

DIÁRIÔDO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção I!)

ma, a criança ou adolescente arma, munição
ou explosivo.
Pena- detenÇão, de 6 (seis)-meses a 2
(dois) anos, e multa.

Art. 257.

Vender, fofnecer ainda que

gratuitamentet ministrar ou entregar, de

qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componentes

possam causar dependência física ou p-sí<:luíca, ainda que por utilizaç:!to indevida.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
Art. 258. __ Vender,_fo~necer ainda que
gratuitamente- õu entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente fágOSde estampido ou de artifício, excetó aqueles que pelo
seu reduzido potencial sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de
utilização iridevida:
Pena - detenção, -ue _6 (seis) meses a 2
{dois) ~o.s, ~multa.
CAPfTULO I!
Dàs infr8:ções adlriiriiStratlvas

Art. 259-.- Deixar,oníê'diOO,'p-rofessorou
responsável Por estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino fundamental, préMesocla
ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de
mausMtratos contra criança á adolescente.
Pena- multa de 3 (três) 'a 20 (Vinte) salários "de 'rbfáênCía~ ápticãndo-se o dobrO na
· -·- - -,-c- oreincidênciá.: Ait. '260. ·Impedir, o rf!spohsávet ou funcionáH6 d.e entiade de atendimento, o exercício ·dos direitos constantes nos incisOs II,
UI, VIII e XI, do artigo 123, desta Lei:

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários_ de referência, aplicando-se o dobro na
reinCidência.
-- ·
·
Art. 2ô1. Divulgar, total ou parcialmenM
te,' se:m' a·utorizaçâo devid~, por qualquer
meio de comunicação;'norrre·;. ato ou documento de procedimento poliCial, administraM
tivo ou judicial relativo a criança ou adolesM
cente a que se atribua ato infracional:
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) s.cilá·
rios de referência aplicando-se o dobro na
reincidência.
-§ to Incorre na mesma pena quem exibe,
total ou parcialmente, fotografia' de criança
ou adolescente envolvido em ato infracional,
ou qualquer ih.Istração que lhe diga respeito
ou se r~feria a atas que lhe sejam atribuídos,
de fonria ·a permitir sua indenfificaçáo ·, direta
ou indire'taménte.
· -§ 29 Se o· fato for praticado por órgão
de imprensa ou emissora de rádio ou televiM
são, além da pena previSta neste artigo, a
autoridade judiciária ·poderá determinar a
apreensão da publicação ou a suspensão· da
programação da emissora até por 2 (dois)
dias, bem como da publicação do períodico
até por 2 (doi.s) números~
Art. 202: DeiAar de apresentar ã autoriM
dade judiciária de sua residência, no prazo
de.S (cinco dias, como o fim de- regularizar
a guarda, adolescente t.razi_do. outra comarca

r

para a prestação de serviço doméstico, mesM

mo qu~ autoriza~-~ pelos pais ou responsável.
Pena ....:.multa de (três) a 20 (vinte) salários
de referência, aplicandoMse o dobro na reinci'dência, independentemente das despess de
retorno doadolescente._se for o caso.
Art. 263. Descumprir, dolosas ou culpo·
samente, os deveres ínerentesa·o pátrio poder
ou decorrentes de tutela ou guarda, bem asM
sim determ~nação da. a_utoridade judiciária ou
Conselho Tutelar.
- -Pena- multa_de.3 (três):a 20 (vinte) saláM
rios de _referência" aplicando-se o dobro na
reincidêncút.
Art. 26..4. Hospedar criança ou adolescente, desacompa-nhado dos pais ou responsável. ou sem autorizaçãg escrita destes, ou
da autoridade ju:dicíáriã; ep:t hotel, pensão,
motel ou congênere:
' Pena- muita de 10 (dei) a_5D (cinqüenta
salários de referência; na reincidência a autoridade judiciária _poderá determinar o fechaM
menta do estabelecimento até por 15 (quinze)
di.as.
·
Art. 265"' Transportar"criànça ou ac;!olesM
-cei:ite, por qualquer meio, com inobservâ,ncia
do disposto nos artigos 80, Sl e 82, desta
Lei.
·
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláM
rios de referência, aplicando-se o dobro na
reincidência.
Art. 266 ... Deixar o responslível_por diversão ou espetáculo público· de afixar,-em
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do
local de- exibição,. iilforinaçãcr destacadá Sobre a natureza da diversão ou espetáculo e
a _.(aíxa estária eSpecificada no certificado de
classificação.
P:ena- multa de 3 (três) a 20 (vinte.) Sa!á-·-nos de.referência, aplicando~se O dobro na
reincidência~

Ait. 267.-: -A~~n~ra;-,-Por-;~iO de. ~~unicação, peças teatrais, filines o.u cjuaisqúer
representações ou espetáculos, sem indiêar
os li_mi_tes de idade a que não se recomendam:
Pena- Multa de 3 (trêS) a 20 vinte salários
de referência, dobrada na reincidência, apli__ çável, separadamente, à casa de espetáculo
e aos órgãos de divulgação ou publicidade.
Art. 268. Transmitir, através de rádio ou
televisão, espetáculo em faixa de horário diversa da autorizada ou sem aviso de sua classificação.
Pena- multa de 20 (vinte) a 100 (cim)
salárioS de refrência na reincidêqci.a a autoridade judiciária poderá deterniinar a suspen·
são da programação-âa emissora té por 2
(dois) dias.
Art. 269. Transmitir, no todo ou em parte, através de rádio ou televisão, espetáculo
conSiderado inadequado pelo órgão compeM
tente.
·
Pena -multa de 50 (cinqüenta) a 200 (duM
zentos) saláriõS de referência,-ria reincidência
a autoridade judiciária poderá determinar a
suspe-nsã9 da programá.ção da emisSOra até
por 5 (cini::o) dias.
Art. 270. Exibir filme, trailer, peça,
amostra ou congêi:!ere classificado pelo órgão

Abril de 1990

compentente como inadequado às crianças
ou adolescentes admitidos ao espetáculo.
Pena- multa de 20 (vinte) a 100 (cem)
salários de referência, na reincidência a autoridade judiciária poderá determianr a suspensã_o do espetáculo 011 o fechamento do estabelecimento até por 15 (quinze) dias.
Art. 271. Vender ou lo.car a criança ou
adolescente fita de programação em vídeo,
em desacordo com a classificação atríbuída
pelo órgão competente.
Pena- multa de 3 (três) a 20 (Vínte) salários de referência, na reincidência a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimetno até por 15 (quinze)
.- - ·dias.
Art. 272. Descumprir obrigação_· éonsM
tante dos artigos 75 e 76, desta Lei.
Pena- multa de 3 (três} a 20 (vinte) saláM
riOs de referência, aplicandoMse o dobro na
reincidência, sem PrejuízO da apreensão da
revista ou publicação.
Art. 273~. Deíxar--o responsável pelo es·
tabelecimento ou o empresário do e.spetáculo
de observar o que dispõe esta Lei sobre o
·acesso de criãnça ou adolescente ã espetácolos e diversões, ou sobre sua permanência
e participação nestes.
PenaM Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários
de referência, na reincidência a autoridade
judiciária pOderá deteiminar o fehcam~nto
do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.
DISPOSIÇÓES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 274. A União, os Estados~ oS_.Mu·
nicfpios, no prazo de 90 (noventa) dias"contaM
dos da publicação deste Estatuto, elaborarão
projeto de lei dispondo sobre a criação ou
adaptação de seus órgãos às diretrizes da políM
tica-de atendimento fixadas no artigo 85.
-- Ait. 275". Ôs -cóni!ibUinÚ!s dô- Irrtpo~Ío
de renda poderão ab~ter da renda· bruta
100% (cem- por cento) do valor das doações
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional de Defesa
da Criança e do Adolescente, observado o
seguinte:
1-limitede 10% (dez porcento) da renda
bruta para pessoa física;
II - limite de 5% (cinco por ceri.l:o) da
renda bruta para pessoa jurídica.
§ 19 As deduções a que se refere este artiM
gO-Dão estão sujeitas a outros limitês eStabelecidos na legislação do imposto de renda,
nem excluem ou reduzem outros benefícios
ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade póblica.
§ 2~ Os fundos donatál-ios fixarão critérios de utilização das doações subsidiadas,
aplicando necessariãmtmte percentiUl pa!a
incentivo ao acolhimento, sob a forma de
gua~da, de cri~nça ou adoles~ente órfão ou
abandonado, na forma do disposto no art.
227, § 39, inciso VI, di COilstítillção Fedêral.
- Art. 276. À falta dos Conselhos MuniM
cipais de Defesa da Criança e do Adolescente, os registros. inscrições e alterações a
que se referem os artigos 86, parágrafo único,
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e '8:1, desta Lei, srão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer
a entidade.

Art. 277. Enquanto não instalados os
Conselhos Tutelares as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judi-

ciária.
Art. 278. O Decreto-lei n~ 2.848, de 7
de dezembro de 1.940, Código Penal, passa
a vigorar com as seguintes alterações.
I) Art. 121.
§ 49 No homicídio culposo, a pena é aumenta4a de um terço, -se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão,
arte ou ofício, O!J. se o agente deixa de prestar

imediato socorrO-à vítima, ri_áo procura diminuir as cõnsequências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
q\homicfdo, a pena é aumentada de um terço,
se o crime é praticado contra pessoa menor
de catorze anos.

2) Art. 129.
~ 7~ Aumenta~se a pena de um terço, se
o crime é pratiCado contra pessoa menor de
catorze anos.
4) Art. 213.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor
de catorze anos.
Pena- reclusão, de quatro a de. anos.
5) Art. 214.
Parágrafo único~ Se o ofendido é menor
de catorze anos.
Pena- reclusão, de trés a nove anos.
.Art. 279. _ O artigo 102 da Lei n" 6.015,
de 31 de dezembro de 1.973, fica acrescido
do seguinte item:
Art. 102.
6~) a perda e a suspensão do pátrio poder.
Art. 280. A Imprensa Nacional e demais
gráficas da União, da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo PodhPúblico Federal, promoverão edição populai do texto integr~ deste
Estatuto, que será posto ã disposição das escolas e das entidades de atendimento e dedefesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 281. Esta ler- entrará em vigor 90
(noventa) dias após 'Sua publicação'.
Art. 28:2. Revogam-se a Lei nn 6.697, de
10 de outubro de 1.979 (Código de Menores),
e as demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)-Em votação o art. 136 e seus parágrafos
destacados, pela rejeição.
Os Sfs:- Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Passa~se à votação das emendas.
Sobre a mesa, requerimento de destaques
que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 80, DE !990
Requeiro destaque para votação em separado da emenda n'! 12, apresentada ao Projeto
,de Lei do Senado n~· 193, de 1989.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. Senador Antonio Luiz Maya.

REQUERIMENTO N• 81, DE 1990
Nos termos do que dispõe o art. 374, inc.
XII. do_Regimento Interno, requeiro, para
votação ·em separado, destaque para a Emenda no 15 ao Projeto de Lei do Senado n" 193,
de 1989.
Sala das sessões, 25 de abril de 1990. J~mil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
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nições, e deverão respeitar os valores éticos da pessoa e da família".
EMENDAN" 10
Acrescente-se ao art. 78, o item V, nestes
termOs:
,
"Art. 78. E proibida a venda à criança ou
adolescente de:

....:.;, Éin votaçãá o requerimento de destaque

V- revistas e publicações que contrariem
o disposto nos arts. 75 e 76.

'paraa Emenda a~· 12.
_
Os Sts ..Seriadóres que- ó aprovam queiram
perriiilnecer'seritados. (Pausa.)
Aprovado.

Logo após ao art. 85, acrescente-se o úipftulo II, nes!e; termos:

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Em votação o requerimento de destaque
pa_ra ~Emenda no 15.
Os Srs. Sena_dores que() aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- As ·emendas destacadas serão votadas
oportunamente.
OSR.PRESIPENTE (Antônio Luiz Maya)
....:...._ Votl!Ç~~() em globo das Emendas n~ 5, 7
a 10; 13 e 14, 16 a 18; 20 a 22; 24 a 26 de
parecer favorável.
-- Os Srs. senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
_ -~ da~~O: ~s ~eg1:1inte~ .as ~mendas aprova~

EMENDA-N• 5

Suprima-se o inciso IV, do artigo 63, renu·
merando-se o inciso seguinte-.
EMENDAN'7
Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
Art. 73. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão programas com finafidades educativas,_artfsticas, culturais e informativas, adéquados ao público infanto~juye
!lil~ no horário recoJp,endado para essa faixa
~tád~. '
- cEMENDAN•S
Acrescénte-Se ao art. 75, caput, in fine,
a exptessã~-: "proibida a venda ao público
infanto~juvenil''.

O dispositivo ficará assim redigido:
"Art. 75. As revistas e publicações
contendo material impróprio ou inadequado a crianças e _adolescentes deverão
- .ser ·co_mêrCüilizaâas em embalagem la~
crada, com a advertência de_ seu contéudo, proibida a venda a menores de 18
(dezoito) anos."
EMENDA N'9
Acrescente-se ao art. 76, in fine a frase:
"e deverão respeitar os valores éticos e sociãis
da pessoa e da família". O dispositivO ficará
assim redigido:
"Art. 76. As revistas e publicações
destinadas ao_ público infanta-juvenil
não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crónicas ou anúncios de
bebidas alc6olicas, tabaco, armas e mu-

EMENDA N" 13

cÚíruÍ.o n
Dos Conselhos de Defesa da
Criança e do Adolescente
Art. São os seguintes os Conselhos de De·
fesa da Criança e do Adolescente:
I - Conselho Nacional de Defesa da
Criança e do Adolescente, vinculado à Presidência da ReppQ]jca e sediado .no Distrito
Federal;
II - Conselhos Estaduais de Defesa da
Criança e do Adolescente, vinculados ao governo estadual e sediados na capital do respectivo Estado;
JII - Conselhos Municipais de Defesa da
Criança e do;\doJescente, vinculados à prefeitura municipal e localizados na sede do
respectivo muniçfpio.
Art. O Conselho Nacional-de Dd6Sa da
Criança e dó AdOteSci::nte, o.s cÜl_ls~e!hÇ>~ ~s·t~
duais e os municipais são órgãos deliberativos
e .controladores da's ações de atendiffiento em
todos o.s níveis e se organizarão cõ~ ·o Objetivo de assegurar a realização da política de
proteção ã criança e ao adolescente prevista
neste Estatuto.
Art. Os membros do Conselho Nac_ioriãl
de Defesa da Criança e do Adolescente e.
bem assim. dos .conselhos estaduais e muni·
cipais serão 'iridicados pelo poder Público e
por associações religiosas e comunitárias, assegurada a representação paritária, -para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Art. A função de membro do Conselho
Nacional e dos Conselhos Estaduais e municipais de Defesa da Criança e do Aâoi6sCente
é considerada _de interesse J?úblico relevante
e não será remunerada.
EMENDA N''l4
Dê-se ao art. ·só a seguinte redação:
Art. 86. As entidades de atendimento
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e
sócio-edUcativos destinados a crianças e -adolescentes, em regime d~:
·
EMENDA N'l6
Acrescente-se no Livro II. Título I, Capítulo II, Seção II, após ao art. 92, o .seguinte
dispositivo, remunerando-se os demais:
Art. 93. Os planos de aplicaç·ão e as prestações de contas serão apresentadas ao Esta-

1518

Quinta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do ou ao Muniçfpio, conforme a origem das
dotações orçamentárias.
EMENDA N• 17

tes: ..o prazo", o dispositivo ficará assim redigido:
Art. 212., ...... ,, ................................. .

Suprima-se o art. 102 e acrescente-se ao

vm.

I I - em todos os recursos, salvo o de agraart. 95 o item
nestes termos:
vo de instrumento e o de embargos de declaArt. 95 ·································--~-~---- ração, para interpor e para responder., o praVIII- responsável pela prática de ato inzo será sempre de 10 (dez) dias.
fracional.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
EMENDAN" 18
- Votação- em -globo das Emendas n's 2 e
'Suprima-se o art. 116
6 de parecer contrário.
EMENDA N'' 20
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Dê-se ao art. 156 a segu"inte redação:
Rejeitadas.
"Art. 156. os·E-StadOs e o Distrito
Federal poderão criar varas especializaSão as seguintes as emendas rejeitadas
das e exclusivas da infância e da juven·
EMENDAN"2
tude, cabendo ao Poder Judiciário estaDê-se ao art. 35 a seguinte redação:
belecer sua proporcionalidade por núArt. 35. O pOdei' público concederá,
~ro de habitante, dotá-las de infra-e~
mensalmente, póf intermédio das entidades
. trutura e dispor sobre o atendimento,
govemameªtais c!e atendimento, um salário
inclusive em plantões.
mínimo per capita à famflia-que ac-Olher, sob
EMENDAN"21
a forma de guarda, criança ou adolescente
Introduza-se parágrafo no art.l59, suórfão ou abandonado.
primindo-se o art. 211.
EMENDAN'·6
O art. 159, como o novo parágrafo,
ficará assim redigido:
Suprima-se o caput"'do art. _7:i:e transforme-se o seu parágrafo Unico ·em artigo autó"Art, 159. . ...................•.... ,
nomo, nestes termos:
! - .... ,,,., .. ,,.,,."·'························
Art. 72. Ascriariças menores de 10 (dez)
11- ·············-·-··--·~···~ ............. .
anos .somente poderão ingressar e permane·
§ 1• ··········-·········-······~··~"~'"""""
cer nos locais de diversões e de apresentação
§ 2~' Em caso de infração cometida
ou exibição de .espetáculos públicos quando
através de_transmissão sirimltânea de rá·
acompanhados dos pais ou responsáveis.
dio oU televisão que atinja mais de uma
comarca, será competente, para aplicaO SR- PRESIDEME (Antônio Luiz Maya)
ção da penalidade, a autoridade judiciá-Votação· da submenda apresentada à
ria do local da sede estadual da emissora
Emenda no 1.
ou rede, tendo a sentença eficácia para
Em votação.
todas as transmissoras ou retransmissoOs SrS. Sendaotes que a aprovam queiram
ras do respecitvo Estado.
pennanccer sentados. (Pausa.)
§ 3" A execução das medidas poderá
Aprovada.
•
ser delegada ã autoridade competente
Aprovada a submenda fica prejudicada a
da residência dos pais ou responsável,
emenda.
ou do local onde sediar-se a entidade
que abrigar a criançi· ou adolescente".

EMENDA N"22
Supfima-se __do art. 161 a alfnea e, do §
1", que assim dispõe:
'"Art. 161. ............................... ,
§ I" ·················-·······················
e) a localização em lugar apropriado,
observando-se quanto às diversões, dis·
tância nunca inferior a 500_ (quinhentos}
metros de estabelecimento de ensino".
EMENDAN-'24
Suprima-se o art. 164:
EMENDA N'' 25
, Suprima-se o § 1" do art. 203 e dê-se aos
itens I e II do mesmo artigo a seguinte redação_:__
Art. 203. . ..................................... .
I - ao adolescente e ao seu defensor constitUído;
II -quando não for encontrado o adolescente, a seus pais o-u responsável.
EMENDAN"26
Acrescente-se,_ no item II do art. 212 entre
as palavras "responder" e "será", as seguin-

. A~t s:&.uin·t·~. ~-~-~~~0:~~-~~-~~:.~~-~~-~~-=...

II- identificar o recém-nascido mediante o registro de sua iffipressão plantar digítal e da impressão digital de sua
mãe, sem preju(io de outras formas normatiza.P.as pela autoridade competente.''
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- VQtaçáo da subemenda apresentada à
Emenda ng 19.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
- Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada
a emenda.
.
Ficam prejudicadas as Emendas n.s 4, 11
e 23, teõ.do em vista o· atendimento das mestrias pelas emendas e subemendas aprovadas.

É a seguinte a subemenda aprovada:
"Subemenda no 1 à Emenda n" 19:
1) No art. 130, acrescente-se a expressão
"não jurisdicional" entre as palavras "autônomo'' e "tendo"-.
2) No art. 131, I, acrescente-se a palavra
"direito" entre as palavras "nas ~reas de"
e ''educaçãp".
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3) No art. 132, dar nova redação aos itens
I a III, nestes termos:
I - reoonhecida idoneidade moral;
I I - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
lU- pelo menos 2 (dois) anos de efetivo
exercício na profissão ou atividade;

4) Noart.135, VIII;suprimii-aexpressáo
"ou pelo Ministério Público''.
5) Substituir o título do Capítul9 VI Dos Vencimentos-para ''Da Retribuição''.
6) Substituir a palavra "remuneração"
por "pagamento" nos arts. 138,_ § 2u, e 145
caput, §§ 2? e 3°.
7) No art. 145, § 1\ acrescentar~ in fine,
a expressão "ou emprego".
8) No art. 152, capnt; acrescentar;-entre
as. palavras "adolescente'' e ··ao Ministério
Público", a expressão "à Defensaria Pública"'
9)

Suprimir o § 1" d@ art. 1,5~. transformando-se o§ 2" em parágrafo único.
10) Dar ao art. 156 a seguinte red"ãção,
suprimindo-se os§§ }9 e .2~:
--

"Art. 156. Os Estados e o Distrito
Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da jliveritude, Cabendo ao Poder Judiciáiio estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-la:. de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento,
inclusive em plantões."
O SR. PRES.IDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Passa-se à votação da Emenda n~_12·, destacada, pela rejeição.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer se·ntados. (Pausa)
Rejeitada.
É a seguinta a emenda rejeitada:

EMENDA N'' 12

·Dê-se .ao art. 85 a ·seguiOte ret;Iaçaq: _
~" Art. 85._" A política de atendinlento efetivar-se-á mediante:
I - a criação de um conselho nacional e
de conselhos estaduais e municipais de defe~a
da criança e do adolescente, órgãos delibera~
tivos e controladores das ações em todos os'
níveis, asseguracla a participação popular pa·
ri!ária por, meio .de organizações representativas.
I I - a manutenção de fundos municipais
e· estaduais vinculados aos respectivos·conselhos de defesa da criança e do adolescente,
formados por dotações orçamentárias estaduais e municipais;
III- a criação e manutenção de programas esp~cificos, observada a descentraliza~
ção pplítico-administrativa;
JV:... a municipalização do atendimento;
V - a integração de·órgãos do Judiciário,
do Ministério PúblicO, .de Defensaria, da segurança Pública e da Assistênda Social em
um mesmO-local, sempre. que possível. para
e(eito, de agilização do atendimento inicia(
de adolesçentes;
VI - a conscientizaçâo e mobilização da
opinião Pública no sentido da indispensável
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participação dos diversos segmentos da ~ocie
dade;

VII -o entrosamento da~ entidades de
atendimento com as secretarias estaduais e
municipais de educação. cultura, sáúde e as-

sistência social, ou órgãos correia tos, visando
à criação de escolas, creches, centros de lazer·
e postos de saúde nas periferias das cidades
e nos núcleos rurais.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luíz Maya)

-

Em votação a Emenda n" 15 destacada,

pela rejeição.
Os Srs. Senadores que a aprOvam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitada.
A matéria voltará à Comissão Temporária
para a redação final.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N"'l5
Acrescente-se. após o art. 90 o seguinte
dispositivo. renumerando-se os demais.
Art. 91. As entidades governamentais gastando, no máximo, 10%- (dez por
cento) de sua receita com despesas de
pessoal.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Em virtUde da aprovação do item I, ficam
prejudicados os itens 2 e 3 da _?rdem do Dia.
São_ QS __s_eguinte_s os itens cujas matérias ficam prejudicadas:

-2PROJETO DE LEI-DO SENADO
N•· 255. DE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n"' 193 e 271.),
de !989)
Dis_cussáo, em turno único, do Projeto
de lei do Senado n'' 255, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro,
que institui o Código de Menores e dá
outras providências, tendo
PARECER. sob n•• 48, de 1990. da
-Comissão Temporária, pela preju~
dicialidade.
-lPROJETO DE LEI DO SENADO
N·· 279. DE 1989

(Tramitando em conjunto com os Pro·
jetos de Lei do Senado n"' 193 e 255.
de 1989)
Discussão, em turno único, do Pi'ójeto
de Lei do Senado n·' 279, de 1989, de
autoria do Senador Márdn Lacerda, 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-lhe nova
redação na conformidade da Constitui·
ção Federal em seu capírulo VII. arts.
226, § 3", e '227.- caput; 1Crido
PARECER. sob n'• 48, de 1990. da
- Comissão Temporária, pela prejudicialidadc. ·
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Há oradores inscritos.
Concedo a.palavra, pela ordem, e corno
Líder, ao nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAM!L HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem e como Líder.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, levantamento feito sobre o núme·
rode medidas provisórias encaminhadas pelo
Presidente Collor. ao Congresso Nacional
mostra que, em 40 dias, foram encaminhadas
ao Congresso 35._Se considerarmos sábados,
domingos e feriados, teremos 0,87 medidas
provisórias/dia. Sê exclulrrTIOs os Sábados e
domingos, teremos 1,296 medidas provisórias/dia.
Sr. Presidcnre. na Constituição votamos a
bicameralidade. No entanto, na prática, em
razão da enxurrada de medidas provisórias,
que nada têm a ver com urgência e relevância,
estamos no regime da unicameralidade. Ses·
sões do Congresso se realizaram no horário
das sessões-da Câmara e do Senado Federal.
Felizmente... hoje, já existe em estudo um pro·
jeto do Deputado Nelson Jobim, pelo qual
poderemos dispor de uma interpretação sobre o que é relevância, o que é urgência,
nas medidas provisóriaS.
Srs. Senadores. no dia 17 de abrii, o Presi·
dente da República reecHtou a medida provisória qUe tratava de proibir liminar em man·
dado de segurança. publicada no Diário Ofi·
cial do dia JR de abril. Porém, no dia 24
de abril, foi expedida outra medida provisória, revogando a publicada no dia 17.
Inicialmente, havia o problema das medidas liminares e, agora, estão inclusas.também
as cautelares.
_E o prazo? O que nos preocupa é que o
prazo é de trinta meses, exatamente o número de meses que o Governo declarou a
apreensão do dinheiro das cadernetas de poupança. O dinheiro aplicado ficaria confiscado
por dezoito meses e seria devolvid~ em doze.
Sr. Presidente, isso nos parece uma jogada
para que o dinhei~o não ~eja d~--.:olvido em
tempo hábil e não possam ser concedidas Iiminares, para que o dinheiro que lá está,
irregularmente, já_ que era um direito adqui·
ridO, constitucional~ seja devolvido à população que o teve confiscado.
Positivamente, não é possfvel que o Poder
Legislativo e o Poder Judiciário aceitem, tam·
bém, essa outra medida cautelar- está aqui
o nobre jurista, Senador Maurício Corrêa.
No início erain sóliminares, agorã já são cau·
telares; procura-se cada vez. mais diminuir
a ação do Poder Judiciário, como já se limitou
em muito, com medidas inconstitucionais, a
atuação do Congresso Nacional.
Tenho ditO reitefadiimente. que o Presi·
dente Collor de Mdlo foi eleito. dentro da
moldura democrática; não há de se negar,
teve a maioria dos votos-da ·população brasi·
!eira. Nós, que faz(amos parte da Frente Brasil Popular, da Campanha "Lula. Presidente
da República", tivemos tambt:m 31 milhões
de votos para sermos oposição, e aqui esta·
mos no nosso papel democrático de oposição.
Mas Sua Excelência quebrou, arrebentou a
moldura democrática quando, após ter jurado cumprir a Constituição, atinge os Poderes
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legalmente constituídos, quais sejam, o Judi·
ciário e o Legislativo.
Tenho insistido aqui, juntamente com ou·
tr:os companheiros, que o problema de o Sr.
Collor de t-.1ellp, cid~Qãp Çollor d~ Mello,
querer viver perigosamente é um direito que
lhe assbte. Mas, como Presidel).t.e da Repú·
blica, não tem esse direito, em razão de que
se algo vier a lhe acontecer ser criado um
clima de instabilidade institucional neste
País.
Lemos, hoje_, _que a sua genitora, que os
seus familiares estão fazendo um apelo à po·
pulação para que remetam cartas e apelos
patéticos ao Presidente, para que acabe esse
prOcesso de periculosidade nos finais dé se~
mana.
Isto é uma -prova inconteste, Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, de que não era habitual
no Presidente Collor de Mello tal comportamento antes" de" sua eleição, se o fôsse, a. sua
famma já estaria acostuin-ad<i, e itâo agora
preocupada, como demonstrou sua gcnitora,
ao fazer esse apelo, ontem, num encontro
de mulhere~ em São Paulo.
Sr. Presidente, a nossa preocupação e a
preocupação de toda a populaç;lo brasileira
está relacionada com um problema chamado
depressão, com um problema chamado de·
semprego, que nós não podemos admitir que
seja um custo_ normal, como alguns dizem,
erri _razão da grande inflação que existia.
E claro que I;iinguém aceitava nem desejava a_ hiperínflação. Temos repetido aqui,
quase diariamente ..quc- esse problema da inflação não foi gerado pela,<> bancadas de Oposição. Â. chamada. Oposição, a esquerda brasileira, nunca (oj (i.oyerno. Ela foi Gov_emo
com o João Goulart, que foi derrubado porque havia unia inflação num índice irrisório,
mas que serviu de juStificativa para que- fosse
apeado em 64. O motivo principal. e verdadeiro da sua queda. era a reforma de base
que se desejava implantar naquele momento,
exemplificando a reforma agrária. Em 64, o
grande problema era o problema rural. E em
razão de não haveoido realizada a reforma
agrária naquela époCa, hoje temos um sério
problema rural, e um l)laior problema urba·
no, com as grandes capitab inchadas.
Sua Excelência o Senhor Presidente daRepública declara que o Plano veio para mitigar
e melhorar as condíções dos descamisados
e dos descalços. Ora, os primeiros a serem
atingidos foram OS deScalços, foram os trabalhadores da construção civil, desempregados
violentamente. E, agora, n6s estamos vendo
que os empregados, em razão das dificuldades de manutenção do _emprego, estão aceitando redução dos seus salário~. Mais uma
vez a classe trabalhadora e a classe média
pagam os cfeito!f dos planos mirabolantes
deste Pais.
Sr. Presidente, é constrangedor ligar um
canal de televisão e ver empregados de fábri·
cas em São Paulo fazendo assembléias para
decidir se aceitam ou não a redução de. salários. O que nós estamos vendo? Inúmeras
indústrias- e aí no m.:io ã indústria automobilística - a darem férías coletivas.
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Alardeia-se que as torneiras estão sendo
abertas, mas esse problema de abrir torneiras
me parece que ,não é de economistas, mas
sim de manobreiro. Essas manobras no campo da agricultura já estão atrasa:das, e a informação que se tem é de. que não houve o

crédito para o plantio do feijão e que faltará
safra de feijão.

Demagogicamente, querendo_ vender as
mansões, colocam um cartaz:
"Vendem-se imóveis impopulares para serem construídos im6veis populares". A pes-

soa quer Vender o produtQ e declâ.ra-o impopular. Até a mais simples regra do marketing
nega esse tipo de propaganda.
Sr. Presidente, quem é q'!le tem os·dólares

necessárícis para comprar as tais mansões?
Só alguma emba_ixada de país árabe, do programa do petróleo. E aquelas mansões ficarão sem comprador, não tenho dúvidas, durante muitq teJ;llpO, até qqe~ com várias faci_lidades, possam ser adquiridas por alguém.
A campanha que difa.ma os funciOJ?-ários
púl:>licos é algo impressionante. Que os maus
funcion.ários sejam delD;ifidqs, pinguérrl ~qui
discor,da;, que os funcjon~riQs. que estão acumulando indevidamente empregos tenham
de escolher um apenas, ninguém discorda.
Mas, Sr. Presidente, milhares de famílias, de
um momento para outro, viram-se desamparadas, corp. o seu chefe, exenlplar funcionário, ~er encostado enl raZão dé o Goveino
~e'solver_ m.lnda! Uffi; pcic?(e, itcab~nd_O coffi
m,útneras empresas, b_ancos e uma séríe de
entidades colocadas dentro 'do' pacote. On.tem, o &efládor 11auríCi9 c,O~rêa, aparí:ealld~
o S,enaqor Hu~berto Lucena, disse que milhares de funcionários-eStãO desempregados,
no Distrito Federal. Sem contar os desempregados ~a construção. civ:il, podemos citar o
que lemos ontem, de que em São Paulo, na
famoSa Fiesp, -773 empi"e-sâricis declararam
cJue'não têm como pagai Os seus funcíonárlos
e qUe haverá demissõês
massa, inexoravelmente.
Sr. Presidente, tenho-dito, reiferadamente,
que .nós torcemos para que tudo dê certo,
porque não somos daqueles.que desejam mal
ao nosso País. Mas, como nos outros planos,
a classe_ trabalhadora e a classe média é quem
paga, agora também, o preço destas medidas
que estão sendo tomadas.

em

O ·sr. Mário Maia -. Peimite
aparte?
O SR. JAMIL HADDA.D prazer.

·.y,

V~

Ex• um

Com muito

O Sr. Mário MaiaEx-• coloca em
evldéncia a parte visível do processo recesSivO
que nós já estamos vivendo. Eu queria, nesta
oportunidade, colocar em evidência a parte
invisível, não apenas daquela atividade chamada não convencional, mas daquela que
ocorre nos adentrados do nosso País, principalmente na Amazónia. Fiz um pronunciamento aqui no Senado, na segunda-feira, encaminhei outros na terça-feira e agora estou
pretendend-o 'fazer outro, se houver tempo,.
aliáS, agora já de agradecimento, por ter sido

E o que ocorre é que, inclusive, ouvi declaatendido nessa emergê~cia, por ter' mesmo
precariamente, o nosso gritq daqui ter chegarações do Presidente da Companhia Siderúrdo aos ouvidos da corte. Mas, nobre Senador,
gica,_do seu novo Presidente de que o hospital
na Arriàiõnia está ocorrendo um fato que~
da CSN vai Ser entregue ou à Prefeitura ou
se não tomarem providências enérgicas·neste
ã iniciativa privada.
~
Conheço-o, é um hospital Padrão, que
momento, as cidades começarão a ser assai·
atende a toda aquela região, que __tem convêtadas por uma migração da floresta em sua
direção. A Amazônia, de uma maneira g_eral,
nio com o lnamps, um hospital em que: temos
um alto padrão médico, testado, no atendiespecialmente o meu Estado, vi v·~ o processo
económico -do extrativismo, p-dnCipalnienie
mento ao pessoal da Companhia Siderúrgica
Nacionare a tOda a pOpUlação de VoltaReo _da borr,acha e das oleaginosás.- especificadonda.
mente a castanhã..:d-o-Brasíl, ântiga ca.St<inhaMas, ontem, ouvindo um· analista econ6do-Pará. Pois bem, com essaS mt:didas, prinniico da TV Globo, eJe declarava que o Gocipalmente 3. Medida Provisória il" 154, a in·
verno ---'- e é público e notório - concOrda
dústria peSada àã bôráicha, chamada iildús_tria de pneumâticos, dominada pelas multinaque 40% das ações sejam de capital estrancionais, pai-Ou de comprar a borracha naciogeiro. Quem tem 40% de ações, automaticamente, tomou conta da empresa.
·
nal. Então, há cerca de trinta e poucos dias,
Nós que vimos na:scer a Cm;npanhia Sidea indústria brasileira não compra um grama
rúrgica Nacional, e depois se transformar ri esda borracha nacional, a borracha nativa, o
que significa, riobré-Senadoi, que· os serinse gigante, que ei!_~iqu~c"eu _o· s."eto.r_J.ri.Vado
gueiros,· ós ·seiingalistas e os usineiros, que
com suas chapas para a indústria automobilística, vendidas a preçOs aviltantes, vivesão os elos da corrente prorlutiva da matériaprimá da extração do látex, estão imobilimos, neste momento, a possibilidade Oe ésSa
zados, i o que sofre maiS é -aquele .operário
empresã ser prfvãfi:Z-ãaa. E tudO se ·íéz· para
que fosse sucateada, porque, hoje,_.ela é defida mata, o extrator da borracha, o seringueicitária, em razão de uina sétle i::le problemas
ro, porque ele que tem que transformar imeque se apresentaram _precisamente para posdiatamente o seu produto, o látex, na coopesibilitar sua entrega· ao' capitál internacional
r~tiva, ou na porta do seringalista ou do interpor preço realmente aviltante.
' mediário, em produto para sobreviver nQ diaa-dia. Acontece., oobre Senaóor_, que ely n~o . Estou .d~ri.do. aPenas_ ~m exemplo dp ·qUe
-está comercializando a sua borracha, produpoderá vir a ocorrer com a desnacionali:zação
zida diariq_m~nt~. E;ntão, ~s~á uma verqad'rira
~o~t~l: ~traV~s da. privatlzação' das "noSsaS emcatamidad~, e::;tá havendQ fome, est,á h,avenpresas estatais.
·
do grande necessiQade, e o Governo develja
sf .· Presiderite,. Srs .. SenadOres-, -voltando
tomar providências enérgicas c<?m sup-rime;nao_ mo,te !ni~i<ll de.· rpeu Pro'núOéianientO, "o
to de recursos econômicos;_e hoje foi assína?a
Copgresso teve que se transformar, tivemos
uma portaria, a nossa solicitação, de correção
que parar os trabalhos da Câm·arã e dó Sena. do preço de borracha que havia sido aviltado
do para votar as medidas provisórias remeem cerca ·de 20%, rebaixado, desfavorecendo
tidas em urna enxurrada pelo senhOr Presi,_os produfores da borracha nacional. EntãO,
_ct:ente"da,R.ep_ública; <j_ue, erri 40diis de Goo pleito que nóS fiZemoS, e foi âte!ldid.o,"fói
vem"o, já rerileteu 35 medidas. Na rea1idade,
de se v9lta,r a,'o tâ.belamentO ailteriof, mas
nãO fói Sti'a -EXá:lência o primeiro ·a 'adotar
assim mes~o: s'ãó ~qú~nti'as ÍriíS~ríaS qUe náo
esSa riorma; isso' já" Vinlia dO GovernO José
chegam ,a ull!- plário m(nimo p~ra um serin- ··sarne)': MaS il8.o é possível que contínúemos
gueiro . .M;a,s issç não é s~ficiente, nesse mo- . ~cei~antlo projetas, medidas provisórias que
mento de emergéncia_há_qu~ o GoVerno tonada têm de urgente, nem de relevante, e
mar providências enérgicas, arranjar dinheique nos impeçam em razão da falta de tempo
e financiar os prOdutores do se"ringal; o-Serin- já que as sessões foram marca.das para
gueiro, o intermediário, o Seririgalista e os
o horário normal de funcionamento da Câmausineiros, para imediatamente comercial_izar
rà -dos DeputadoS-e do Senado Federal essa borracha, não" Podendo comercializar
de cumprir' com as nossas obrigações, tanto
com a indústiia, 'têm elis que cOmercializar ·regim_ent:almente. _oi.Laoto como de acnrd(')
com o' GOvemo,.pi:irã atiVãr essa eConomia
·o qlie a ConSdtuiçãÕ Pr-~~-e~it~a:-a-· bi~~
que está_ sendo um-caàs. De inodo qu,e, V.
merali:dade.
· Ex• ao a\)prdar a sitUação e.conómíc"a do País
Eram essas, Sr. Presidente, as considerae dizer que está em recessão franca, acho
ções que queria fazer neste momento, espe·
que a Ainaiônia já entrou em recessâo e carando que o proje~o de autoria do Senador
. minha para uma- depressão aguda e caótica,
Nelson Jobim sobre as medidas provisórias
se não forem tomadas providências enérgicas
possa ser aprovado o mais· breve possível no
imediatamente.
Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.)
-- O-SR. PRESIDENTE (Antônio i.'liii-Maya)
O SR~ JÃMIL HADDAD- Nobre Senador
-Muito obrigado, nobre Senador Jamil
Mário Maia, devo receber hoje uma docu·
mentaç~o sub~tançial a respeito da CompaHaddad.
nhia Siderúrgica Nacional que, para nós, é
Concedo a palavra, pela -ordem de inscrium marco de brasilidade,_ porque ela foi a
ção, ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
p~rn6ira ipdústria pesada instalada neste
País. Sua mscalação se deveu ao fato de o
S. EX!' não está presente.
Brasil ter participado junto aos aliados na
Cç)ricedo palavra ao n-Obre Senador Juta·
hy Magalhães.
II Guerra Mundial.
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O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-

BA. Pronuncia ci seguint discurso.) _- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na minha vida,
sempre tive a preocupação de afastar de mim
qualquer sentimento de inveja. Mas há um
fato que me faz sentir inveja nesses momen·
tos, cOmo o de agora. Invejo, Sf. Presidente,

aquele poder de oratóiiã-qUe tinha, no passado, Carlos Lacerda; invejO a oratória- de
Afonso Arinos; sempre invejei a oratória de
Prado Keily, de Tancredo Neves, Tarcílio
Vieira de Melo; a força, os argumentos e
'o _convencimento da oratória de um Paulo
Brossard, de_ um Jarbas Passarinho e, hoje,
também de vários colegas que têm assento

nesta _Casa. Sr. Presidente, eu gostar~a de ter esse poder para tratar desse assunto que trago, agora, ao exame_ e análise_dos nossos companheiros. J;)igo, francaQlente,_que teriho andado preocupado.

Sr. Presid~nte ,.S.rs. Senadores~ vez por outra, de tempos em tempos, a sociedade se
rebela ç:ontra o Estado, às vezes contra o
excesso de Estado, como temos assistido, no
mm19Q inteíro, ria últiffiã década. Já na Idade
Média, abundam ps textos condenando o tirano, fio Sendeiro doq\Je viria a ser, nos tempos
mc;Jdemos, a razão critica do Estado. Santo
Agostinho, pqr e:xemplo, costumava dizer
que. a difercrnça eptrC? o I;stado e um baTido
de lad~ões é que o primeiro se instaura Pelo
espírito de justiça.O Direito Natural viria,
mais recentemente, consubstancia_r os primórdios da cidadania, enaltecendo o valor
autônoino do indivíduo como centro de direitos e ~ev~res .. Ç>utro acrésci~o Signi(icatiVo
de direitos ocorreu no êerne da Revolução
Fráncesa, com a Declaração dos Direitos do
Homerri que, afinal, o consagrou-, não apenas
como protagol:tista errãtíco de urri destino,
mas uin.' ente que o faz como c·o:autor de
suaS cirCu'nstâncias: CirCunStâi:tciás-que ocOlocanl, aliás, perante_a socie~ade e o_pr6p_río
Estado, como vítíma de désigualdade e sufedirilidas.
postaS 'injUstiças· qtie- devemIndivíduo_, sociedade e Estado compõem, assim, uma cadeia de relações e inte!açOes que
se potenciam em conflito, na medidã em que
as expectativas de cada um e_xplodem no bojo
das infinitas possibilidades de realizilção dos
respectivos desejos. O Estado jUsto -seria
aquele capaz de propiciar não apenaS a realização da expectativa de direitos do um, mas
do outro, vale dizer da sociedade organizada
sob critérios cada vez mais a. finados e, portan·
to, conflitivos. Não será difícil, então, dC:scotbrir que a construção deste "nirvana" é. um
verdadeiro enigma, à espera de que a instán·
cia política da s9ciedade, e seus representantes o decifrem ao longo de uma praxis
permeada de armadilhas. Estas armadilhas
são, às vezes, armadas pela sociedade contra
. o Estado, às vezes de setores da sociedade
contra outros e_ contra setores do Estado_, outras do Estado cor :ra os indivíduos e a sociedade, numa comb: .ação imensa de possibi·
lidades onde eventualmente sobrevivem anede liberdade e seus defensores, como tios
regimes totalitários.

ser

Estas questões vêm ã tona por duas razões
coi::tjuO.tura,is-: está se criarido um clima, no
Brasil, de aversão ao Estado e se procurando,
nes.ta ·atmosfera poluída de simplificações
grotescas_- verdadeiras armadilhas para
aprisioriar O:proCesso de construção da cida·
dania do homem brasileiro- expor algumas
de suas insfjtli1çór!.s à e;tecração Pública.
Refin)-me- particularmente, às tentativasde cónstrangà O Poder Legislativo. Vê·se
que, em certos meios de comunicação e em
alguns programas, a crítica .aoS desvios ao
Legislativo estravasou o mero dever de informar para se__transformar numa mensagem de
desapreço à instituiÇão parlamentar.
Um_ progi'ama de audiência riaciOnal, ontem, (dia 24 de abril) chegou às raias da histeria, destacando exclusivamente o banal e o
pitoresco de algumas Casas Legislativas e
seus membros para achincalhar o conjunto
em que estão inseridas e a que servem.
Outrora, como resultado de uma situação
de grave crise social, incendiou-se q Reichs·
tag e se deitou a culpa sobre um inocente
a cujas idéias se pretendia atingir e culpar
pela crise.
E agora, no momento em que o Brasil está
ainda traumatizado pelas conseqüências do
plano mais brutal de aperto monetário de
que se tem notícia no Mundo - O Plano
Brasil Novo - procura-se, no Legislativo,
um riovo bode expiatório para as mazelas da
crise.·
. -Ora; é 6Vide"nte que e-Stamos diante de uma
campanha orquestrada por alguém, por algUm ~rupO de interesS_e da s.ocieda_de ou do
próprió Estado, contra o Poder Legislativo.
Alguém está se sentindo ameaçado pelo que
este Poder representa, e_xpressa, ou simplesmente reverbera. Está se sentindo em guerra
contra o LegislatiVo e COmeça a pontilh.ar o
caminho do reconhecimento com os mata. buri-os da simulação. Illca_utos,_aí troPeçarão
os que acreditam que tais-campanhas e "notídas" pretendam apenas co-nsertar o erro.
-É certo que o País necesSita· cohsertos. Ê
:certo- que o· Estado brasileiro tem que ser
reformad() . .é_ certo que o Legislativo pode
ser aperfeiçoado. __
_
Mas não é certo sitiar o· Legislativo como
centro de descalabros condenáveis, evitando
propositadamente situar os desvios no contexto do funcionamento regular destas Casas.
Por que estará_isto ·oc011'e'il~o?
Quem e·staria intere~sadO em fclir tão profundamente este núcleo, por excelência, do
pro~esso de legitimação do Estado que é o
Pod~r Legislativo, que dele faz parte e que
faz daquela a sua função estratégica. Leis para quê? Leis para impor ao Estado o cumprimento de expectativas da cidadania, leis que
mantêm o jogo de expectativas no campo normativo, impedindo o risco da desilusão, cuja
maior expressão é a frustração pela passagem
do tempo. Alguém já disse, a propósito, que
"a expectativa normativa, tanto quanto a cognitiva, produz uma garantia contra a passagem do tempo, desiludindo a expectativa da
simples passagem do tempo"- (Têrcio Ferraz Sampaio, ln Voto e Representação -
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~ev. Política _da Fundação .Mil~on Campos,
n" 8, 1978).
A ferida que se produz contra o Legislatfvo, portanto, não se esgota· no anedotário,
!l~t!l se extingue. na informação .entre o emiS~
sor e o receptor; ela alcança o outro simbólico1 o desc;onl;lec!do, .o anÇn;imo, a opinião
pública, o controle democrático gu·e se ex:erce
pdo voto. Ela frustra expetativas e jorra desesperanças. Quem estará, neste País, interessado em semear desesperanças?
Nós, do Legislativo, temos enormes· falhas
e deveríamos lutar para demohstra"rmos ndssa preocupaç-ão com ·o" cunip"rilnehto de nos·
sas obrigações Qe legislador~s.·
É constrangedOr; principalmente quando
campanhas orquestradas e muitas vezes injustas são feitas contra nós, parlamentares, ajudarmos, mesmo com a melhor das intenções,
nessas críticas.
Para mim, o-maior pec~do noss<? é não
conse-guirmos legislar pela ausência de mui·
tos.
Inco-ntáveiS são· os projetas de 'autoria de
Deputados ·ou 'seóadoÍ'is q'ue 'não são apre·
ciildos devidamente. Muitas Sao as nossas
propostas para atender aos dítámes cOnstitu·
cíOnais de regUiament"ar a Cons.ti~uiÇão e que
não têm solução. No Senado~ ainda temos
tido condições de reunirmos a maioria para
votar as matérias, mas, inquestionavelmente,
está havendo dificuldade de reunir a maioria
dos Deputados,'p'ara OCongressO Ie~islar devidamente em asSuntos de sua iniciativâ.
No exame das Médidas ProVisóriaS,- tivemos, em plenário; Um número expi'e'ssiVo de
Deputados e Senadores, inclusive nO finí de
semana. Por que não- Conseguimos 'reàiizãi
este mesmo esfOrço para projetas de nossa
iniciativa?
Quando condenamos o Executivo por estar
legislando através do abuso de Medidas Pro·
vis6rias, não podetnos dar razão aos ·qlle dizem que isto' é neceSsário devido ã no~sa
omissão.
·
Não se diga que a_ assistência às bases impede a presença; É lógico que esta: assiStência
tem que ser dada, mas, mesmo com todas
as dificuldades e razões apresentadas, muitos
são os dias em que o m1mero de presenças
anotadas nas portarias é muito :;uperior ao_
m{nim-o necessário"_p_ara as votações. Por qu_e
não ir ao plenário para votarmos? Por que
não comparec_er às Comissões, que hoje podem decidir, em caráter terminativo, para· dar
andamento aos projetas de iniciativa dos parlamentares?
.
__
' _ -_
Ê necessário· dai- rria-is atenção às noss~
próprias propostas e, principalmente, haver
um maior desejo de participação, não deixando: para as lideranças o poder de decisão,
porque o Colégio de Uderes não tem dado
vazão 'às nossas propostas, que dormem nas
gavetas de Comissões e Gabinetes.
Temos que reági_t Contra ~sta idéia que faZem do~ partidos, dos políticos e do Congresso.
· ·
Nossos erros não podem ser explorados
com o sentido de ferir a Instituição. Não há
demoCracia sem Congresso. Com to·dos os
c
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excessos porventura praticados, os gastos
com o Legislativo estão muitfssirrio abaixo
dos desperdfcios e desvios ocorridos em outras áreas.
Meus Srs. Pares,_sejamos honrados e não
apenas sérios. O homem honrado é um homem levado a sérío e não apenas sério; é
um homem que, antes de parecer honesto,
é honesto.
Pode parecer uma filigrana, mas não é.
Uma autoridade públíca é levada a sério
quando enfrenta os problemas de seu país
até às suas raízes para aí corrigi-los com determinação. Ser levado a sério não significa fazer

da opinião pública o motor da história, numa
frenética "produção" de eventos capazes de
virar manchete. Mas, ãs vezeS, até o contrário, ter a coragem do poeta para ficar só diante da imensidão do mundo. A solidão, diz
Mário Quintana, poeta sábio das fronteira~
desta vasridão, "não é problema, é solução",
Em política, às vezes, ela é a verdade que
se interpõe às ficções. Alguérii tem que intei~
por ao frenesi moralizaaor o critério das instituições. Não se pode admitir que as intituições sucumbam com o fim das mordomias,
da corrupção administratíva e dos desperdícios públicos.
Tem o Presidente da RepUblica todo o respaldo não só da opinião pUblica, que tanto
cultiva com suas peripécias, como do Congresso Nacional, que acaba de endossar suas
mais ousadas propostas de reorganização da
eco.nomia nacional. Tinha ele, aliás, o imperativo de fazê-lo antes que a Nação fosse engolfada pelo pânico inflacionário. Cumpria,
neste sentido, o Congresso Nacional, com sua
e~tratégica missão de legitimar um pacote que
vmha endossado pelo ma-ciço apoio da opinião pública, fortalecendo, neste processo.
os direitos constitucionais e a nascente democracia entre nós. Mas poderia ter sido diferente: o Congresso Nacicirial poderia ter alterado mais profundamente o Plano Brasil Novo. Isto até quase ocorreu, não fora a divisão
do PMDB e a derrota do Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória 168, de autoria do Deputado Osmurido Rebouças. Não
ocorreu. Mas poderia. E isto teria sido perfeitamente legítimo, porque o proce-sso de legitimação do Estado, como instância suprema
do pacto - entre nós.- não se esgota nas
eleições diretas à Presidência da República.
Ele tem aí sua origem,.-pcr-passa ·o respeito
à Constituição e se realiza em processo mediante a participação ativa das instituições
do Estado e da sociedade na elaboração e
ayaliação das políticas públicas. Düinte deste
dilemático esforçci, -percebemos que não se
trata apenas de eleger um Presidente para
chegar à Democracia. Há que se erigir, além
disto, um Estado de Direito no amplexo de
suas vertebrações jurídicas e sociais e saber
venerar cada uma delas como um conjunto
de fundações indispensáveis à convivência
democrática.
Tem ai o Legislativo um decisivo papeL
É ele uma das ligas mestraS da legitimação.
que ainda teima. em nosso País, em se cir-

cunscrever aos "anéis burocráticos" da cooptação do público pelo privado.
Não sei a,o certo. Mas temo que as campanhas de _"moralização" das Casas Legislativas, que "tanto escondem este papel, em seu
cotidiano exercício por homens públicos que
fizeram e fazem de seu lida um sacerdócio.
precisamente em oposição a líderes de alu~
guel, que são os mais ausentes, omissos e
venais, pretendem atingir ao que _chamei de
"legitima-ÇãO em processo", qUe é o OOmpJC-mento natural das eleições à Presidência da
República. Temo ser uma armadilha, como
dizia, armada para aprisionar líberdades arduamente_ conquistadas pelo homem brasileiro, cristalizadas não apenas na Constituiç~o vigente, inas na ampla liberdade de orgamzação e representação políticas, hoje presentes no colorido d_e bandeiras que têm assento no Congresso Nacional.
O Sr.__AfO-nso Sancho- Permite V.
um aparte?

Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer, Senador Afonso Sancho.
O Sr. Afoilso Sancho- Podemos classificar
o pronunciamento de V. Ex• nesta tarde, de
antológico, porque aborda, pr()fundamente,
o prOblema que, oiitem. fof retratado com
tanta avidez pela Rede Globo. Realmente",
eu assisti apenas a 2/3 do programa, mas deu
para ter vergonha de ser político, porque realmente há necessidade de _uma maior compreensão;_· de um mãíor respeito dos nossos
parlamentares, estaduais ou municipais, porque naquela execração com que a Rede Globo levoU à Nação Brasileira aqueles fatos,
de qualquer maneira, embora tenha exposto
um Poder desarmado, como é o nosso, existem algumas raz6es que nós, homens de bem,
. :opod~mos concordar. Parece-me que querem tr8.nsrormar _O [egíslativo estadual e -municipal, em mercado e não em idéias de trabalho e significação para a comunidade. De forma '!ue, Senador Jutahy Magalh_ães, o pronunciamento de V. Ex' é digno de ser ouvido
e lido pelas nossas câmaras municipais épela-s
nossas Assemblé_ias para que proCurem compiC:Cndei' qüe não eSTaffiOs nO fim do mundo.
Não estamos passando a última ponte. É preCiso ·ter m~i~ -tOJefâOCia, é preciso ver que
nã"o é com aquele exibiciónisrrio, Com aqUélas
mordomias acin.tósas qu-e se Yai Construir u·ma
democra:i~__ e~ nosso País. Mu~t?_?brigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Senador Afonso Sancho, não assisti ao programa
de ontem, mas tive o relato de uma pissoã
de confiança que o assistiu integralmente. Eu
tinha um compromiSso que nã'o podia deixar
de atender.
Entendo, Sr. Senador, que nós temos falhas telliveis~ Aqui no Senado, na Câmara,
nas Assembléias, nas Câmaras de Vereadores. Mas o que se_ fez ontem, pelo que sei,
foi uma caricatura da nossas realidade, dos
nossos pecados.
Porque fui Vereador, Sr. Senador, em um
monicfpío aa Bahia. E não posso aceitar que
se generalizem os erros de alguns, esquecen-
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do-se daquilo que muitos milhares de vereadores fazem de sacrifício por este Brasn. Há
inclusive, muitos vereadores que, em muni:
cfpios sem estradas, sem meio.S de comunicação, viajam, muitas vezes, à noite, a cavalo,
para chegar até às Câmaras de Vereadores
para exercer o seu mahdato.
Não posso julgar todos os Deputados Estaduais do nosso País culpados pelos erros e
al;l_t,r.~os de aJguns. Não posso condenar os De. putados Federais_ e Senadores pelit oritissão
de muitos, aindã-inais quarido vejo o trabalho
dQ~ -~e!_ladores aqui nesta Casa, que não é
divulgado de maneira nenhuma ... Se V. Ex~
procurar em qualquer meio de comunicação
o que é feito aqui no Senado de ação parlamentar - não digo de ação política -vai
ver que raramente sai uma linha no noticiário
de algum jornal. Então, como nós vamos ser
julgados pelos nossos eleitores por nossa açáo
parlamentar? Aqueles que aqui mais se dedicam, são os mais sacrificados eleitoralmente,
porque são sempre considerados omissos em
- -suas bases~Quando falo em trabalho nas bases não
JustifiCo a ausê.llCia f)ermanerite de m'uitos
que alegam como razão a necessidade de estarmos junto_às bases. _Os dois trabalhos podem ser executados._
_
A meu Ver, quando somos eleitos, a nossa
primeira_ obrigação é es~ar~os presentes '(loCongresso Nacional para legislar. Quando faço este trabalho, procuro fazê-lo em defesa
!J-á~ tailfo_ das pessoas que aqui estão, mas
-principalmente em defesa da Instituição como poder. Faço-o certo de que temos muitos
patrio~as t_rabalhando na política do Brasil.
Quando vej9 essa campanha dirigida, sem
saber as suas intenções ~ francamente não
consi~o. ~ão c~ego a: defini-las - percêbo
o pengo, mcl.ustYe_, de_que todos os políticos,
em breve não tenham mais condições de an~
dar na~ ruas de nossa terra. Há, hoje, uma
campanha terrível contra o político, contra
o parlamentar. É uma desmoralização completa e absurda de todos _os parlamentares.
E, quando levanto a voz, aqui, digo que estamós enfrentando uma parede. Não sei se tem
.reper~ussão o que falo. Por isso, disse que
invejava e invejo, ainda hoje,_todos aqueles
que têm o poder fie. convencimento que não
tenho. Pelo menos, tenho a consciência da
necessidade de se dizer alguma coisa para
teqtarmos evitá-lo, se isso for realmente um
tra.ba1h0 dirigido para quebrar a força desta
In~tituição que deve ser respeitada, porque
sem ela não existe_ __democracia.
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES•- Ouço•
o Senador Aureo Mello, com prazer.
O Sr. Aureo Mello- Senador Jutahy Magalhães, quando V. Ex~ iniciou o seu discurso,
falou lamentar não possuir a eloqüência; a
força e a vibração tribunfcia de um Carlos
Lacerda ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - ... ou
de um Afonso Arinos, a quantos pronuncia-
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inentos assisti na antiga Câmara dos Deputados, no Palácio Tliadentes.

O Sr. Aureo Mello- ...ou de um Afonso
Arinos, ou ainda, acrescentaria eu, de um
Fábio Lucena e de _ou~ros tribunos que ocupa·
ram estes microfones e aqui ma-nifestaram

o seu pensamento e a sua fé no regime- democrático.

~ngana-se

V. Ex•, suas palavras têm

o mesmo eco e a ~esm~ profundidade desses
colegas ilustres que fulguraram e clarear-am
esses mj._crofoÍles e est~ recinto, e o~que V.
Ex~ está dizendo é, sem dúvida atgurila, uma
verdade pi"ofundâ, que abala, sensibiliza e
comove a todos nós. Há um trabalho vesano,
um trabalho verdadeiramente de térmita! in-

fatigável, objetivando corroer e solapar'as

das pela administração"atual, pessoas que têm
-verdadeiro horror a políticos. Pessoas do povo que não podem. sequer, oUvir falar num
Vereador, num Deputado, num Senador,
num Parlamentar, sem ter a senSàção de que
se está falando em uma pessoa ardHosa, sempre planejando saltos pá:fa prejudicar acoletívidade. Entretanto, esta não é a verdade.
E é preciso que este Congresso saíba reagíi,
divulgando-se condignamente, saiba se dirí·
gir aos órgãos de imprensa e .de comunicação
curem restabelecer a verdade, para que amanhá não vivamos na época 'da mentira, no
fastígio da inverdade, dando enseío a que
aquelas antiga!i palavras de Rui Barbosa te·
nham foro de autenticidade nos dias atuaís.
As paJavras dê V. Ex~ ecoam sim, ressoãrri'
sim, tê11;1 sim a eloqüência que V. Ex~ julga
que elas não possuam e tudo aquilo que está
dito aí, no plano da verdade, no plano da
justiça, no plano do direito, no plano do en·
grandecímento e do respeito que merece o
Poder Legislativo, ficà gravado em letras de
bronze, em letras de platina, em letras imo r·
taí.s~ na consciéncía de qualquer pessoa de
bem que esteja eScutando aquilo que V. Ex•
·está dizendo.

bases do Poder Legislativo como um todo,
como um órgão que precisa ser respeitado
e considerado. Hoje em dia, o Parlamentar
é quase um réprobo, um indivíduo apontado
à execração pública, como um criminoso comum; inclusive, ele não pode mais sequer
andar no seu automóvel oficial, porque é
vaiado, é apontado, é profligado, é invectivado por uma série de pessoas que vêm rece·
bendo um alude de informações que realmente só servem para comprometer e desfigurar o corihecimento da democracia neste
O SR. JUTt\.HY MAGALHÃES- Eu
agradeço a V.. E.X". Senador_ Aureo Mello,
Pafs. Tenho sido, na modéstia dã. minha sim·
plicidade e da minha origem de homem de
principalmente porque levo as palavras de
.classe média, um daqueles .que te·m ·jmJcuV. Ex• para o lado da amizade pessoal. O
rado desempenhar o seu mandato aqui, não
respeito que V. Ex• nos merece a todosnest.a
Casa, pela seriedade que impõe ao seu trabacomo um sectário e nem como um comerciante, mas coino um indiVíduo eqüid1stante, lho parlamentar~ não impede que V. E~ se
equilibrado, abandonando toda_ fac_ção que
exceda nas manifestações de amizade.
signifique radicalismo ou ff!natfsmO e, sim,
Recebo, com muito- agrado, essas palavras
me colocando de acordo coin a- minfla COnsque servem de incentivo para que eu continue
ciência., que nada mais é do que tribUtário
aqui talando a respeito desses assuntos que,
maior dos ensinamentos que me foram automuitas vezes, são tabus. Muitos pensam que
rizados_ e concedidos por minha santa mãe, esses casos não devem ser abordados na tribu·
q'ue era uma mulher do sertão do Ceará e na do Senado ou da Câmara, devem cair no
que, desde cedo, me ensinou a respeitar os
esquecimento, porque, se crqui forem abordados, dão margem à renOvação das acusações.
princípios fundamentais da pessoa humana,
que são: a dignidade, o respeito pelo seu se·
Mas eu não aprendi isso na minha famffia.
melhante o amor ao povo e o amor aõs·mais
Na 'minha família, n6s temos sempre o hábito,
humildes. Por isso) as palavras de V. Ex• têm
quando consideramos que alguma cbisa deve
na minha mente e no meu cora~o profunda
ter.respo!'.ta, de dá·la sem medirmos as consesignificação. V. Ex~ tem toda a razão. Há
qüências.
Neste caso, não julgo que o Congre-sso,
uma campanha injusta, uma campanha difamatória, uma campanha corrosiva destinada
as Assembléias, as Câmaras dos Vereadores
a desmoralizar cada vez mais o Poder Legislasejam inatacáveis; pelo contrário. considero
tivo. Não vamos chegar ao ponto de consique a ciítica deve ser constante, permanente.
derar esse Poder um poder vestáHco, um po- Estamos aqui como uma vitrine, para que
der absolutamente traJ:!sparente, -um poder todos os meios de_ comunicação_ acompanhem
imaculado, mas V. EX" sabe do esforço que
os nossos trabalhos. Estamos aqui com dezetodos os parlamentares.q1ie aqUi torriam parte
nas, -talvez até centenas_-:-:--- de jornalistas
credenciados para acompanhar os nossos t.ra·
têm feito pata desempenhar condignamente
o seu mandato. De m~neira quetSr. Senador, balhos.
V. Ext tein a:· minha Solidariedade neste ponMuitas vezes não digo bem, quando afumo
to, no momento em que se deseja transformar
que eu digo brincando, porque é uma brincao Poder Legislativo numa ~riste macaqueação deira muito séria. Quando vejo sermos criti~
e se deseja enganar o povo brasífeirõ) dando _ cados constantemente pelos órgãos de imprensa, olho para a tribuna da imprensa e
a impressão de que o pÔlítico brasileiro nada
mais é do que um interesseiro, um merce·
não vejo ninguém. Se estão credenciados panário, um mau ·caráter, que entrou nesta car- ra acompanhar os noSsOs trabalhos, também
estão credenciados para saber o que se faz
reira com o objetivo de auferir proVentos e
durante as sessões plenárias e as sessões nas
levar vantagem de toda a So"rte. Conheço pessoas do povo, que inclusive se têm benefi· comissões permanentes.
Infelizmente, entretanto, não há-tempo paciado - diga·se a bem da verdade ~por
algumas das medidas que estão sendo toma· ra que ~les acompanhem essas faces de nossos
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trabalhos ... Mas não somos inatacáveis, merecemos muitas críticas, e agora mesmo n:ene
pronunciamento, que é de defesa da Instituição, faço uma autocrítica: um de nossos erros
é não termos a consciência de nossa obrigação
de fazer leis.
Tem·os de legislar ate~dendo ~ambém
àquelas propost'ãs que são f~itaS pelos nossos
companheiros, pelos nosso~ colegas. E quan·
do criticamos que as Medidas Provisórias estão vindo aqui em quantidade cada vez mais
crescente, nós esquecemos, muitas vezes, que
isto pode ser c'oriseqGência também de nós
não atencjermos às propostas feitas por companheiros. É só V. Ex• fazer um levantamento e verá q~emuitas das propoStas que vêm
do Executivo--r'ã.i"em -f!aíte-de projetas que
estão em tramitação nesta Cas~r...;.. i:sto constantemente ocorre.
Considero que nós devemos receber sempre estas críticas para melhorarmos a nossa
ação. As críticas são be~-vindas, mas quando
eu vejo que no fundo há uma tentativa de
--desmoralizar a Instítuíção, aí é que faço o
protesto com ~ maior veemência, pois é este
o perigo que e,.iste, o de buscarem desmo·
ralizar a instituição que é o CongressO Nacional. Deus queíra que eu esteja totalmente
errado mas este receio eu tenho.

O Sr, Mário Maia - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES muito prazer.

Com

O Sr. Mário M:iia- NDbre Senador Jutahy
Magalhães, V. EX.• aborda, com propriedade
e oportunidade, este fato das criticas que fa-'
zem ao COngresso Nacional os meios- de comunicação e o registro das impressões que
o povo expressa acerca das nossas atitudes.
Certamente nós somos um poder vulnerável,
cheio de contradições, temos as nossas fraquezas decorrenteS das nossas deficiências
pessoai> e -das circunStâilcias que nof envol. vem neste PMs cqntinental, neste País de vá·
rios brasjs;: do Brasil da Amazónia, do Brasil
do Centro-Oeste;-do Brasil do ·sul desenvolvidO, do Brasil do Sul, que colonizã o-Noite,
enfim, desse Brasil polimorfo. Então, diante
das consjderações que V. EX~ está a fazer,
assistimos parte também do programa -eu
e minha mulher- enquanto juntávamos, já
àquela bora da noite. E mjnha mulher demonstrou grande ·preocupação com a maneira. a forma dirigida de campanha Orquestra·
da, buscando focar as partes mais negativas
da nossa vida parlamentar nO Município, no
Estado e na União, focalizando ora uma Cá·
mara Municip-al, Ora uma ASsembléia Legis·
lativa, ora cenas do Congresso NaCional, do
Senado ou_ da ·câmara. Então, a minha mu·
lher mudou de CanaTe ligou no SBT,_outro
canal que, coincidentemente, à semelhança
do que e_stava ocorrendo no programa Globo
Repórter, o programa chaffiado Hebe estava
registrando maiS ou menos as mesmas coisas,
entrevistando na rua, mostrando cenas da intimidade física e do .comportamento fundo·
nal das Casa Legislativas. sem !egistrar Os
momentos, sem fazer referência sequer dos

1524

Qüinta'feirà 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ClNf\L (Seção II)

momentos em que as cenas estavam sendo
tomadas, ãs vezes de corredores vazios, âs
vezes de funcionários até fazendo lanche -

que tivéssemos essa assiduidade à Assem·
bléia Nacional Constituinte, tivemos que sa·
crifíCar nossa presença ao nosso Estado, ficando, por quase um ano consecutivo, sem
lá comparecer.
Os meios de comunicação jamais deram
notícia de nosso _trabalho, ,das proposições
que apresentamos, das proposições que foram consideradas e aprovadas. Então, hoje,
quando dispomos de tempo um pouco maior
para ir lá, num fim-de-semana, um dia de
viagem, sabem V. Ex'' qual é a cobrança?
A cobrança da nossa população é nesse senti·
do: o .Sr. foi para Brasília e nos esqueceu.
Eles não têm noção de que estávamos aqui
trabalhando, legislando pai-a elaborar a
Constituição do País. De modo que a mídia,
tanto municipal, estadual como nacional, não
se preocupa em ver esse trabalho silencioso
de cada um de nós, e apresenta, como o fez
ontem, uma feição do coletivo, dos erros,
das mazelas que ocorrem, às vezes, de um
ou outro, mas com a intenção de se denegrir,
não as pessoas, mas a Instituição, a propósito
de que não se sabe. Mas percebe-se que há
segundas intenções de enfraquecer a instituição com flllalidades que não se pode imaginar
quais sejam, Mas, diante do que está aconte·
cendo, fícãmOs tOdos apreedsivos com a situação a que está relegado o Poder Legislativo em nosso País.

e não se sabe se era hora do almoço ou do
jantar, não havia um esclarecimento - de
modo qu~ ficou a dúvida.
Mas eu me pus- a pensar na verdade filosófica, quando Williarri Shakespeare fixou esta
parte da psicologia da coletividade, na interpretação dos fatos e no comportamento diante dos estímulos, das coisas, dos acontecimentos, quando ele registrou em magistral
poema trágico-aquele que todos nós conhecemos dos bancos escolares, "Júlio César",
uma faceta do comportamento da coletividade humana. Ele disse: "O mal que os homens fazem vive após eles; o bem, geralm~n
te, é enterrado com seus.ossos."
De modo que aquele registro que nós vimos ontem era a mfdia nacional e os meios
de comunicação registrâ.ndo esta faceta: o
mal que os homens fazem, os erros que os
homens cometem, e escondendo, de prop6·
síto, as virtudes, as realizações, aquilo que
os parlamentares fazem no cotidiano nos seus
g3binetes, na intimidade das comissões, nas
suas casas, quando levam os projetas para
relatar e, às vezes~ amanhecem o dia estudando; nos Ministérios, procurando resolver os
problemas ou nos adentrados dos.seus Estados, como nós fizemos ago·ra, -p-ois viemos
do Alto do Juruá, onde estávamos, dialoO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agragando com o nosso povo, para captar dele
deço a intervenção de V. Ex~, nobre Sénador
as angústias - ínterroinpí essa visita e vim
Mário Maia, que inclusive testemunhou o
para cá a serviço deles, porque eles disseram
episódio de ontem ao qual me referi e traz
que a Amazônia estava em caos, com a de·
o testemunho de outro canal de televisão.
pressão dos preços da borracha- depois de
Pois não se trata de um canal apenas. O
um dia de viagem de Cruzeiro do Sul a Brasíque está ocorrendo é uma orquestraçao. Fico
lia: sai-se de lá às 7 horas da manhã e_chega-se
preocupado quando assisto a um programa
às 7 horas da noite aqui, para defender os
humoríst_ico, pois Jogo vem utna piada deneinteresses do povo. E na segunda, na terçegrindo os políticos. Costumo ir ao teatro,
feira e hoje estivemos nos Ministérios, na
quando vou ao Rio de Janeiro visitar os meus
Sudhevea, no lbama, no Ministério da EcQ·
pais e ciuando estou assistindo a uma peça,
nomia, procurando convencer as autoridades
logo vem, novamente, uma frase ·sobre os
a revogarem a portaria que está prejudicando
políticos. Isso tem provocado uma renovação
grandemente a Amazônia e. inclusive, conse- cada vez maior dos quadros parlamentares.
guimos a compreensão dos secretários, das
A renovação é desejável, desde que seja para
pessoas interessadas em revogá-la e voltar
melhor. O que estamos vendo causa-nos muiao que era antes. Então, este trabalho silentas vezes a preocupação de que a renovação
cioso não é visto, não é- eVidenciado, sequer
seja feita para atender àqueles s.etores da soregistrado_._ E, para encerrar, eu dou um
ciedade que têm mais recursos, por exeffiplo.
exemplo: como outros companheiros- e eu
Então esse_ fato preocupa-nos muito.
vi aqui outros companheiros como o ProfesMas chegou agora, aqUi, no Ple'nário, o
sor Afonso Arinos de Mello Franco. nos tra·
balhos da Assembléia Nacional Constituinte,· Senador Mário Covas, que desmentiu uma
frase atribuída ao ex-Senador Benedicto Vacomo o Senador Mário Covas na liderança
ladares, que dizia que o melhor dos discuros
do PMDB, assiduamente, dia e noite trabapodia mudar a opinião, mas não mudava a
lhando, discutindo com seus companheiros,
voz. O Sen_adõr Mário Cov~soconseguiu isso.'
fazendo acertos, milhares e milhares de pro·
Quando assumiu a Liderança do PMD B o
posições apresentadas para serem estudadas,
seu discurso mudou muitOs ~otos, além da
Fomos, também, àquela época, distinguidos
opinião de quase todos da Bancada S. EX"
com a confiança de nossos Pares para sermos
é um dos que invejo.
o Segundo Secretário da Assembléia Nacio·
nal Constituinte. Aqui ficávamos, todos os
O Sr. Mário Covas - Permite-me. V. Ex~
dias, ao lado do Dr. Ui_y_sses Guimarães _ um aparte?* _
porque éramos encarreg-ados da ata- fazen~
O SR. JUTAlfY MAGALHÃES - Com
do registro das votações, assessorados pelos
prazer, C()_nCed? o apS:rte a V, Er-funcionários. Assim, obtivemos um índice de
92% de comparecimento às sessões da As0 Si'. Mário Covas- Senador Jutahy Masembléia Nacional CõO.stítulrite. Mas, para. galhães, gostar.ia, em primeiro lugar, de agra-
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decer à generosidade, que credito à enorme
- a~izade e ao coração de _V. Ex~, pelo seu
amigo, pelo seu companheiro, pelo seu afinal, permanente admirador. Nesta sala estão
alguns homens que estavam aqui em 1963,
alguqs que estavam aqui, em 1966, o Senador
Mário Maia estava, o _Senador Afonso Arinos estava, o SenadQr, Matta Machado chegou em 1966. Mas chequei aqui, Sr. Senador
num instante em que a instalação física da
Câmara termiriiVa Otl.âe hOje-se íriicía aquele
enorme corredor que atravessa por debaixo
da pista asfaltada e hoje termina, deságua
naquele enorme edifício, onde estão os gabi·
netes dos Deputados, No instante em que
nós aqui chegamos, o Senado Federar acaba·
va onde hoje se inicia este túnel em concreto
armado. O único lugar de trabalhO que os
Deputados dispunham, um lugar de acesso
exclusivo aos Deputados e aos Jornalistas,
era aquilo que, naquele tempo, se chamava~
Sala do Café, que era .um pequeno espaço
vinculado ao plenário, com quatro-cil.bines
telefónicas, cujO iiso nã:o úa nem d1ieto dos
Deputados e o único lugar através do qual
era possível fazer uma ligação interurbana,
a partir de Brasflia dentro do Congresso. E
onde havia dez mesas, em cima das quais
dez máquinas de escrever repousavam, e a
cada uma d~l<ls, por volta do meio-dia, um
grupo de Deputa· los que,. em seguida, ia
falar no Pequeno hxpediente, que se inichivil
à uma e meia da tarde e estavam permanentemente escrevetido os seus próprios discur·
sos. Ningliéln tinh:a-gabinete, ningúéni possuía funcionário, o que era uma ·abêrráção
para um Congresso que já atuam sob circunstâncias difíCeis, numa Capital que, àquele
tempo, só dispunha de verde em uma única
superquadr'a, a 114. Pbis bem, é interessante,
notar que foi exatamente depois que se· instalou, neste país uma ditadura que determitempo, só dispunha de -v_erde em uma_ única
Superquadra, a 114. Pois. bem, é interessante,
notar que foi exatamente depois que se instalou, neste país uma ditadura que determitempo, só dispunha de verde em uma única
superquadra, a 114. Pois bem é interessante,
notar que foi exatamente depois que se insta.:
leu, neste pai6 tmia ditadura qtie determídefender qualquer demasia. Passei, Sr. Sena~
dor, por um cargo executivo no qual tive a
oportunidade de manipular o terceiro orça·
menta deste País. E nunca, nunca houvé o
gasto de um tóstão em publicidade, nenhuma
placa colocada em qualquer das obras feitas
na cidade continha o nome do prefeito nomeado, Sou ,zontra, como qualquer brasileiro, a qualquer forma de abuso. Vou ao ponto·
até de achar que é uma demasia termos 'cm
automóvel, como vou ao ponto de achar que
é urriã- demasia um Presidente da RePública
almoÇar em casa, todos os dias de helicóp·
tero. Acho, Senador Jutahy Magalhães, que,
a despeito de tudo valeu a pena. Porque foi
este Congresso, nascido_ de circustâncias tão
difíceis, e da sua luta que se recuperou a
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liberdade de imprensa, que se recuperou ó
direito de crítica, que se recuperou, até pela
sua transparência, a possibilidade de ele ser
policiado como nenhum -:-utro Poder o é.
E vale a pena, Sr. Senador, vale a pena

e juízes tão mais severos do que qualquer
outr_o. E que cada um assuma, perante a história, a sua responsabilidade, que cada um
Mídia, Congresso, Executivo, Legislativo,
Judiciário assuma perante a História as suas
~ponsabilidades, Não estamos escrevendo o
diade amanhã, estamos escrevendo o futuro
deste País, estamos fazendo a sua história,
e ela não se faz num episódio, num dia, num
governo, num momento, numa vontad_e, ela
se faz, se for democrática, com a participação
de todos e de cada um; uma luta absoluta·
mente inabalável no sentido _de, em tudo e
por tudo, nas lns"iituições e- nas" pessoas, ten·
tar ,_em todos os momentoS. abri-las no sentido -de torná-las, também, o mais democrá·
ticas possCvel. Por.isso, Sr_: Sen<!-<lor, mesmo
não tendo tido o privilégio de assistir aos programas e o privilégio maior de _ouvir a total i·
dade do seu discurso, tenho a certeza e a
convicção de que a nossa identidade. de que
o nosso pensamento comum me faz concordar com ele~ até mesmo sem tê-lo ouvido
por inteiro, pois tenho a certeza de que o
subscreveria, e_vejo em sUa voZ um mecanismo· muito_~ma:i_S lúcido par:a tr?nsmitir o
meu própri(l pensamento do que eu o faria.
Mas, volto a afiapçar: nasci _com um apreço
especial por esta Casa; o Poder Legislativo
é fundamentalmente o poder democrático;
o Executivo. ainda_ que quando nascido da
vontade popular é fruto de uma parcela da
população, mesmo quanôo esta parcela é majoritária. No Legisla.tivo está o conjunto da
sociedade, aqui estão todas- as suas contra·
dições, sejain de n-atureza reiiomi.f, sejam de
renda, sejam de aspirações, sejam ~e anseios,
esperanças e frustrações. Aqui neste cadinho
reverberam, repercutem, multiplicam-se to·
das as -grarides aspirações nacionais. t possí·
vel aceitar, e_, _mais do que isso, é possível
aceitar e a-catar-críticas feitas, seja-à conduta
de parlamentares de nível estadual, de nível
rhu"nícipal, de_ nível federal, seja à própria
Instüuiçáo, o que é absolutamente intocável
em -nome· dá liberdade, em nome da democracia, em n·ome do futuro deste País, em
nome da fonte legítima de poder, que é o
povo, é a InstitUição, esta está acima de qualquer projeto, es,tá acima de qualquer má-fé,
esta está acima de qualquer infâmia, esta está
acima de qualquer calúnia, esta tem dimen·
são própria, e a sua dimensão se associa e
se identifica com a própria dimensão da liberdade e da democracia.

ter feito esta luta, até mesmo para recebc.r
a crítica injusta, porque a gente há, em cada
situação, que jogar as coiSas nos pratos de
uma balança. O custo-benefício de cada aeitu·
de, de cada ação, de cada momento, de cada
intervalo na nossa vida, acaba, na perspectiva
da história, permitindo ser ferido. Valeu por
aquela luta; valeu que alguns fossem afasta·
dos do Congresso, não importa discutir quais
foram, quais não foram, importa é que cada
um, naquele instante, perdeu a sua individualidade para ser membro de al~uma c()isa que
era maior do que cada "um de nós individual·
mente, cuja Instituição se chamava Poder Le·
gislativo. E esta é a confusão que se faz hoje.
Não há como confundir alguns políticos com
a atividade nobre, chamada exercício da polí·
tica. 'Não há como confundir as mazel~ exis·
tentes aqui e àli, a1gumas delas _com origens
das mais sórdidas, com a dimensão e o sigriifi·
cado de uma InstitUição como o Poder Legis·
!ativo. Certamente, isso não ocorre por aca-·
so, neste instante. Já vi esse filme antes. In_fe·
lizmente, o final foi sempre infeliz. Diria,
numa quase repetição do que ouvi outro dia
de um jornalista: "Já vi esse filme antes e
não gostei, porque, no final, eu morro". Mas
já vi esse filme antes, já vi em noine de críti·
cas., na ap·arência justas, -contra cxcessós_, se
caminhar, no final, na linha da tentativa de
contaminação da Instituição,. por defeitos
que, mesmo existindo, são perfeiia!llente_sa·
náveis e que cabe a nós, enquanto Instituição,
sanar. O Poder ~egislativo tem uma en,orme
virtude: exatamente a sua transparéncia, o
fato de que ele é, pela sua gênese, pela sua
maneira de ser, pela sua visibilidade, pela
própria contradição existente na s_u~ compo·
sição ele é, por excelência, um poder visível,
um poder físcalizáVel, e é bOm que seja assim.
Foi por isso rnesmo que -se' lutou para quea Nação, como uín-tbdo, via órgãos de divulgação-; jornais, rádios, etc., tivesse a-fastada,
totalmente, qualquer forma de censura que
lhe impedisse, de alguma maneira, até mes·
mo cometer os seus exceS?OS. Acho que vale
a pena pagar esse preço; apenas, é preciso
que compreendamos que. mesmo com alguns
defeitos que a Instituição possa aprese-ntar
ou que alguns dos seus componentes aqui
ou ali possam apresent~r, este é um preço
OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Pre·
que vale sempre a pena' pagar; pois está na
sidente, já estava na hora de terminar o meu
existência desta Casa, o aval mais fundamen·
discurso, e fico satisfeito, porque iniciei o
tal e mais definitivo para que aquilo que se
meu pronunciamento manifestando meu sen·
chama liberdade possa prevale_cer dentw destimento de inveja perante aqueles grandes
te País. Não tive a prerrogativa de assistir
oradores
do_ passado e também do presente,
ao programa citado ontem; tenho lido, com
lamentando
não ter as condições de oratória
alguma constância, críticas nos jornais, Sou
para fazer repercutir o meu pronunciamento
até capaz de dizer, com absoluta lealdade,
e fazer com que houvesse um convencimento
que concordo com muitas delas, e que acho
da sociedade a respeito da necessidade de
que nós, enquanto poder, exatamente pela
se respeitar esta Instituição.
visibilidade que temos e porque somos a consMas v_ejo com alegria, Sr. Presidente, que
crítica da Nação, afinal vivemos do fato de
o meu pronunciamento obteve essa .consis·
criticar, devemos ser críticos conoseo, devemos ser juízes das nossas próprias atitudes · tência, através dos aparte:-. que recebi e, mui-.
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to especialmente do -ãparte do meu Líder,
Senador Mário Covas. O aparte de S. Ex'
veio dar ao meu trabalho, ao __meu pronuncia·
mento consistência que eu não pude dar.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite
V. Ex' um aparte?
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- A mesa adverte que o tempo da sessão
está esgotado.
.

-

~-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra·
deço, Senador Mário Covas, porque V. Ex'
veio dar não apenas o brilho da sua inteligência, da sua oratória. Foi tão brilhante que
tive vontade de aplaudir, quando V. Er terminou o aparte.
Mas quero dizer ao nobre senador que,
ao contrário do que V. Ex• disse, eu é que
passo a concordar com tudo que V, Ex· afir·
mou em seu aparte. Ele, sim, veio manifestar
aquilo que procuramos dizer çlas necessidades de se respeitar essa instituição que merece
críticas, que aceita críticas, mas que tem sem·
pre de fazer prevalecer perante a opinião pú·
blica brasileira, a necessidade da sua intocabi~
!idade, porque ela representa a democracia
do nosso País.
Sr. Presidente, gostaria de ouvir o aparte
do meu companheiro e colega, Senador_ Cid
Sabóia de Carvalho, _se houver tempo.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Acredito que o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho vai fai:e"r Uril breve aparte. Por
jsso, em consideraç_ão a sua pessÕà, o tempo
está prorrogado por um minuto.
-- O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Seilador
Jutahy Magalhães, não poderia deixar de -num aparte breve e tão fora do tempo apoiar V. EX" e deixar de concordar com o
aparte do Senador Mário Covas e outros
apartes que aqui foram dados. Estou falando
em nome do meu partido, no exercíciO da
Liderança do PMDB, apoiando a explanação
de V. Ex• Realmente, o acontecido_ontem
por uma rede de televisão é algo muito grave,
cabendo perfeitamente dentro daquelas adevertências que já foram feitas n~ta Casa por
alguns parlamentares, indusive pelo apar·
teante. Mas eu me reservo a outras oportunidades, apenas dizendo para V. Ex~ que existem muita~ mordo minas que não estão sendo
notadas pela sociedade, principalmente
quando o Estado cede a possibilidade da pres_tação de serviços públicos, fundando-se nessa
-possibilidade uma atividade comercial, .sem
que o Estado tenha nenhuma compensação
financeira, exceto os impostos que cabem a
todos e recaem sobre todos. Meus parabéns
a V. EX!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Obri·
gado a V. EX", nob_re .Senador Cid Sabóia
de Carvanio.
Antes de concluir meu pronunciamento,--·-~-
pretendo me reportar ao aparte do Senador
Mário Covas. Quando somos criticado~ por
fatos específicos, que muitas vezes merecem
as críticas - c duras crlticas são feitas nós nos lembramos. como S. EX" se lembrou,
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que. se fôssemos também

pinçar.erro~

e equí-

vocos, pinçaríamos o erro, o e.quívoco do Presidente da República, de estar sempre sendo
transportado através de helícóptero.
Iríamos buscar o qçeMillôr fez ontem, ou
seja, os custos da viagem no supersônico de
Brasma para o Rio de Janeiro. Mas será que

é este o nosso trabalho? Será 'ql.ie- esSas crftrcas tiram a possibilidade de o Poder Executivo manifestar perante a sociedade, aquele
trabalho que pode realizar em seu benefício
próprio? Será que esses erros incapacitam a
existência: -do Poder Executivo? Penso que
não.
Sr. Presidente, apenas para concluir: "Temo ser uma armadilha, como eu dizia, colocada para aprisíoriar libefdades arduamente
conquistadas pelo homem brasilcir_o_._cristali·
zadas não apenas na Constituíção brasileira
vigente, mas na ampla liberdade de organização e representação políticas, hoje presen·
tes no colorido de bandeiras que têm assento
no Congresso Nacional."
Era· o que tinha a dizer. (Muito berri!
Palmas.)
QSR. PRESIDENTE (AÍltônio luizMaya}.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Macie!.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidcn·
te, Srs. Senadores, a Escola de Guerra Naval
(EGN). acatada instituiçãos ensino de nossa
Marinha de Guerra, que- prtnrtoveu, no desenrolar do seu Curso de PolítiCa e Estratégia ·
Marítima, um painel sobre o tema~ "A visão
do Congresso Nacional sobre o papel das Forças Armadas, em especial da Marinha doBrasil".
Foram expositores, a que se seguiram debates cOm os alunos estagiários, no referido
simpósio os Deputados Adolfo de Oliveira-

(PFL- RJ) e César Maia (PDT- RJ) e
o~

Senadores José Fogaça (PMDB - RS)
e eu.
As exposições, excelentes~ salvo a minha
-serviram, não apenas lançar luzes a respeito do polémico tema, como também para estreitar as relaç6es entre as instituições militares e o Congresso Nacional, tão necessárias,
sobretudo no momento em que vivemos.
Na exposição que fii t1Vi a oportunidade
de salientar que. pela primeira vez na história
constitucional do País, o papel das Força~
Armadas está definido em título próprio. na
estrutura da atual Constituição - o Título
V que, significá.tivamente, trata da defesa-do
Estado e das instituições democráticas. São
apenas três capítulos: o primeiro, relativo ao
Estado de Defesa e ao Estado de Sítio: o
segundo, destinado às Forças Armadas e, o
terceiro. relacionado com a segurança públi·

""·Os tennos em que esse ·papel está definido
são claros, precisos e não droitem dubiedades
interpretativas: as Forças Armadas têm uma
tripla destinação.
a) defesa externa da cidadania;
b) defesa interna da lei e da ordem; e
c) garantia dos poderes constitucionais.

Parece-me que a visão do poder constituinte, ao definir esse papel das instituiçô6s
militares, atendeu à tradiçª-o histórico-brasileira, à exata _conceituação do que deve ser
a definição-conSi:1tu-ciooal e à realidade objetiva do nosso País.
Q primeiro postulado é permanente e in·
questionável na tradição constitucional. Ele
se enContra explícito no art. 14S, da Constituição do Império, no art. 86, da .Constituição
de 91~ .no art. 16;2, da Constituição de 34.
no art. 164, da Car~a de 37, no art. 177, da
Constituiçà:O dÇ ~~ nO Paiágfafo 1.. do art.
92 da COns1itl.ilção de 67.
O segundo_ -:-."o):)jetiyo de;:: contestação na
Constituinte - esteve presente em todos os
nossos textos constitucionais. Assim. sob o
ponto de vista político, a polêmica mostrava-se daramente inócua pois que em nada
inovava em nosso Direito Constitucional. Daí
por que acabou por ser incorporado ao texto
da ConstituiçãO.
Por se tratar", ria realidade, do único aspeC>to contestado., conVém nos determos nos textos anterio_res: _Na ConstitUiçáo dei ImpériO.
de 1824, o art. 148 prescrevia:
"Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a força armada de
mar e terra, como bem lhe parece conveniente "à" segurança e defesa do império.,.
O texto, portanto, distinguiu de forma clara e tecnicamente correta, os conceitos de
segurança para ~e referir à ordem interna.
e de defesa, para aludir à soberania nacional
perante as outras nações.-isto é, a segurança
externa. Tao._to que essa expressão se tomou
corrente em outros textos posteriores, na alusão à segurança nacional. Já a Constituição
de 1891 alinhava no art. 48, item 3", as atribuições do Presid'ente'da República;
"E~erc"er OU_deSignar qUem deva exer·
cero contãndO supremo das forças de
terra e mar dos Estados Unidos do Bra-sil, qtiã-i:ldo forem chamados às armas
em defesa interna ou externa da União.··

e

Aquilo que constava no texto anterior como defesa e segurança passou a designar expressamente os dois conceitos distintos: segurança intern_a e segurança externa. Logo, não
há discrepâncias. A ConSlituição de 34, de
pequena importância política, é juridicamen·
te relevante na medida- em que estabeleceu
a conceituação vigente em relação ao papel
das instituições militares definindo-as, em seu
art. 162, de forma muito semelhante aos texto_s posteriores votados por assembléias ou
congressos-constituintes:
"As Forças Armadas sáó instituições
nacionais permanentes, e, 1dentro da lei.
essencialmente obedientes ao seus superiores hierárquicos. Destinam-::~e a defender a ~átria e garantir os poderes
constitucionais. a o-rdem e a Lei."
Idêntica é a Constituição de 46, em seu
art. 177:
"Destinam-se ·as ForçáS Armadas a
defender a Pátria e a garantir os poderes
constitucionais, a lei e a ordem."

_Abri.! de 1990

SemC:lhinie é a disposição d_o art. 92, parágrafo primeiro da Constituição de 67:
"Destinam-se as Forças Armadas a
defender a Pátria e a garantir os Poderes
Constituídos, a lei e a ordem."
Como se vê, o texto constitucional vigente
não inovou nem modificou o conceito presente em todas as constituições anteriores.
Na realidade, apenas o cansagrou como matéria nonnal na doutrina constitucionaJ brasileira.
Deve-se assinalar que há apenas uma pequena diferença entre o art. 142 e seus predecesSores. Enq'uanto as constituiçõeS de 34,
46 e 67 falavam na garantia dos poderes constitucionais, na lei e na ordem, a atual dispo·
sição prescreve a garantia dos poderes constitucionaís e, por iniciativa de qualquer um
destes, da lei e da ordem. Vê-se, agora, a
preocupação em conferir aos Poderes Executivo, Legislativo e Jud~ciário o direito quanto
à iniciativa de convocação das Forças Armadas para as missões relacionadas com a ordem
interna.
Na verdade, isto não constituiu qualquer
inovação. Apenas torna-se explícita uma exigência antes implícita. Nos casos de comoção
interna, o emprego semPre se fez por inicia·
tiva do Poder Executivo. Na função garantidora da lei, em relação às eleições, por exemplo, a req uisiçáo sempre coobe ao Judiciário,
e, nas hipóteses_de intervenção federal, aos
poderes que a determinam- Judiciário ou
Executivo, com a aprovação do Legislativo.
Deve-se ressaltar, .aliás, que a esse respeito
a atual Constituição foi extremamente caut~
losa c detalhista. O parágrafo primeiro do
art. 142, significativamente, dispõe que "lei
complementar estabelecerá as normas gerais
a. serem adotada na organização, no preparo
das Forças Armadas." O que implica dizer
que deferiu a uma lei de hierarquia superior
à legislação ordinária os requisitos para o
exercício da utilização das instituições_ militares, por iniciativa de qualuqer dos poderes
constituídos.
Em face_dessas evidências, o papel das forças Armadas, na visão do Congresso Nacional, não variou. significativamente, ao longo
de nossa evolução histórica. A representação
política brasileira, nos 166.anos que vão de
1824 a 1990. sempre entende_u que as instituições militares têm caráter permanente, se baseiam na hierarquia e na disciplina, estão colocadas sob o comando do poder político re·
presentado pelo _chefe do Poder Execu_tivo
e se destinam a garantir a soberania externar
e. no âmbito interno, a Ordem constituída.
Para a consecução de sua missão constitucional, todos os textos constitucionais previram o serviço militar obrigatório, variando
apenas a forma de recrutamento ou conscrição, conceituado cqmo um dever imperativo,
em tempo de paz ou de guerra.
Estas, aliás, são observações que valem
tanto para as constituições ou_torgadas, como
a de 1824. como para as que forã-m votadas
por assembléia ou congressos constituintes.
O que prova qué não há discrepâncias quanto
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à visão política que a Nação possui em relação
as suas Forças Armadas.
QuaLquer que tenha sido a fonte do poder
constituinte, não se alteraram os conceitos

doutrinários que embasam a estrutura consti~
tucional do poder militar do Brasil.
O que se nota em relação aos dofs iexros
outorgado~ e não incluídos em nossa Análise
-a Carta de 37, que instituiu o Estado Novo,
e a Emenda Constitucional n~ 1, de 1969 não é uma mudança desse papel, mas sua
ampliação, configurando um contexto de exceção em nossa doutrina constitucional.
GoStaria, por fim, de chamar atenção Para
a circunstância de que essa visão po!Ctica de
mais de um século e meio confõ-rma:~se perfei~
tamente com as necessidades históricas con~
junturais do país, sob o ponto de vista geopolítico.
Somos a mais extensa costa do continente;
o País com a maior extensão de fronteiras
internacionais e, na condição de quinto país.
em área e quarto em área_ contínua, temos
um dos maiores espaços aéreos do mundo
para proteger. Isso sem levarmos em conta
que possuímos a sexta população mundial,
que 98% do nosso comércio se realizam por
via marítima e que partilhamos com o conti·
nente africano a maior parte do Atlântico
Sul.
Com relação especifil::ameilte-à Maríriha d~
Guerra, não podemos esquecer o papel estm~
tégTco. desempenhado pelas duas grandes bacias fluviais: a Amazónica, ao No"rte, _e a do
Prata, ao Sul, vitais, historicamente, para a
manutenção de nossa soberania em ponto~
de vulnerabilidade para a formação territorial
do país. Só conseguimos, na realidade, e~~~
bilizar nossas fronteiras e assegurar com ~Ji
ci~cia a posse e o domínio do territó-':-1,
na medida em que conseguimos ter cficiêr:ia
na defesa militar dessas duas vias de aceH.>.
Confirmando essa assertiva, lembremonos do acidente que apressou a deflagração
do mais intenso conflito militar vivido pelo
Brasil, a guerra do Paraguai, quando Lópes
apressou o navio que conduzia o Presidente
da Província de Mato Grosso que ia tOrhar
posse e foi mantido em cativeiro, até _Q fim
das hostilidades. Essa era a única via de- Comunicação viável, já na segunda metade do
século XIX, entre a capital do País e uma
região de vital importância estratégica, jlolttica, económica e, por conseqüénci:i- militar
- o Centro-Oeste.
Lembremo-nos, ainda, em relação ao papel da Marinha de Guerra, que a fase mais
brilhante da d,iplomacia brasileira- período
do Barão do Rio Branc.o- teve, em grande
parte, respaldo no prestígio militar do País,
de que é prova a atitude firme e contundente
do Chanceler no famoso incidente da Pan·
ffier:Ma1S-pf6Xiiit0s-âe-iióS-estãO o~:iú:OntCCí~
mentos da Segunda Guerra Mundial, episóclio de menos de meio século, quando a manutenção de nossas rotas marítimas se tornou
vital para a dê-fesa da integridade nacional
e para a sobrevivéncia económica do País ~ní
face de nossa dependência externa de supri-

mentos básicos, como os combustíveis, os alimentos e o carvão.
Sr. Presidente, as minhas considerações na
Escola de Guerra Naval como assim o fizeram
os meus _Colegas do Çongresso Nacional, não
se circunscreveram a análise meramente
corls"titUcional do papel das Forças Armadas.
Foram feitas_ obseryações também a propó~
sito de questões geo-políticas e das tarefas
- que, num futuro próximo, vão caber à Mari-nha, Exército e AeronáutiCa.
É evidente, num mundo em grandes transformações, pOr um li3o, e-nuin_País- como
o Brasil -em rápido e consistente processo
de consolidação democrática, que se rediscuta as questões relativas ao emprego e utilização das forças militares.
Alguns poderiam supor que, no mundo de
hoje, assinalado pela idéia de integração em
grandes blocos geo-econômicos, seria declinante o papel dasForçasArmadas em relação
à defesa externa, em face do papel a ser exercido internamente, em relação à segurança
nacional. No meu entendimento, quando
mais eficazes forem os sistemas democrátícOS
para di"rimii seus ~onflitos Íl_!!ern~s por meios
não-violeittos, e politicamente negociáveis,
menor terá que ser o pap-el das Forças Armadas nas questões internas e maior em relação
à soberania externa. A minha conclusão se
b_aseia_na_constatação de que, quanto maior
for o•grau de integração económica dos grandes blocos que hoje caracterizam o mundo,
maiores serão as ameaças potenciais às necéssidades da segurança externa desses mesmos
blocos e dos países neles não-integrados.
Qualquer que seja o grau de integração
do Br~il o Cone Sul, com o continente, ou
com os países do primeiro mundo, maior terá
que ser a preparação militar para a necessária
e indispensável defesa dos nossos interesses.
Proporcional, suponho eu, ao aumento do
nossa peso político e económico no mundo
contemporâneo. Tudo isto significa, a meu
ver, uso intensivO- dos reCursos de pesquisa
e desenvolvimento para fins pacífic_os e militares, aprimoramento adequado dos recursos
humanos e tecnológicos, mobilizáveis em caso de conflitos efetivOs ou potenciais, e capa·
cidade de discussão adequada e eficiente em
função de uma política externa que tende a
adquirir cada v~z mais peso e influência no
mundo.
Essas r~flexÓes, qUe ora trago à coitsideração da Casa, for~m por mim produzidas
na Escola de Guerra Naval, cujo novo Dire~
tor é o Contra-Almirante Arlindo Vianna Filho, nomeado em substituição ao Vice-Almirante José Júlio Pedrosa, que por sua vez
foi ÇÇJnvocado para chefiar o gabinete do Mi~
nisiro César Flores.
Ao fin_a_l, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
desejo salientar que a Escola de Guerra Na·
VãT;-Cóin a realização desses painéis, oferece
ocasião para que se enriqueça entre nós o
debate sobre as grandes questões nacionais
- quer as estruturais, quer as Il'J.eramente
conjunturais- o que ajuda a forjar uma bem
tecida cons_ciéncia de Nação.
Era O que [([iha a dizer.
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Muito obrigado (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE(António LuizMaya)
-Concedo a palavra ao no.bre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- se.
Pronuncia o Seguinte discurso:) -Sr. Pi-esi-dente, Srs. Senadores, no bojo das medidas
governamentais do Plano Brasil Novo, mais
uma vez, o nosso-Estado de Santa Catarina
sai fortemente prejudicado.
Não foram só os trabalhador~ _que pagaram a conta, pelo arrocho dos salários; os
pequenos e médios empresários, que viram
confiscados ati vos necesSários p-ara j)agã.mento de tributos, pessoal, compra de matériaprima; os pequenos produtores rurais, para
quem não há uma só linha de estimulo em
todo o plano; os pequenos poupadores, que
tiveram, muitas vezes, que abrir mão de sonhos de vida inteira.
Há um pre}uízO enorme; visfvel, para õs
interesses de Santa Catarina.
O lapas terá sua superintendência transfe~
rida para outtO Estado, reduzindo o espaço
de· autonomia de que dispunha, e subordinando os recursos, os inVestimentos na área
de previdência e saúde_, a um órgãO que' estãrá
situado fora de Santa Catarina. Prejuízo para
os contribuintes da Previdência, para os seus
segurados e usuários, par.a hospitais, para a
classe médica, etc. etc.
Assim também com relação à decisão de
fechar as unidades da Conpanhia Siden1rgica
Nacional em nosso Estado.
A Companhia CarbOnífera Próspera, subsidiária da CSN, para começo de conversa
tem cerca de 2.400 empregados em nosso Estado. Se se configurar o fechamento, ou ex- tinção, como está indícado, haverá mais de~
missões em- Santa Cil.tarina que em todo o
Brasil, na parte do serviço público e estatais,
depois do Plano Collor.
A Próspera tem des_empenhado um papel
da mais alta relevância em função dos iiiteresses do Governo- Não apenas ela extrai
diretamente o carvaão, como serve para fixar
um parâmetro para os preços em relação ao
setor de mineração prívado.
Não consta que a Próspera e a CSN catarinense dêem prejuízo. E a febre da Pfivãd~
zação a qualquer preço, que não considera
os inter~sses do País, do Est~do, os danos
sociais ou o desemprego em massa.
A reação dõs mineiros em Criciúma não
ser~ de aceitação pacífica. Afinal, está em
jogo a vida de mais de 2 mil familias, que,
de repente, se vêem na dramática contingência do desemprego.
Em Florianópo!is, ainda, na TELESC os
seus funcionários vivem igual drama. A situação é de verdadeiro terror, pois a regionalização da empresa, a transferência de sua
ãireÇ-ãõ- p-ar-a ói.itrõ- EstitôO,-poS-SiVefffieiite OParaná, traz a todos a maior insegurança.
Uma empresa cetamente saudável, econô·
mica e financéiramente. uma empresa de
ponta, eficiente, lucrativa, dinâmica, um em-presa que deu certo, demonstrando que o
fato de ser pública e estatal não é (como que-
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rem tantos provar) necessariamente negativo
e prejudicial.
A Telesc. tem bem resolvida a sua equação receita-patrimônio-custo de pessoal. A
empresa catarinense é um mode!o entre as
suas congêneres no Brasil, inclusive porque
se encontra na vanguarda9os avanços tecno-

lógicos do se to r.
No vale dO Itajaí, as obras de contenção
contra as cheias, inconclusas, paralisaram totalmente, com a extinção do DNOS.
Nada disso contou para que as decisões
fossem assim tomadas. Os interesses do nosso
Estado não foram sequer considerados, nem
mesmo lembrados. Pior do que isto, as forças
vivas catarinenses, que sempre elevaram sua
voz contra o esvaziamento do Estado, de nossa economia, de nossos interesses, neste momento estão caladas.
Nós não aceitamos isto. Nós não desejamos
o Estado inchando de pessoa!, o Estado ineficiente, improdutivo, parasitário. Mas é preciso respeitar aquelas empresas ..e aqueles setores do serviço público que funcionam, que
dão lucro, que prestam uma boa qualidade
nas suas tarefas e responsabilidades.
Nós não faremos coro com o bombardeio
da grande mídia, que expressa por su~ vez
os interesses privativistas do grande capital
nacional e internacional.
Concito meus conterrâneos a reagir. É nossa sorte, o nosso destino, o nosso desenvolvimento que e:stá-elri jogo. NãO podemos assistii passivamente a agressão que se pratica
não contra essas empresas, não contraos seus
funciOnárioS somente,- mas contia- Os intei:esses catarinenses.
Todos os setores da vida catarinense reclamam da nossa pouca inffuência, da perda do
nosso -prestígio a nível federal. Se ficarmos
calados agora, não temos sequer o direito
de reclamar da nossa pouc-a· força política,
histórica, secular.
Queremos lembra, nesta ocasião, que os
patrocinadores desse conjunto de medidas
que prejudicam os interesses do noss-o Estado, são aquelas forças políticas que apóiam
o Governo Collor. Essa gente quer preservar
os seus interesses particulares e políticos, sem
se importar com a sorte (ou o azar) de milhares de funcionáríos, nem com os interesses
do Estado.
Os meSmos que foram responsáVeis- pelo
inchaço do setor público, os que promoveram
o empreguismo, o nepotismo, os que criaram
as companhias públicas e estatais, agoia viram as costas para o clamor que vem do interior dessas mesmas instituições. - -E ainda fazer declaraç6es inconseq üentes
sobre o valor e a importância dessas instituições, como se estivessem na sua defesa. Na
prátiCa eles, os seus partidos (PDS/PFL) votam no Congresso Nacional a favor das medidas, apóiam -integralmente o Plano Collor,
dão a maior:ia ao Governo e razem parte do
rolo compressor que derrota todas as emendas dos partidos de oposição.
Nesse momento, só cuidam de escalar seus
companheiros políticos para os cargos do nosso governo federal. Eles se arrumando, en-

quanto o reStante se dana na insegurança e
intranq üilidade.
Nesta hora é bom conferir: quem silencia
diante dos interesses catarinenses feridos,
diante do drama vivido por milhares de funcionários, di3nte da tomada de assalto do património que é do povo. E lembrar depois
no momento ele~toral, na hora de ir à urna
para votar.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador O lavo Pires.
O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO. Pro
nuncia o seguinte discu_rso.) --Sr. Presidente, SrS:senadores, transcorria, mensamente,
o ano de 1965, o Território Federal de Ron_dônia, estagnado, clamava por uma era de
progresso, por sua independência econômí~
ca,-pC?r utna verdadeira integração ao restante
do País. Vivia-se o ciclo do extrativismo da
borracha e da incipiente exploração da cassiterita. Rondônia se reabastecia, desordenadalnente, através d-a BR-29, construída no
Governõ de Juscelino Kubitschek, que ligava
Porto Velho a Cuiabá, numa extensão de_
1.500-km, que fic<iva intransitável _a maior
parte do ano, tornando a vida dos habitantes
da região difícil e insuportável, agravada pela
gra_p.d~ incidência de hepatite e da malária,
setls -m:e"iõs de transporte eram complementados com a exploração da deficiente estrada
dej~rro Madeira_-_Mamo_ré_, _que ligava Porto
Velho a Guayará:..Merin, na Bolívia, que
tni.nsporfã.vã essencialmente a borracha e a
castanha e com a naveg~ção dosr_ios Madeira,
Mamoré e Guaporé que, para fazê-lo, exigia
que se vencessem suas inúmeras correderias.
Afora iSso; contavà-se, ain9a. cÇ)_m vdosda
panair do Brasil, cuja aterragem provocava
a suspensão do expediente nas repartições
públicas· pata permitir qu-e os funcionários
fossem fazer suas compras no aeroporto do
caiar!; tal o inusitadQ c;lo fato.
Diante -de.ste estado de i_nércia_ e perplexidade, era pr~iso arregaçar as mangas e
sensibilizàr as autoridades governamentais a
deflagarem o processo de desenvolvimento
que- os governadores nomeados não tinham
condições de realizar.
_Era preciso que houvess_e a integração do
territóriO, que se CoástruíSSem estradas, fiel
ao lema do presidente Washington Luiz que,
no fina! da década de 1920, fá afirmava que
"governar é_ abrir estradas". .
Sob a inspiração do saudoso Gen. Rodrigo
Otávio Jor-dão Ran1os criou-se, no final de
1965~ o primeiro batalhão de engern~aria de
construção da Amazónia, os~ BEC, que ent
feVereiro ·de 1966_chegava e se instalava em
Porto Velho, levando q_uase 20 (vinte) dias
pará que sua "tralha" fizesse o percurso de
1.500 kin, entre CUíabá -e -a capital do te-rritório -de Rondônia, numa verdadeira odisséia!...
Seu prime_iro comandante, Ten. Cel. Eng.
Carlõs Aloysio Weber, Gaúcho de nascimento, mas amazônida por -ªdação, tle nacionl:!lidade intensamente brasileira, aos 40 anos
de idade, recebeu o desafio de desbravar a
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amazónia e o fez com tamanha dedicaÇão e
patriotismo que pode ser considerado um
bandeirante do século XX, o estopim que
deflagrou o processo desenvolvimentista da
região.
O recrutamento dos efetivoS do batalhão
foi difícil e penoso, à base do voluntariado,
reunindo elementos em todas as regiões do
País, que se constituíram, de início, numa
verdadeira "legião estrangeira", ctiando situações que só o temperamento e a sensibilidade do comandante conseguiram resolver,
para a seguir dar início à grande arrancada
da integração do Território.
O próprio orador que lhes fala, no exercício de minhas atividades empresariais, mantive repetidos cantatas profissionaís com os
militares daquela unidade do exército. Posso
testemunhar o altruísmo, a -abnegação, o espírito de sacrifício e o patriotismo daquela
pugilo de soldados que, afastados de seus pagos, ausentes de suas famílias, vieram desbravar, dominar e vencer a floresta~ abrindo uma
nova estrada para o desenvolvimento regional.
A vinda do 5~ BEC para a ainazônia significou, na realidade, verdadeira revolução nos
campos social, económiCo e militar, por seu
valor, fé inquebrantável, intrepidez, tornan~
do-o forjador do progresso de que hoje nos
orgulhamos.
A missão do s~ BEC era árdua e complexa
pois sua zona de ação _corp.preeridia os Estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre e Território Federal de Rondônia, numa extensão
aproximada de 4.000 km,_em região coberta,
em sua maior parte~ Pela floresta amazônica.
Mas o ânino e o estado de eSpírito da tropa
eram fortes e, enquanto cresciam as dificuldades da missão, redobrava-se a vontade de
vencer, agigantava-se a figura de chefe e amigo, cujo exemplo de bravura, coragem, tenacidade, espírito de sacrifício e desprendimento o credenciaram, desde cedo, à estima, à
admiração e ao respeito do povo de Rondônia.
Todos nós, rondonienses, conhecemos. a
história, a epopéia, a saga daqueles pioneiros
que, magnetizados pela força moral do Coronel Weber_, rescreveram as páginas mais emocionantes da históría militai contemporânea
da engenharia de construção e a sua decidida
e intensa contribuição para o engradecimento
do exército e do Brasil.
Após mais de quatro anos de constante
labor, meus nobres Pares, em meio à épica
jornada, quando já começava a colher os loiros da vitória; veio a perda do filho Rogério
Weber, de 18 anos de idade, atropelado na
entrada do quartel, por uma viatura militar,
quando o comandante se encontrava ausente,
inspecionado ~recho da BR-364, a 400 km
de Porto Velho. Com que grandeza de espírito. o Cel. Weber !ecebeu tão duro colpe!
O corpo do filho ainda estava sendo velado
no interior do batalhão, quando o comandante dirigiu-se à tropa formada e, referindo-se ao soldado motorista, causador do acidente, assim se expressou: "como comandante eu o absolvo; Como Pai, o Perdôo" que
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belo gesto!. que pureza e elevação- de senti- dade civire"sbiãvCJ3.ndo, os -problemas avoluringueiros, os grandes fazendeiros não inv"amentos! Só homens com todas as letras- -mando-se, asmesa:s, as escrivaninhas ficaram
dem, porque, quando invadem, há reação,
maiúsculas, podem ser protagonistas, diante entupidas de papéis e processos. Tínhamos
às vezes violenta. Onde existem seringueiros,
os animais são protegidos, a floresta é preserde tanta adversidade, de atitudes de tamanha a impressão de que o Governo chafurdava-se
magnitude. Meses depois, vítima de pertinaz em ·um panranarae··contr:iidições, perplexivada, as árvores não são mutiladas, não exismolétia, contraída no cumprimento da mis-- dades e angústias. Nada funcionava direito.
tem queimadas, não se .cultivam pastagens,
não há criação de gado. E os seringueiros
são, que quase o roubou de nosso convívio Denadaadiantavamosreclamos,as.considee o fez guardar o leito por vários meses no ra-ções,- os pleitos, as sugestões. O Governo
espafharanl-se por toda a Amazónia, impcRio de Janeifo, Weber, após mais de 5 anos era uma m_uralha impenetrável e insensível.
dindo --:- a exemplo de Chicn Mendes - a
Mas h_oje, quarenta dias depois da posse,
devastação da floresta. Os ·"embates" que
de se.rviços-·p-restados ·a Rondônia, transfe~
re-se para o Sul do País e, logo após, para percebemos sinais de vitalidade, o paciente
acontecem no mais distante interior das ma·
tas, uma tática de guerrilha pacifista, é uma
a reserva do exército, ao qual serviu com ainda respira, renovam~se as esperanç<ts de
o brilho de sua inteligêncía, inexcedível dedi- encontrar debaixo de tantos desentendiinencriaÇão brasileira que vem apoiar oó.rra·invencaçáo e invulgar competência profission<i.l, tos, sob esse emaranhado de hostilidade _e
ção nossa- as reservas extrativistas. Esses
qualidades. que o credenciam a seus pósteros incoriipre.ensões, algumas -manifestações de ·são instrumentos fundamentais para a preser·
como um verda4eiro exemplo a seguir.
urn saudável r.evigoramento em órg_ãos vitais.
vação da Amazônia. Essas reservas são como
Chega-nos a 5 ·de março, a infausta notícia Começa a circular pelas arté!ias dess~~_órgãos
as reservas indígenas, nas quais só são permido desapafecimento do inesquecível coman~ vitais o· precioSo líquido do ente~dimento,
tidas as presenças dos índios com seus usos,
dante Weber, roubando-nos do cenário uma da tolerância, da solidariedade com os desvacostumes, tradições _e perambulações. Na re·
figura ímpar que ainda muito poderia dar por lidos- para não dizer descamisados- como
serva extrativista acontece o mesmo: ali s6
sua pátria.
os seringueiros da Amazônia.
se cultiva o látex da borracha, na forma históOntern ·estivemos reu.nidos com o Sr. José
rica dos seringueiros, e aquela produção
Representando, nesta Casa, o Estado de
agrosilvicultural de _subsistência -não preRondônia, e iritáprefando o sentimento de· Carlos de _Carvalho, Presidente do IBAMA,
dor e de pesar de sua gente, rendo minhas Sr. Eduardo Teixeira, Secretário no Minis- datória, não destrutiva.
tê rio da Economia, e com o Sr. João Maia,
Valeu nossa impertinência. Valeu nossa in- ·
homenagens póstumas ao bravo soldado, ao
dignação aqui exposta aos Srs. Senadores.
pion-eiro in-sfgne, ao de~brávã.dor nàto', ao pa~ Secretário Nadonal de Economia, para tratar
triota invulgar, ao bandeirante intimorato, de assuntos de interesse imediato dos povos
O Governo, entendendo melhor as difículdades desse segmento, baixou·uma nova porao condutor de homens, ao grande coman- dc florestas, dOs se"ringueiros da Amazónia.
dante Carlos Aloysio Web~er, desejando es~ Hoje ainda faremos um_a nova visita ao Mínis- · taría hoje, de número 602, voltando aos preços pagos anteriormente à Medida Provisória
tério da E.co,nomia para ultimar as decisões
tendê-las, por imperativo de justiçar-aos seus
familiares, à famllía quimbequiana e, de mo· que ali foram tomidas e para agradecer pes· n'' 154. Esses. preços ainda são irrisórios, se
considerarmos que o justo valor para a borrado muito especial, ã sua e~~ esposa, dona soalmente o interesse demonstrado, a gentireza com que- fomos tratados e., especiahnencha do seringueirõ deveria ser Cr$ 85,44. A
Jussara Weber, companheira certa das horas
portari<t que foi baixada hoje recondut o pre~
incertas; sua grande musa inspirãdora; Canso~ te, a atenção e presteza que nossn pleito obtc·
ve, sendo prontamente atendido.
ço para Cr$ 55,62, uma ninharia, bem abaixo
!ando-a com a afirmação ·de que, po-r trás
Esta é a terceira vez que ocu-pamos a tribu- do preço ideal. Mas, dos males o menor. Pior
dos ·grandes homens, sempre há uma grande
seria se·fossem mantidos os preços de Cr$
mulher, e por isso mesmo, ela é merecedora ná do Senado, nesta semana, para abordar
4~,94,_ para o seringueiro; Cr$ __.59,93 para os
do apreço, do respeito e da admiração ·de o mesmo assunto. As duas primeiras serviram
todos os rondonienses e, portanto, peço à para introduiír o Problema e manifestar nos- seringalistas e Cr$ 109,75 para os usineiros.
Isto significaria a catástrofe, o fim da ativiMesa que faça chegar à família ~nlutada este so grande inconformissmo com a maneira anpronunciamento e nossas sentidas condolên- tidemocrática, verdadeiramente autoritária dade gumífera na Amazónia.
cias.
com que o Gõverno e_ncarava e d"ecidia sobre
Além das três autoridades do Governo Feas questões da Amazónia. O Governo, descoderal citadas há alguns momentos, que foram
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
decisivas no atendimento ao pleito dos serin-Concedo a palavra ao nobre Senador Má~ nhecendo por~ompleto a reafidade do cultivo
e processamento da borracha produzida no
gueiros- especialmente o Senhor José Carrio Maia.
interior da floresta, atropelou a legislação anlos de Carvalho, Presidente do Ibama, pessoa
sensível e que rapidamente entendeu nossa
teríor, bortióardeou entendimentos e acordos
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Proaflição e passou a nos auxiliar- citamos"tamnuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presiden· exiStentes-anteS de sua posse e inviabilizou
por completo a-ativ:idades gumífera bra~ilei- b~JII o Prof~sor.Camilo Via.n_a, Vice-Reitor
te, Srs. Senadores, o Governo s·e inexeu. A
ra. Se os preçOS anteriormente pagos aos se- da Universidade do Pará, um ilustre conser·
máquina paquidérmica deu sinal de vida. O
vacioniSta, que desde o primeiro momento
ringuefros, seriilgalistas e usineiros já eram
gigantesco e inerte polvo de longos tentávis, comparativamente ao preço ideal, a Me·
ocupou ·tmpo'rtantes posições nas trincheirªs •
culos, no entanto se move. Aquele processo
letárgico de adaptação das primeiras semanas dida Provisória no 154, do alto de seu autoríta- dos_ seringueiros e teve uma valiosa particirismo, simplesmente reduziu ainda mais esses
pação nesse processo.
aparentemente está chegando ao fim. O Go·
Também outros dois fatos devem ser citapreços, levando o seringueiro ã desespera~
vemo vive. E mais do que viver, o Governo
dora situação- de Jeceber por sua produção dos, além da decisão de retroagir ao valor
atendeu a015 pleitos dos seringueiros da Ama·
de borraçha o equivalente a Cr$ 2.147,85 de anteriormente pago pela borracha. O primeizónia e deste Senador que neste. momento
salário mensal. Como sabemos, o seringueiro
ro é um fato inédito: a união dos seringueiros,
fala aos senhores.
dos_ seringalistas e dos usineiros na mesma
trabalha nã atividade gumífera cerca de seis
Desde o dia quinze de março, a administrincheira. Antes, estes segmentos lutavam
tração pública estava paralisada. As suces- ou sete. meses por ano, durante o período
sivas e bruscas mudanças, algumas estrutu· da estlag~m, quando as chuvas permitem que separados. Agora, perante um inimigo co·
ele chege ao interior da mata para extrair
mum, um mal maior, uniram-se. Quem sabe,
rais, que· o novo GOvernei: empreendeu no
esteja aí o início de uma etapa de ente"ndi·
o látex. Com um rendimento desS,~ valor, a
seu organograma- e atividades abalaram as
rotinas do Poder Executivo, e tudo parou. existência do se!ingueiro fica absolutamente mentos. O outro fato a ser mencionado é
fora de qualquer tipo de vida civiliZ-ada. Im- que, desde quinze de março, as atividades
O processo decisório foí _concentrado nas
económicas do ramo gumífero estão parali·
mãos de alguns poucos altos funcionários. Es- possível vestir-se, comer, tratar-s.e, viver.
A extinção dessa atividade exercida ainda sadas. Os maiores compradores: o Governo
tes, muitos completamente inexperientes dOs
procedünentos burocrátfcOs e administratí· hoje:....._ a da extração do látex na base do e. a indústria não estão adquJrindo nem ~m
extrativismo - será um.a catástrofe para a grama. Os seringueiros, a parte mais fraca
vos, não conseguiram dar prosseguimento
aos serviços e tudg_, então, estagnou. A socie- preservação da Am~zónia. Onde existem se- _ dessa corrente, não têm economias, comem
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somente se venderem seu produto. Neste caso, mílhares deles estão submetidos a grandes
difiCuldades, muitas famílias estão passando
fome nos adentrados da floresta. Em breve,

se a situação não for contornada, hordas de
seringueiros estarão invadindo as cidades em
busca de alimento. Perante esta perspectiva,
o Sr. José Carlos de Carvalho, Presidente
do lbama, está estudando a possibilidade de
levar o lbama a adquirir a produção de coope.rativas de seringueiros, adiantando os recursos necessários à manutenção dos associados
até que, com a normalização das atividadcs
económicas do País, a indústria possa comprar o produto e repassar o dinheirO aos beneficiadores, aos produtores de cultivo e aos
seringueiros.
Esta idéia- a do Ibama adiantar os recursos para cooperativaS de seringueiros- tem
múltiplas vantangens. Ela, mais do que resol·
ver o problema imediato_, da falta de liquidez
do segmento, vai estimular a união dos trabalhadores da borracha em cooperativas, o que,
com certeza, trará uma rápida evolução nas
relações sociais, ecónômícas e mesmo cultu·
rais entre os seringueiiciS- da Amazónia.
Para finalizar, Srs. Senadores, no que diz
respeito ao pleito dos seringueirOS, encanir
nhado por este representante acreano no Se·
nado, é preciso reconhecer que o Governo
foi s-enSCVel e procurou encontrar uma forma
de atender a nosso reclamo.
É o que tinha a dizer. Muito obrigado_.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Mário Maia,
o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de
Secretário, 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 António Luiz Maya.
O SR, ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso.)- ·sr.
Presidente, Srs. Senadores, por ocasião das
solenidades pascais, algumàs mensagens eclesiáStícas dirigidas aos fiéis centraram seu -poder de persuasão à mente dos fiéis ein ciíticiis,
ãs vezes mordazes, ao Plano Brasil Novo do
Presidente Fernando Collor de Mello, e ao
Congresso Nacional, que o aprovou-. A linguagem utilizada em nada difere, quer em
termos de comunicação, quer em termos
ideológicos, da linguagem bastante utilizada
por determinados partido~ políticos com assento neste Congresso Nacional.
O Congresso Nacional, que é constituído
por representantes legítimos do povo· brasileiro, achou por bem aprovar o Plano em
sua estrutura básica e em suas linhas fundamentais, após uma discussão acirrada do seu
conteúdo· e de suas implicações, sobretudo,
em termos de conseqüência~ e de resultados.
Na disputa se entrechocavam argumentos de
polífiCos, economistas, sociólogOs, jurístas e
.de filósofos, entre outros. Argumentos foi
it que não faltou ã discussão de cada uma
; • medidas provisórias que formam o núcleo

llo plano. Houve até argumento de cunho
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Dizer qUe o Poder Legislativo Federal se
achou, no caso da aprovação das Medidas
"'ideológico. FOni.m horas e horas de argumentação no plenário do Congresso Nacional,
Provisórias, em situação 'de -inferioridade peque é um Parlamento.
rante o Poder Executivo, é uma afinnação
quando não gratuita, pelo menos perigosa.
O Parlamento é, por sua prõpria natureza,
o lugar do diálogo, dos debates, das disCusO Congresso Nacional, nQ seu campo espesões e dos entendimentos e àcertos, realizacífico de atuação, é soberano e independente.
dos por pessoas devidamente credenciadas
Age livre de pressões e lobbies. Tal afirmação
pelo voto popular.
não merece ser levada a sério. Parece precipiAs decisões maiores são tomadas por força
tada e com a finalidade de colocar antagonide votação- nominal. Não há, pois, que se
wamente o povo contra os parlamentares. E
duvidar do processo.
isto é grave.
Depois de tanto trabalho do Congresso NaQue o Congresso Nacional não defende
cional, realizado às vezes em até12 horas seos legítimos interesses da Nação é outra afirguidas de discussão franca e- aberta, noite
mação falaciosa, que tem muito de dema·
adentro, surgem agora as vozes discordantes,
gogia e oportunismo e um mínimo de ver·
dade.
dos vencidos _e dos in_satisfeitos, _que se arvoram ·e·m- juízos críticos não apenas das mediO qu-e o Congresso Nacional faz, ordinariadas mas também das decisões do Congresso
mente, é defender os interesses e as aõténticas aspirações do povo brasileiro. Nem semNacionaL É muito fáCil criticá-lo e procurar
denegri-lo com argumentos falazes que popre prevalecem os interesses imediatistas,
dem persuadir o sentimento e ãs vezes a vonque, por sua vez, nem sempre são os mais
tade, mas que de modo algum convencem oportunos para o momento histórico qUe
a razão.
atravessamos. Mas os interesses maiores em
O plano visa sobretudo melhorar o nível
consonância com a promoção dÓ bein code vida dO povo brasileiro, mediante o con- - mum, estes o congresso os defende e "luta
trole efetivo da economia e o combate siste- pela implementação-dos mesmos.
Somos nós, os parlamentaies, os leg{timos
mático à inflação. Este, o objetivo maior do
representantes do povo, n-aquilo qUe-ele tem
plano. Sua implantaÇão requer Uma sistemátiCa operacional dos tempos de guerra, em
de mais real e legítimo, que são os·seus-çlireique uma cota razoável de sacrifícios é exigida
tos. Para isso fomos eleitos e por isso p"iopugde toda a sociedade. Sem sacrifício, ensinam
riai.rioS com ardor e dedicaçcto·.
Nos dias atuais, d inteiesse maiO-r é retifar
os araustos do cristianismo, não se constrói
o povo brasileiro das garras da hiperínflação,
nada de sólido e consistente.
d9 elevadíssimo custo de vida. E levantar o
-No que se refere à poupança popular, é
i'úvel de qualidade de vida do povO brasileiro.
uma não-verdade afirmar que o Governo esÉ conferir aos salários e vencimentos um va~
teja confiscando os rec4,rSos dos -pobres, funlor real e consistente de aquisisão dos benS
cionárioSe-operários. O que o "Governo está
exigindo deles é a sua cota de sacrifício no ·de que os cidadãos precisam para melhorar
seu bem-estar e o de suas famílias, em termos
emprego de seus recursos. O que está blode saúde, de educação, de moradia e de lazer.
queado hoje será liberado no ano que vem
As Medidas Provisórias ora aprovadas pelo
com juros e correção monetária. Isto não é
Congresso _tên;t esta finalidade. Elas são uma
confisco. É uma sustação temporária e espotentativa e uma alternativa considerada capaz
rádica d~ liquidez. O que é cqnfiscado não
é devolvido. Será que os doutores e exegetas e eficiente para se atiilgir a nleta ·almejada.
O Plano pode ser implantado. Se bem adnão entendem o sigaificado dessa medida que
ministrado poderá obter um resultado satisfavisa pura e exclusitã'mente conter a corrida
tório. É o que todos almejamos.
desenfreada da ~nflação galopante_?
No que tange ã recessão e ao desempiego,
Que os dout_o_res e profetas _apresentem um
ainda é cedo para se avaliar com segurança
plano que seja mais condizente com a realiestes asp,ectos, considerados uma decorrênCia
dade, que surta o efeito desejado e que alcando· Plano de contenção.
ce a meta almejada e estou certo de que o
·Espera-se, entretanto, que tanto a recessão
GovemQ o-acatará e reformulará o seu plano,
quanto o des'emprego sejam momentâneos,
e o Congresso o aprovará.
e Possam ser debelados em curto espaço de
Sou parlamentar. Orgulho-me de sê-lo.
tempo, oportunidade em que se espera que
Mas nunca me senti capacho de ninguém.
a economia nacional retome o seu cresCimenMuito menos do Governo, a quem nada deto .tanto em quantidade·, quanto em qualivo,
dade.
O futuro próximo dirá quem ·está co~ a
Em momento algum me senti constrangiverdaçle, se os que criticam'o Plano, ou se
do, nem também forçado a votar para satisos que nele acreditaram.
faZer-exigen.cias -da equipe C:conômica 9o Go·
Que .se preserve, entretanto, ~ dignidad"e
verno. Sempre exerci livremente o direito sa·
grado do voto, levado única e exclusivamente. dos Parlamentares]
Que Se credite ão Congresso Nacional .a
pela razão, pela força dos argumentos e por
minha própiia opinião formada, aliada sem c6rresponsabilidade no tratame.nto. dares publica, objeto espeCífico da ativi.dade dos redúvida alguma às conveniências apresentadas
presentantes do povo desde a era áurea do
pela orientação do meu Partido- o PartiPo
ImpériO Romano 1 cujo dístico de' credibilí 7
Democrata Cristão, que tem uma filosofia
dade soava sonoro em latim clássico: ~enatus
de ação bem defi:rii~a~
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Populus que Romanus - SPQR, hoje Um
símbolo da glória do Império dos Césares,
incrustado na história da cidade Eterna!
Era o que tinha para dizer! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de $ousa)

- Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão conjunta a realizar-se, hoje, às 18 horas
e 30 minutos, no plenário da Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordináfia -de amanhã a seguinte.

Ordem do Dia
1

PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N'' 59, DE 1989
(Em regime de urgência, nos_ termos _do
art. 336, c, do Regimento Interno-.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 59, de 1989 (n" 1.246/88,
na origem), que altera os arts. 176 e 177 .da
Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965, que
institui o Código Eleitoral, com as alterações
promovidas pelas Leis n"s 6.989, de 5 de maio
de 1982, e 7.332, de lã de julho de 1985.
e dá outras providências1 tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n" 86, de
1990, da Comissão
- de ConstihJiÇão, Justiça e Cld3danhi.
2

PROJETO DE LEI D<JSENADO
N• 21, DE 1990 -'COMPLEMENTAR

(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
DiscUssão, ein turnO únicO, Oo -Projeto de
Lei do Senado n" 21, de 1990 (Coniplementar), de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO_
N" 15, DE 1990

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.) Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 15, de 1990, de autoria do Senidor Ney
Maranhão, que autoriia a instalação, nas dependências do Senado Federal, de gabinete
do Líder do Governo, e dá outras pr-ovidências. (Dependendo de parecer.)
4
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N•.56, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do 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 pela!ô substâncias ou agentes
cancetfgenos, tendo
PARECERFAVORÃ VEL, proferido em
plenário, da Comissão
-de Relações Exteriores e Deresa Nacional.
5
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 57, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" '57, de 1989 (n" 40/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Constitutivo da Faculdade
Latino~ Americana de Ciência Sociais- Flacso. (Dependendo- de Parecer.) -
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Discussão,- em turno UniCO, da -Redação
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n~ 61, de 1990), do Prgjeto de
Lei do DF n~_97, de 1989, de iniciativa da
Comissão do o·istrito 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.
12

Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n" 62, de 1990), do Projeto de
Resolução n, 1, de 1990, de iniciativa da_Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que suspende, de acordo com a 'decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
Acórdão de 19 de novembro de 1987, a execução do art. 8r do Decreto n" 68.419, de 25
de ·março de 1971, nos termos do que dispõe
o art. 52, inciso X, da Constituição.

6

13

Votação, em turno único, do Requerimento n~'67, de 1990, do-Senador Alexandre Costa, solicitando a retírada, em caráter definitivo, do.Projeto de Resolução n" 14, de 1990,
de sua autoria e de outros Senhores Senadore-s, que autoriza a iri-stiil.ação nas dependências do Senado Federal de gabinete do VicePresidente da República e _dá outras provi·
dências.

Discussão, éril. turnO Uníco, do Projeto de
Lei do DF, n'! 10, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre o aproveitamento, no Distrito Federal,
de_ servidores requisitados e dá ou_tras providências, tendo
PARECER FAVORÃ VEL, sob o" 70, de
1990, da Comissão
-do Distrito Federal

7

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda ã Constituição n.., 3, de 1989, de
autoria do Senadof Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art.,,.J59 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.
B
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. s~.do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
9

Discussão,.. em tui'ilo único, da Rcdação
Final (oferecida pela Comissão, Diretora em
seu parecer n" 03, dç 1990), 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. 5\ XXIX, da Constituição.

10
DiScu.SSâo, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão D!retora em
-seu-Parecer n'' 60, de 1990), do Projeto de
Lei do_ DF n" 94, de 1989, de iniciativa da
Comissáo do_ Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação da Escola
Técnica Regional do Gama (Região Administrativa II)

14

Discussão, em turrio~ ú-riiCo, do Projeto de
Lei do DF n" 14, de 1990, -de iniciativa do
Governador do DistritO Federal, que dispõe
sobre o aproveitamento de servidore!õ na Carreira Administração PUblíCa do Distrito Federal, criada pela Lei n\' 51, de 13 de novembro de 1989, e dá outras providências, tendo
PARECER, sOb n'' 72, qe 1990, da Comissão
-do Distrito Federal, favorável, com
emenda que apresenta_ de n''9 1· DF
15

PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÃO N• 5, DE 1989

(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno.)
Dispóe sobre a· remuneração dos Deputados estaduais e dos Vereadores.
16

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1989

(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 ~o Regimento Interno.)
Acrescenta artigo ao texto constitucional
prevendo a criação e definindo a competência
do Conselho Nacioilal de Remuneração Pública.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta--se a sesSO.o -às- 18 horas e 55
minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N' 54, DE 1990
O Presidente do Senado Fe'deral, no uso
da sua competência regimental e regulamenw
tar, em conformidade_ com a delegação de
competência que lhe foi oUtOrgada pelo Ato
da CómísSí.f6 ·piretorã, n" ·o2,- de 4 de abril

de

1979~-

e'te'ndo em vista· o que consta do

Processo 002.994/90-0, ·

Resolve aposentar, por invalidez, ONIL·
DA RODRIGUES DE MELLO SOUZA.
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo '48, inciso· I,
da ConstitUição da República -Fedeféitiva· do
Brasil, combinado com os ãrtigos 515, inciso
III, 516, inciso III, 517; inciso IV, 456 e 488,
§ 4"', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como_o artigo 11, daResolução n"' 87, de 1989, e artigo 1~ da Lei
n~' 1.050, de 1950, conl- proventos integrais,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição FederaL -

Senado Federal, 25 de abril de 1990. Nelson Carneiro, Presidente.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

E~pécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n"' 037/89.
Contratada: Plantel S/A
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ano, do
Contrato n"' 037/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa de Trabalho
01.001.01.202110002, Natureza da Despesa
3490-3946/0.
Empenho: Foi emitida a Not~ de Empenho
n• 00083/3, de 13-2-90.
Valor Contratual: Estimado -em NCz$
50.000,00 (cinquenta ni.il cruzados Õovos).
Vigência: 1-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo SeDado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Oswaldo Rocha Mello Filho. ~ Amaury
Gonçalves Martins, Direior da Subsecretaria
de Administração de Material e Património.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: -segundo Termo Aditivo ao Contrato n~ 041189.
Contratada: Simão Engenharia EletrÔnica
Comércio e lndústriq. Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ano, do
Contrato n~" 041189.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa _de Trabalho
01.001.0001.202110002, NatUfeza da Despesa
3490-394ô!O.
Empenho: F01 emitida a Nota de Empenho
n•_0008215. de 13-2-90.
--
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Valor Contratual:- Estimado em NCz$
60.000,00 {seSsentã mil Cruzados novos).
Vigêncía: 1-1-90 a 31~12~9b.
Signatários: Pelo Senado Federal; Dr. Luiz
do Nascimento Mon_teiro. Pela_ Contratada:
Dr. Romenps Simão. - Arna_ury Gonçalves
Martins, Diretor da Subsecretaria de Admínistraç~o ~e ~aterial e Pat~mônio.

Valor Contratual: Estimado em Cr$
6.000,00 (seis mil cruzeiros).
V1gência:.18-04-90 a 31-12-90.
._
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Cqn!ratad_a: Jaqueline :Pereira de Sousa. - Amaury Gonçalves 1\fartins, Diretor da Subsecretariã de -Administração de Material e Património.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Coftfrato ~ti9 002/90 i:Contrat~da.:J~.:g Con~trutora Ltda.
Contrafantei Seriado Feder"al
Objetà: Exe"cUÇao~de 0brà de refo~lna no
bloco da unidade de Apoio. I d9 Senado Federal.
Crédito Pelo qual correrá a despesa: â conta do Programa d_e Trabalho
03~~7.0025.1003/0002. ~atureza da Despesa
4590-5193/4.
EmpenhO: :Foi emitida a Nota de Empenho
n• 0007719. de 13-2-90.
Valor contratual: Estimado em NCz$
4.809.020,00 (quatro milhõeS õitõCcititos e nove mil e vinte cruzados novos).
Vigência: 13-2-90 a 23·4-90.
_ Signatários: Pelo Senado ;t:'ederal: Dr.,_José
Passos Porto; pela Contratada: Antônio Robert_o Fontoura. """:"" Arnaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património.
·

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n~ 017/90,
Contratada: Digitron EletróníCã. Lida,
· Cofltràflté: S~nadO Federal
'
·o~jet9:~ ~ies{ação: ~~ serViços de manu~
tenção corretiva de 02 (duas) teleimpressoras
eletrônicas, modelo PTSI~7360, marca Tela.:
mática, compostas de monitores de vídeos
12, durante o exercfco de 1990.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A con~
ta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa
3490-39.68/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00081n. de 13-2-90.
Valor Contratual: Estimado em Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzê:iros).
Vigência: 24+90 a 31-12-90.
_
_
SigD.atáriOs: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Carlos
Eduardo Rodrigues Dias. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de
AdminiStraÇãO de Material e Património.

7

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: ContratO n9 015/90.
f_ontratada: Kennya- Comércio, Repre. sentação e Serviços Gerais Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de lavagem
de !apetes e estofados, dur~nte o exercício
de 1990.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Na(Ureza da Despesa
3490-3960/5.
.
.
EmpeÍlho: F.oiem_í_ti_da_a Notã de Empenho
n' 0007915. de 13-2-90. _ · _
Valor Contratual: Esilina.do em Cr$
14.000,00 (quatorze mil cr_uzeiros).
Vigência: 20·3-90 a 31-12~90.
Signatários: Pelo Sénado FederaL:_ Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Hélio Machado Vieira. - Amaury Martins, Diretor da
Subsecretaria "de Administração de Material
e Património. '
EXTRATO DE ÇONTRATO
Espécie: C~ntrato n~ P1619p.
Contratada: Lfder•......:.. ConstruÇões e Comércio·Ltdã,
Contratante: Senado Fedúal
Objeto~ Prestação de serviços de lavagem
de carpetes, durante o exercício de 1990.
Crédito pelo qual correr:i a despesa: À conta do Programa d~ Trabalho
91.001.00011202110002, NatureZa da Despesa
2390-3960/5.
.
.
Empenho: Fof e~tidti a r{oi:a de Empenho
n• 00078n. de 13-2-90.
··

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n9 018/90 .
Contratada: Distribuidora Brasflia de Veí~
culos S/A- DISBRAVE
Contratante: Senado Federal"
Objeto: Fornecimento de- peças e acessó~
rios originais fabricados pela Volkswagen do
Brasil S/A, para veículos da marca Volkswagen, de propriedade _do Senado Federal,
durante o exercíco de 1990.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002. Natureza da Despesa
3490-3099/3.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 0036514, de 27-3-90.
Valor Contratual: Estimado em Cr$
350.000.00 (trezentos e cihCJ.üenta mil cruzeiros).
Vigência: S-4~90 a 31-12-90.
SignatárioS: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada; Niv~ldo Fon~
seca Borges e Yosnimi Sugiega. - Amaury
Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria
de Administração de Mate_rial ~ Património.
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n9 019/90.
COntratS:dã.: Brasiliense -LabÕ"ratófiO de
Análises Clínicas Ltda.
C_ontratante: Senado Federal_ : _
Objeto: Prestação de serviços compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tratamento. no. ânJ.bito dªs es- .
pecializações da Coit;tratada, aos Senhores
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Senadores. servidores do Senado e seus dependentes.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa de Trabalho
13.075.0428.2004/0001, Natufeza dâ DespeSa
3490-3964/9.
.
.

Empenho: Foi e~itida a Nota de Empenho
n' 00189/9, de 6-3-90.
Valor Contratual: Estimado em Cr$
30.000.00 (trinta rllii cruzeiro:.).
Vigência: 19-4-90 a 31-12·90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Dra. Edy Elly

Bender Kohnert Seidler. -

Amaury Gon-

çalves Marüns, Uiretor da Subsecretaria de
Administração de Material e Património.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n9- 020/90.
Contratada: Hospital Geral e Materno Infantil de Taguatinga Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços médico-hos~
pitalares pela Contratada, aos Senhores Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
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Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa de Trabalho
13.075.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964n.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00192/9, de 6-3-90 ..
Valor Contratual: _Estimado em Cr:$
80.000,00 (oitenta mil cruzeiros).
Vigência: 23-4-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela contratada: Dr" Mercede
Ermínia Barbiani e Dr. Délcio Rodrigues Pereira. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor
da Subsecretaria de Administração de Material e Património.
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DIÁRIO

SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 27 I!E ABRIL I!E 1990

BRASi_LIA-: DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 41' SESSÃO, EM-26 DE
ABRIL DE 1990
1.1 -ABERTURA
1.2 --EXPEDIENTE

1.2.1- Aviso da Ministra da Economia? Fazenda e Planejame!J~O

- N~· 264/90, comunicando seu comparecimento no Senado Federal no dia 26
de abril de 1990, para prestar informações
referentes a este Ministério, conforme
Requerimento n" 37190, do,Senador Jamil
Haddad.

1.2.2- Fala da Presidênçia

=-Referente_ a_ entendimentOs -manti=
dos com as Lideranças e a Senhora Ministra. ficando estabelecido seu comparecimento no próximo dia 10 de maio, às 15
hora.<;.

1.2.3- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~
35/90-Complementar, de autoría do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre o
adicional ao Imposto de Reada, de que
trata o inciso II do artigo 155 da Constituição Federal.
-Projeto de Lei do Senado n~ 36/90,
de autoria do Senador Cid Sab6ía de Carvalho, que dispõe admissão e demissão
de servidores públicos em periodo eleito- _
ral e dá outras providênCias.
1.2.4- Ofícios
-Da Líderança do PFL, -de substituições de membros de comissões permanentes e do Distrito Federal.
-Da Liderança do PMDB, de substituições de membros de comissões permanentes e do Distrito Federal.

1.2.5 - Comunicação

....: bo si. s"Cnador Irapuan Costa Júnior, que se ausentará do País no período
de 24 a 30 do coirentC mês.

O SR. PRESIDENTE - Resposta à
questão de ordem lev;t.ntada pelo senador
Maurício Corrêa ..

1.2.6- Requerimento
- N" 82/90, de urgencia, para o Projeto
de Lei do DF n" 22/90, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento
do Distrito Fedeiar crédito suplementar
até o limiie de Cr$ 1.369.000.000,00 para
os fins que especifica.

SENADOR JAMIL HADDAD, pela
ordem - Prazo de resposta a requerimento de informações de sua autoria ·ao
~anco Central-dO-_Bra_sil, sobre transferência e saques superiores a um milhão
de cruzados novos, po período de 15 de
fevereiro a 15 de março de 1990.

L2.1- _COmunicaç3.o da Presidênc_ia
--Aprovação, pela Comissão Diretora, dos Requerimentos n··~ 66 e 68/90, em
que os Srs. Senadores Pompeu de Sousa
e Maurício Corréa, respectivamente, solicitam- infÚÍ"maçõe~. à- Ministra da -Ecpncmi'ã,-fázenda e Planejamento e ao SecretáriO de Desenvolvimento Social do Distrito Federal.

SENADOR MAURO BORGES, como Líder -Apelo ao Procurador-Geral
da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, no sentido da apreciação do relatório e docLLment_ps pertinentes à CPI de
Importação de Alimentos.

1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR JAMIL HADDAD -O
''Dia do Trabalho" e a intranqüilidade
da classe trabalhadora, fac~ ao plano económico do Governo. Críticas à privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, noticiada pelos jornais.

SENADOR JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA, como Uder - Considerações
s·Obre tópico dü discurso do orador que
o antecedeu na tribuna.
SENADOR MAURÍCIO CORReA,
como Uder - Anistia aos trabalhadores
do setor de comunicações. Matéria publi_cada no Jornal de Brasília, sob o título
Vallim nega pressão para demitir Maia,
alusiva à exoneração do Comandante da
Polícia Militar do Distrito Federal. Descumprimento do prazo de resposta a re~
querimento de informações de sua autoria
pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

SENADOR LAVOISIER MAIASeca no Nordeste. Providências sugeridas
por S. EX" ao representante do_ Governo
federal, Dr. Egberto Batista, titular da
Secretaria Nacional de Desenvolvimento
Regional, quando de sua recente visita
· ao Nordeste.
SENADOR OLA VO PIRES- Situação dos cacauicultores do Estado de Rondô_nia.
-- 1.2.9- Requerimento
- N" 83/90, de autoria do Senador Leite Chaves e outros Senadores. de prorrogação por mais 90 dias do prazo concedido
à Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de fraude na
importação e exportação de produtos e
insumos farmacêuticos, -po~ empresas
multinacionais.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei
1989 (n'' 1.246/88,
os arts. 176 e 177
de julho de 1965,

da Câmara n'' 59, de
na origem), que altera
da Lei n"' 4.737, de 15
que instítuiU: O Código
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. . . EXPEDIENTE
C E - CIIIARcO 00 HNAIIO.FEDEIIIAI.
DIÁMO DO COIOIGIIESSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Olretor-Geral do Se'nado' Federá!'

·

AGA~IR DA SILVA MAIA .
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
b~rêtOf Adniini'stratfvo t ' '
LUIZ CARLOS DE BÀSTOS . ' ' ' ' .
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
O~retor Adjunto

· linPiessO Sob a· rCspohtabthdo~de cq· Meu do Sen.SO Federei

ASSINATURAS
' Semestral '-'·'·'·'·:.:........................... , ...... ~., ... , ... <:;r$ ~-069,(10

~~~agem 2.20Ô-exemplàres

Eleitoral, com as alterações promovidas _ _ ~ Projeto de Decreto_ Legislativo n~ 57,
pelas Leis n~~6.989, de 5 de' maio de 1982,'. · I de 198g (n" 40/8'9' na: Câmara dos· Deputados), que aprova o texto do Acordo Conse 7.332 de 1u de·julho de 1985, e dá outras
titutivo da Faculdade Latino-Americana
providências. Aprovado, após usarem da
Palàvra os Srs. Mauro Benevides e Hum, de Ciêru:l.i:l;; Spciai_s -:-.FI~C,S<?·. Yot~~~o
.: adiada, ero .vin;ud~ .d,o, tft~JRip.q do ,pr.f;L~O,
bêr'to LuCena: hàVe'itdó. o' Sr. Maurído
.·,
·regime_ntàJ .dç.-_s~s~<\0 1 _
· Corré:i pro'ferid·a Parec'ei ·pela comisSão
competente sobre a emenda apresentada
Requerimento nof 67, de 1990, do Sehà-'
nesta oportunidade A sanção.
.
• ~ âor AleXandre·cdsta; Solicit~n'dO. á. redra, da, em Carãtei aefinltivo~ d'ó Projeto de
Projeto·de Lei do s'enado no 21, de
· Resoluçãó il•-'14, i:Ie 1990, de su'a:autoria
1990-C0mplemcntar:, de autoria do Sena- · ·e de outrós Sehhores Senadores·, que audor Jarbas. Passarinho,. que dispõe sobre
toriza a ii.tst<i.laç'ão nas dependêndas ·do
inelegibilidade e dá outras providências.
Aprovado nos termo~; do substitutivo após ·- · Senado Federal dé gabinete do V ice-Pre' sidente dá República ~ dá' outras proViparecer da comissão competen'te, haven- ·-· dências. Votação 'adiada, em virtude do
do os. Srs. Mauricio Corrê a, Fernando
término tio 'prazo regim!!rrtal da sess.ão·.. ·
Henrique Cardoso, Mauro Ben"evidC.S,
Proposta-de -Eme-ndã à ConStituiÇão·~~
Meira Filho, Mário Maia, Carlos Alberto
3, de 1989, dç autoria do Senador Marco
e Leite Chav.es usado da palavra na oportunidade. À Comissão Diretora para redi_!vfacicl e:outro~ ~enpOie~ SêJlador:es, que
gir o vencidO para o. turno suplementar.
1 acrescepta pa.rágrafo ap art. 1'.~_9 e altera
a reda_çãQ dQ inçisq IJ d9_arL 1.6,1 ~a ConsRedação do vencido para o turno suple·
tituiçãO, ~e,deral. ,V~tação ad~da em virtu·
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei
de do tÇnnino do prazo regimental da sesdo Senado n" 21/90-Complementar. Apro_são.
vado com emendas, após parecer da coProposta dà Emendã. à' COnstitUi'ção n~
missão compcte.nte. À Comíss.ão Diretora
4, de 1989, de autaria do Senador Leopara a redação final.
poldo Peres e outíOs Senhores Senadores,
Redação final do Projeto de Lei do Seque aci-eSce'nta urii § 6" ao art. 5" do Ato
nado n~ 21190-Complementar. Aprovada.
das Dl.sposições-Const.itUdonais TransitóÀ Câmara dos Deputados.
rias~ Votação adiada em vittude_do término do praz~ reg!I!lental da sessão.
Projeto de ResoluÇão n" 15, de 1990,
de autoria do Senador Ncy Maranhão,
projeto de Lei do Se-naõo n" 121, de
1989, de autoria do Senador Antonio Luiz
que autoriza a insfalação, nas dependênMaya, que protege temporariamente os
'cias do Senado Federal, de gabinete do
inventos industriais, nos termos do art.
Líder do Governo, e dá outras providências. Apreciação adiada em virtude do tér- '~ 5", XXIX da Constituição. Apreciação
ãdiada em virtude do término do prazo
mino do prazo regimental da sessão.
regimental da sessão:
Projeto de Decreto Legislativo n~ 56,
Projeto -de Lei do DF n\' Ç$4, de 1989,
de 1989 (n" 53/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto da Convenção
de iniciativa da Comissão do Distrito Fen" 139, da Organização Internacional do
deral (apresentado por sugestão do DepuTrabalho - OIT, sobre a Prevenção e
tado Francisco Carneiro}, que dispõe sobre a criação da EscOla Técnica Regional
o Controle de Riscos Profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerído Gama (Região Administrativa II).
Apreciação adiada em virtude do térmiilo
genos. Votação adiada em virtude do término do prazo regimental da sessão.
do prazo regimental da sessão.
v

Projeto de Lei do DF n" 97, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão da DePUtada Maria de Lourdes Ab'adia), que cria,
no Governo do Distrito Federal, um grupO' de· trabalho' parà redefini{ ~ü: régiões
adin'iilistÍativàs'do Distrito Federal. Apreciação .adiada em virtude. do térmi.no do
pr.azo regimenta.! da ses$ãO.
Projeto de Resolução n" 1, de 1990, de
iniciativa da Comissão de Constituição~
Justiça ·e Cidadania, que- suspende de
acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em Acórdão de
19 de novembro de 1987, a execução do ,
art. g!>. do Decreto n~ 68.419, de 25 .de
marÇo de 19_71, nos termos do que dispõe
o art. 52, inciso X da Constituiçã9. Apre.
ciação adiada em virtude do ténnino c:lo
prazo regimental d3 sessão.
Projeto de- Lei ·dó DF ~~_to, de 199Q,
de iniciativa do Governador do DiStrito
Fe.detãl, .. que dispõe sobre o aproVeitamento, no Distrito Federal, de servidores.
re<iriiSitadOs e· dá oUtras· providências;
Apreciação adiada e:rn.'virtude do término .
do pra:zo regimental da sessão.
Projeto de Lei do DF n~ 14, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que dispõe sobre o aproveitamento de servidores na CarreiraAdminis:
tração Pública do bistrito Federal, criadz
peta Lei n" 51, de 13 de novembro de
1989. e dá outr:a_s providências. Aprecia·
.çáo adiada em 'virtude do término à o prazo regimental da sessão.
Proposta de Emenda à cOnStituiÇãq n~
5, -de 1989, que dispõe sobre a remune~
ração dos DepUtados Estaduais e dos Vereadores. Api-eciação adiada em virtude
do ténnino dq p~azo (egimental da sess<_lg.
PropOsta de Emenda -à -ConsiftUiçãO .n~
6, de 1989, que acrescenta artigo ao texto
constitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho Nacio·

...•... :s.e;<t~·fe.i~a. 27
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1.3..2- _QeslgnàÇãO ·da Ordem do Dia
na! d(. Remuneração Pública. Apreciação
adiada em virtude do término do prazo .•_:. da_ próxima .sessá~ ·
regimental da sessão.
1.4 ~ENCERRAMENTO
1.3.1 - Comunicação da Presidência

- Adiamento da votação do Requeri·
mento n" 82/90,1ido no expediente da pre·
sente sessão, de urgência para _o_ PrOjeto
de Lei do DF n" 22!90.
- -- -

1537

••o--•---J_

2- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
---·..:.:...no Sr. Senador Humberto Lucena,
prohtinciadõ na ·sessão de 14-4-90.

..

'.'

••

'

'.

J

.-._.._''

3- PORTARIA DO DIRETOR
GERAL DO SENADO FEDERAL
- No7f90.

4- MESA DIRETORA
S- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS
..
.6- COMPOSIÇÃO DA$ ÇÇlMIS; .i
SOES PERMANENTES
,, .

·Ata da 41~· Sessão, em 26 de abril de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ASIOHORÀSE30MINUTQS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS .. SENADORES:
MáriO Maia ___; Ca"rlos De 'Carlí ._~on'aldõ
Aragão - Olavo Pires --=. AlrD.ir Gabriel Jarbas Passarinho --Carlos Patrocínio Antonio Luiz Maya- João castelo -Alexandre Costa- Chagas Rodrigues -Afonso
Sancho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides - Carlos Alberto - José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha -

Humberto Lucena -

Marc6_ Maciel

-Mansueto de Lavor-JoãO Lyra- Teotó·
nio Vilela Filho -

Rubens Vilar -

Albano

Franco·- Francisco Rollemberg - Jutahy
Magalhães - Gerson Cãmata - João Cal·

gr~sso Nacional para prestar inforinações re-

feierit'es a es_te Minist~.ri.0 1 conforme Requerimento n9 37, de 1990, formulado pelo ilustre
Senador Jamil Haddad. _
A PrOPgsítÇ), teiihÕ a_ tio.nrâ de infOrmar
a Vossa Excelênciaque, pr.es_ervadas as conveniências do Congresso Nacional, poderei
COmparecer a esta Casa para o objetivo mencionado no próximo dia_2§,_às17:00 horas.
, Valho-me da oportunidade para expressar
a Vossa Excelência ·oS meus Protestos de elevada estima e distinta cOnsideraçãO. -Zélia
Maria Cardoso de Mello, Ministra da Economia, F<izenda e Planefaineitto.
_-'

-.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Canieiro)
mon - .Tamil Haddad ~ Nelson Carneiro - A Presidência comunica ao plenário-Que,
-Itamar Franco- Mata Machado- Seve- após o recebimento da comunicação que a.ca~
ro GOmes- Mário CovaS-- Pompeu de ba de ser lida, manteve entendimentos com
Sousa ,....- Maurício Corrêã - Meira Filho ·a senhora ministra e diversas liderançaS, peLouremberg Nunes Rocha-- Márcio Lacer· los quais ficou eStabelecido que súa ex-celênda - Mendes Canale - Leite Chaves cia comparecerá ~o Senado no próximo _dia
Affonso Camargo - JOsé· Richa - Alberto
10 de 91aio, às 15 horas.
Hoffmann- José Fogaça.
---

O SR. PRESIDENTE_ (Neiiú)n__ Carneiro)·
A lista de presença acusa o cOmparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. l" Secretário proCC,:d'en(ã -L'ê-itú!ã do
Expediente.
É lido o seguinte

-

EXPEDIENTE
Aviso

n~

264

em, 25-4-90
Senhor Presidente,
Refiro-me ao SM/N1' i)4, dé -29 de março
do corrente, em que Vossa Excelência comunica a minha convocação a essa Casa do Con-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, projetas de lei que srão
lidoS pelo Sr. 1~' Secretário~ -

Sãô fídOS OS -se8t.iiiltes
PROJETO DE LEi DO SENADO
~! _35~ DE 1990-ComPiemeniar
Dispõe sobre o Adiconal ao Imposto
de Rend;a, que trata o Inciso II do artigo
iSS da Constituição Federal.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 11' A instituição doAdicibnal ao Imposto de Renda, a que se refere .o inciso II
do artigo 155 da Constituição F'Lideral, compete:
J- tratando-se de pessoas jurídica, ao Estado em que se localizar seu es~abelecimento,
, quer Sej.ã_ inã_triz, filial ou sucursal;
fi -tratando-se de pessoa físiCa, ao Estado e~ que_ oc_nqer 9 fato gerador do impoSto
de renda; seja ou-não o do seu domicflio;

JII -tratando-se de pessoas jurídicas domiciliada no_exterfor, ao Estado em que ocorrer o fato gerador do imposto de renda.
Parágrafo único. As fontes pagadoras de
lucr_os, ganhos e rendimentos de capital que
retiverem o im-posto de renda determinado
pela legislação fiscal ficam obrigadas a reter
e recolher o Adicíonal ao Imposto de Renda,
ainda que os beneficiários dos rendimentos
sejam identificados.
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação...
Art. 3P Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

A luz do dispoSitiVO consi:itudonal dO árt.
155,1!, o fato gerador do adicional é o pagamento do imposto de renda, sobre cujo montante aplica-se a alíquota de até 5% (cinco
por cento).
Como está, o texto constitucional propicia
o surgimentO de conflitos de competência entre as unidades federativas competentes _para
instituir o adicional. Nem sempre o fato geradar do imposto de renda se dá no docimílio
do contribuinte ou no mesmo local da geração
dos_.rendimentos. É o caso, por exemplo, do
pagameilto dO imposto de renda da pessoa
jurídica que mantenha estabelecimentos em
mais de um_ Estado. Dar-se-á o recolhimento
do imposto exclusivamente na matriz, ainda
que as filiais e sucursais estabelecidas em outras unidades federativas tenham contriOuído
paiã. a obtenção do lucro tributável.
O local de ocorrêncíà-do fatO geradOr como
critério de fixação- de competência não interessa, neste caso, aos Estados que sediam
apenas as filiais e sucursais, -em face da legis~
laçã.o do Imposto de Renda que detennina
a centralização contábil na matriZ, com a
apresentação de uma dnica declaração de
rendimentos (art. 157, 2~ do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
nP 85.450/80 -Lei n~ 2.354 e Decreto-Lei

n• >.844/43.)

J;>l~JU6 DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)
Em se tratando do Imposto 'cte Renda, por
ser federal, a centralização dos resultados na
matriz, a apuração e o reColhimento_do imposto não geram problemas. O_ mesmo, porém, não se pode dizer re1ativamente ao adicional, que é tributo de Competência estadual.

Vê-se que o Estado que sediar a matriz
será beneficiado com exclus"iviCfade, cãbe-ndo-lhe instituir e cobrar o adicionaL É claro
que os Estados mais ricos, em cujos territórios se localizam as matrizes das maiores empresas, terão vantagem sobre os demais.

O adicional ao· InlPo.sio de Renda pago
por pessoas físicas pode também gerar conflitos, na hipótese de os inVestiiD.etitOs Serem
feitos em Estados que não o do domicílio
do investidor.
-O projeto de lei adota critéri'Os que evitam
a eclosão desses conflitos, -na rrieãída -em que
estabelece o local da situação dos estabelecimentos e o lugar da ocorréncia do fato gerador como determinantes da fixação da competênCia.
_
-- -Assim, far~e-á justiça aos Estados menos
favorecidos, garantindo-lhes rec_ursos como
forma de compensação dos gastos em obras
e serviços com a manutenção de filiais e sUcursais das grandes empresas nacionais e multinacionã.is em s-euS teiritóríos, sem que ocoiram prejuízos para oS-EStados-sede das matrizes.
0- projeto também não inibe que pessoas
físicas domiciliadas num Estado façam investimentos em outros, contanto __que a competência para instituir o adicional seja do Estado da ocorrência do fato gerador do Imposto
de Renda, vale dizer, do Estado do domicílio
do investidor.
O Projeto de Lei é constitucional, nos termos dos arts. 48, inciso I, 61', caput, e 146,
inciso I, da ConstituiçãO Federal.
Isto posto, e considerando que a medida
proposta objetivaevitar a eclosão de_ conflitos
de competência entre os Estados e o DiSfrito
Federal em matéria tributária, esperamos
contar com o apoio dos ilustres pares para
a aprovação do presente Projeto__de Lei Complementar que ora apresentamos à sua alta
consideração.
Sala das Sessões,_ 26 de abril de 1990. Senador Márcio Lacerda.

(À COmissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 36, DE 1990
Dispõe Sobre admissão e demissão de
servidores públicos em período eleitoral
e dá oUtras profidências.

O Coilgresso NaciOnal decyeta:
Art. lo São vedados e consider~dos nulos de pleno direito, não gerando obrigações
de espécie alguma para a pessoa jurídica fnte·
ressada e nenhum direito para o beneficiário,
os atas que, em período de quatro meses antes da realização de pleito eleitoral e ·quatro
meses depois da mesma eleição, importarem
em nom~ar, admitir ou contratar ou exonerar

ex-offício, demitir, dísperlsat, -transferir ou
suprimi~ vantagens de' qualquer eS"pécie de
serVidor público, estatutário ou não;da admi·
nistração pública direta oU-íõdiliúa·e fundações instituídas e mantidas pelo poder público
da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios.
§ 1" Excetuam-se do disposto neste artigo:
- -_-I - nomeação de aprovados em concurso
público ou-de ascensão 'funcional; ..
II - nomeação ou exoneração ·de çargqs
em-comissão e designação ou dispensa -de funçã.o de confiança;
·
III - nomeação para cargos da magistra--ttira, do Ministério Público, de Procuradores
do Estado e _dos Tribunais de Coiitas. - § 2\> os- a tos editados com base no § i?
deste artigo deverão ser fundamentados publicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua edição, no respectivo órgão oficiãL
§ 3~ O atraso da publicação no diário oficial relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem os prazos iniciais a que se refere este
artigo irilplica a nulidade automátiCa dos atas
relativos a pessoal nele inseridos.

e

Justificação
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serem efetuadas as seguintes-substituições mi
composição das Comissões, conforme_especificação-abaixo:
-Comissão de Educação ...__, CE
Substituir - cofio Titular·- o Senador
João Menezes pelo Senador Divaldo Suruagy

~Comissão de Serviços de l~fra-EStrutura
CI
Substituir - comO suplente - o Senador
João Menezes pelo Senador Jorge Bornhausen
, . ,, ,,
Substituir - cd'mo Suplente ~ o S~nador
Carlos Chiarelli pelo Senador Marcondes .
Gadelha

-

- Comissão do Distrito Federal - DF
Substituir - come) Suplente - o Senador
João Menezes pelo Senador Divaldo Suruagy
,
. _
-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE
. _ _
Substituir - como Titular - o SenadO(
Marco Maciel pelo Senador Afonso Sancho
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência-· protestO de elevada consideração e
apreço. -Senador Marco Maciel, Líder doPFL no .Senad_o Federal.

O preSente Projeto de Lei tem o seu fu~c!a
mentõ básico, calcado no princípio de resguardar a integridade e lisura <l-as eleições · Exm~· Sr.
sem a íiifluêm:ia da adminiStração pública na
Senador Nelson Carneiro
área de pessoal.
- DD. Presidente dO Senado Federal
-A aprovação da matéria em espécie é DorSenhor Presidente,
ma que _se "impõe de maneira permanente na
Em virtude da necessidade de serem substilegislação eleitoral, a fim de que possa o País
dispor de mecanismos legais que fortaleçam . tuídos alguns membros das Comissões Permanentes e do Distrito Federal, em razão
as instituições democráticas que recomendam
de se terem desligado do PMDB, rios termos
a disputa eleitorªJ em igualdade de condiregimentais, indico a Vossa Excelência o_s Seções, completamente livre de qualquer internhores seõãdores que irão--compor as CÓmisferência noCiva que possa corilprometer o
sões abaixo relacionadas:
procesSO eleitoial.
Diante dei exPOsto e considerando que as
regras eleitorais-sempre co_n_sagraram o dispoCONSTITUIÇÃO E JUSTIÇÁ.
sitivo ora: proposto e os proje.tós ·em tramitação são lacunosos em torno do importante
assunto, ·espera o autor da iniciativa a pronta
Titulares
aprovaç'ãcf"dos seus ilustres pares. Sala das
Sessões, em 26 de abril de 1990. --Senador
ÁureoMello
Cid Sabóia de Carvalho.
-Cid Sabóia de Carvalho
(A ComisSãO de Constituiçtlo, Justiça e CidaHumbetó Lucena
dania - Decisdo tÚminaiiva.)
F~anciScO Rollemberg
João Calmon
Leite Chaves
O SR-:- PRESfi)ENTE (Nelson Carneiro)
'vlansueto de Lavor
-Os projetOs lidos serão publicados e remeMárcio Lacerda
tidos às comissões competentes. __ _
Mauro Benevides
-- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelos
Sr. 1~ Secretário.
Suple-nte
São lidos os _seguintes

Of. GL PF'L N",_057/90
BrâsJ1ia, 19 de abril de 1990.
senhoTPresidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência _para, na qualidade de Líder do Partido
da Frente Liberal, no Senad9 Federal. solicitar as ileiieSsáiiãs PrõVidê-ncifis rio- selltido de

Aluízio Beze~ra
Irapuam Costa Júnior
José Fogaça
Luiz Viana FilhÔ
Meira Filho
Nabor Júnior
_gonaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
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_Cid ~~bóia. Qe, Ç~rvé!l~q
Francis~o Rol_l~rr):b,erg

Titulares
Aluízio Bezerra
Áureo Mello '
João Calmon
José Foga<;ll
Luiz Viana Filho
Mansueto de Lavor
Mácio Lacerda
Mauro Benevides
Meira Filho
Nabor Júnior
Ronal?o Ar~gâÚ
Suplentes
Cid Sabóia· de Catvalho
Francisco- RO!emberg
Humberto Lucena
Jrapuam Çosta Júnior
Leite Chaves
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Severo GOmes
RELAÇÕES EXTERIORES
Titulares
Aluízio Bezerra
Francisco Rolemberg
Humberto Lucena
Irapuam Costa'Jul'libr
Leite Chaves
'
Luiz Viana Filho
Nabor Júnior ·
Ronaldo Aragão
Severeo Gomes
Suplente.~

Áureo Mello
Cid Sabóia de Carvalho
João Calmon
José Fogaça
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Mauro Benevides
Meira Filho
Ronan Tito
ASSUNTOS ECONÓMICOS
Titulares

.

Humberto Lucena
Leite Chaves
Luiz Viana Vilho
Ronan Tito
ASSUNTOS SOCIAIS
Titulares
Cid Sabóia de Carvalho
Francisco Rollemb.erg
.Humbeto Luc,ena
João Calmon
.José.FQgaça
.Luiz Viana Filho
Meira Fi1ho
Ronaldo .Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Severo Gomes
·Suplentes
AJuíziO BeZerr'a
AU.Teo' Méllo" '
Irapuam Costa J úi1iõr ·
Leite Chaves
Mansueto de Lavor
-Márcio Lacerda
Mauro aenevides
Nabor Júnior

INFRA-ESTRUTURA .
Titulares
Aluízio Bezerra Áureo Mello.
__
·Cid Sabóia de _Carvalho
Meira Filho·
Nabor Júnior
- Ronaldo Aragão
Ruy Bac_elar
Severo Gomes
Suplentes
Francisco .Rollemberg
Humberto Lucena
José Fogaça .
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Mauro Benevides
Ronan Tito
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Irapuam Costa Júnior
João Calmon
José Fogaça
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Mauro Benevides
Meira Filho
Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Suplentes
Aluízio Bezerra
Áureo Mello

Titulares
Aluízio Bez_e_rra
Humberto Lucena
Leite Chaves
Mansueto de Lavor
Mauro Benevides
Meiúi Filho
Ruy Bacelar
--Suplentes
Áuero MeHo
lrapuam Costa Júnior
Márcio Lacerda
Ronaldo Aragão

.

'
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. DIST,R,ITÇl FEDERAL
Titulares
Aluízio Bezerra
Áureo Mello
Francisco Rollemberg
Irapuam Costa Júnior
Márcio Lacerda
Mauro Benevides
Meira Ftlho
Nabor Júnior
Ronaldo Aragão

,

1

Suplentes
Cid S(\bpiá._de.Carvalho
Humberto Lucena
JoãQ Ca_lmÓn
José _FogC~-ça.
Ronaq T~to _ .
Aproveito a oportunidade para
à Vossa Excelência meuS-protestos de elevada estima e distinta con"sideração. - Ronan Tito, Líder do
PMDB.
~enovar

,_0 SR. PRESIDE!'JTE (Nelson Carneiro)
-Serão feitas as·substituições solkitadas.
Sobre a mesa, comunicaçãq. que será lida
pelo Sr. lu Secretário.
·
É lida a seguinte

Of. n" 049/90
Brasília, 23 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Atendendo dispositivo regiine-nt31 desta
Casa, informO a Vossa Excelência que estarei
ausente do País, do dia 24 a 30 de abril próximo, a convite do Governo da Nicarágua.
Ao ensejo, reitero a Vossa Excdênda pro.testos de consideração e apreço. -lrapuam
Costa Júnior, Senador.

O SR. PRESIDENTE - A comunicação
lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1'·' Secretário.
:b lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 82; DE.l!l90
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea "c'", dei Regimento Interno, para
o Projeto de Lei d DF n" 22~ de 1990, de
iniciativa do Governador do Distrito Federal,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal crédito 1>!!Plementar até o limite de Cr$ 1.369.000.000,00
para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. Mauro Benevídes (PMDB) -Chagas ROdrigues (PSDB)- Carlos Patrocínio (PDq-.:...
Marco Maciel (PFL).

O ·SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O requerimento ~ido será votado após a
Ordem do Dia, na forma do art. 340, 11, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência comunica ao Plenário que
a Comissão Diretora aprovou-, em reuniâo ·
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política fll!minense,_ pela sabedoria polítÍca,
p_(da operosidade_ adminístratfva e pela dígn~
dade pessoal. -Foi ele, -então in-teiv~ntoi fede~
ral no Estado do rio, quem comandou a taba·
16~ pela lo"citliz;:tçã4) da Usina etit VoltaRe"donda.
Tive a- honra de integrar a representação
fl!Jminense ao lado daQuele _eminente homem
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) público. Representante do Estado do Rio de
-Passa-se à lista de atadores.
Janeiro, não' posso si!enciar diante da esca· C.óricedO a palavra ao· nobÚ Senador Jamil lada impatriótica que se planeja.Haddad, ~~ ,CJU.alidade de Líder do PSB.
Quem exarriiná cóm iSe"nção os· acoÍlteci~
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. CÓ· nientos, Sr.· PieSidente, conclui que o grande
mo Líder, pronuncia o_ s~gui9te discurso.)-:- ceutro side.i:-lírgico;~Iicou "numa posição geo~
gfáfica priVilegiada, entre os. dois maiores
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O dia 19 de_ maio, este ano, -estará parado- centros consumidores do País. A Companhia
xalmente marcado de maiores apreensões Siderúrgica Nacional foi fundada aos 9 de
àbril de 1941 e a Usina, nas suas unidades
que os das últimas datas correspondentes.
A recessão provocada pelo Governo tem iniciais, rias suas linhas mestras, foi inaugudeterminado a demissão de funcionáriOs e ia"da nos meados de 1947.
a dispensa de trabalhadores. Os burocratas ' O obseivador atento dos fatos há de recoe os chamados economistas, firmes e diabó- nhecer que Volta Redonda conduziu todo o
licos aliados, levam a insensibilidade ao ex- Brasil a uma profunda mudança. _Os produtos
tremo. Ape_gam-se a<?S nú"irieros,""aga~am-se saídos das s_uas usinas ensejaram o apareciàs cifras, como se nada mais houvesse no mento de fmportantíssímos parques_ indusorbe, e abandonam tudo quanto se refre ao triais, a cOnstruçãO de ferrovias e de rodovias,
a modernização de imensas áreas urbanas.
aspecto social.
Mudam as admihistrações, sucedem-se os .. É possível afirmar que o Governo agira
governantes, mas as classes trabalhadoras corretamente ao sentir que a siderurgia reprecontinuam a ser, de um lado, o alvo predileto sentava um grande impulso do progresso em
das promessas falazes e, de outro, o desagua- geral, incentivando, ao mesmo tempo, a amdouro das conseqüências desastrosas dos pla- pliação do mercado de mão-de-obra.
nos mirabolantes.
A" Companhia Siâerúrgica Nacional pode
A pouco e pouco, vamoS presenciando a Ser creditado o título de um dos principais
derrubada da ConstituiÇãO que, com tanta veículos da integração nacional-As suas ativiluta, tanto afinco e tanto interesse patriótico, dades irradiaram-se e os s.eus produtos distrios Constituintes elaboraram.
bu{ram-se pelas mais diversas regiões do terUma enxurrada de medidas provisórias- ritório .br_asileiro.
No entanto, agora, predentem retirar o Esna sua grande maioria desatendendo os requisitos da urgência e da releVância ou inves- tado, o Poder Público, da Companhia- bustindo desabridamente contra princípios cons- cam privatizá~la. Ela, que nasceu sob o símtitucionais - vem abalando os alicerces da bolo do mais genuíno nacionalismo,_ sofre a
ameaça de .ter entre os seus donos o capital
vida jurídica e, sobretudo, do quadro social
.estrangeiro.
.
do País.
Sr. Presidente, a .imprensa noticiou o novo
É no trabalhador, Sr. Presidnete, na máode-obra, que está a garantia do progresso e, dirigente da empresa confessou não ter qualquer eXperiência no setor da siderurgia. E
direi mesmo, da segurança. O _que estamo-s
dizer-se que esse gigantesco empreendimena assistir é a intranqüilidade no trabalho. Os
empregos diminuem. As atividades escas- tO, que começou dirigido por Er;lmundo Macedo Soares, pelo engenheiro Arí Torres, e
seiam._Os fatoS noticiados pela imprensa, de
teve vários presidentes técnicos, acabe contodas as regiões, desmentem a farta e onerosa
denado a uma triste privatização, sob a orienpublicidade oficial.
É precis-o, é imperiosO, c[Ue se- diga a verda- tação de pessoa que não é do ramo.
, de. Não é possível esconder o sol·com a peA nova direção,_como está na moda, anunneira.
cia logo corte de pessoal, na administração
Venho, hoje, a esta tribuna denunciar o
e na produção. E lembrar-se_que têm sido
atentado que se prepara contra a Companhia esses operárioS. ao longo dos anos, osresponSiderúrgica Nacional.
l'á:vels pelo sucesso da empresa: Se Governos
Os jornais, ao noticiarem, há poucos dias,
praticaram erradamente polítiCas de preços,
se Governos adotaram práticas para favorea posse do novo presidente dessa entidade,
ressaltaram que o mesmo confirmou a deti- cer o desenvolvimento de determinados grusão irreversível do Governo de privatizar a -poS e indústrias, não serão Jamais esses modestos empregados, do dia a dia_ insalubre,
empresa dentro de um ano.
os culpados pelos prejuízos.
Sr. Presidente, está em causa um dos mais
Fala-se em sanear a empresa dentro de um
, notáveis empreendimentos do País. Foi Getúlio Vargas, com o seu sentimento naciOna- ano para, depois, vendê-la. Ora, se ela pode
lista, quem decidiu, nos idos de 1940, que
ser saneada, se as prát!cas erradas e condea cidade de ferro d-.:veria ser erguida. E aqui
náveis podem ser abandonadas !!- ado.tadas
evoco com a maior saudade a figura de Ernani novas condutas, por que vender a empresa?
do Amaral ~eixoto,_ que tanto enriqueceu a Onde a lógica? Onde o bom~senso?
do dia 24 do concmc, os :requerimentos n~'
66 e 68, de 1990, de autoria dos nobres Senadores Pompeu. de Sousa e Maurfci~ Corréa,
respectivamente, solicitando informaçóes à
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento e ao Secretário de Desenvolvimento
SoC:iai do Distrito Federal.

Abril de 1990

Volta Redonda não é património do Estado do Rio de Janeiro, mã.S de' tOdo o Brasil,
e.constitui a materiàliàção do soriho de grandes idealistas, de verdadeii-Os pa~riota:s.
Consta~ Sr.· Presidente·, que até" mesnio o
hospital da Companliíã está árriéaÇádo de sair
das suas mãos. Cogitam -trâriSfài-lá pai-a a
Prefeitura do município. Ora, is-ío é iiladimis:.
sível. Quem, como eu, conhece .ess_e e.stabelec_imento, sabe das suas c-ondições, servindo
a uma extensa região, pois não se limita a
atender a casos de Volta Redonda. São 180
os seus leitos, especializados b 'seU cOrpo médico, pata ali acorrendo doentes de várias
cidades limítrofes- ou próxi~as·. ·
·
Esse hospital tem uma tiadi!;:~ci de respeito,
pela sua eficiência. Foi inaugurado num 19
de maio, precisamente no ário' de 1953, com
a presença do Presidente Getúlio Vargas, o
que está a mostrar a signifiCC~:ç_ão _ap _ev~nto
e a importância que possuía, àquela ·époCa,
a data do trabalhador.
O Sr. José Ignáclo Ferreira-:- Per~i~;n;.e
V. Ex• um aparte?
(i SR.. JAMIL HADDÃD - Óuço, com
prazer, o aparte de. V. Ex•
O Sr. José Ignácio Ferreira - Eminente
Senador Jamil Haddad, ouço-o, como sempre, com muito respeito e muita atenção, mas
nem sempre posso concOrdar com V~ Ex~ É
verdade que V. Ex~ defende um empreendimento importante, na história económica
do País. A Companhia Siderúrgica Nacional,
realmente, foi um marco importante, histórico, na vida económica do País, na démar~
rage de ~determinado estágio da nossa economia. V. Ex• mesmo mencionou que esse foi,
a seu tempo -não tenho precisamente como
colocou ísso no seu pronunciamento-, mas
foi, a seu tempo, ou que é ainda, um dos
mais notáveis empreendimentos do País. Discordo, entrentanto, apeRas do "hoje". No
passado, o impulso que deu à economia do
País aquele -empreendimento o fez trans~or
mar-se em verdadeiro marco da história econàmica do Brasil, mas, hoje, o dilema que
se tem para a CSN é de_tragé~!a_: ou privatização ou insolvência. Na verdade, V. Ex~
mesmo reconhece, no seu pronunciamento,
quando coloca no condicional: "se governos
praticaram erradamente várias políticas, dever-se-ia, então, tomar outra atitude"; mas
v. Ex·, implicitarn.ente;-recõnheée que fo'râm
praticadas poHticas que levaram à situação
ruinosa em que' se enco-!ltra a Compã."ii&iã ·síderúrgic.a Nacional. O ~xemplo da privatização, sob as mais diversas formas, vem sendo seguido, hoje, em todos os Estados modernos, inclusive nas áreas da antiga Cortina
de Ferro, quando esse surto de modernidade
chega a se vê, realmente, o esforço para se
libertarem, esses Estados, da visão "estatista" de dirigismo econômico que orientOU os
passos da vida estatal nacional ao longo dos
temp'ls. Hoje, o que se vê. na verdade, é
operar-se o refluxo; quer -dizer, ao longo dos
tempos, as coisas foram-se proces-sando, o
Estado presente, e, aqui, neste País, a partir
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mais p<;tra, trás,

porém, a par;tir de 64, de forma trágica, ·a
Estado foi abocanhando, a pouco e pouco,
aque,es_ pedaço,s que pertenciam à soci~dade
na vida eco_n~rp.ic!l. Hoje! o__ mo_nt~nte é de
refluXo, o. tempo não é mais do fluxo; é o
tempo da volta, é o tempo da libertação, para
a sociedade, dos espaços económicos que lhe
foram .tomados pelo Estado. O Estado mostrou a sua inefíciêricia ao' longa· dos tempos,
e o momento que vivemoS é o da-deVoluÇão,

à sociedade, daquelas parcelas da vida económica que lhe pertenciam. De maneira· que
lamento discordar de V. Ex•, sobre tudo porque há um fato muito-iffi-portanie que, neste
momento, trago aG. conhecimentO de V. Ex•
e da Casa: alguinaS das med'idas económicas
elaboradas e aprovadas pelo Congresso Nacio~l, produziram uma economia de cerca
de lt5 bilhóes de cruzeiros. Para surpresa da
área económica, a colocaÇão da Companhia
Siderúrgica Nacional em condições de viabilidade económica, quer dizer, a recuperação,
saneamento econômico da empresa exigiria
nada menos que 20 bilhões "de cruzeiros, o
que é - V. Ex· há de _convir_- algo muito
alto e muito aquém das possibilidadei> do Estado brasileiro no momento atual. Devemos
seguir a cruninhada dos tempos, promover
o refluxo, ou seja, a devolução, à sociedade,
·c;tas parcelas da vida ec&nômica que o Estado
lbe tomou.
· O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
.-A Presidência cumJ)re~-o dever de visar
ào.nobre Senador Jamil Haddad que o seu
tempo, como Líder, já se esgotou. Eu pediria
a V. Ex~ não concedesse mais aparte~.

O SR- JAMIL HADDAD- Digo ao nobre
Senador José lgnácio Ferreira que a visão
·polític:i de sê Ex· é diferente da minha.
.·sabemos que se a Companhia Siderúrgica
Nacional chegou a esse ponto foi em razão
de. v.ender, a preço aviltante, o aço para_ os
cartéis da indústria automobilística. Essa é
a realidade_. Era o poder público a patrocinar
_a empresa privada. E. S. Ex~ sabe muito bem
que existem, hoje, mqtéis, hotéis, uma gama
de empresas privadas que foram absorvidas
pelo Estado, porque empréstimos do BNDES não Conseguiram resolver os.seus pro·
blemas.
Há pouco tempo, no ano p·a.;-sado, fomos
~abedores de que a Sharp tinha recebido 150
milhões de dólares de ajuda do Governo através_ do Coosélho Monetário Nacional, e que
a Transbrasil tinha recebido não sei quantos
milhões de dólares. Na hora da dívida, socializa-se; nessa hora, a iniciativa privada usã.
o dinheiro do poder público. Quim socorre
. é o- Estado e a população é quem paga, na
realidade, esse preço. S. Ex• tem outra visão
polítiça. Tubarão está no seu Estado. Será
que S. Ex~ admite privatizá-lo?
O Sr:. José lgnácio Ferreira- Admito.
O SR. JAMIL HADDAD- O Congresso,
com muita sapiência, decidiu, numa das medidas apres~ntadas pelo Governo Collor, co. focar num ~ispositivo que essas privatizações
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te"riain Que-Ser_ submetidas ao Poder Legisla- que o nobre Senador Chagas Rodrigu.es possa
tivo, para um exame pfofundo. para que sé me apartear.
examinasse a sitÚação reai das empresas, a
o sR. PRESIÓENTE (Pompeu de Sousa) fiin de que elas não fossem entregues, pratica- -Peço ao nobre Senador que seja rápido.
nieilfe de gntça, ao capital internacional, que
O SR. JAMIL HADDAQ- Ouço o nobre
pode adquirir 40o/o das ações. Quem atinge
Senador Chagas Rodrigues, com muita.sa4s40% automaticamente, é o" dono da empresa.
fação.
No entanto, Sua Excelência o Presidente da
O Sr. Chagas Rodrigues- A tese da privaRepública, o todo-poderoso, vetou, não quer
_tização ou a da estatização não COIJlporta faque o Congresso examine as <;C?n_dições em
natismo. Não podemos aceitai IÍeÍn a· J)rivatique serãõ privã.fii:idãs as gra-ndes empresas
nacionáis. -E estranho. MuitO estranho. Se - zação ~em a ef>tatização, em ierffios· abSolutos. V. Ex• coloca o problenia mufto bem.
fiúiinoS Urila- ariáHse ge'néiica desse Plarlô.
Se a iniciatiVa prívã.da fosse sempre coiTeta,
ve_remos que o problema não era só o confisco
trouxesse êxito 'e fosse eficaz, ilãO tei'famos
do dinh~ro da população. O Plano é muito
tantas falênCias e concordatas, as quais semais amplo, é o Plano do capitalismo neoliriam em número mUito maior se não houvesse
beral que ocorreu na Argentina. A Argentina
a ajuda indevida dos dinheiros públicos.
está privatizando grandes empresas estatais,
Aceito, plen-amente; a tese de V. Ex~ e acho
inclusive de energia elétrica._ A tese da priva·
que a Companhia- Siderúrgica Nacional jatização é defendida há muitos anos, por
mais deveria ser priVatizada.
exemplo, pelo Senador Roberto Campos. S.
Ex~ é um privatista._É uma visão política.
S. Ex~ tém a visão da iniciátiva pfivada. ·
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço o
A grande verdade é que os países do Teraparte de V. Ex~, nobre SenadOr.
ceiro Mundo estão com a população numa
Recordo-me bem, jovem qúe erà, ainda,
situação de miserabilidade, e foi esse capita· àquela época, do trabalho do grande brasiHsmo que os levou a _essa condição.
leiro Amaral Peixoto, para a instalação _da
O que há é uma manobra do_ capitalismo
Companhia Siderúrgica em Volta Redonda.
ínteri:J.3.donal, de desnacionalização da ecoAquela região teve um desenvolvimento
nomia dos países do Terceiro Mundo, princi- ímpar em nosso Estado. Volta Redonda foi
palmente os da América Latina. Isso, é claro, fundada, foi permitida pelo capital estrané o mesmo projeto na Argentina, é o mesmo
geiro - esta é a verdade - foi peririítida
projeto no Brasil, é o mesmo projeto em paípelo Governo americano, pelo fato de oBra·
ses em desenvolvimento.
si! ter sido s_eu aliado na guerra contra o Eixo,
Vi, ontem, um programa de que partici·
senão, naquele momento, a Companhia Sidepava o nobre Senador Roberto Campos. S.
rúrgica Nacional não seria instalada.
Ex• respondendo a uma pergunta de telespecQuero deixar bem claro que lutarei, até
tador -por que não privatizar a Petrobrás onde puder, para que a Companhia Siderúràgora:?- ficou extremamente satisfeito, di· gica Nacional não seja privatizada. Podemzendo que era favorável à privatização, agome chamar de xenófobo, podem-me chamar
ra, da Petrobrás, que era uma xenofobia man- de falso nacionalista, podem-me chamar do
ter a Petrobrás intocável. Não sei se é "imex:.í- que quiserem, mas estarei lá, e aqui lutando
vel" ou intocável. É uma questão de visão
pela sua manutenção.
polrtica, nobre Senador José (gnácio FerreiO Estado do Rio de Janeiro está sendo,
ra. V. Elr' diz que admite a privatização de
de algum tempo para cá, esvaziado economiTubarão, no seu Estado. Esse seu posiciona- camente, de modo violento. Temos obrigamento será analisado pela população do Espí· ção de defender a economia do nosso Estado.
rito Santo. Eu me posiciono pelo fortaleciO Governo não pensa na população trabalha·
mento da Companhia Siderúrgica Nacional, dora que foi para lá, nos jovens da época
marco da indúStria siderúrgica no Brasil, que que já estão em idade avançada; eles consfez a riqueza de muitas iniciativas privaaas truíram aquele grande património, fruto do
nes_t~País, que fez com que o capital nacional
dinheiro do povo brasileiro. Agora, dep-ois
fosse jogado para fora, principalmente atr3.de ter-se levado a empresa a essa situação
·vés da indústria automobilística. Respeito a de dificuldades, em razão de obrigá-la a venCori:ij)ailfita Siderúrgica Nacional; lut"ar_ei, en· . der subsidiado o aço, fala-se em privatizá-la.
quanto puder, pela sua preservação. E uma
Vou terminar. Não sou pessimista, nem
visão política. V. Ex•, Senador José lgnácio
cassandra agoureira. Exerço, sim, o meu deFerreiia, tem o direjto de iião pactuar com ver de, como representante do Estado do Rio
o meu ponto de Vista.
de Janeiro, denunciar à Nação o que se prete"nde fazer contra Volta Redonda.
O Sr. Chagas Rodrlgués- Permite-me V.
Se cruzamos os braços e nos mantemos passivos, contemporizando com esses avanços
Ex~ um aparte?
contra o patrimànio naCional, contra aquelas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência adverte o nobre Senador entidades_que sempre aprendemos a cultuar,
de_ que seu tempo está esgotado e pede que contra os direitos sociais, contra os direitos
não conceda mais apartes, porque há vários individuais, acabamos figurando como comparsas de uma obra de demolição de valores
oradores inscritos.
que foram duramente conquistados com o
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, trabalho, dentro da crença de um Brasil me·
peço a V. Er que a~ra uma exceção para lhor para nós e os que nos sucederem .
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Por isso, protesto e protesta_re1 _sC!mpre.
Estas, as razões que justificam aS minhãs
preocupações no 1" de maio deste ano;

Era o que tinha a díúr, S-r. Presidente.
(Muito beml)
Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. NelSon· Cár'nétr<i, ·P'residÚtte,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário. ,

O SR. PRESIDENTE' (Pompeu de Sousa)
- Concedb a 'pa!avra aó nbbre Senador José
lgnácio Ferreira, como Líder.

O SR. JOSÉ !GNÁCIO FEREJRA (PST
- ES. Como Líder. Pronuncia o seguinte"
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·ouvi com atenção,
o pronunciamento do nobre Senador Jamil
Haddad. S. EXi' é pessoa por quem tenho
não apenas respeito, maS 3dmiração e estima.
Coino _disse, ua -ocasião _elli qu~ aparteet
S. Ex•; nem sempre tenho a _oportunidade
de concordar com o nobre Senador.
A verdade é_ q?e o Senad?r J a mil Haddad,
em seu pronunciamento, coloca questões e
enfoca o tema da privatiZação como se fora
necessariamente, o tema da desnacionaliza:
ção do País._
·
A privatização, necessatiamcnte, não tem
nada a ver com desnacionalização. Privatização é, hoje, um anseio da sociedade brasi·
Ieira, claramente não só expressado nas ur·
nas, mas na própria inquietaÇão da soCiedade, pelo que produziu essa situação de estatismo crescente na vida econômica do País,
pelos problemas que gerou na economia brasileira, essa situação de crescimento e de quase hegemonia do Estado na vida nacionaL
O anseiO que_se tem, hoje, não é e nunca
se falou nisso - desnacionalizar o País, tirar·
das mãos dos brasileiros aquilo que seja seu
e passar para mãos de estrangeiros.
O anseio nacional, indubitavelmente, e todo o silêncio dos mudos da sociedade brasi·
!eira constituem num grito nesse sentido a sociedade muda grita, a sua mudez efoqüente- é no sentido de se encontrar solu·
ção para toda a problemática que viveu o
País até o dia 15 de março de 1990.
Dentre o acervo enorme de problemas que
havia no País, denunciado por todos os candidatos que passaram pelas mais diversas tribu·
nas do País, sobretudo a tribuna eletrônica
dos horários gratuitos, avultava _daramente
o problema da presença hegemónica do Esta·
do brasileiro na~ vida do País. Era preciso
enxugar a máquma do Estado, era preciso
desestatizar; era preciso menos do Estado e
mais sociedade e não mais Estado e menos
sociedade, como foi a regra ao longo dos tempos recentes que se passaram.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex.. , -neste pOnto, um aparte?

O SR. JOS1t IGNÁCIO FERREIRA- Na
realidade, o que se pretende e se·pretenden,
com o Plano Collor - não há, na História
deste País, algo que tenha as características

d~ maior- ot.i.Sádia,_ de, m~íor determiOaÇão!
de maior afirmação da autoridade de GOve'r~
no,_ de ruptura com o passado recente, cíuaSe
uma verdadeiia' revolução;.....!... no que tocà às
desestitizações é faZer retornar ·para as mãos
da sociedade aquilo que é dela, afinaL
Não vamos confundir o interesse da sociedade com aquilo que fica nas mãos do Estado;
pelo contrário, é preciso que claramente se
incuta, sobretudo nas pe-ssoas que resistem
a _essa visá o_ tão lógica. e__a'Q r~cçu;fo que as
urnas dão, se incuta na consciência d,essas
pessoas que o certo, não apeq~s o"certo.dos
~empos de hoje, mas ó Certo de· todos os tempos, é menos Estado, é mais sociedade. Temos que ter o Estlido reduzido a dimens.ôeS
tilfnimas em relação -ao qtie te"m hoje;'não
3: eliminação do Estado como querem os neoliberais ou liberais â antiga, quer dizer, a visão de que o Estado rem o sentido de nos
·ehsinar a não-precisar dele. Não! Mas, tambtrril não ã visão retrógrada daqueles que fi'cim lá na outra ponta e que pensam que
'a· modernidade - é uma visão de uma erro·
nea grosseri;:t- eStará.· ·ainda hoje, apesar
de todos os exemplos que o mundo nos está
dando, em. todos os quadrantes, na estatização, no dirigismo estatal, na concentração
de poderes nas mãos do Estado, no dirigismo
<l,a economia, na planificação económica.
~· ·ÃomOdemidade, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, está na devolução, â ·sociedade, dos
espaços qu_e dela foram tomados pelo Estado;
a modernidã:de_ está. no Estado menor, rouito
ffi.enOr de que é o Estado brasileiro ainda
hoje. E ainda, seguramente, mais alguma coisa se terá que fazei para reduzir as dime-nSões
que vão remanescer, apesar do Plano. A-modernidade está em se dar ao Estado, naquilo
que fica dele_, hígido, enxuto, esse espaço importarite que precisa ser ocupado pelo Estado
mesmo, dar a esse espaço um sentido públiCo
que lhe foi confiscado pelos mesmos capitalistas a que se reportou'o orador que me antecedeu, espaço que lhe foi confiscado pelo ca·
pitalismo selvage.rÍ:t, predatórío, cartorial,
que exitüi aféhoje nO.l>aís.
'Na verdade, aquilo que existia ·de Estado
demasiado, da Estado gordo, obeso, no País,
ainda, em parte, era utilizado em benefício
de grupos privados que .se aliavam a tecnocratas, a burocratas na área estatal. Os exem·
pios disso ei'am inúmeros neste País.
Recebi ComissOeS que me prOcuravam, iii-·
sistindo em que a tese do Governo estaria
errada, mas e·ssas comissões eram de onde?·
De servi~ore.~ daqueles mesmos órgãos que
insistiam em pretender a importância deSses
órgãos, quando, na realidde, eram fatias do
Estado utilizadas por grupos privados, cartorialmente, em benefício próprio.
· Ó ..qUe temoS que àfifmar sempre é qUe,
_num momento como este, vivemos a oportu- riídade do re.(luxo. No passado, ao longo dos ·
tempos. de 64" para cá, sobretudo, o que se
fez, no fluxo da maré, foi, realmente, enriquecer muita gente quando isto passava d~s
mãos privadas par,a as mão.s do Estado. O
prOceSso de privati~a~ão que· Se pretendia,
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quando se fala ou se falava nele, o prOcesso
de privatizaçáo que muitoS ai.nda pensam poderá _exi~tir é o do enriquecime'nto nq refluxo
das mesmas "raposas que- fiCanl à porta do
galinheiro" e ~to, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o que não se pretende ocorra.
O Sr. Jutahy Magalhães ..:... Perffiúe-me -V.
Ex~ um aparte?
-

O SR. "JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA SemJ're as mesmas "raposas à porta do galinheiro", se beneficiando no fluxo e no refluxo. O que ~e quer é um proCesSo de privatizaÇão· transparente, um processo de privati:z_açãO: que_ Seja republicano no verdadeiro
sentido, em' que_ se tenha, realmente, condi·
Ções de atendimento ao ideal republicano de
transparência absoluta nas coisas, e isto não
tem muita pertinência com aquilo_a·que se
referiu o p.obre Seõador Jainjl Ha,.ddad, qúando se reportou a um ·veto do _Presidente· da
República. Então, se dirá: "Bom;não é republicano, não tem o sehtído da transparência
plena, porque não se deu ao ·Congresso ·Na·
'ciónal, pelo intêresse do Executivo, a oportu·
nidade de examinar essas m:at~rias".
- . Esse é um Problem-a a ser discutido no congresso, e vai ser discutido "no· Congresso no
mol?ento próprio do exame do ve~o. _Mas,
a Vls~o.pessoa1 que tepho. primeiro, é.de
um d1re1to que ó Senhor Presidente da Refiú·
blica tem e pode exercitá-h,.(J_ue é 6_ dó Vet.o
ou d3:_s~ção, e, Sua Excelênci?:.-entertd~t~; qu~
devena veta:; segundo, uma v1são da necessidade de que, af~nal, essas coisàS se procéSsem
me-sino. Afiriã:l, ê uma visão de "êxercíciÓ efei:
tivo dos podere que a Congresso de1,1 ao Presidente da República. E a questão a que se
reportou o nobre Senador Jamil Haddad, que
naturalmente, é de avaliação p-elo Congresso,
caso a ciso·, ;-qu·e o- Presidente da República
poder ter entendido, e entendeu,no exercíciO
dos seus poder~s. poderia difi«;ultar O
cesso de privatização, e te_r ~-~e:lebridade que
nunca teve _neste País. Tudo o que. se fez,
no Brasil, em má teria de privatização; forain
apenas atreganhos, fingimentos para País
que, ao longo dos tempos, queria, realniente,
que fosem devolvidos à sociedade. os pedaços
da economia que lhe foram tomados pelo Estado.

--pro-

o·sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex" um ?parte?
o

O" SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA"Concedo o aparte ao eminente Senador Jutahy Magalhães.
O.,Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Líder
José Ignácio Ferrei'ra, çm primeiro lugar, parabenizo V. Ex' por estar exercerfdo, na sua·
função.de Liderança, o' direito de respoSta
imediata aos pronunciamentos ''de críticas a
atos do Governo. Aí é que está. O debâtedemocrático, dentro do Poder Legislativo, e
nãp agressões pOr parte de porta-vozes. Essa
é a. resposta democrática e correta. V. EX~
fala sobre a privatiZação. Discutimbs, a<iUt,
no Congresso Nacional, a Medida Provisória
.n~'.l.55, que foi bast~nte emendada, Corrigída,.
segundo meu ponto de vista,.e que me;receu
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inúmeros vetos do Presidente da República.
Entre esses vetos.., um já foi citado pelo nobre
Senador Jamil Haddad, no sentido de que,
dentro da sua visão, o Senhor Presidente da
República entendeu que seria impeditivo dar
ação mais rápida ao Poder Executivo se o

Çong:resso examinar os cãsos de privatização.
Considero uma visão equivocadã.~ porque, aoCongresso Nacional, deveria caber esse d.irei~
to de, sempre que considerar necessário, po·
der fazer o exame de caso a ·caso dessas rnedi·
das de privatização. Outro POnto foi, iriclusive, emenda de minha autoria, proibindo

--O' Sr. Caflos Alberto - Com a benevo·
lêlida da Mesa, pe-ilnite-me V. Ex•, também~
um aparte?
OSR. JOSÉ IGNÁCIQ FERREIRA- Per·
gunto a V. Ex~. Sr. Presidente, s~ posso con·
ceder o aparte.
_(Assentimento do Presidente)
Tem V. Ex~ o aparte, nobre Senador
Carlos Alberto, ilustre representante do Rio
Grãnde do Norte.
-O Sr. Carlos Alberto- Com o beneplácito
do Presidente.

que o Executivo, através dos órgãos e Rancos

O SR. PRESIPENTE (Pompeu de Sousa)
oficiais, financiasse a compra de .empresas
-Espero que-v. Ex• seja conciso, nobre
desestatizadas, V. Ex• foi Presidente da CCYSenadOr.
missão Parlamentar de Inquérito, da qual
O Sr. Carlos Alberto -- Sr. PreSidente, se·
participei, que tratava de assuntos dessa natu·
rei tão conciso quanto V. Ex', nos seus apai·
reza. E criticani.oS muito, na ocaSião, que
tes. Nobre Senador José Ignácio Ferreira, Lí·
70% dos recursos de Bancos estatais são dader do Governo, V. Ex• assoma a tribuna
dos a_ financiamentos bem subsidiados, para
e busca, acima de tudo, dar algumas resposta~s
que particulares comprem empresas que o- e, por que não, também trazer para o debate
Estado deseja vender. Isto é um absurdo!
o Governo que aí está. E sabe V. Ex~, como
O próprio dinheiro do Estado, subsidiado,
sabe a Nação, que o GovernO que ·aí e-stá
vai financiar, como diz V. Ex•, o fluxo e o
vem sendo aprovado pelo povo. Quando Y.
refluxo da maré; quer dizer' ao invés de reEx' fala em privatizaç3:o, volto-me para -a
fluir, o Estado está, mais uma vez, particicampanha- eleitoraL Não é•neOhuma s-urpre_pando dessas medidas, com subsídios, o que
sa, nobre Senador José_ lgnácio Ferreira •.. se
.6 pior: Isto é o crédito subsidiado. Outra pro·
falai
privatização, ãté porque estã.Va-J>re~
posta que o Governo vetou foi a de qUe os
vista pelo programa do candidato à Presi·
empregados participassem da comissão endência da República, Fernando Collor de
carregada de fazer a privatiza1ão das empreMelo. É _evidente que esse cidadão foi eleito
sas. O Executivo criou uma comissão tOda
pela maioria do povo brasileiro, que votou
poderosa. Todas as medidas que o Legislativo
sabendo que o Sr. Ferri8.ndo Collor de Melo,
tomou foram -no" Sentido_ de evitar que essa
eleito Presidente da República. iria buscar
comissão tivesse ãmpios poderes e delegaa privatização ri este País. Então, Sua Exceções, e o Goveino vetou.-UinaâãS propostaS
lência está executando aquilo que prometeU.
do Legislativo é que, dessa comissão, partici- . ao povo brasileiro, ou seja, privatizar. E
passem os empregados. yeja V. EX" que o
querilte"in- cóilhecimento básico para priva·
Governo não quis a partícipação dos empretizãr este- País. É o Executivo. O Executivo
gados para examinar a questão_ da privatié que sabe,_~ verdade, as empresas que dão
zação das empresas; Creio que esses são ponprejuízo; é- ci Executivo q~e _sa~e __quais as
tcis negativos da ação constitucional do Presi·
empresas inviáveis, que estão sugando e em·
dente da República, de vetar as medida~ propo~rec~ndo a Nação-, e· quais as empresas
postas pelo Leglslativo. Ninguém coloca isso
que estão servindo tão-somente para o estí·
lie_ Sua Excelência o Senhor Presidente da
mula à corrupção. E o Presidente Fernando
República tem. Agora, há um iquívõco- de
C91Ior de M~lo p_rt;?mete_u à Nação_ que faria
Sua Excelência em fazer com que os emprea privatização, como vai fazer, e tem que
gados não tenham essa participação e que
fazer,_ porque a privatização já está sendo
o Congresso seja impedido de faZer a: Sua
feita -nos países SoCialistas; ve]a---,-a·uníão ·soação fiscalizadora, no momento em que julvümca·.-que eStá tão-Sáment~, hoje, p_reocUgar oportuno.
pado em como privatizar. Se na União Sovié·
tica está ~e privatizando, por que tanto espan·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
to e tanta celeuma sobre a privatização no
Muito obrigado a V. Ex• nObre Senador JutaBrasil? Por que tanta oposição em privatizar
hy Magalhães.
empresas públicas nesta Nação? Temos que
fazer por onde esta Nação saia, realmente,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
do caos em que estava. E estamos canse·
Fazendo soar a campainha.)- Nobre Senaguindo fazer com _qu_e isto realmente aconteça
dor José Ignácio Ferreira, V. EX" já ultrae o Bras_i_l possa, amanhã, respirar. V. Ex~
passou o·seu tempo em 8 minutos;_espero
tem razão no momento em que assoma à tri·
que não aconteça como no do aparte ao nobre
buna para defender o Plano Collor. É u.r.n
Senador J amil Haddad.
-plano que está sendo executado_com inteligê·
nica, com talento, e,_ na verdade, recebendo
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Peaprovaçã'o_ popular. O povo tem-se manifes·
ço a V. Ex', Sr. Présidente, que-não deixe
tadoa favor, e nós, que somos os legisladores,
acontecer; pode chegar um pouquinho pcóxi·
temos que buscar condiçõ_es, sim, para que
mo. Mas vo·o realmente -apartada esta joo Presidente, possa governar, e governar
cosidade, que peço a V. Ex• me perdoe ser
bem, a fim de que este País possa prosperar.
objetivo e célere.
Meus Parabéns.

·em

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA MuitO obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, vou concluir. Agradeço
muito aos emiennteS Senadores Jutahy Magalhães e Carlos Alberto pelos apartes querece_bi.
O Sr. Humberto LJJcena- V. Ex' me con·
cederá um aparte, se for possível?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Vou c_onceder o aparte também ao eminente
Senador Humberto Lucena.f
O Sr. liuinberto Lucena - ' Se'rd breve,
nobre Senador. Desejo filiar-me ao ponto de
vista dos Senadores Jutahy Magalhães e Jamil
Haddad quanto aos vetos presidenciais. V.
EX• disse que Cssa-iitatériá deveria ser ~discu·
tida na ocasião õportuna, no Congresso Nacional. Mas é ·crarõ, V. Ex• é Um Senador
competente e, por isSo mesmo, é Líder hoje,
no Senado, e sabe que nós somos uma das
Casas do Congresso. Ora, cabe 'ao Senado
debater o assunto. Acredito, nobre Senil-dor
José IgnáchFerreira;que há uma conscíênciã._ formada, pelo menos na maioria dos
meíos políticos brasileiros- e, por que mio
dizer, parlamentares?-=- de que -e nCCssário
, realmente, iniciar-se _l_!ma pol(tica d~ privati·
zação, no P~ís.

Agor~. o que se pretendeu, com alguns
dispositivos vetados, foi uma maior pariíci·
pação do Congresso no processo. Então, o
veto do Senhor Presidente _da República foi
infeliz, particularmente em dois pontos: o primeiro, quando permitiu quç o Congresso, em
qualquer momento, conforme estava previsto
no Projeto de Lei de Conversão - produto
de um acordo de Liderança-, pudesse interferir num determinado processo de privati·
zação, através_de um decreto legislativo, para
efeito de sustá-lo e _forçar o seu reexame.
Claro que_a Congresso não faria isso, a não
ser num caso ou noutro, mas disporia sempre
dessa faculdade; o segundo quando recusou
o dispositivo que assegura, na composição
da Comissão Nacional_de Desestatização, a
presença de representantes dos empresários
e dos traalhadores de cada empresa a ser estatizada. Creio que V. Ex•, com i Sua autoridade de Líder do Governo, poderá servir de
canal de comunicação- com o próprio Presidente da República para que Sua Excelência
reveja esses dois vetos e autorize a Bancada
_dos Partidos que o apóiam, no Congresso
Nacional, a rejeitá-los, o que seria muito saiu·
tar para que o processo de estatização não
tiv:esse n_enhum embaraço, porque, se o Congresso não tivesse exigido esse poder, como
prevaleceria, talvez, o que muitos queriam,
ou seja, o exame caso a caso, pelo LegislatiVo. e aí, sim, não sé privatizaria nenhuma
ca.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
Agradeço a V. Ex•, eminen~e Senador Humberto Lucena, e tamqém aos eminen~es Sena:dores Carlos Albeqo e Jutahy Magalhcies,
que me apartearam.'
·
N~bre Senador Car!Qs Alberto, as suas palavras foram realmente um estímulo, porque

I
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é um enâosso importante ao dísc;urs_o que pro-

firo, como também o enriquecimento que
produziram os apartes dos eminentes Sena~
dores Jutahy Magalhães e Humberto Lucena.
K Ex!~S, às suas maneiras, e:xpenderam seus
pontos de vista respeitáveis. Terei oportu·
nidade de me reportar a S. Ex•~, mais detida·
mente, em outro pronunciamentO, inc1u.sive,
na ocasião em que estivermOs debatendo os
vetos do Senhor Presidente no Congres~o Nacional.
Com retã.ção a, uma das referências feitas,

sobretudo, pelo eminente Senador Jutaby
Magalhães, quero referir-lp-e em especial,
quando S. Ex' se reporta à questão dos recursos públiC()S aos financiamentos para as priva·
tizações. Ora, Sr. President~, S. Ex' coloca,
aliás, com muito acerto, conio verberávamos
num passado recente, a utilização desses re·
cursos, créditos subsidiados_, quer dizer, todo
b facilitário para que essas empresas fossem
adquiridas. Inclusive, no meu Estado, conse~
gui impedir, no momento próprio, uma 'privatização que se processava quase como doação
- tenho um trabalho publicado sob o título
"Doação, não" - , porque era uma doação
verdadeiramente mascarada sob a capa de
privatização de empresa importante.
A utilização desses recursos, afinal, só está
sendo verberada, e só foi verberada por mim,
no passado, e só está sendo verberada, hoje,
pelo eminente Senador Jutahy Magalhães,
sob a ótica do facilitário de ontem; isso não
deve, não pode e não vai ocorrer hoje; quer
dizer, o que não se pode é deixar .de criar
condições que propiciem a passãgeril de uma
empresã, que está nas mãos do Estado, 'para
a sociedade.
Afinal, se trancarmos completamente a
possibilidade de financiamentos a juros de
mercado, sem o facilitário de ontem, sem as
máscaras que encobriam as verdadeiras doa-.
ções de ontem, se não propiciarmos as condi·
ç6es para que isso se processe, vamos aí, síin,
confundir privatização com desnacionalização, que são temas inteiramen-te c;Jiferentes.
Era isso· o que q-ueria dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de .Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
ricio Corrêa, como Uder.
OSR. MAURíCIO CORRÊA (PDT -DF .•
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente.
Srs. Senadores.
Anteontem, es~ivemos no gabinete 4o Mi~
nis~o da Justiça Bernardo CabraL com várias
Uderanças sindicais do s_etor _de çomunicaçóes do Brasil inteiro. Todos aqui devem recordar que votamo·s a·constitUição e fizemos
inserir no art. s~ dos Atas das DispOsiçOes
Constitucionais Transitórias, a matéria relativa à Anistia.
Pois bem, ao longo dos trabalhos consti~
tuintes o então Ministro aas Comunicações
Antônio Carlos Magalhães, usando a mão
de força arbitrária e atrabiliariamente, demitiu milhares de trabalhadores dos sistt;!mas
telefônicos brasileiros .. E Pós nos dirigilnos
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aó- Ministro Bernardo Cabra_l, que foi o Relator, na Constituiõte, e é o ·atual Ministro da
Justiça, nO sentido de que faça cumprir o
disposto da Consti~uição. Quero lemb_rar à
Ca._sa· que está-te:rcativo, no §- 5 9o art. 8Y o
~guínte:
··
·
"§ s~ A- anistia concedida llt~s terartigo aplica-se aos servidores
públicos ciVis e aos empregados em todos
os níveis _de govenro, ou em Suas funda~
çôeS, empresas públicas ou etnpresas
mistas sob control_e estatal! exceto nos
MinistérioS m'illiares, Que- tenham sido
punidos ou demitidos por _atividades pro-- fission-ak iiíi:e.iropidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como
em decorrência do Decreto-Lei n9 L632,
de 4 de agosto de J978, ou por motivos
-exclusiva"Íllente políticOs, -aSsegurada a
, readmiss"ão._dos que foram atingidos a
partir de 1979, observado o disposto no
filOS deste

§I"'

Pois bem, todos esses trabalhadores, até
hoje, não foram adiDitidos no serviço público, vale dizer, nas e!llpresas qUe compunham
o Ministério das Comunicações. Quero trazer
este ãSsU.nto porque o momento é de respeito
à CohStitUição Federal e nada mais justo do
qut o Governo federal, neste- instante, proceder à_ readmissão desses empregados sumaria~
mente demitidos. A maior parte deles não_
vai mais I:_etqqmr; cerca de apens 600 a 700
trabalhadores terão condições de voltar.
Além do mais, há vagas suficientes em todas
as companhias de economia mista nas empresas públicas que nllo foram dissolvidas..
Muita_s _çielas.sofreram fusões, mas estão ern
condições de receber esses trabalhadores.
Espero que o Governo atual reflita sobre
isso e determine imediatamente a readmissão
desses trabalhadofes, cuja nominata se _encontia em pode:r d9 Sr ..Minis~ro da JusttÇ,a. __

e

Ó Sr. Cid $_abói$ de Canaiho- Senado[
Muarfcio Corrêa. gostaria de fazer um aparte
rápido a V. EX!'

o sit. MAüRfCu.í coroUíA - Cé>ní o
maior prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- ·Eu queria
saber de V. Ex'_ qual teria sido_ a resposta
do_Sr. M~nistrQ Bernardo Cabral a essa solici~<áção.

· ·

· ·-- -

O SR. MAURíCIO COI!RÊA- Nós tive·
m-os diiãS audiências: ã:. primeira, coln o De#
Putado Por !vfinas Gerais João Paulo, do PT,
co-migo -e os. sindicalistas; na segurída, o De~
putado João Paulo es_tava em Belo Horizonte, com a família, doente, e não póde estar
presente. S. Ex• afiançou-me que já havia
falado com o- Presidente Collor e que Sua
Excelência já teria determinado o exame dessa nO_l!lina.ta para, depois, nos ·dar uma respOsta.
.
Estou traZendo este apelo 'público porque
se trata de uma violação à Constituição, a
qual o PreSidente terá de fazer cumprir.

Há outra _ma~ria, Sr. Pre~idente, que que-.
ro aborc4tr aqui.

O Jornal de Brastlf.q _traz hoje a seguinte_
manchete: "Valim nega pressão para demitir
Maia".
Houve um incidente com o Deputado Per·
nando Cunha, representante ÀO Estado de
Goiás, que vinha de Goiânia, durante adiscussáo do pacote económic.O, para participar
dos debates.
No km S da BR que vem de Goiânía _até
Brasília, S. Ex~ foi instado _a parar o carro
e um policiaf indagou de S. Ex.' sobre os documentos. O filho dele era que~!! _dirigia esse
veículo, que, por sinal, é de propriedade de
outro filho do Deputado. Pois bem, o sargento advertiu que aquela documentação estava
errada e houve um incidente entr.e a Polfcia
e o Deputado. Em decorrênç!~ diss.o, chamaram um oficial, que confirmou a irregularidade. O Deputado, não satisfeito, acabou
contestando aquela atitude do ~ciaLe, ape~
sar de as informações do Deputado serem
diferentes daquela que a Polícia deu ou está
dando, a verdade é que S. Ex• pegou um
veículo que passava e, de carona, chegou até
o Congres'so Nacional. Aqui, formulou ao
ilustre _Presidente da Câmara dos Deputados,
Paes de Andrade, uma reclamação contra
aquele incidente:
O Comandante d-a Polícia Militar, Cel. Almir Maia determinou a abertura de uma sindicância para verificar o ocorrido_
Hoje, o jornal traz a notícia de que o GoVernador não exonerou o Comandante da Polícia Militar por causa desse incidente. Mas
foi, sim; o_ Comandante da _Polícia Militar
foi e:J~:onerado de suas funções para atender
a pressões do Congresso Nacional, do Senado
Federal, porque o Presidente Paes de Andrade oficiou ao Governador do Distríto Federal.
Apresentamos ã Comissão do DistritO -Fe.=--deral um requerimento, em adenda ao que
hayia formulado o Senador lrapuan Costa
Júnior, no sentido de que o Comandante da
Polícia Militar comparecesse à Comissão do
DiStrito Federal e desse as suas explicações~
Trata-se de um oficial cám 35 anos de vida
pública, que, sumariamente, foi exonerado
sem sequer prestar explicação ao Senado Federal.
Quero ter, rapidamente, parte da nota assi·
nada, pelo Clube de _Q_ficiais da Pofícia Militar, -publicado no jornªl.
"No dia 13 de março passado, o senhor
Deputado Federal por Goiás, FêillaitdO
Cunha Júnior, dirigiu-se à Brastlia, áen:
tro de um veículo particular de propriedade de seu filho, dirigido ainda por um
outro filho, de nome Fernando Cunha
Neto. A altura do Km 4,5 da BR-060,
foram interceptados poÍ" uma barreira da
Polícia Militar. No local, foi constatada
a irregularidade do veículo, como falta
de documentação obrigatória. O Sr._ Deputado exibiu uma cópia do RDPO, ou
seja, Recibo de Documentação de Porte
Obrigatório, que, pela legislação em vigor, não tem nenhuma validade; exibiu
ainda o Sr. Deputado uma cópia da Nota
Fiscal do vefc;ulo, que pela, legislação
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em vigor~ hão tem também nenhuma validade. No local, os-_ pOliciais inilítareS
tentavam, fazer ver ao Sr. Deputado a
irregli}ar\dade do veículo, sendo que foram prontamente desrespeitadoS e até

a

humilhados, sendo necessária presenÇa
do subcomandante da Companhia Rodoviária ao local, por estrita exigência
d? ~r. Deputado. No local, o Capitão
Vteira procurou esclarecer-ao Sr. Deputado a irregularidade do automóvel, estando porém já decidido a liberar o vef.'
culo, jâ q).1e," tanto-Sr. Deputàdo" conio

seus filhos, não estavam e jamais· podíam·
estar detidos, como foi noticiado. Inesperadamente o Sr. De[lilfaâó, ciente da
atitude sóbriã, se_gura e efíci:Li: do capitão
Vieira, paSSou tãffibém a desacatá-lo e,
inclusive, dizer que o capitão eStava conivente com as atitudes de seus subordinados, momento em que o capitão Vieira, como· qualquer outro oficíal desta
briosa corporação, informou aó Sr. De·putado que ele, o condutor e seu outro
~lho, estavam como sempre estivet'atn',
hvres para cfprbssegüimentO da viagem·
inclusive, colocando as viaturas da
à sua disposição; porém, o carro seria
retido e removido para o Ciretran de
Taguatinga, com o fói. Diga-se de passa~em q?e o Sr. J:?eputado estava exigindo,
mclus1ve, ·contmências· do·s politicias militares presentes, dizendo ser equivalente a general. Ora, que inocêndaOU iflg.nor~~cia do Sr. Deputado. Somente o
Congresso Nacional, como instituição,
tem direitO a c-ontinência de tropa forma,
da e não de militares isOlados."

PM

Esse é o fato trazido_ pelo Clube de Oficiais
da Polícia Militar. Ora, Srs. Sel)adores, nós
atravessamos uma fase de absoluto desgaste
nacional, em que O Globo apresenta as assembléias Legislativas com mordomias. Eu
já tive vários incidentes de apreensão de vefculos, mas nunca usei a minha condição de
Senador. Não estou dizendo que o Deputado
não tenha razão; pode ser até que tenha. O
que não posso admitir é que o Comandante
da Polícia Militar seja_sumariamerite exonerado sem, sequer, prestar à Comissâo do Dis~
trito Federal depoimento para saber se ele
tinha_direito, se tinha razão, se praticou irregulandades. O que aconteceu? Na verdade,
Srs. _Senadores, o que aconteceU cu já sei.:
a documentação expedida em Anápolis era
irregular. Em Anápolis, deram ao Deputado
(!penas uma cópia desse recibo que nós portamos no pára-brisa do carro. E o Código de
Trânsito exige que o documento que se afixa
no pará-brisa seja original, não pode ser cópia, não pode ser de outra forma. Portanto,
bá irregularidades em GoiáS e o policial estava devidamente certo, agiu dentro do Direito, quando tomou aquela atitude.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - buço o
nobre Senador Jarbas Passarinho, com muito
prazer.

·O Sr. J~r~aS. Pàs·~ariQhQ ~- Ê :~penas pai~':
o esclareCimeiitO. ~e uma çlijvida que tivrl:_/1
quando V, E_X• fa]ava, a,inQa.há, pouco, qu,~.
oDeputado.se"dirig(u aoPre,sid~qte da Cãni:~:,
ra e houve pressões do Senado Federal. V:
Ex' disse: pressão do Senado Federal paià'
demissão do Coronel?
O SR. MAURÍCIO CORRltA - Explico:
talvez eu tenha cometido uma imprOpriedade
ao~azer a afii111ac;ão_. Dp Si!iJ1,a.çlp,.si.m_, I_JOrque
o Se~ador Irapmm Co~ta.Jumçt sohc1tou ao
Presidente,_aos Senadores da Comissão do
I>ÍiliitO fyde,ral~ que __"aPfo'v~ssemOs a indicaçã_p. d.e. 4~~ _çqn}i~s~() de Sena9Óres para se
digiri ao ·pafáci.o do Bu~iti, a· fim
se inteirar
do qúe h·aVia ·acónie_ddO:· óS Senadores, cumprindo a de_terinlnaÇãci da cOiníssão do Distrito Federal~_ se dirigiram ao falácia. Quando lá chegaram parece qUe houv-e um equívoco, porque não havia sido agendado o en·
centro, e o Governador Se encontrava em
Águas Claras. Imediatamente, a secretária
se comunicou· ccim ele e os Senadores acabaram que aquela não foi uma atitude correta'
-porque não-sabiam da verdade; o Gover-:
nadar nã_o_sâ.bía daquela audiência. E volta ..
ram. Posteriormente, o Governador telefonou para cada um dos Senadores e explicOu
o que-tinha acontecido. Em decorrência disto, o fato foi encerrado. Mas encerrado com
quê? Com a cabeça do Coronel Almir Maia,
antes que depusesse na Comissão do Distrito
___
·,,
Federal .. · - - - Não quero tirar do Governador do Distrito
Federal a p~erroga-tíva, a faculdade- de -exonerai:-- õ-'COb:la:n-dante da Polícia Militar. Mas
ql!ero saber, aqui na Comissão do DistritO
Federa~, o ·que aconteceu em GOiâriia, qual
o relacionamento que existe. Porque há, ai,
inclusive, interesses que não foram atendidos
~ que podem estar, nesse nieio, comprome-tidos. E preciso que _isso seja explicado na
Comissão da Distrito Federal.
,

âe

O Sr. Jarbas Passarinho- .Permite· me·\!~
Ex~ um apart~:?
. O SR. MAURÍCIO CORRltA- Com pra· '
zer, ouço V. Ex~
O Sr. Ja-rbas· Passarulho·..:.;-coriheço, ~rião
mas tive oportunidade de
ter alguns cantatas com o Coronel que, segundo V. Ex~, acaba de ser demitído sumaria~
rtiehte. Lastimo, porque se trata, realmerite,
de um oficial muito respeitado.
e~ _profundidade,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador
Jarbas ,Passarinho. 85% da população aphi.Udem. E a instituição de maior credibilidade
no Distrito Federal.
O Sr. Jarbas P~sarinho- De fato, é urilã
pena que tenha sido esse o desfecho, porque,
pelo que percebo, o Coronel terá assumido
a responsabilidade daquilo que seus subordi·
nadas fizeram, e aí, a discussão ficaria mais
difícil. Naturalmente, as pessoas ligadas ao
Governador do Distrito Federal, ou ao ViceGover_nador '. em exercfcio da governal)ça,
p_oderao exphcar melhor do que eu qual teria
s1do a razão. Lastimo que o Coronel tenha
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sido atiilgi~o deSsa maneira, porque se trata
de um c~ronel oficiãl que é, repitO,- inuito
bem conceituado.
·
.
.
.
. O SR.11!A URÍCIO CORRÊ A - Conheço,
pois, os oficiais trouxeram uma cópia para inin1~ Houve um atraso
na apuração por,que os autos haviam sido requisitados peta Secretaria de Segurança Pú~
blica; depois, esses autos retornara"m antes
de o Corenel concluir a sua sindicância. _()que 4~ixp c~ aro., aqui, é _qu,e..e~s.a afirin_aç~o não é verdadeira. Q~ando P.~~V.erriador
dtz que o C_oronel Alm1r Maia saiu porque
o.Secretário deS~gurança Pública saiu, não
é verdade; o S~cre.tárjo de_Seguqmça PúblicaS?~U para s~r can<lid_ato na chapa do Governador Joaquim Roriz. Quaridõ S. Er fala
por exemplo~ que o Conlandãrite dÕ Coi-p~
de Bombeiros saiu do comando, saiu, sini,
para ser candidato pelo PTR, que ê-o Partido
do Governador Joaquim Roriz. Portanto, ele
tinha que sair. Em_ terceiro lugar, quando
fala no Dr. Eva!_d_o Carneiro,_ que_ saiu real_mente_da Polícia Civil, saiu para ocupar outro
cargo na Secretaria de Segurança Pública.
Não quero dizer que o Governador não
tenha a prerrogativa de exonerar o Comandante da Polícia Mliltai. E não vai neste meü
modesto pronUricia-nlento qualquer _censura
ao Presidente da Comissão do Distrito Federal, porque já aprovamos, lâ, O convite ao
Comandante da Polícia Militar. Tenho certeza que S. Er, o Senador Mauro Bene_vi_d_eS
expedirá conv~te para que o COmandante ve:
nha, aqui, e explique isso. É o que queremos
saber, para dar conhecimento à Casa.
Se o Comandante tiver negligenciado, que
haja punição; se ele não tiver praticado nenhuma irregularidade e cumprido estritamente a lei, que pelo menos seja justiçado.
in_cl~~ive, ~ _sindicância,

O Sr. Mauro Benevides uma aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com prazer, ouço V. Ex•.
O Sr. Mauro Benevides- Senador Maurício Corrêa, como Presidente da Comissão
~o_ Distrito Federal, quero apen~s prestar as
mformações que se fazem indispensáveis em
relação a es~e epfsódio que V. Ex• traz, formalmente, ao conhecimento _do Plenário do
Senado Federal. Recordo que há cerca de
10 dias o nobre Senador Irapuan Costa Júnior
fez o relato de uma ocorrência que teria envolvido o nobre Deputado Federal Fernando
Cunha, ao transitar de Anápolis para Brasíli.a,_ g~rando ~trito entre as autoridades poliCJats mcumb1das da fiscalização do trânsito
e__ aquele parlamentar goiano. Imedtatamente
após o relato do Senador Irapuan Costa Júnior, a Comissão decidiu, com a manbfestação dos Senadores presentes., que aquele
fato envolvendo u~ Membro do Congresso
Nacional deveria ser submetido ao conhecimento do próprio Governador de Brasília.
Cumprindo a decisão adotada, indiscrepantemente pela Comissão designei os Senadores
Irapuan Costa Júnior, Meira Filho e Francisco Rotlemberg para que, em nome da Co-
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missão do Distrito Feoeral, fizes~em chegar
Está expresso, claramente, aqui, pode_ a
ao Governador Wanderley Vallim aquela . Secretaria da Mesa -conferir. Estamos, hoj~,-.
ocorrência e adotasse as providências sanea- seguramente, no 59''_ ou 60" dia apôs o recebidoras que resguardassem a pessoa do próprio mento desse ofício e-náeraçaCO à Secretaria
·
··
Deputado Fernando Cunha, atingido pela ·de Cultura do Distrito Federal.·
afronta, segundo_ se, alegou, das autoridades
O Governador-tem sido useiro e vezeíro
em não prestar informações aos requerimenpoliciais. Posteriorme~te, o desencontro _que
houve, na primeira audiência me foi -expli· tos, contestar, responder os requerimentos
cada pelo Governador Wanderley Vallim, enderaçados ao Governo do Distrito Federal.
com o pedido de ,desculpas pelo equívoco É esta a questão -de ordem que levanto neste
ocorrido,. tendo S. Ex• -se colocado à dispo·
pronunciamento, a fim de que V. Ex~ decida,
sição, a qualquer hora daquele mesmo dia, inclusive para os efeitos da aplicação do crime
dó dia seguinte ou em data que pudéssemos de responsabilidade que i~corre, já nesta hi·
aprazar para receber a Comissão. AO que
p6tese, a autoridade. (Muito bem!)
sei, pelo relato feito, dias depois, pelos SenaO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PreSidores Meira Filho e Francisco Rollemberg, dente, peço a: palavra, para fazer um aditao Governador se mostrou sensível àquela re- mento à questão de ordem do Senador Mauclamação e se propôs a adOtà.r as providências
rício Corrêa.
que, a seu juízo, seriam cabíveis para resguarO SR. PRESIDEN'l'Jr (Pompeu de Sousa)
dar esse relacionamento entre a Câmarã dos
Deputados, o Congresso Nacional e o Go- -Conced~-ª palavra ao nobre Se.nador.
verno de Brasília. Eram esses_ os esclareci- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
mcntos que me sentia no de_ver de trazer à
Casa, no momentq em que V. Ex" se reporta -(PMDB - CE. Pela Ordem :...... Sr. Presia esse episódio, que teve seqUência em função dente, a questão de ordem do Senador Maurício Corrêa vem mostrar -a {irudência daq ueda nossa decisão no âmbito do Comissão do
la outra questão de ordem por mim aqui arDistrito Federal.
- güída.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. Ex•
Na verdade, como o Distrito Federal está
confirma exatamente o que relatei.
huma situaçãO difícil pela irr~gularidade da
Srs. Senadores, só aguardo que, com o deocupação do Governo, com-eça-a se confipoimento do Coronel, o fato fiQue devidagurar aquela corifllsão administrativa, que
mente esclarecido, a fim de que em sua ficha,
_era o argumentO da miflha questão de ordem.
não fique registrado esse incidente, sem o
que ao que sei; não poderá apagar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O Si. Presidente, ainda. que meu tempo
-Em resposta à questão de ordem do nobre
ja se tenham esgotado eu gostaria ...
Senador Maurício Corrêa, S. Ex~_tem plena
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) razão nas informaÇões _que traz à Mesa, que
-Seguramente, o tempo de V. Ex• já termi- vai providenciar regimentalmen_te.
nou, mas como tem havido muita benevoO Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
lencia em relação ao tempo 'dos Srs. Líderes, gostaria apenas de aditar que tive a prudência.
V. Ex' pode prosseguir.
de solicitar ao Secretário Parlamentar do GoO SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presi· verno junto ao Senado, várias vezes, q~e
dente, quero levantar uma questão de ordem, atendesse., que respondesse e, infelizmente,
até hoje, não veio resposta. __
_
aproveitando a economia de já estar fazendo
Só estou fazendo isto porque não há mais
uso da palavra~
Em 15 de dezembro de 1989 apresentei recursos, os meios suasórios já fOram extinrequerimento de informações, que tomou o tos.
. número 754, à Secretaria de Cultura do DisO SR. I'I!.ESIDENTE (Pompeu de Sousa)
trito Federal. Recebemos informações a res- -A Mesa diligenciará para que o Regimento
peito de irregularidades. Não quisemos to- seja devidamente respeitado.
mar nenhuma providência sem a Secretaria
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
desse as suas razões sobre o que aconteceu
a palavra pela ordem.
ou o que não aconteceu. O requerimento foi
_9 SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa)
aprovado em plenário e remetido ao Secretário, através do Ofício SM - 16, no dia - Coricedo a palavra ao ·nobre Senador.
26102190. Hoje, transcorridos 60 dias, a SecreO SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
taria de Cultura do DistritO Federal não res- ordem)__·:::~.Sr. Presidente o assunto é o mesmo
pondeu, sequer, a esse requerimento.
levantado pelo nobre Senador Maurício CorO que indago de \(. EX", nos termos do rêa.
§ 1" do art. 216 do Regimento, é se prevalece
Encaminhei à Mesa, e esta aprovou, requeou nào o que aqui se contém:
rimento solicitando, do Banco Central, informaç6es sobre transferência~ e saques na rede
"§ 1? Ao fim de trinta dias, quando
não hajam sido prestados as informa- bancária do dia 15 de fevereiro ao dia 15
ções, o Senado reunir-se-á dentro de se- de março, superiores a um milhão de cru_:__
tenta e duas horas, para declarar a ocor- zeiros.
Esteve c.CfmigO-um re-presentante do Banco
rência do fato e adotar as providências
Central, afirmand_o que era um levantamento
decorrentes do disposto do § z~ do art.
demora:do, porqüe havia grande número de
50 da Constituição."
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bancos e âe _ou[J'os e$tabelecimentos, e me
soliçitou rn?.iS alguns çli;~s para a resposta.
Conccw:lei, dizendo que_ me .fos.s~ entregue
parceladamente, a partir do dií! 29, que é
quando se encerra o prazo para.as informaçõ~ requeridas. Hoje, estamQS.f!.O dia 26 e
espero, sinceramente, que,_ até o dia 29, o
Banco Central possa remeter a esta Casa os
dados, porque o requerimento foi meu, mas
. aprovado pela Mesa Diretora.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
ro Borges, Ultimo orador inscrito, na qualidade de Líder.
O SR. MAURO BORGÉS (PDC.- GO.
Como Líder pronuncia o segUinte diScuiSri.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no dia 27 de setembro do
ano passado, o nobre Senador Dirceu Cãrneiro, como Presidente da Comissãô Púlamentar de Inquérito, e eu. como Relator,
entregamos ao honrado e eficieD.te Procura:
dor-Geral da República, Dr. Aristides Jun~
queira Alvarenga, o Relatório_e_os documen·
tos pertinentes à CPI de Importação de Alimentos.
Colhemos, no ato, o recibo do ortginal fornecido pelo Sr. Procurador-Geral.
O Ofício de remessa dizia-o· seguinte:
Brasília, 27 de ~etembro de 1989..
Exmu Sr.
Dr. Aristides Junqueira Alvarenga
Procurador~Geral da República
Nesta
Ofício n" 169/89
Senhor Procurador-Geral:
Encaminho oficialmente a V. Ex', como autoridade máxima do Ministérío
Público deste País, o Relatório Final-,
bem como· seus anexos, ·elaborado pe13
Comissão Parlamentar de Inquérito deStinada a apurar as irregularidades e seus
responsáveis pelas importações de ali"mentos por 6rgãos gOvernamentais (pro- posta nos termos da Resoltição 59/$7SF).

..

Destaco nesta oportunidade, que os
trabalhos da referida Comissão encerraram-se no último dia 30 de agosto, quando esse documento fol então aprovado.
Aproveito o ensejo para apresentar a
V. E,_, as mais altas expressões de respeito é consideração.
Atenciosamente, Senador Dirceu Car·
neiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. disse-nos.
francamente,_o Sr. Procurador-Geral daRepública que os documentos da CPI de Importação de Alimentos eram da maior impor~
tância e que teria que lê~tos pessoalmente~
após o que Qs encaminharia à justiça ou os
mandaria arquivar, con_forme o caso.
Sabendo da honradez e da probidade notória do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga,
ficamos tranqüilos. No lugar em que o Sr.
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Procurador-Gei-a! da RepúiJlica depositou os
documentos da CPI, estavam inúmeros pacotes que conforme nos disse S. Ex• teria a tfuc
e}Caminar pessoalmente.

Ocorre, .Sr. -pre-sideritC,- Srs. Senadores
que, apesar de várias Solicit<ições nossas, pes-

soalmente, ao Sr. Procurador-Geral daRe. pública, sobre a CPI, não tivemos, até agora,
qualquer solução, pelo quf~ fazemos a S. Ex•

apelo no sentido de que de~p<_lchc o processo,
cujo resultado é aguardado com o maior inte...r~e pelo povo brasileiro.
h bom refrescar a memória do Plenário

do Senado sobre; o que foi ·a CPI de Impor-

tação de Alimentos da.maiS alta importância,

trabalhou discreta a sererlamente, nunca propág~nas dos- jornais para -divulgar
seus trabalhos e, atrapalhada, naturalmente,
pelos trabalhos da Çonstituinte, levou certo
teinpo para ser concluída. Mas foi um traba·
lho que honra as Assessoria se _os demaiS funciortários do Sem~QQ: da :R~p_t!Qlica.
· Sr. Presidente, esse cas-o foi muito comentada pelos jornais, com re·percussões em todo
o P.afs. As irreguJaridades das importações
de aiimento_s cau~aram a esta Nação graves
prejuízos finance~ros e morais à autoridade
pública.
Lamento que, passados sete meses, não
se .tenha uma decisão sobre isso. É lamentável, Sr. Presidente, porque isso deixa uma
interrogaçãua respeito-do trabalho da Procu·
radoria Geral da Rcpúblka. A quantid.ade
de papel que o Sr. Procuntd_or-Geral da República teria que ler era muito grande. Creio
que, por mais esforçado que seja S. Ex•, é
irnposstvel po~sa faz6r toda a leitura, pessoalmente, sem ajuda de ninguém. O tempo vai
passando, Sr. Presidente, e o povo brasileiro
continua manten9o a velha impressão e·emi·
tindo o mesmo juízo sobre as Comissões Parlamentares de lnqu~rito, de que nada vai ser
resolvido, tudo vai ser arquivado, tudo fica
por' isso mesmo. sabemos da independência,
da autonoinia e das garantias do Sr. Procurador-Geral da RepUblica. Estamos. pelo menos, agora neste Governo_, vivendo um clima
de maior interesse !"!a apuração de responsa·
bilidades daqueles que cometeram atas ilíci-

curou as

ros.
U Tribunal de _Côntas da União procurou
aiudar-no_s :de maneira formidável. Aqui cst~.
o ~s-Presi~ente desse Tribunal, Sellador pelo
Rio Grande do Sul, que nos deu a maioi'
coloboração. colocando mais de 40 funcionários à disposição de:;.-;a Comissào, para torná-la a mais eficiente posstvel. A verdade
é que foi graride o número 9e apumçõe's de
aros ilegais. Há uma quantidade enorme de
ocorrênCias detectadas pelo Tribunal de Con·
tas da Uni:lo, com prejuízo para dos cofres
nacionais.
Sr. Presidente. esse é um a,.-;sunto que não
pndç- perman~?..::er ~em sol tição. para dar uma
sati~faç<il) a wdu tl Paú.; ou ninguém tem cul·
pa de nada e ~e- arquiva tudtl. e ninquém
fala mais ni~o. ou. então. é prec-iso ser apurado. doa a 4uem doer. Hnuve. realmente. uma
manifestà<;üt) d~1 -Gll\'Crnl)- ~úlierior de não

afuâar <! CPI. Necessitamo~ de muitas informações de órgãos governamentaiS e nunca
tivemos facilidade de obtê-las.
No último dia, quando da vot3ção do Reta·
· tório; fomos pressionados pelos Líderes do
Governo, que acabaram conseguindo fossem
retiradas ·a síni:ese final e as conclusões do
Relatório. Quem quiser tomar conhecimento, não pode ver a .conclusão e a síntese; tem
que ler centenas e cent~nas de páginas.
Veja, Sr. Presidente, o assunto é sério, e
espero qui-ãs -autoridades competentes tomem as providências cabíveis.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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"O Corrti-jQ J)fazillenSe de ontem, 25 do
corrente, na coluna "notas e cifras$", assinada pelo jornalista Jorgé Rosa, reproduziu trechos de urt:~a entrevista do Dr. Egberto _Batis·
ta, titular da Se_cretaria Nacional de Desen-.
volvimento Regional, após sua ida ao nordeste, onde esteve para ver o problema da seca .
Toda a classe política do Rio Grande _do
Norte acompanhou o Dr. Egberto Batista,
desde a reunião no Palácio do Governo até
as cidades de Pau dos Ferros e Currais Novos.
Confesso, Sr. Pre-sidente, nobres senado·
res,._ que em nenhum momento ouvi o emis~rio c!a Presidência da ~epública emitir opiDurante o discurso do Sr. Mauro Bor· ,niões ou conceítos semelhantes aos que foram
publicados pelo Correfo Braziliense. Por isso,
ges O
Pompeu de Sousa, 3~ Secre·
estranho e não acredito no conteúdo dessa
tário, deixa a cadeira da presidência, que
entr_evista. Durante a sua permanência no
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, PreRio Grande do]\l"_Çlrte o Dr. Egberf:o falou·
sidente.
muito pouco e anotava tudo o que era suge·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
rido pela classe política.
-Concedo apalavra ao nobre Senador I.a·
Aproveito o _ensejo para deixar consignavoisier Maia,- paiã.--urita comunicação.
das, nos Anais do Senado, as providências
o sR.. ú vóisilm ~iA IA (PDT - RN. que sugeri ao representante do Governo Fe·
dera! nessa ocasião.
Para comunicação. Sem revisão do orador)
Em síntese, a seca provoca três grandes
.O
LA VOJSIER MAIA (PDT - Rl\["
conseqüências:
Para comu'nicação. Sem revisão do orador)
1- Frustração de safras; .
~Si. Presidente, Srs. Senadores, tenho, fa2......: Escassez de água;
lado, no Plenário desta Casa, abordando al3- lnt~rrupção da produção agrfcoguns assuntos de interesse do Nordeste.
la.
-Primeiro~- falei s-obre a Medida Provisória
O
Nordeste
vive, atualmente, a chamãda
do Presidente da República extinguindo o Fi~
"seca verde"; alguma chuva que cai ·chega
nor. O Finof era uma maneira de dar subsí·
fora de época, frustrando, por c-onsegüinte,
dios aos nordestinos, que vi.,.;em numa Região
a ccilheira do que se plantou.
desamparada, Região marginalizada do conEmbora essas chuvas beneficiem, parcialtexto nacional.
mente, os rebanhos, proporcionando-lhes um
Apesar do meu discurso, apesar da solidapouco de pasto e um pouco de água, a produ. riedade recebida neste Plenário -foram nu·
ção agrícola esperada não acontece. Por isso,
merosos Senadores do Nordeste-, não obtia economia rural entra num processo de es·
ve êxito e a Medida foi votada e "o Finor
tagnação. Esta é a "seca verde".
extinto, no Nordeste brasileiro:
Para reverter este quadro grave, sugeri alDepois, fíz outro discurso aqui, no plenário, sobre a situação calamitosa em que está gpmas providências imediatas, a médio e a
curto prazos:
yivendo o Nordeste, no que se refere à seca.
1- Em consonância com a filosofia
Sr. Presidente, a seca, no Nordeste, é um
do Plano Brasil Novo, sugeri o congelafenõmeno secular, que a cada_ dia empobrece
mento da dívida dos pequenos e médios
mais a Região. Na verdade, recebi a solidarieproprietários rurais junto ao Banco do
dade de muitos Senadores, aceitando minhas
Br!lSil e ao Banco do Nordeste;
idéias e concordando em que providências
urgentes, pelo Governo Federal, deveriam
2- Carência ~e 2 ou 3 anos para paser tomadas, para que o povo nordestino,
gamento das dívidas;
pobre e marginalizado, não tenha aumenta3- Construção da Barragem de San·
das as suas dificuldades e revolta, porque,
ta Cruz, na Chapada do Apodi, onde,
Sr. Presidente, Senador Nelson Carneiro, ~
no futuro, poderã_o ser irrigados cerca
Srs. Senadores, o Nordeste vive uma situação
de mil hectares de terras férteis.
singqlar. Quem não conhece o nordeste e
A construção _desta barragem vai gerar
chega a essa região, diz:- "Não, está tudo
numerosos empregos para os trabalhabom aqui". Porque chove, vê tudo verde,
dores rurais e vai ao encontro de uma
e acrescenta:-·" não-existe seca.. ! Mas é a pior
velha e justa aspiração da população do
seca que ocorre no nordeste brasileiro, poroeste potiguar.
que as chuva~ chegaram fora de tempo. não
existe culturã de subsiSténcTa Para o homem,
4 - Projeto de irrigaçãq para aproveifaltam produtos como o milho. feijão ou artar· as águas da Barragem João Alves
roz; não há mais ~empo e o trabalhador está
Filho, construída recentemente no munidesempregado. E uma situação realmente
cípio de Parelha!>.
_preocupante.
5 -Implantação de um projeto de irO-nobre Senador Ronan Tito, Líder do
rigaçãõ na: Barragem Armando Ribeiro
PMDB. di!>se que a situação não é de preocuGonçalVes, 4ue acumula 2 bilhões e 400
pação somentt: para o~ nordestinos. mas tammilhões de metros cúbicos de água.
bém nacional.

-sr:-
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, Atualmente empresas particUlares ir"
,cerca de .& mil heçtares _e_ o Go~
vem9 não fe;z nada neste setoc.
O góverD.O pode irrigar, logo, 20 mil
hectares de terras férteis e' disponíveis,
no Vale do Açu.
Va,le salientar que, sem desenvolver
rig~m

projetas de irrigação, pouco adiantará
acum,ujar tanta água no nordeste.
Ainda mais, Sr. Presidente, nessa crise e
para dar emprego a tantos nordestinos:
6-concluir a Alcanorte, no municí·
pio de Macau, destinada à Produção de

Barrilha. Com um investimento de 200
milhões de dólares, aquela obra poderá
ser concluída.

7- Implantar uma refinaria em Mo,ssoró, fazendo jus ao Rió Grande do Norte que é, atualmente, o_2" maiOr prOdutor
de petróleo do Brasil.

Piz 'tôdas estáS sugestões_'ao Dr. Egberto
Batista.
·
Ç>ufrós parlamentares reivindicaram a ati~
vação dos garimpos e de outras atividades
adequadas à realidade potiguar, que geram
emprego e renda e dão condições ao homem
do _campa de sobreviver. São obras permanentes que darão um grande impulso à economia Norte-Rio-Grandense. O mesmo poderá
ser feito nos.otltros estados a(etados pela "seca verde".
Espero que o Presidente da República ponha em execução as numerosas sugestões que
o seu representante ouviu dos nordestinos
responsáveis e amantes dessa terra.
A situação do nordeste, numa conjuntura
de seca, exige providências imediatas e eficientes.
É o apelo que faço ao PieSidente da Repú-'
blíca e às autoridades dêste País, Sr. Presidente.

o cacau alcançava NCz$ 46-5-.00 e_até NCz$
500,00 por arroba no mesmo período. SignifiCa-aiier, Sr. President~ e_ Srs. Senadores,
que o cacauicultor rondoniense estava sendo
cástigàdo, com uma relação ·de um quarto
do preço recebido pelos produtores baianos.
Na semana de 12 a 17 de fevereiro, a relaçãO de preçó:S do cacau em Rqndónia, qua"õ.do
comparad()S _com os preços das praças de
IlhéUs e Itabuna, _era mais favorável. Em
_R.ondôni::t e;sta_vª çqt~~o,a_ ~Ç.7;$)~$0 por quiw
lo (o que representava NCz$112,50 por arroba), enquanto na Bahia o cacau estava sendo
comercializado a NCz$ 285~00, por arroba,
menos da metade.
Isto Significa, Sr. Presidente (t_ Srs. Selladores, dizer que a situação ao invés de melhorar,
se agravou. Receber peJo seu produto pouco
menos da metade, já é um desestimulo e uma
falta de respeito, mas fazer com que o preço
caia para quase uma quarta parte, é uma ignomínia, é um crime praticado contra a econow
mia de Rondônía e de modo particular, uma
afronta aos peque-nos produtores de cacau
que acreditaram no Governo Federa'!, no Ministério da Agricultura e na Ceplac para se
dedicarem ao cultivo dos frutos de ouro.
Não é po·r o·utra razão, Sr. Presidente e
5_rs. Senadores, que os produtQres Qe Ariquemes, o maior município planddor de cacau
de Rondônia, com pouco mais d~ 20 mil hec~
tares de cacauais em produção, e o'8? muniw
cípio plantador de cacau do Brasil, se organizaram e saíram em passeata de protestoS, pelo desamparo e abandono em que se encontram.
É verdade que esta situação do preço _de
caqu de Rondô_nia ser mais baixo do que
Quadro 1.
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o preço de cacau da Bahia e do Espírito Santo, é uina história já Um pouco antiga, que
se repete e para a qual não se encontra solução.
Em documento publicado pela Ceplac, em
julho. de 1983, de autoria do Engenheiro
Agrónomo Frederico Monteiro Álvares
Afonso, se podia constatar: " ... verifica-se
a ocotrência de deságios para o cacau da
Amazónia em rela&ão ao. cacau da Bahia; deságio esse que na D;té.d,ia_ an,u~l para 1982 ficou
expresso em número ~e :US$ 157 por tonelada". Observa-se mais adiante na mesma publicação .da Ceplac: " ... contudo ao longo
do ano, é bastante variável os deságios alcanw
çados pelo cacau da Amazónia, ficando o diw
ferencial mais alto para o mês de maio de
1982, com US$ 438 por tonelada; em janeirO
fora de US$ 235 por· tonelada e em julho
US$ 230 por tonelad~".
'No mesmo documento Sr. PreSidente e_ Srs.
Sen'adores, éapfesentada uma tabela que discute os preços de Cacau no Estado do :pará
e em Rondônia, abarcando os vários municípios produtores, onde é apresentado o preçO médio praticado na primeira quinzena de
abril de 1983, e que são comparados com
os preços de cacau na Bahia.
Pela análise do Quadro 1, verifica-se que,
~nquanto o preço do cacau na·Bahia, eni
Ilhé_us, era de Cr$ 6.000,00 por arroba de
quinz_e_quilos, ou seja, Cr$ 400, por quilo;
o melhor preço praticado no Pará fora. de
Cr$ "350,00/q ui lo, todos os outros preços 6staw
vam abaixo dos Cr$ 302,00/quilo, com -relak
ção que dava entre 60 e 75% do preço da
Bahia:
·

Preços Médios praticados nos Estados do Pará e Rond~hía !}a Priineira QUíniena
-d-e-_AOrírde 1983.
-

Localidade

Cr$/kg Cacau Seco

Relação
%

O SR. PRESID'E!STE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador O lavo Pires.
Em seguida, entraremos na Ordem do Dia.
O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO. Pronuncia o seguínte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, ácupo a tribuna destacasa, Sr. Pi-esideilte'e Srs. Se-D.ãdores; p-ara fazer
a grave denúncia de que os agricultores de
cacau do meu Estado de Rondônia, estão
sendo espoliados, recebendo a metade do
preço e, às vezes, até uma quarta parte do
preço, para o cacau produzido em terras de
Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, JiParanã e Cacoal, quando comparados com
preços·que são recebidos pelos cacauicultores
dos municípios baianos de_ Ilhéus e Itabuna.
Na semana que transcorreu entre os dias
5 e 10 de março, o cacau estava cotado em
Rondônia, Sr. PreSidente e Srs. _Seiladores,
entre NCz$ 9,00 e NCz$ 11,00 por quilo, o
que expressa Ncz$ 135,00 e NCz$ 165,00 por
arroba de quinze quilos, enquanto na Bahia

Pará
Belém
Carne tá
Castanhal
Tomé-Açú
Altamira
Pacal
Uruarú (~m !80)
Satarém
Itaituba
Ruropolis Presidente MédicJ:

302,00
280,00
250,00
300,00
280.00
280.00
280.00
250,00
240,00
350,00

75,5
70,0
62,5.
75.0
70,0
70,0
70
62,5
6o.o·
87,5

Rondônia
Ariquemes
Jarú
Ouro Preto
Cacoal

260,00
296,00
320.00
219.00

65,0
74,0

-80,0'
54,7

FONTE: ceptãi:/D~epea- DíVis-ão do Pará e Divisão de Rondônia.
Nota: Em Ilhéus, Bahia, a arroba foi cotada em Cr$ 6.000,00 ou Ci:$ 400~00~g na
primeira- Cj_uinziiui d.e abril de 1983.
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No Estado de ROndônia, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, Ou'ro Preto figurava com
uma cotação de Cr$ 320,00 pOr quilo, traduzindo 80% do valor da arroba de cacau de
Ilhéus, na Bahia, enqUanto que Jarú, cbm
Cr$ 296,00 e Ariquemes, com Cr$ 260,00 recebiam entre 74 e 6!i% do preço baiano.
A pior situação era a encontrada para o
produtor de C o coai, que recebia, na primeira:
quinzena de abril de 1983, Cr$ 219,00 por
quilo, quando o seu colCga cultivador de cacau de Ilhéus, na Baliia,· estava recebendo
Cr$ 400,00, ou seja, apenas a metade do preço da Bahia era paga ao homem de Cocoal.
Nos anos seguintes~ houve uma ligeira·melhoria, com diferenciais médioS- diminuindo:
em 1985 foi de 11,43%; em 1980 se reaUziU
para um valor quase que. paritário, de apenas
5.25%. Porém, a partir de 1987, esse diferen-cial, além de ser de 19,74%, passa a apresentar fortes sinais de crescimento.-No deCorrer do exercício de 1988, o diferenciai m(!diO
sobe novamente, e alcança o patarmar de
28,05%.
Estes diferenciais; ,Sr. Presidente e Srs. SeM
nadares, que historicamente assinalam desvantagens para os produtores da Amazónia,
e de modo particular pa.ra os produtores rondonienses, não se devem unicamente como
se pode inferir, pelos custos de trartspórte,
que não chegam a alcançar mais que os 10%.
Os- difeieilcütis de preços encontra'ctPs ~~
tre ROndônia- e a Bcilii<i, se deve tomar como
resultante de um processo de comercialização
incipiente, de um meicado imPerfeito. Em
algumas regiões, a prática do "escambo" ainda é ~ncontradiça. Isto, principalmente nas
áreas tradicionais, das várzeas do Pará (Cametá, Bàrcarenã e·-Mocafubã) e do ~mazo
nas (ParintínS, SilveS e ltacoatiara). Em Rondônia, área já mais vas~ularizada pdo transporte, não se 'as-sinala a prática do "escambo"
(troca de mercadorias valendo o cacau, como
mercadoria de maior valor comercial, contra
outras utilidades, de alimentação ou~de uso
no trabalho).
Em Rondônia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no período de 1979 a 1982, começa
a se assinalar a ocorrência de quantidade mais
expressiva de produção de cacau, originárias
das áreas plantadas a partir do Procacau, um
Programa de Expansão da Cacauicultura Nacional, aprovada no Governo Ernesto Geis.el,
para o período 1976 a 1985.
Naquele perfodo, a comercialização de cacau estava Sendo exercida ·em Rondônia por
um número razoável de finrias, tais como:
Transagro, Máquina São Paulo, Fischer, Jim~
my Ltdà., Ouro Preto Florestal, Máq.uinas
Hed e oUtras.
Ao !ado_ destas firmas, a asSistén'cia técníca
de Cooperativismo da ceplac e o Incra, atra·
vês do seu Departamento de Desenvolvimin.to Agrícola (DOA) davam apoio à Cooperativa d_e Ouro Preto, que nascera com o- Projeto Integ,rado de Colonização-, sob a denominação de Cooperativa Agrícola Mista Ouro
Preto - Camop, depois fortalecida para o

grau de !Jma Çooperativa Integ-ral de Refor~
ma Agr~ria - Cira-Picop. e uma outra" Coo:
perativa, _que fora criada em Ariquemes, a
copãmar:
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No quadro 2 se apresenta para efeito de
demonstrar a importância e o enVolvimerito
do cooperativismo, a comercialização de cacau via CoOperativa e por outias fimias_:

QOADB:O ~ •. COmc~ciá1i.zação de cacau em. Rondônia -

Firmas

1979

'wRA-PICOP

347

1.980

1961

337
16
7.147

OUtros

389-

2.017

Total

73G

2.245

3.515

l95
33

Fonte: ALVARES _p'ONSO, F .M..
t~alização do Cacau na Amazônia -

Para um volume de cacau produzido, si.
Presidente e Srs. Senadores, a participaçãO
que tiveram as dU:as Cooperativas exiStente-s
em Rondônia, a Cira-Picop, em Ouro Preto
do Oeste e a Copamar, em Ariquemes, foi
inicialmente razoável pára ir' decrescendo nos
anos seguintes. Apenas no ailo de 1979, quan-.
do Rondônia produziu 736 toneladas, se pdde
dçstacar o papel da CiraMPicor, Comercial~-·
:z_an,do 47% do total.
No ano seguinte, 1980, para uma produçãoaumentada p-ara 2.245 toneladas de cacau,_
a Cira-Picop comercializou apenas 8, 7% com
195 toneladas do produto passando por sua
intermediação. No ano de 1981, a Cira-Picop
voltou a crescer em números absolutos, co~.
mercializando 4!7 tonclãdas, mas a sua participação decresceu para 1f,8%. No ano de
1982, a Cira-PkOp comercializou um pouco
menos, 337 toneladas de cacau, quando a produção-de Rondônia ascendeu para 7.500 to~
neladas, ficando com apenas 5% da produção
do Estado,. decaindo do seu momento inicial
de 1979, de quase dez vezes.
A história da Copamar, sediada em Ariquemes é a:inda ·menos expressiva. Na realidade, as quantidades de cacau passaram via
Copamar, são inexpressivas, e sua situação·
financeira!gáCnciai se agravou, quando _em
1985 não conseguiU cumprir um contrato de
exportação de 650 toneladas de cacau, ficando por isto, penalizada e impedidâ de operar.
Registre-se qUe a área cacaueira do município
de Ariquemes ultrapassa os 20 mil hectares
de cacau e é o maior município plantador
de cacau, na amazônia e se situa, como já
regístiado como o s~ município cacauicultor,
no_Brªsil, e produziu 8.500 toneladas, naquele ano.
O apoio da Ceplac e do Incra ao Coopera.:
tivismo em Rondônia não foi suficiente para
fazer crescer a importância e a participação
do sistema no processo de comercialização.
E se deve dizer, Sr_, Presidente e Srs. Senadores, que a preocupaçãO com o processo
de comercialização via Cooperativista, tanto

1979-'1982.

Unidades Tonelada
1982
Tota1

417
48
3.050

zOPAMAR

1549

1.296
97
12.603
13. 996

e Come.=.

pela Ceplac quanto pelo Incra, foi tão identi·
ficado que nOs 3.ri0s 1976 e 1978 deStinaram
recursos do programa Polamazônia e re_cursos próprios, para fazer construir Unidades
de Beneficiamento Centraliz:ido,
Ouro
Preto do Oeste, para ser operada pela CiraPicop.
A idéia com a construção de Centrais de
Beneficiamento era a de a que o cacauic-ultor
iria até a fase da colheita e quebra dos frutos,
fazendo a entrega do cacau "mole" à administração da Cooperativa, que faria a fermentação, extração do mel, secagem do produto
e sua comercialização.
A justificativa para a adoção do método
de beneficiamento centralizado listaria:
a) eliminação .dos pesados investimentos individuais, pelos pequenos produtores, de capital fixo nas instalaçóes
de beneficiamento;
b) preparo de um melhor produto;
uma padronização que viria facilitar a
comercialização de cacau de Rondônia
para mercados mais exigentes em qualidades (Merçado Comum Europeu_ e
Rússia, por exemplo);
c) possibilidade de aproveitamento de
subprodutos, principalmente do mel do
cacau para a f~bricação de geléias;
d) liberação da mão-de-ob~a do parceleiro dos trabalhos com o beneficia~
mento do cacau, podendo utilizá-la em
outros trabalhos, no lote;
e) fortalecimento do sistema coopera·
tivista, que ao lado dos ganhos· com a
prestação de serviços aos cooperativados, asseguraria uma concentração expressiva ôe produção em suas mãos (uma
clientela cativa).
Como dificuldade do benefiCiamento centralizado, se anotava a do custo do transporte
do cacau "mole" através de estradas vicinais
de precária manutenção, principalmente no
período chuvoso, dos lotes para a central.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Bene~
ficiamento Centralizado não resultou em su-

em
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cesso, apesar da construção de duas unidaNão se venha a dizer, Sr. Presidente_ e Srs.
des, uma na Sede do Projetq Ouro Preto,_ ~nadores, que o modelo de beneficiamento
na área comercial da Cira-Picci.P e uma outra
centralizado, não tem sentido prático, que
no Km 22, da estrada BR-364; em direção tenha sido un1 sonho ou uma criatividade de
a Ji-Paraná, por falta de fator gerencíal, por
um tecnoburoçrata desligado das coisas do
falta de uma direção da Cira-Picop, que pucampo. Isto porque do lado da ini~iativa pljdesse pór em prática a nova metodologia de
vada ter arrendado da Cira-Picop as suas áuas
trabalhos. Com tristeza se anota que as cen- centrais de beneficíamento a particulares,
trais, ao invés de trabalharem em favor do
duas firmas privã.dãs~ a FiScher e a Rio Pardo,
pequeno agricultor, hoje estão arrendadas _fizeram construir e- Operam, no OurO Preto
a firnias partid:dares, que as utilizam e ope- do Oeste, Unidades de Beneficiamento, faram.
zendo ·a compra de cacau "mole", conforme
A Unidade de Beneficiamento I ainda con- era_ a expectativa dos técnicas de cooperaseguiu secar algumas partidas de cacau e foi
tivismo da Ceplac e do Incra, em 1976/79.
de grande utilidade no processo de ensinaTalvez o grande pecado, o grande equívoco
mento aos agricultores das operações de beneficiamento do produto. Já a Unidade de ou falha mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenha sido na forma de fazer operar
Beneficiamento II, do km 22, tristemente,
o cooperaiiviS-riio, e-m ·área-s de colonização
nunca conseguiu ser posta em funcionamenofidãl de Rondônia. IYíríaffioS- um m-isto de
to, estando por longo tempo, descumprindo
autoritariSmo, com -as imposições de cima paa função para a qual fora concebida e cons~
ra baixo, com uma forte dose de paternatruída.
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lismo. Hoje reconhecemos um pouco difícil
reverter o quadro de descrédito e de f~lta
de confiança dos agricultores, principalmente
daqueles mais humildes e mais carentes. Porém, é de todo necessário que se recomece
um laborioso trabalho de doutrinação, de ensinamento e de exemplos práticos, para a re~onquista do espaço qo~ o cooperativismo
está destinado a ocupar na cacauicultura de
Rondônia, porque o: fràcitsso não foi apenas
na organização e' c:o'mercialização do cacau,
mas de todos os 'p!Ódutos agropecuários _de
Rondônia.
, Esta afirmação da necessidade da melhor
organização do processo de comercialização
do cacau ell) terras de Rondônia, pode ser
melhor avaliado, Sr; _Preside_nte e Srs. Senadores, a partir da análise do c~scimento da
prodUção cacaueira do meu Estado, quando
se compara a produção de Rondônia com
a produção brasileira de cacau. (Quadro 3)

QuadrQ 3. Produção Brasileira e Rondoniense de Ca:cau - 1984/85 - 1988/89.
Ano Agrícola

Brasil

Rondônia

l,Jnidad_e: Tonel~das.
Participação

1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988189

368A74
441.173
448.677
360.214

15.000
22.([00
29.283
:K117
36.244

4,07
4,99
6,53
9,75
9,44

%

383.79~

Fonte: Ceplac/Secre/Coece.
Rondônia, Sr, Presidente e Srs. Senadores,
que antes da chegada da Ceplac, em abril
de 1971 nunca produ'zira uma grama de cacau, que nunca figurara comO produtor, mesmo de pequenaS quantidad_es de cacau a partir
do cacau semicultivado ou mesmo extrativista, despontou para a produção de cacau, e
com os 5.010 hectares cultivados poderá chegar, dentro de poucos anos, a produzir 50
mil toneladas de cacau.

_É certo, Sr. PreSidente e Srs. Senadores,
que os 4.457 agricultores-âe cacau, destacan. d.o-se entr~ ~~~!>_ çs pe_guenps prOdutores (homens dos Projetas Integrados de Colonizaçã_o, com 100 hectares de terraS), que detêm
45.054 hectares, e qu-e representam 61% da
área plantada, os médios agrícUltores (homens do Projeto de Assentamento Dii:'ígídO
614-=aJ.ej_r_o, com 250 hectares);-e _que administram 10.964 hectares, e os grandes proprie"'"• '' ~••• r.., ..oluf'O•""•kfolo, ...... , •• ltl'

, •n,..........................

,~,~,,,
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tários, os licitantes do Incra, que tocam aproximadamente 6.600 hectares de cacauais, estão vivendo grandes dificuldades. Dificulda~
des que resultam da mão-de-obra que está
custandó em Rondónia, entre NCz$ 200,00
e NCz$ 250,00 por dia trabalhado, como re~
soltado dos garimpos de ouro do rio Madeira
e do garimpo de cassiierita (rnin_ér_io de estanho), que retornou em parte ao processo de
lavra manual (garimpagem). A área de cacau
por município, na Figura 1:
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Dificuldades que estão acrescentadas pela
sempre custosa convivência do cacaueiro com

QUADRO <1. I:stDativa da Perda de Tributos 'dO Estado de

Em Rondónia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os prpdutores estão habituados a COJl·
viver com a vassoura-de-bq1xa. Têin ra:ióável
conhecimento técriicõ -pãra- desenvolver as
práticas culturais de_ co~frOie da enfermidade, porém o cacau está deixando de ser um

grande negócio nos últimos anos pof culpa
do preço. No mercado internacional, os preços despencaram de US$ 3.500 e US$ 3.000
por tonelada, nos anos de ouro do cacau de
1977, 1978 e 1979, para patamares de US$
2.500, US$_1.800 nos anos 1984 e 1987, respectivamente, para em 1989 passarem para
debaixo dos US$ 1.000 por tonelada,
Esta redução, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já seria uma grande perda, uma grande
desvantagem. Mas ao nível de preços internacionais de US$1.000 por tonelada, ter o preço·regional da Amazônia e de Rondônia, rebaixado pa!a a metade e para uma quarta parte,
como denunciamos no início de nossa manifestação é absolutamente indesejável, imoral
e criminoso.
Isto se está devendo em grande parte, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, porque Rondônia está praticamente com um úniCo compra·
dor atuaildo no_mercado, o Grupo Industrial
de São Paulo, lndeca, que possui uma indústria de moagem em Ariquemes. Anterior·
mente, a fíiina Rio P3rdo, Tnstãlãda em Manaus, participava ativamente da comercialização _de cacau d_e Rondônia, mas desde o
ano de 1989, paralisou a s1,1a indústria e se
retirou do mercado.
A Intercacau, uma indústria instalada em·
Belém do Pafá, por iniciativa- do GrupO Chi~
nês Yah Sheng Chang, pãrtícipa em menorescala da comercialização do cacau rondo·
niense.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
é somente o lavrador de cacau de Rondônia
que está sendo penalizado. O Estado de Ron. dônia está perdendo e rimito, através da expropiação de tributos, seja pela sonegação
do ICM, ou mesmo pelo contrabando, que
é uma dura realidade na Amazónia. "A falta
de dados precisos sobre volume, preços praticados e valor do cacau declarado para efeito
tributário, dificulta o cruzamento das infor~
mações, com relação às questões da produ~
ção, comercialização e arrecadação" - co~
menta um relatório da Ceplic sobre a comer·
cialização de cacau na Amazônia, Pará e
Rondônia, preparado eni 1989- ém conjunto
com técnicos do Governo de Rondônia.
À título de ilustração, de um eiercTcTó~ os
técnicos fizeram uma comparação entre ovalor arrecadado de ICM em Rondônia, e valores estimados, que demo'nstra uma expressiva
perda de receita pela Adnlinistração Estadual
de Rondônia, pa-ra õ- ano de 1988, expressa
a situação.

Ro~nia

com Base na Arrecadação do IOl (17%) ,
IntereStadual
para o Ano de 1988 (\r~l.ores ea. c~$ 1·~000) •

a enfermidade vassoura-de-bruxa, que re-,
quer grande requerimento de mão-de-obra
para o seu controle, através das podações
fitossanitárias.
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ProdUÇão(Toneladas}

36:244-

Preço· Médio
Cr$tK1

204,91

Valor Produção
Cr$

7.426.758

!CM
Estimado

!CM
Arrecadado

Perda
deiCM

1.262.549

181.046

1.075:503

Fonte:CEPLACJDepartamento Amazônia Ocidental.
Na base do exercício proposto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Estado de Rondônia estaria arrecadando, somente 14,8%
do ICM gerado pelo cacau. Esta evasão, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, poderá dar uma
pálida idéia do "paraíso fiscal" que ainda é
o meu Estado, com tantas neCessidades a
atender e tanta pobreza a minorar.
COntudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
se a cacauicultura de meu Estado passa por
momento difíceis, se a clientela do cacau está
sendo esPenzinhada, empobrecida, peJo sistema de comercialização espoliador, vil, uma
outra grave preocupação, esta de natu~eza
institucioi:ial CStá donihl:arido as autoridades
de meu Estado, aos agricultores de cacau e
aos técnicos da Ceplac.
As nõtícias que fluem dos gabinetes que
estão formulando a política agrícola para o
País, deíxam vazar para a imprensa, e um·
. dos prestigiosos vespertinos da Bahia, "A·
TARDE", estainpava em dias da semana passada que: "A transformação numa fundação
de direito privado ou numa grande universidade do, sul da Bahia, fundindo~se com a
FESPI (Fund"a.Ção das Escolas ·s~Periores dellhéusntabuna), essas são as duas saídas que
vê-m sendo discutidas pelas lideranças da cegUio cacáuelra,' para Poder liVrar a CEPLAC
da extinção com a ampla reforma adminis~·
trativa que i:munda o futuro Governo Collor·
de MeHO, ceD.tradã na privatização de esta_tais". E"mais adiante explica a notícia de. "A.
Tarde":" ... ese recado, incluvise já foi passa·
do para as lideranças regionais, que sabem a necessidade de encontrar uma solução,
o mais rápido possível, já que o futuro governo não vai recuar de sua proposta de reforma,
segundo um dos _integrantes da nova equipe
económica, o Hlieerise-Femando Passos. Por
outro lado, a conversa demorada que as autoridades do Ministério da Agricultura tiveram
com o ex-Secretário-Geátl da CEPLAC. José
Haroldo Castro Vieira., e com o representante do Sisteina-C::OPERCACAU, Hílde·
gardo Rosa, aponta para esta direção".
Direç<lo, S!. PreSíclente e SiS. -~enadores,
que em absoluta sequer cogita, se preocupa,
com a cacauiciJitura que foi estabelecida des-'
de o PROCACAU, na Amazónia, e que
plantou nestes últimos anos, cerca de 100 mil
hectarc;;:s de novos cacauais, envolvendo aproximadamente 10 mil agricultores.
Rondónl.. ~ Sr. "PieSideD_te "e srs. SenadoreS.
hoje é o segllndo Estado produtor de cacau,
com um universo de 5.327 agricultores, que

plantaram com determinação 5Ó~Ol0 hectares
de novos cacauais e que produzir~m em
198W90 perto dEi 50 mi rtoneladas do produto.
Não merecerá atenção esta clientela, Sr.
Presidente e Srs. Senadores? Outra possibilidade que se escuta e se comenta é a de
que a CEPLAC extinta, passaria a atividade
da pesquisa para a EMBRAP A, que assumiria o Centro de Pesquisas do Cacau, na
Bahia, e faria" reverter a extensão rural para
o sistema da EMBRATER. Em cada Estado
onde se planta cacau, a EMATER estadual
assumiria a assistência técnica para produto
cacau. A educação profissionalizante e capacitação de mão-de-obra especializada, seria
-também uma tarefaçáo do Estado através de
sua Secretaria de Educação,
Quero aqui afirmar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que esta alternativa não_ servirá
para Rondônia, não servirá aos anseios expectativas do cacauicultor de Rondônia, do
homem que lavrou a terra e lá assumiu a
dignidade de proprietário de seu pedaço de
terra e sua gleba e que hoje, com grandes
dificuldades, trabalha e cuida o seu cacau.
Não serve em primeiro lugar, porque a UEPAE (unidade da EMBRAPA, localizada em
Porto Velho, Rondônia) é muito frágil, caren~e de recursos humanos, de laborat6iiOS
amplos, e está situada em posição nada estratégica, em relação-ao' cacau, que está a 200
e até 400 quilómetros distante de sua base
física. Ã UEPAE da EMBRAPÁ em Rondônia, vem enfrentando tremendas limitações
para atender a clientela de seringueira (que
está sendo marginalizada em_ Rondônia~ .. ),
de café e que encontrpu escassas alternativas
agrícolas para oferecer aos agricultores que
já estão em Rondônia, ou que lá estão chegando. Como irá a UEPAR de Porto Velho
ser sobrecarregada com as tarefas da pesquisa
e experimentação do cacau?
O Estado_de Rondônia, Sr. Presidente e
Senhores Senadores, está em dívidas com o
meio rural do Estado de Rondónia, porque
não conseguiu montar, manter e desenvolver
uma competente, vascularízada extensão rural no "hinterland" rondoniense. Como irá
a EMA TER Rondônia receber a sobrecarga·
de 5.000 agricultores de cacau, sem ter pes~
so~l treinado, com as limitaç6es orçamentá·
rias-financeiras. <1: equipamentos, viatJUas,
etc.?
Pensar, Sr. l'resíciente e Srs. Senadores,
que a Secretaria de Agricultura de Rondônia
poderá assumir, custear e administrar bem

e
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a Escola Médica de Agropecuária EMARC, de -Ariquemes, da CEPLAC e
quando nada unia sobre-simplificação, e uma
ligeireza de raCiocínio'. A Escola Médica de
Ji-Paraná, vive constantemente paralizada,
funciõilal com grande precaridade e lhe faltam inúmeros requisítos, desde pess-oal trei-

nado e qualificado, aos ambientes prediais,
mobiliários, equipamentos, etc.
A cacauicultura da Amazônia e de modo
particular, a de Rondônia não merece, Senhor Presidente e Senhores Senadores, ser
incluída como mais urna da ampla listagem
de insucessos que a floresta Amazónica impds
aos que tentaram conquistá-la. Henry Farde
tentou em Fordlandia e Belterra fazer surgir
uma economia forte através de segingais de
cultivo. A precariedade da infra-estrutura da
aréa do projeto, o modus vivendi do cabloco
paraense, a doença da seringueira, causada
pelo fungo Microciclos ul!ei, e a surgência
da borracha sintética, inviabiliziraffi o processo.
A Zona Bragantina, ao longo dos trilhos
da hoje desativada ferrovia Belém/Bragança,
foi por muito tempo o centro de produção
de alimentos e- fibras, nãO somente para o
Pará, mas também exportando seus produtos
(arroz, feijão, milho, farinha de mandioca,
acúçar, aguardente e algodão), para Manaus
e Porto Velho. Hoje a chamada região Bra·
gantina busca outras alternativas de produção
agrícola através de culturas indUstriais, desde
os anos 1960/70, como o éã"""cãu-, ~a pinienta
do reino, o maracujá e o dendê. Uns projetos
já fracassados, outros inconsistentes, mais
deixando para trás solos cada vez mais empobrecidos, degradados, populações margina·
lizadas. Zona de pobreza.
A pecuária chegou com grande estard~
lhaço na região do Paragominas no Pará. MIlhares de hectares de floresta amazélnicas,
densas, de mata fechada, foram tombadas
pelas vorazes moto-serras e convertidas em
extensas pastagens de capim co_lonião. Diziam eufóricos os novos pecuaristas: "O capim cobre vaqueiro montado em seu cavalo".
Alguns milhões e milhões de cruzados foram
alí colocados em investimentos, agraciados
pelos incentivos fiscais. E hoje o que resta?
Resta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o de·
salento de uma pecuária de baixo nível tecnológico, Com- :zoonoses, degradação de solos,
baixa capacidade de suporte. A juquira pre~
domina, toma conta de tudo. As pastagens
estão infestadas por portentosos cupinzais.
E o pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
deixou para trás uma estrutura fundiária indesejável, injusta socialmente, cristalizada
em latifundios quase que improdutivos. Foi
o período da pecuarização da Amazónia ...
Em tempos mais atuais, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, de 1970 para cá, a- SUDHEVEA, através dos PROBOR I. PROBOR
II, fez um novo esforço para implantação de
seringaiS de cultivo na Amzónia e em Rondônia. Faz pouco tempo, uma comissão do MiniStério da AgricultU:át, com o respaldo técnico de pessoal da EMBRAPA, concluía em
substancioso :relatório,, que a Amazónia não

era e não é um bom lugar para a cultura
da HaveaPrasiliensis. O mal das folhas, agora
ajudado poT-bTJ.tra doença (o "declinium")
inviabilizara os projetas· financiados com crédito subsidiado. Vamos ter que perseguir a
sonhada auto-suficiência da produção de borracha natural, através das chamadas "zonas
de escape", do Planalto Paulista, da região
de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso e
no Espírito Santo. Na Amazônia, produzir
borracha, não. A não ser dos teimosos extrativiStas, agora ressuscitados nos projetos de
extrativismo do PMACI~ Projeto de Meio
Ambiente e Comunidade Indígenas, tão ao
gosto do Banco Mun_dial e dos ecólgos. _
Por último, Sr. Presidente e Senhores Senadores, a portentosa experiênciã. do Projeto
Jari, do miliardário em dólares, Ludwig, que
tentou fazer florestas de cultivo a Gmelina,
unta espécie exóticã. trazida de Burma.
_8, s-uQstituição da floresta nativa por plantios homogéneos com a_ espécie pOUco conhecida, se coilstitui ém um dOs -ãspectos políticos
do Projeto Ja;ri (para não deixar de anotar
a escassa pãrticipação técniCa e gereDcial dos
nativos da Amazônia). As dificuldades fizeram· Ludwig troéar a Gmelina, pelo Pinus
e mai~r~nt_emente, pelo Eucalipto. Apesar
do investimento de Ludwig de um Bilhão de
Dólares, seguido do investimen.to de capital
brasileiro do Grupo Antunes e associados,
deUS$ 500 milhões, _somente em 1989 o projeto alcançou; pela primeira vez, lucros, depOis de mais de 20 anos.
Lá na Jarí, falhou também um ambicioso
projeto de plantio de arroz irrigado nas vérzeas d_o Arraiolas, um tributário do Rio de
Jarl, que desagua no_.{\mazonas. Plantftr-se-ia
miJhares de hectares de arrozais de alta produtividade_área de plantio de 3.750 hectares
quando deveriam ser plantados 14 mil hectares~-0 projeto acumulou, no curso da execução, prejuízos entre 4 a 5 milhões de dólares.
Esse longo e.tQst~ recprdatório_ de experiências rrtarcantes para a intangi~ilidade da Floresta Amazónica, estaria para ser enriquecida
com mais uma contribuiçóa, o cacau?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo que
foi. feitO ém Rond_ônía, ã cacauicultura tem
tudo para dar certo e ser a primeira atividade
vitoriosa e que se imporia às adversidades
tropicais. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senado~
res, a cacauicultura da Amazónia e de Rondônia não pode ser exposta, não pode ser
ameaçada, pelo desmantelamento da CEPLAC. Ao Excelentíssimo Seiihor Presidente Fe_rnando Collor, que assume o comando
da Nação Brasileira, com um Projeto de Re·
construção, eu solicitaria uma especial atenção para a reconstrução da agricultura brasileira, que incluísse a reconstrução da CEPLAC, uma instituição que tem tudo para
através do_ -~ __ _mp_d_elo institucional único,
que· retine a_ pesquisa, a extensáo rural, o
ensino agii'cOfã e o apoio ao desenvolvimento, a fazer de Rondônia, um produtor de mais
e mais cacau.
Ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Agricultura, Dr. Antonio Cabrera, que sucede iD.eu conterrâneo e campeão da produção
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de grãos, Dr. !ris Rezende, que reconstrua
a Ceplac, para que com ela, possamos, os
políticos, ajudar a sustentaçáo da cacauicultura, amazónica e de Rçm4ônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(muito beml)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
Áureo Mello - Edison Lobão - Hugo
Napoleão - Raimundo Lira - Lourival
Baptista - Luiz Viana - José Ignácio Ferreira - Afonso Aiinos ~ Alfredo Campos
........ Fernando Henr_ique C'ardoso -Mauro
Borges -- Roberto Campos - Jorge Bornhausen -Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin_
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 83, DE I9!1o
Requeremos, fundamentados· no art. 152 do Regimento Interno do Senado Federal,
a prorrogação po-r mais 90 (noventa) dias d_o _
prazo concedido ã Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar indícios de
fraude na importação e exportação de produtos e insumos farmacéuticos, por empresas
multinacionais, e os passíveis desdobramentos da atuação dessas empresas no País, inclu~
sive a desnacionalizaçáo do setor e a desmesurada elevação dos preços de medicamen·tos", que se encerrará dia 27 de abril do corrente.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. Leite Chaves ~ Marcondes Gadelha- Afonso Sancho - Meira Filho - João Castelo
~ JOsé Fogaça - Carlos Alberto - Cid Sabóia de Carvalho -- Afonso Arinos -- Mauro
Benevfdes - Jamil Haddad - Chagas Rodrigues - Antonio Luiz Maya·- Francisco RoUemberg- Maurício Corrêa- Carlos Patrocínio- Alexandre Costa - Nelson Wedekin
- Carlos de Caril - Pompeu de Sousa Louremberg Nunes Rocha - José Richa Jutahy Magalhães - Mansueto de Lavor Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O requerimento lido contém o n-úmero
de subscritores previsto no art. 152 do Regimento Interno.
Nos termos regimentais, o prazo da CP!
fica automaticamente prorrogado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 58 Sts. senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
ltem.l:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 59, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno únicO, do Piojeto
de Lei da Câmara n~ 59, -de 1989 (n9
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1.246188, na origem), que altera os arts.
176 e 177 da Lei n• 4.737, de 15 de julho
de 1965, que instituiu o CódigO Eleitoral,
com as alterações promovidas pelas Leis
n"" 6.989, de 5 de maio de 1982, e 7..332,
de 19 de julho de 1985, e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n9 86, de
1990, da Comissão.
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

'

'

O SR. PRESIDENTÊ' (Nelson Carrieiro)
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo
Sr. l!> Secretário._
··

b lida a seguinte
EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 59, DE 1989
EMENDAN•l
Dê-se, ao art. 29 a séguinte redação:
'"Art ... Esta lei entra em vigor um ano
após a sua publicação."
Justificação
A emenda visa adequar a vigênci~ da nova
lei, no art. 16 da Constituição.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o prójeto c;;: a emenda.

O Sr. Mauro Benevides - Peço a palavra,
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--' Concedo a palavra, ao nobre Senador
Mauro Benevides..
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE.- Para discutir. Sem revis?.o do orador)
-Sr. Presidente e Srs. SenadOres, o Senado·
Federal deverá decidir, na sessão de hoje,
em tOmo do Projeto de Lei da Câmara n~
59, que altera os arts. 176 e 177, da Lei n~
4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu
o Código Eleitoral.
Sabe V, Ex~ e sabem os eminentes Senador.e_s que, em 1965, as modificações que se
procederam na lei eleitoral consubstanciavam a Lei de· Inelegibilidades, o Código Eleitoral e á Lei Orgânica dos Partidos. Através
desses três diplomas legais, passaram a funcionar as agremiações brasileiras, busc3n"d0,
a cada eleição,. um novo aprimoramento na
sistemática eléitoral do País.
Pretende, 'agora, esse projeto, da autoria
do eminente Deputado Aldo Arantes, que
se altere o Código Eleitoral, no que diz respeito à apuração de votos. V. Er, Sr._Presidente, com a sua experiência, como Líder
polftico, como ·dirigente partidário e como
detentor de sucessivos mandatos, ·sabe perfeitamente que, predominando a atual sistemática dó Código Eleitoral, ao se proceder â
apuração de votos, se o eleitor externar a
sua vontade no que diz respeito ao voto proporcional,. colocando, equivocadamente, os
nomes do candidato e.do Partido, e a legenda
partidária, ~este caso, prevalece a legenda

partidária sobre o nome do candidato. Como
Presidente de Seção 'Regional do Partido, tive
a obrigação de aco'mpanhar a apuração após
cada pleito, e me defrontei, sucessivas vezes,
c'om essa determinação expressa da legislação
eleitoral, que privilegia o Partido em detrimento do candidato.
Q_que se. pretende, atraVés do Projeto n~
59,-da Câmara, é alterar, subsüutcialmente,
esse dispositivo da leÍ, para que, ao manifestar o eleitor a s_ua vontade, prevaleça o
nome...do _c_andidato sobre a legenda parti___
__
. - .
dária.
Ao entender como absolutamente justa essa proposição, o eminente Senador Maurício
Corrêa, Relator da matéria na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, destacou,
cóiri muita lucidez, no_s-eu parecer:
"Dessa forma, será contado o voto para o candidato cujo nome ou número
for escrito na cédula, a despeito de que
sejalndicada legenda de 9Utro Partido..
Tem o projeto de lei em apreço a justi~
~-.- ftCá~lo, em síntese, o argumento de que
"as regras eleitorais devem privilegiar,
acima de tudo, a intenção do voto do
eleitor, acrescentando-se, ern seguida,
que "a tradição eleitoral brasileira .comprova que o eleitor vota' preferencialmente em candidatos e não em Parti-·
dos."
·- ·
·
Diz roais o Senador Maurício Corrêa:
"Em que pese salientar-se que ?utras
questões ainda obscuras na lei eleitoral
não são tratadas no mesmo, corroboramos com esse pensamento, entendendo,
por outro lado, que, sendo o candidato
quem veicula e defende a proposta parti: __ dária durante a campanha, e procura
concretizá-la, uma vez· obtido êxito no
pJéito eleitoral, impõe-se o cómputo do
voto em seu favor, mesmo que ocorra
divergência na manifestação do voto entre o nome ou número do candidato e
o Pilrtido indicado, pois Sào as eleições,
_ ainda que proporcionais, destinadas a
eleger candidatos, e não Partidos.
É essa, Sr. Presidente, a manifestação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada.nia, adotando parecer do eminente Senador
Maurício Corrêa, ql.ie acolhe a proposta na
sua redação original, de autoria do Deputado
Aldo Arantes.
A Bancada do PMDB, por meu iiitermédio, manifesta-se, Sr. Presidente, a favor dessa proposição. E, ao tomar conhecimento,
agora de emenda do eminente Senador Humberto Lucena, emenda que objetiva - e é
esta, certamente, a sua intenção- assegurar
o texto constitucional, previsto no art. 16,
entendemos, por melhor que seja a intenção
do ilustre representante da Paraíba e homem
público de projeção invejável no País, permitindo-nos lembrar a S. Ex• que a apresentação
desta emenda vai procrastinar, inapelavelménte, o trâmite da importante proposição,
fazendo-a retornar à Câmara dos Deputados,
emrazáo dessa alteração proposta pelo Sena·
dor Humberto Lucena.
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Daí por que, tendo em vista o empenho.
das Lideranças p<.~.rtidárias, são todas as agre~
miaçé'ies, indiscrepantemente, que trabalham
em favor de maior celeridade para o Pr_oj_eto
ll 59/89. Se mantida a Emenda Humberto
Lucena, nós nos arreceamos de que, nesse
período, com imensas dificuldades de quorum no Congres~o Nacional, na outra Casa
do Parlamento, possamos ver impedido o trâmite ·que queremos seja o mais urge"nte, o
mafs célere possível.
Conclamamos o eminente Senador Hu_m-_
berto Lucellâ., no sentido de que S. Ex• abra
mão dessa emenda, cuja justeza é indiscutível, mas que poderá protelar a votação do
Projeto de Lei da Câm\lra n" 59189, com o
qual estamos todos nós inteiramente solidários.
6

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3~ Secretário.
O SR. PRESlDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena, para discutir.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para discutir.)·- S:r: -p_resraente, Srs.
Senadores, a emenda que encamiithei à Mesa
ao Projeto de Lei da Câmará n~ 59/89: nâo
tem outro objetivo, senão o de adequá-lo,
ao disposto no art. 16. da ConstitUição Federal, que estabelece textualmente:
"A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após a sua
promulgação."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou o Con~
gresso Nacional cumpre· a Constituição ou
não pode reclamar contra o seu desrespeito.
Esta a questão que coloco às Lideranças e
aos meus nobres Pares, neste instante.
.Tanto esse dispositivo- iniciativa, na Assembléia Nacional Constituinte, do nobre Se'lador Jamil Haddad -tornou-se um obstáculo a que se produzam modificações no processo eleitoral, que possam entrar em vigor
antes do pleito deste ano, que o nobre Senador Leopoldo Peres e outros apresentaram
uma Proposta de Emenda Constitucional que
está em pauta nesta sessão.
"Acrescente-se ao art. _5? _das Disposições Constitucionais ·TrariSitórias mais
o parágrafo 69, com a seguinte redação:
§ 69 não se aplica ãs eleições de 1990
o disposto no art. 16 da Constituição."
Portanto, o próprio Congresso Nacíonal
ainda vai decidir se_ aprovará ou não essa Proposta de Emenda, de autoria do Senad\}r
Leopoldo Peres e outros.
Segundo o autor da proposta de emenda
à Constituição, "o objetivo do artigo constitucional é, sem dúvida alguma, evitar casuísmo e, também, possibilitar o conhecimento
prévio das normas que regerão o process_o
eleitoral, a fim de torná-lo ·mais racional, evitando atropelos de última hora."
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Quanto ao mérito do projeto, não tenho
uma vírgula sequer a retirar do discurso do
nobre Senador Mauro Benevides, L(der em
exercício do PMDB, nesta tarde, no Senado
Federal.
Não há dúvida alguma de que a apuração
do voto proporcional deve ser feita pelo pro~
cesso sugerido no projeto de lei da Câmara.
A única dúvida que levanto é de ordem cons~
titucionaf, por isso, apresentei a emenda, no
sentido de que o projeto seja aprovado, mas
que a vigência da nova lei só se inicie, conforme o art. 16 da Constituição Federal, a partir
de um ano da sua publicação.
Lamento não poder atender ao apelo do
nobre senador Mauro Benevides, no sentido
de retirar a emenda, porque estou na defesa
do texto constitucional, mas deixo às Lideranças a decisão politica sobre a matéria.
O Sr.. .Maurício Corrêa. - Senador Humberto Lucena, V. Ex' me pennite um aparte?·

nador, ou para Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
Quanto à Lei de Inelegibilidades, a ineu
ver nobre Senador Maurfcio Corn~a. trata-se
de uma hipótese bem diferente, porque, no
caso é um- projeto-de lei complementar à
Constituição e, portanto, não se lhe pode,
nem deve aplicar o art. 16 da Constituição.
O Sr. Cid SabOia -de- CarValho te-me um aparte ~obre Senador?

Permi·

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.
Ex~, antes de concluir, nobre Senador.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo - Senador
Humberto Lucena, çntendo o seguinte: aqui
na tribuna do Sepado, defendi exatamente
a tese pela qual as regras processuais é que
estariam vedadas pelo art. 16, e só poderiam
entrar em vigor um ano após. Defendi, em
mais "de um discurso, esse meu ponto de vista.
Entretanto, conheci o posicioitamento ·da
Justiça Eleitoral, através do seu maior Tribunal, e o entendimento que vem dali é o seguinte: o art: 16 da Constituição visa evitar
a lei específioa, a lei especial, a lei atinente
a um determifiado pleito. Desta forma, quando a lei é pennãõente; não é o caso de aplicação do <ut. 16. É o entendimento do TSE.
'ó art. 16 seiia para êvit8.r o casufsmo do
legislador, alterações de normas para o pleito, logo nas proximidades desse próprio pleito; seri.a o acontecim~nto a ser impedido
constitucionalmente no cainpo legislativo, a
fim de que nenhum candidato pudesse ser
surpieendido Com ·alteração da norma legal,
num prazo nunca inferior a um ano,· quer
di:ter, o prazo sempre de um ano. Mas, a
propositura que vem da Câmara, de autoria
do Deputado Aldo Arantes, é uma norma
permanente que valerá para esta e para todas
as deniais eleições. Não é uma norma· especial, não é uma norma específica, ela não
se refere somente a este pleito e sim a todos
os pleitos. :É uma lei perpétua, não é uma
lei temporária, como têm sido algumas leis
eleitorais. Então, ~,Iii o entendimento dominante hoje e paê-lfic'imente aceito. Eu digo
a V. Ex•. porquetam'bém defendi o seu ponto
_de vista e!D outra oportunidade:
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constitucional. Por isso, eu prefirO fiCar com
o ponto de vi~ta que expe.ndi.
Mantenho a emenda, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, deixando entretanto, repito, às
lideranças, a decisão de aprová-la ou não,
porque elas irão votar, politicamente.
Deixo, porém, a minha posição bem fixada.
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. HUmberto
l..ucena, o Sr. Pompeu de Sousa, Sr Secretário, deixa a cadeira da presidênCia, qlle ·
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro-Presidente.
O .SR- PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
·-Não havendo mais oradores para discutir
a matéri~, vou dar a palavra ao nobre Rela~'
tor. Senador Maurício Cõriêa~~
opinar
sobre a emenda do nobre Senador Humbeno
Lucena.

para

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT _::DF.
Para emitir parecer. Sem revisão c;Io orador.)·
-Sr. Presidente~ Srs. Senadores, o Projeto
originário da Câmarà dos Deputad-os, ·da la·
O Sr. Maurício Corrêa - Eu gostaria de
Vtfl do ilustre Deputado Aldo Arantes, é peresclarecer que, data venia, há um equívoco
feitamente correto e acre tido .não deva merena interpretação de V. Ext. Na verdade,_o
cer nenhuma emenda.
··
art. 16, expressamente, determina essa proviSr. Presidente, com relação à emenda do
dência. 'agora, quarido se trata de regra proSenador Humberto Lucena, tive oportunidacessual eleitoral, que não tenha o caráter me·de de aparteá-fo e explícar que se trata de
ramente específico para uma situação, o Trium equívoco de S. Ex~ A prevalecer o critério
bunal Superior Eleitoral já entendeu, através
de que, pelo art. 16.da·Constituição, n.ão po~ ·
de acórdão, de que não inciáe a aplicàção
demos introduzir, fabricar, digamos, neilhuda ,regra do art. 16. Eu, inclusive, no meu
~a l~i eleitoral, processualmente falando,
primeiro parecer, tinha colocado exatamente
nãc1 poderíamos votar a Lei de Ineiegibifi-,
essa emenda.
dades hoje. É claro _que· o entendimento do
No meu parecer originário consta essa resTribunal Superíor Eleitoral, Sr. Presidente,
salva que aprovava, desde que tivesse essa
já em acardão lavrado,com trânsito em julgamodíficação. Todavia, reexaminei a questão,
d.o, à luz do texto constitucional vigeOte, t.
diligenciei junto ao Tnõunaf Eleitora(, e vi
no sentido de que_somente aquelas decis.ões
que, realmente, seria possível. Do contráriO,
legislativas eminentemente transitórias, que·
Senador Humberto Lucena, nós não poder(atêm um ciclo apenas de duração, é que são
mos sequer votar a Lei de Inelegibilidades,
consideradas na ·abragência do art. 16.
tal qual ela está redigida, porque ela envolve
As leis~ todavia, votadas aqui com um sentido permanente - e _é o caso da. J,.ei_r;le ln_el~
matéria processual que vai entrar em vigor
agora. De sorte qúe apelo para a sua consgibilidade, é o caso dessa lei que modifica
ciência jurídica lhe informo coro a ma!'or
a disposição do Código Eleitoral- essaS são
coneção, com a maior honestidade que já
normas permanentes..
há julgado do TSE a esse respeito.
Perianto, data venfa, com o maíor respeito
e apreço gue tenhp ao eminente ex-PresiO
SR.
HUMBERTO
LUCENA
Nobre
O SR- HUMBERTO LUCENA - Nobre
dente desta Casa, meu· particular amigo, Se~
Senador Maurício Corrêa, nin&uénl- maís dQ Se;nador Cid Sabóía de ·carvalho, tenho o nadar Humberto Lucena, eu ine manifesto·
que V. Ex' tem autoridade para falar sobre maior respeitO por V. Er, pela suã cultura
contrariamente, pela rejeição da emenda.
jurídica, pelo ze(o que V. Ex~ tem manifes~
esse assunto, jurista que é.
É Q parecer.
tado, neste plenário, pelo Cugtp_rimento__da
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Entendo, porém, data venia, também de Constituição. V. Ex~ é o PresideOte da Comis~
-O parecer é contrário ã einenda do nobre
V. Ex~ que essa opinião do Tribunal Superior são de ConstituiçãO, Justiça e Cidadaniit, de~
Senador Humberto Lucena.
Eleitoral .não perfilha a melhor tese constitu- ta Cãsa.
,, Passa-se à votação.
cional, porque, se nós lermos o que está no
Em votaçãp o Projeto, sem prej~í_zo do
art. 16, verificamos "que, realmente, o que
Mas eu prefiro ficar com o ponto de vista
exame posterior da emenda.
se impede é a alteração do processo eleitoral. pe~soal de V. Ex' do com a opinião do TribuOs Srs. Senadores que o al?rovam queiram
Ora, não pode haver mo-dificação maior ·nal SUperior Eleitoral.- Acho que somente_ o
permanecer sentados. (Pausa.)
do que a niudança de dispositivos do Código Supremo Tribunal_ Federai poderia dirimir~
Aprovado o.projeto.
Eleitoral que dizem respeito à disciplina da afinal, essa controvérsia, porque lhe íncuinbe .
Em votação a emenda.
.
apuração dos votos.
a tarefa, como. sabe V. Er de dar a última
Os Srs. Seiladores .que a ap'rovam queirarri
Evidentemente no momento em que essa palàvra sobre a constitucionalidade ou inperinanecer sentados. (Pausa.)
lei vier· a entrar em vigor, ela vai modificar constitucionalidade·· das .leis.
Rejeitada a ero_enda.
inteiramente o processo de apuraÇão das eleiA mim parece- e acho que V. EX' concorO projeto irá ã. sanção.
ções deste ano, -que vão se realizar em wn da também oomjgo - , q_ue não se pode inter- ·
turno ou em dois, conforme seja para Gover- pretar, senáo restritaàlente, Um çlispositivo
É o seguiate o projeto aprovado:
OSR. HUMBERTO LUCENA- Comprazer, nobre Senador.

e
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 59/89
(N• 1.246188. na Casa de origem)
Alteraosarts. 176 e 177 da Lei n•4.737,
de 15 de julho de 1965, que instituiu o
Código Eleitoral, com as alterações pro..
movidas pelas Leis II' 6.989, de 5 de maio
de 1982, e 7.332, de 1~ de jUlho de 1985,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Osarts.l76e 177daLein•4.737,
de 15 de julho de 1965, que institui o Código
Eleitoral, com as alterações promovidas pelas

Leis n• 6.989, de 5 de maio de 1982, e 7.332,
de 1" de julho de 1985, passam a vigõrar com
a seguirite redação:
"Art. 176. Contarwse-á'o-Voto apenas p-ara legenda, nas eleições pelo sistema proporcional:
I -se _o eleitor escrever apenas a sigla partidária, Dão indicando o candidato de sua preferência;
-- - --- - - I I - se o eleitor escrever· o nonie de mais
de um candidato do mesmo partido;
III- se o eleitor, escrevendo apenas os
números~- indicar mais- de um candidato do
mesmo pertido;
IV- se o eleitor não indicar o candidato
através do nome ou do número com clareza
suficiente para dístingüí-IO de cilliro candidato do mesmo partido.
Art. 177. Na contagem dos votos para
as eleições realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda, as seguintes
normas:
I - a inversão, omissão ou erro de grafia
do nome ou pronome não invalidará o voto
deste que seja possível a identifiCaÇão do candidato;
I I - se o eleitor escrever o nome de um
candidato e o número corresp-ondente a outro
da mesma legenda_ ou não, contar-se-á o_voto
para o candidato cUJo nome foi escrito~ bem
como para a legenda a que pertence;
III- se o leitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de outro
partido, contar-se-á o voto para o candidato
cujo nome ou número foi escrito;
-IV- se o eleitor escrever o nome ou o
número de um candidato a Deputado Federal
na parte da cédula referente a Deputado Estadual ou Vi&-Versa, o voto será contado
para o candidato cujo-rrcrme-ou m1mero foi
escrito;
V- se o eleitor escrever o nome ou O número de candidatos_ em espaço da cédul? q~e
não seja o correspondente ao cargo para o
qual o candidato foi registrado, será o voto
computado para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.

.O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presíderite,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Tem a palavra V. EX'

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ordem.) -Sr. Presidente, peço a
V. Ex' que consigne o meu voto favorável
à emenda, por uma questão de coerência.
-~B. _Pela

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O voto de V. Ex~ ficará consignado. E,
atem do seu voto, a explicação de V. Er.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem2:

PROJETO DE LEI no· SENADO
N' 21, DE 1990- COMPLEMENTAR
(Em regim(! de urgência, nos termos do
- .art. 3_~b. c~ do R'égimento ~ntem9}
Discussão, em turno único,_ do Projeto de
Lei do Senado n" 21, de 1990, - Complementar, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)
Concedo a -palavra ao nobre Senador Francisco Rallemberg, para proferir O parecer da
Comissão de Constituição~ Justiça e Cidada·
nia.
---o

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para.. emitir parecer.) -Sr.
Preside:nte, Srs. Senadores, o nosso parecer
a respeito do Projeto de Lei do Senado n9
-21/90- Complementar, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, é favorável, na forma
do substitutivo que agora apresentamos:
Substitutivo ao PLS n• 21 de 1990 Complementar, de autoria do Senador
Jarbas Pas.S&rinh.o, que estabelece, de
acordo com o art. 14, § 99, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade,
prazos de cessação e determina outras
providências.
O.,Congresso Nacional decreta:
- Art. 19 São inelegíveis·
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e l?§ analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional,
~s Assembléias Legislativas, da Câmara Lé-gis~ativa e das Câmaras Muncipais que hajam
perd~do os respectivos mandatos por infringênciá do disposto no art. 55, I e II, da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes
sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e._Leis Orgánicas dos Municípios
~do_Dístêito Federal (e os que renuncia.ram
durante a tramitação de procedimento par-a
·perda de mandato) para as eleições que se
realizaram durante o período remanescente
do mandato para o qual foram eleitos e nos
3 (três) anos subseqüentes ao término da legislatura;
c) o Governador e o Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o:Vice-Prefeito que perderam 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 realizaram durante
o perfodo remanescente e nos 3 (três) anos
subseqüentes ao término do mandato para
o qual tenham sido eleitos;
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d·) os que tenh3.m contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, tranSitando em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizaram nos 3 (três)
anos seguintes;
c) os que forem condenados, criminalmente, com sentença transitada em julgado,
pela prática de crirrles contra a econOmia Popular, a fé pública, a administração pública,
o património público, o mercado financeiro,
pelo tráfico de entorpecentes e por crimes
eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após
o cumprimento da pena;
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo _prazo
de 3 (três) anos;
g) os que tiveram suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanável.e por decisão irrecorrfvel do órgão competente, salvo
se a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão.
h) os detentores de cargos na administração pública direta, indireta ou fundacional,
que beneficiarem a sr-ou a atercf:iros, pelo
abuso do poder e_conômico 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}o's ·que, em estabelecimentOs de crédito,
financiamento" ou seguro que tenham sido ou
estejam sendo objeto de process-o de liqüidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido,
nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva
decretação, cargo ou função de direção, administraçãó ou representação, enquanto não
forem exonerados de ·qualquer responsabilidade.
- -rr- 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- o Chefe dos órgãos de assessoramento
direito, civil e militar, da Presidência da República:
3 - os 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 e o Consultor-Geral da 'República;
6-os Chefes do Estado-Maior das Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7-os Comandantes do Exército, Marinha
e Aeronáutica;
8-os Magistrados;
9-os Presidentes, Diretores e Superitendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações
Públicas e as mantidas pelo Poder Público;
10- os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
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11- os Interventores Federais; ·
12- os Secretários de Estado;
13- os Prefeitos MunicipaiS;
14- os membro~ do Tribunal de Contas
da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15- o Diretor-Geral do Departamento de
Polícia Federal;
16- os Secretários-Gerais, os SecretáriOsExecutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupam cargos equivalentes.
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis)
meses anteriores à eleição, nos Estados, n'O
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;
c)

os que tenham exercido nos 4 (quatro)

meses anteriores ao pleito, cargo ou função
de direção, administração, representação em
empresas concessionárias ou pelmissionátias
de serviço púbHco, na área de comunicação
social, ou ainda participações ou apresentações habituais, com ou sem Vínculo_contratual, na prógramação de ditas empresas, assim com em fundações mantidas pela União,
Estado, Distrito Federal, Território ou Município;
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tiveram competência ou interesse, direta,
indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fisclaização de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, indusive parafiscais, ou para aPHcar multas relacionadas com essas ativídades;
e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de_direção, administração ou representação nas
empresas de que tratam os arts. 3~ e 59 da
Lei n9 4.137, de 10 de outubro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atitudes,
possam tais empresas influir na·ecoriornia nâ.cional.
f) os que, detendo o controle de empresas
ou grupo de empresas que atuem no Brasil,
nas condições monopolíticas_ previstas no parágrafo único do art. 5g da lei citada na alínea
anterior, não apresentarem ã 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 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 representantivas
de classe, mantidas total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelO Podei público ou
com recurSos arrecadado!) e repassados pela
Previdência Social;
h) os que, até 6 (seis) meses depois de
afastados das funções, tenham exercido cargo
de Presidente, Dinitor ou Superintendente
de sociedades com objetivos _exclusivos de
operações financeiras e façam publicamente
apelo à poupança e ao crédito, inclusíve através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma
vantagens·asseguradas pelo Poder Público,
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salvo se decorrentes de contratos que obedeça_m a cláusulas uniformes;
i) os quem dentro de 6 (seis) meses ante·
riores ao pleito, hajam exercido cargo ou funçãQ de dire_ção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contratQ de execução de_obras, de
prestação de serviços ou de fornecimento de
bens com órgãos do Poder Público ou sob
seu controle salvo no caso de contrato que
obede_ça a _cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público,
nãÇl ten_ham ,se afastado das suas funções até
6 (seis) meses anteriores aO pleito;
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(três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito_ à percepção dos seus vencimentos integrais.
III- para Governador e Vice-Governador de Est~d{) e do D"ist~íto Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Preside.nte da República especificados na alínea a do inciso li deste artigo
~. no tocante ãs deiriã.iS-alíneas, quando se
tratar de repartição pública, associação ou
eriipreSas qw!-op"erem no território do Estado
do Distrito Federal, observadOs os mesmos
prazos;
bJ até 6 (seis) ineses-depois de afastados
defmitivamente Qe seus cargos ou funções:
1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
do Governador- -do Estado do Distrito Federal;
2- os Comandantes do Distrito Naval,
Região Militar e Zooo Aérea;
3 -_os diiet~res de órgãos estaduais ousociedades de- asSistência aos Munidp!Os;
4 - os Secretários da Administração municipal ou membros de órgãos congêneres.
IV- para Prefeito e

Vi~e-Prefeito:

a) no que TiieSfor aplicável, Por identidade
de situações, os ineJegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, observado o prazo de
4 (quatro) meses pata--a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério PúbliCo e
Defensaria Pública em exercício na Comarca,
nos A Tquatro) 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:
a) os inelegíveis pãra os cargos de Presidente e Vice~ Presidente da República especi-ficados na alínea a do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, quando se
tratar de repartição- P"iíblica, associação ou
empresa que õfrere no território do Estado,
observados os mesmos prazos.
b) em C8da Estado e no Distrito Federal,
os inelegíveis para os cargos de Governador

e Vic:e-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VI -para a Câri:tara dos Deputados, Assembléia Legislativa e_- Câmara Legislativa,
no que lher for aplicável, por identidade de
situações, ou inelegíveís-para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VII- para a Câmara Municipal;
a). n-o que lhes for àplicável, por identidade
de situações; os "inelegfv~is para o Senado
Federal e para a Câmara dos Deputados, obieivã.do o prazo de 6 (seis) meses para a desimcompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.
§ 19 Para concorréncia a outro cargos, o
Presid~mte da República, os Governadores
de Estado e_do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 29 Suprimido.
§ 3G O Vice-Presidente, o Vice-Goveroador e o Vice-Prefeito -poderão candidatar-se
a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimOs 6
(seis) meses anteriores ao pleitó, não tenham
sucedido ou substituído o titular.
§ 4~ São inelegíveis; nO terriiório de juriSdição do titular, o cónjuge e oS parentes
consagüíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado TerritóriO, 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 ã redeição.
Art. 2~ Compete ã Justiça Eleitoral conhece.r e decidir as argüições de inelegibilidade.
E:arágrafo único. __ A argüição de inelegibilidade será feita perante:
I - o TribunaJ Superior Eleitoral, quando
se tratar de candidato a Presidente ou Vice·
Presidente da República;
II -os Tribunais Regionais Eleitorais,
quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Goveinador de Estado e dQ
Distrito Federal, D_eputado_Federal, p~pu
tado Estadual e Deputado Distrital;
III- os Juízes Eleitorais, quando se ~ratar
de candidato a Prefeito, Vice-P!efeito e Vereador.
Art. 3~ Cabeiá a qu-alquer candidato, a_
Partido político, coligação ao Mínistério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação do pedido de registro do Candidato, impugná-lo em petição fundarilenrada.
§ 19 A impugnação, por parte· do Candidato, Partido polítíco ou coligação, n·ão impede a ação do Miriisféfio Público no nl'esmo
sentido.
§ z~ Não poderá impugnar o registro de
candidato o representante do Ministério pú·
blico que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integraâo diretório de Partido ou e~rcido atividadesopolítico-partidárias.
- ·; ·
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§ 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. 4~ 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
documentais, que se encontrarem em poder
de terceiros, de repartições públicas ou em
procedimentos judiciaiS, ou administrativos,
salvo os processos em tramitação ein segredo

.de justiça._
Art. 59 Decorrido o prazo para ·contes. tação, se não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova protestada for relevante,
serão designados os 4 (quatro) dias seguintes
para inquirição -das testemunhas do impugn.,nte e do impugnado, as quais Compare,_cérão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judiciaL
§ 1" As testemunhas do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em uma s6 assentada.
§ 29 Nos 5 (cinco) dias subseq11entes, o
Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes.
§ 39 No prazo do parágrafo antet:ior. o
Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros,
referidos pelas partes, ou testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão da causa.
§ 49 Quando qualquer documento necessário a formação da prova se achar em poder
de terceiros, o Juiz, ou-u-Relator, poderá
ainda, no mesmo prazo, ordenar o respe-ctivo
depósito.
§ s~ Se o terceiro, sem justa causa, não
exibir o documento, ou não comparecer a
Juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandato de prisão e instaurar processo por crime
de desobediência.
Art. 6° Encerrado o prazo da dilação
probatória, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público_, poderão apresentar alegações no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 79 Encerrado o prazo para alegações, os autos se-rão conclusos ao juiz, ou
ao Relator, no dia imediato, para setença
ou julgamento pelo Tribunal.
Parágrafo úniCo. O Juiz, ou Tribunal,
fo~rá sua convicção pela livre apreciação
de prova, atendendo aos fa_tos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionando, na decia
são, os que motivaram seu convencimento.
Art. 89 Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral
apresentará a sentença em Cartório 3 (três)
dias após a conclusão dos autos, passando
a correr deste momento o prazo de 3 (três)
dias para a interposição de recurso para o
Tribunal Regional Eleitoral.
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§ 1" A partir da data em que for protoco~ o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
o disposto no artigo anterior_
lizada a petiç~o do recurso, pa~s~a!á a ~n:er
o prazo de 3 (três) dias para a apresentaçãO ·
Art. 14_ No T~ibunal Superior EleitOral
de ç:ontra-razões.
-os-recursos sobre registras de carididatos serão processados e julgados na forma prevista
& 29 Apresentadas as con-tra-razões serão
nos__ arts. 1Q e 1~ des_t_a lei CO[D.plementar.
os autos imediatamente remetidos ao TribuArt. 15. Transitadas em julgado a decin~l Regional EleitoraCinclusive por portasão que declarar a inelegibilidade do candidor, se houver necessidade, decorrente da
dato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelada,
exigüidade de prazo, co~endo as despesas
se já tiver sido feito, ou declarado nulo o
do transporte por conta do recorrente, se tidiploma, se .já expedido.
ver condições de pagá-las.
Art. 16. Os pta:ws· a que sé referém os
- Art. go Se o Juiz Eleitoral não apresentar
arts. 3~ e seguintes desta Lei Complementar
a sentença no prazo do artigo anterior, o prasão peremptórioS- e contínuos e correm em:
zo pará recurso só começará a correr após Secretaria ou Cartório e,-a partir da data do
a publicação da mesma por edital, em Car- encerramento do prazo para registro de cantório.
didatos não se suspendem aos sabádos, doParágrafo único. Ocorrendo a hipótese
mingos e feriados.
prevista neste artigo, o Cõrregedor Regional;
Art. 17. É facultado ao partido político
de ofício, apurará o motivo do retardamento
ou coligação que requerer o registro do candie proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se
dato considerado inelegível dar-lhe substitufor o_c_aso, a aplicação da penalidade cabível.
to, mesmo que a decisão passada em julgado
Art. 10. Recebidos os autos na Secretatenha sido proferida pós o termo final do
ria do Tribunal Regioqal Eleitoral, estes seprazo de registro, caso em que a respectiva
rão autuados e apre?entados no mesmo dia
Comissão E.1.ecutiva do partido fará aeScolha
ao Presidente que, também na mesma data,
do candidato.
os distribuirá a um Relator e mandará abrir
Art. 18. A declaração de inelegibilidade
vistas ao Procurador Regional pelo prazo de
do candidato à Presidência da República, Go2 (dois) dias.
vernador de Estado e do Distrito Federal e
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou
Prefeito Municipal não atingirá o candidato
sem parecer, os autos serão enviados ao Relaa Vice-Presidente, Vice-Governador ou VitOr, que os apresentará em mesa para julgace-Prefeito, asSim Cori:i.o deStes. não atingirá
mento em 3 (três) dias, independentemente
àqueles.
de publicação em pauta.
Art. 19. As transgressões pertinentes a
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
origem de valores pecuniários, abuso do popoderá se realizar em até 2 (duas) reuniões
der económico ou político em detrimento da
seguidas, feito o relatório, facultada a palavra
liberdade de voto serão apurados mediante
às __ partes e ouvido o Procurador Regional,
investigações jurisdicionais realizadas pelO
proferirá o Relator o seu voto e serão tomaCorregedor-Geral e Corregedores Regionais
dos os dos demais Juízes.
Eleitorais.
§ 1\' Proclamado o resultado. o Tribunal
Parágrafo único. A apuração e a punição
se reunirá pa.-rã lavratura do acórdão, no qUal
das transgressões mencionadas no caput des~
serão indicados o direito, os fatos e as circuns:te artigo terão o objetivo de proteger a· nortânçJaS com base nos fundamentos do Relator malidade
e legitimidade das eleições contra
ou do voto vencedor_
a influência do poder económico ou do abuso
§ 29 Terminada a sessão; far-se-á a leitudo exercício d_e fUnção, cargo ou emprego
ra e _I! publicação do acórdão, passando a
na administração direta, índireta e fundacorrer-dessa data o prazo de_3 (três) dias,
cioanl da União, dos Estados, do Distrito
para a interposição de recurso para o TribuFederal e dos. Municípios.
nal Superior Eleitoral, em petição fundamen·
Art. 20. O candidato, partido político oU
tada.
coligação são parte legítima para denunciar
Art. 12. Havendo recurso para o Tribuos culpados e promover~lhes a responsabinal Superior Eleitoral, a partir da data em
lidade; a nenhum servidor público, inclusive
que_ for protocolizada a petição passará a corde autarquia, de entidade paraestatal e de
rer o prazo de 3 (três) dias para a apresensociedade de economia mista, será lícito netação de contra-razões, notificado por telegar ou retardar ato de ofício tendente a esse
grama o recorrido.
fim, sob pena de crime funcional.
Parágrafo único. -Apresentadas as conArt. 21. As transgressões a que se refere
tra-razões, serão ou àutos imediatamente reo art. 19 desta lei complementar sedo apurametidos ao Tribuinal Superior Eleitoral.
das mediante procedimento sumatíssimo de
Art. 13. __ Ira~ndo-se de regis~ro _a ser
investigação judicial, realizada Felo Corregejulgado originariamente por Tríbunal Regiodor-Geral e Corregedores Regionais Eleitonal Eleitoral, observado o disposto no art.
rais, nos termos- das Leis nfl1- 1.579 de: 18 de
6" desta Lei Complementar, o pedido de remarço de 1952; 4.410, de 24 de setembro de
gistro, com ou sem impugnação, será julgado
1964, com as modificações desta lei cqmpleem 3 (três) dias, independentemente de pumentar.
blicação em pauta.
Art. 22: Qualquer partido político,-coliParágrafo único. Proceder-se-á ao jul_ga~ 1 gação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral,
mento na forma estabelecida no art. 11 desta
diretamente ao Corregedor-Gerai ou Regiolei complementar, e havendo recurso para
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nal, relatando fatos e indicando provas, indf_cios e circunstâncias e pedir abertura de inw
vestigação jUdicial para apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do

poder de autoridade, ou utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido polftico, obedecido o seguinte rito:

I -o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator e!ll proces-sos judiciais, ao
despachar a inicial, adõtará as seguiiites providências:
-

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregandO-selhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentOs, a fim
de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça
ampla defesa, juntada de documentos e rol
de testemunhas, se· cabível;
b) detenninará que se suspenda o ato que
deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência· da ffiedida, caso
seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando
não for caso de representação ou lhe faltar
algum requisito desta lei complementar;
U-no caso do Corregedor indeferir areclamação oo. representação~ -·ou retardar-lhe
a solução 1 poderá o interesssado renová-la
perante o Tribunal, que resolverá dentro de
24 (vinte e quatro) horas;
Til-o interessado, quando,for atendido
ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
cOnhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tornadas as providências necessárias;
IV- feita a notificaÇão, a Secretaria do
Tribunal juntará aos ·autos cópia autêntica
do offciQ 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 uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para
cada 1 (um). as quais comparecerão independentemente de intimação;
VI- nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências- que
determinar. ex-offioio ou a requerimento daS
partes;
- -vn -no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, oU" testemunhas, como conhecedores doS fatos e circunstâncias que possa
influir na decisão do feito;
VIII- quando q~alque'T documento necessário a formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento
de crédito, oficial OQ. privado, o Corregedor
poderá, aindaz no mesmo prazo, ordenar o
respectivo depósito ou requisitar cópias;
IX- se o terceiro, sem justa causa, não
exibir o documento, ou não comparecer a
juizo, ou Juiz poderá expedir contra ele mandato de prisão a instaurar processo por crime
de desobediência;

X -encerrado o prazo da dilação probatória,--ãs p3rtes, ióclusive o Ministério Público, põdeião apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias;
XI- terminado o prazo para alegações,
os .autos serão conclusos ao Corregedor, no
dia imediato, para apresentação de relatório
conclusivo sobre o que houver sido apurado;
XII - o relatório do_Corregedor, que será
assentado em 3 (três) dias, e_os autos darepresen~.~Sâ.c? _sçt:ã-Q_~_nqllninhados ao Tribunal
,competente, no dia _imediato, com pedido
de inclusão incontinenti do feito em pauta,
para julgamento_ na primeira sessão subseqüente;
- -- ~
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral
ou Regional Eleitoral ~erá vista dos autos por
48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar
sobre as imputações e conclusões do Relatório;
XIV- julgada piOCedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade
do representadq e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes
sanção de inelegibilidade para as eleições a
se realizarem nos 3 (trés) anos subseqúentes
à eleição em que se-verificOu, aléfu da cassação do registro do candidato diretamente be~
neficiado pela interferência 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 ocaso, e processo-crime, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie coinportar;
~-se a representação for julgada procedente _após a eleição do candidato, serão
remetidas cópias de todo o processo ao Ministério PúbliCo Eleitoral, para os fins previstos
no art:-r;r;--§§ 10 e 11 da Constitução Federal,
e art. 262, inCiso IV, do Código Eleitoral,
Parágrafo único-. O recurSo contra a diplomaçáo, inter_p()sto pelo representante,
não impede a-atuãção do Ministério Público
no mesmo sentido.
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos
e notórios-, dos indícios e presunções e prova
produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados óu alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse
público de 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
atribuídàs ao Corregedor-G~ral ou Regional,
constantes dos incisos I a XV do art. 22- desta
lei complementar, cabendo ao representante
do Ministério Público Eleitoral, em função
da Zona Eleitoral, as atribuições. deferidas
ao Procurador~Geral e Regional Eleitoral,
observadas as normas do procedimento previstas nesta _lei complementar.
Art. 2$. Constitui crime eleitoral a argülçáo de inelegibilidade, ou a impugnação
de registro de candidato feito por interferência do poder económico, desvio ou abuso do
poder de autoridade, deduzida de forma te~
merária ou de rrianifesta má-fé.
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Pena: detenção, de_6 (seis) meses a2 (dois)
anos, e multa de 20 vinte) a 50 (cinqüenta)
vezes o valor do Bónus do Tesouro Nã-ciõnal
- BTN e, no caso de sua extinção, de tftulo
público que o substitua.
Art. 26._ Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência considerar-se-áo atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a publicação desta lei.
Art. 27. Fica revogada a Lei Complementar n9 '',de 29 de abril de 1970.
Art. 28._ Est~lei complementar entra em
vigor na data de su~ publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.
É este o nosso parecer ao substitutivo do
projeto de lei apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer do nobre Relator conclui nos
termos do Substitutivo que acaba de ser lido.
Completada a inStrução da matéria, passa-se à discussão do Projeto e do Substitutivo,
em turno único. (Pausa.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador,

O SR. FERNANDO HENRIQUE CÁRDOSO (PSDB- SP _ Para discutir. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs_ Senadores, gostaria de um esclarecimento: indago
ao nobre Senador Francisco Rollemberg se
o texto que estamos votando é exatamente
esse que foi distribuído pela Mesa, pois há,
aqui, um texto que não coiricide com aquele
que- está em mãos do Senador Jarbas Passarinho.
_No art. !P, inciso I, item b, existe clara
alusão a que a impossibil tdade de eleição darse-á três anos depois do término da legislatura
e enquanto durar o restante do período de
mandato daquele que foi atingido pela sua
suspensão.
E certo isso?
O Sr. Fran,cisco Rollemberg - Pe'rií:iitame, Senador Fernando Henrique Cardoso:
o que apresentamos, neste instante, diz:
b) os me,mbros do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam
perdido os respectivos mandatos por infrigência do disposto no art. 55, I e II, da Consti~
tuição Federal, dos dispositivos equivalentes
sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e !.-eis Orgânicas dos Municípios
e do Distrito Federal, e os que renunciaram
durante a trarnitaçáo de procedimento para
perda de mandato para as eleições que se
realizarem durante o período remanescente
do mandato para o qual foram eleitos e nos
3 (três) anos subseqüentes ao término da le_gislatura;
O SR. FEIINANDO HENRIQUE CARDOSO - É exatamente isso. Está perfeito.
O Sr. Jarbas P~arinho- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.)- Sr::. Pr~idente:
·É a mesma questão levantada·pelo Senador
Fernando Henrique Çardoso. Na leitura rápida feita pel9 Senador Francisco Rolleinberg,
verificamos q-ue, entre 6 que

S:-Yx~-leu

e

o que a Mesa distribuiu, exis:te uma incompa-

tibilídade- as expressões não são iguais.
Por exemplo, o que está distribuído para
nós diz;
"Os que forem declarados indignos do
oficialato, ou· com ele incompatívéis, pe, lo prazo de três anos."
Pelo que fui lido pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso, confirmado pelo Relator,
diria; " ... para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente do mandato
para o qual foram eleitos e nos três aíios sub~qüentes. ComQ eri tenho uma emenda, ela
perderia a razão de ser se o texto for esse
q~e o Senador F,ernando Henrique Cãrdoso
está lendo e nãO aquele distribuído como
avulso para todas nós.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Pelo que a Mesa entendeu, parece que
o Senador Franéisco Rollemberg leu o art.
1~', letra b.
O Sr. Francisco Rollemberg- Exata!llen-

te.
-

O sR: P.I{ESlDENTE (Nelson Carneiro)
... e V. EX" está· se referindo à letra f.

O SR. JARBAS PASSARINHO- É verdade, estou me referfndo à letra "f" mas o Senador Fernando Henrique Cardoso me induziu
a esse erro- e eu o debito a S. Ex•- dizendo
que ess'a redação .tinha sido alterado nesses
termo·s e pelo prazo subseqüente.
VerificO que a emenda, neste caso, é pertl·
nente.
O Sr. Marcondes Gadelha- Si. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V, Ex'
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, ainda nesta linha de esclarecimento, quero crer que o que prevalece
é o texto tido pelo Relator em plenário, porque a sua leit,ura é a expressão definitiva da
sua vontade e do seu entendimento sobre a
matéria, não este avulso distribuído, qUe embora t~nha alguns pontos contraditórios ...
O Si-. Fernando HenriQUe Car'dOSõ·:..__.per·
rriita-me esclarecer: não .tem nenhum ponto
contraditôrhl; a contradição foi entre mim
~o S~nador Jarbas.Passaririho. por responsa·
bilidade minha. mas já está resolvida.
O SR. MARCOJ~;DES dADELHA - Só
quero deixar claro também que, na letra g
do. art. 1 . o SenadoJr ·Francisco Rollemberg
leu que,_··por deci~ão irrecorrível do órgão

competinte,"Salvo se a questão houver sido
ou estiver submetida à apreciação do Poder
Judiciário."
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço "'ao nObre Relator o texto exato da
letra g do art. 1" Pela c.ópia _que tenho em
mãos, não consta a expressão "houver sido".
O Sr. Fi-anclsco ROIIemberg - Sr. PreSidente, a nossa modificaçâo foi feíta quando
já havíamos chegado ao plenário, acrescentamos de próprio punho, daí por que o parecer válido é. este que temos em mãos do qual
não tiramos nenhuma cópia, nenhuma xerox,
não distribuímos. Fizemos apenas pequenas
modificações.
Atendendo à solicitação do Sr. PresideJ).te,
vou ler a letra g do parecer:
"Os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e Por decisão iireCorrível do órgão
competente, salvo se a questão - aí,
vem o acréscimo- feito. 'em prenário houvljr sido, ou estiver sendo submetida
à aprecia:ção do Poder Judiciário ---vai
ser corrigido -para as eleições que se
--Teãlizarem nos cinco anos seguintes, con. tado.s a partir da data da decisão."

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mi~ha dúvida, e gostaria de colaborar
para esclarecimento do Plenário, é no sentido
de saber se essa decisão irrecorrível do órgão
competente- digamos, do Tribunal de Contas- estiver submetida ao Poder Judiciário,
antes mesmo da sua decisão final, a pessoa
fica impedida de ser candidato. GOstaria de
deixar claro isso.

-A

O Sr. Francisco Rollemberg- Não, não
fica impedido; pelo contrário, ele será candidato. __

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a pilhi.vra O nobre Seriador.

-

O SR.,CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Peta orde-m.) - Sr. Prcbsídente, gostaria j:le intervir nesta discus.são
porque fui -proCurador de um Conselho "de
Contas e tenho mais ou menos uma prática
s-óbre isso.

O que acontece, Sr. Presidente, é que
quando as c.ontas são rejeitadas, já esgotados
todos os recurso-s, os conselhos de contas enviam o processo para a Procuradoria, para
que esta, então, providencie o processo con-tra o Prefeito - digamos - para restituiçãO
das verbas e etç. Pode acoQtecer que a Procuradoria não tenha a iniciativa, isto é, que
o conselho de contas ou o Tribunal de Contas
rejeite as contas de uma prefeitura, em cará~
ter definitiVo na instância administrativa, e
então envie aquilo para a Procuradoria e esta
não tenha remetido ao Poder Judiciário. Aí
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é que seria um caso em que estaria um vazio
entre uma situação e outra, que tenho a impressão que é o que está gerando a indagação
de V. Ex•
Acho que esse dispositivo geiará-mU.ita. dubiedade e que, na verdade, os prefeitos que
tenham suas contas rejeitadas pelos órgãos
de controle, na verdade, não poderão se candidatar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A intenção, então, é evitar, ainda que
posteriormente, que a Justiça declare que as
cootas estão bem prestadas. Ele não pode
ser candidat~!
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAí ele tem a ressalva.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Qual é a ressalva? Depois de haver a eleição?
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO No
dispositivo que o Senador Francisco Rotlem~
berg leu, tem uma ressalva: " ... salvo se ... ".
Agora, o que estou advertindo é que pode
acontecer o interregno em branco, .em que
não esteja definiPa, ainda, essa questão judicial. É para isso que estou advertindo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso me permite um aparte?

V.

Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom prazer, nobre Senador.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Em
tese isso é possível, mas a intenção do Senador Francisco Rollemberg, ao acolher sugestões de outros companheiros aqui do Senado
e da Câmara, fcii a de evítar, como chamou
a atenção V. Ex•, que por um ato, às vezes,
de polític.a local, um Tribunal de Contas ou
um Conselho de Contas impeça alguém de
-ser candidato. Então, se essa pesioa recorrer
ao Juduciário de alguma maneira ela já se
torna elegível porque está sub judice.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Isso na prática. Não sou contra o dispositivo.
Apenas vim em socorro da indagação do Presidente e estou Je~ando explicar na prática
o que pode acontecer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE'CARVALHOCom prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Em adenda

:;o aparte dado pelo nobre Senador por São
PauiQ, cito aquele ditado em latim dormientibus non succurrit jus, quer dizer, os que
dormem, o Direito não socorre. Mas, no caso ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEstou tentando demonstrar ...
'
O Sr. Jarbas Passarinho- Deixe-me completar para que V. Ex" possa ter maís facili·dade em derrubar meu argumento. O problema é que, no momento em que uma pessoa
se sentir vítima de uma injunção política num
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Tribunal de Contas, num Conselho de Contas
Estadual ou municipal ela já tem o recurso
claro na Lei. Ela rapidamente recorre à Justiça. Então, como disse o Senador Fer!la_ndo
Henrique Cardoso, estando sub judice automaticamente ele não é inelegível.

O SR. CID SABóiA DE CARVALHO Mas há o momento ...
O Sr. Jarbas Passarinho- Agora, se ele
não recorrer foi ele quem dormiu, dormien~
tibus non succurrit jus.

O SR. CID SABÓIA DÊ CARVALHO Há o momento da utilização da ação judicial.
O que quero mostrar é que há um interregno entre a caracterização do momento em
que é possível a ação judicial e o momento
em ·que terlninou o procedimento administrativo irrecorrível será aquele firial, já depois
de todos os recursos, etc. Entretanto, pode
ser que um prazo desse caía exatamente naquele momento em que ele corre para a Jus-·
.tiça e fica um intervalo e, aí, dá-se o impedimento. De qualquer maneira, eu quis só explicar que poderia ocorrer esse acidente de
percurso·, que mesmo utilizado o Poder Judiciário, já s6já um poucO tarde, dependendo
da data em que for prolatada a decisão definitiva de um conselhO de contas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A solicitação da Mesa foi esclarecida. A
pessoa que, por acaso, te-nha a sua conta rejeitada, pode iniciar, no dia seguinte, perante
o Poder Judiciário, a prova de que essas contas não são válidas. Desde que ele tenha tido
essa iniciativa, passa a ser elegível, enquanto
dura a decisão. De modo que a Mesa queria
:Uúormar, devidamente, ao Plenário sobre esta dúvida, já que não ho1.1ve tempo maior
para o exame da proposição.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE \Nelson Carneiro)
-Concedo a pa1avra•ao nobre Senador.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC-"- RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.} -Sr.
Presidente, ontem, as lideranças reunidas na
Presidência do Senado definiram o projeto
das inelegibilidades e um acordo foi feito,
inclusive por sugestão do Senador Jarbas Passarinho. Hoje, no projeto, ou seja, no substitutivo· apresentado pelo Senador Francisco
Rollemberg, o acordo foi descumprido porque ficou acordado que os comunicadores
deixariam os veículos de comunica.ção três
meses antes do pleito. Então, eu perguntaria
ao Senador Francisco Rollemberg, porque,
se as Lideranças entenderam, depois de um
acordo, que deveriam modificar, não me restará outra alternativa senão apresentar emenda de plenário.
Foi decidido, ontem, na sala de V. Ex*,
pelos LíderesJarbas Passarinho, Ronan Tito.
Fernando Henrique Cardoso e Deputado Ib~
sen Pinheiro, Lfder do PMDB na Câmara
dos Deputados, e, agora, vejo no texto. Ho~
je, pela .manhã, no elevador, perguntei a V.

EX', Sr. Presidente "Senador, está tudo resolvido? EStá tudo re'solvido. Três meses? Três
meses."
E, agora ·vejo ó Senador Francisco Rollemberg falando em quatro meses. Então, Sr.
Presidente, eu gostaria de saber que acordo
é' esse ·de lideranças em que o projeto vem
para o plenário e exat~ente como foi aprovado na Câmara dos Deputados, e como estava aqui o Projeto de Lei Complementar n9
21, do Senador Jarbas Passarintio. Se, por
acaso, o Senador Francisco Rollemberg não
foi liiforlli_ado do _acordo, passo a fazê-lo; e
se. por acaso~ as lideranças vão descumprir
o acordo, vou apresentar emenda de plenário.

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex•, aliás, já apresentou emenda. No

momento oportuno, o Plenário decidirá.
Concedo a palavra, para _disc;utiro proJeto,
ao nobre Senador Marcondes Gadelha, o primeiro insçrito. (Pai.rSã.)
S. Ex· não está presente,
Concedo ·a palavra ao segundo inscrito. Se0-ªd.Qr Maurício Çorrêa.
-

. OSR.MAURÍCIOCORRÊA(PDT-DF.
Para discutir. Sem revisão d.o orador.)-:- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, preldninarmente, eu gosíãria de deixar registrado que, apesar doS percalços, dos_ acidentes de percurso,
apresenta-se, na Câmara, um projeto, vem
para o Senado e apresentamos.subst!tutivo;
volta para a Câmara ~ surge toda esta ques~
tão; toda esta balbúrdia, do conhecimento
de todos.
MaS, Sr. Presidente, não posso furtar-me
à obrigaçáo, ao dever até de dizer que se
trata de projeto redigído da maneira mais
técnica possível, sob o prism~ da terminologia
jurídica, da técnica de boa redaçáo de questões relativas ao Poder Judiciário, se even- tualmente tiver que chegar 1~.
Quero dízer a V. Ex•_ que, na parte processual - diria até procédimental - esse é um
instrumento-da maior significação. Nunca, ao
que eu seÇnem a Lei Complementar no 5,
nem outras, nenhuma lei tratou c_om tamanha
percuciência, ·cqm tamanha. resJ>Onsabllidadé
e setieda'de, a matéria processual relativamente aos problemas que surgem de desvio
de poder económico, de abuso de poder económico, enfim, de excessos cometidos duran_te a_s camPanhas eleitorais.
- EsseiDstrumento, na parte processual, permite ao candidato, permite àquele que vai
impugnar, permite ao Partido político, à coligação, ao candidato, um instrumento, um
manancial extraordinário. É claro que, deixando de lado as questões que surgiram e
obstãculizaram o encaminhamento do projeto, a sua estrutura, a sua base nucl.ear é per-.
feita.
Apenas quero frisar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para que fique bem registrado nos
AnaiS--do- Seriado, que estam_os aprovando
um proJeto que expungiu do seu texto todo
aquele fisiologismo, toda aquela concepção
irregular, [ndigna, iníqüa de querer tentar si-
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tuações que não devem ser incorporadas ao
texto legítimo da Lei das Inelegibilidades.
Com'base nísso, eU teria que formular ao,
nobre Relator, uma questão. Em primeiro·
lugar, temos aqui, ainda no art. 1?, inciso
III letra b:
"os_que tenham exercido, nos 6 meses
anteriores à eleição, nos Estados, no
Distrito Federal, Telrit6iios e em quàlquer dos Poderes da União, cargo ou
função, de nomeação pelo Presidente da
República, _sujeitO à aprovação prévia do
Senado Federal."
Esse dispositivo deve ser entendido em
combinação com o inciso III, letra a.
Aí já trata dà parte relativa ao Governador
e Vice-Govemador de Estado e Distrlto·Fideral:
"os inelegíveis para os cargo:rde Presidente e Vice-Presidente da República especifícados n-a alínéa a
Primeiro, eu gostaiia de -saber do nobre
Senador Francisco Rollemberg se V. EX" iri~
~luíu a letra b, parece que eu ouvi na leitura.
O Sr. Francisco Rollemberg- Foi decisão
das Lider8JJ.ças qu__e f'!sse incl!Jída a letra b.

O SR. MÂURICIO CORRÊA - Sr. Presidente, data venfa:, não vejo nenhuma razão
de ser para introduzir essa alínea b, Por quê?
Porque esse dispositivo visa especificame~te
definir quais são aqueles _cargos de funções
inelegíveis, no caso de uma dispota eleitoral;
e qua,iS são aqueles que nós âprõvainos e que
são submetidos ao Senado -Federal. Eu cheguei a imaginar que só podem ser os Diretores
do Banco CentraL
.
Agora,- por que especificar a letra b, se
o próprio artigo é claro e específico? Os ineligíveis para oS EãigOS de Pre-sidente e Vic:ePresidente da República especificados na alínea a - art. 29 - do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alír~:eas, quando se
trata de repartição pública, associaÇãO ou em-.
presa que operem no' território do Estado
ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos.
Portanto, não há razão de se fazer referência a alínea b, porque ela está compreendida aqui "no tocante às demais alíneas,
quando SC trata de fepartição pública, aSSIJciação ou empresas que operem no territ6:rio
do Estado ou de Distrito Federal, observados
o·s mesmos prazos".
Faço apelo ao relator no sentido de que
exclua a alínea b e deixe_como_ estaVa no
original, porque tqmei conhecimento arttes
que era só a letr~ a, a menos que haja uma
explicação que l}le convença: -- - No m<iis, Sr. Presidente, estou de pleno
acordo no que tange a letra d O incidente
foi devidamente explicado, a redação atende
perleitamente, tira do texto qualquer tipo de
perseguiçáo-política em município.
De sorte que, se· o relator concordar com
a retirada da alínea b,_ que dá interpretaÇões
dúbias ao mesmo tipo de fiSíólogismo que
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aconteceu eu me manifesto inteiramente faK

vorável ao projeto, sem n~nhuma queixa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Qual é a dúvida de V. E~? Qual é o artigo?
O SR. MAURÍCIO CORRtÀ- Primeiro.

eu fiz referência ao art. 19, inciso II,

n~

16,

letra b.
Agora, combina o que _está escrito aí com
o que está redigido já, ã:gora, no mesmo artigo, inciso III, novamente letra a.
No original, seguramente no que V. Ex•
tem ai está escritO:
"Os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República

especificados na alínea a do inciso II,
desse artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartições públicas etc."
Estou dizendo que isso aqui se aplica tecnicamente aos diretores do Banco Central.
O Sr. Francisco Rollemberg mente, que é esta a'nossa idéia.
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Evidente-

O SR. MAURÍCIO CORRÊA,- Por que
colocou a alínea b? É só tirar a alíne'a b,.
porque não há necessidade, e a complementação do artigo é clará: "no tocante às demais
alíneas, quando se tratar de repartição públi-

ca".
Ora, o· Banco Central é uma repartição
pública. Então, para que colocar a alínea b?
Será que é para dar confusão, para interpretar novamente o efeito Roriz?
Entendo que, aí, temOs que limitar. Se o
relator concorda em retirar a alínea b, manifesto-me solidário.
O Sr. Mauro Benevides- Primeiro, nobre
Senador Mauríciô Cori'éa?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Fui eu que fiz a pergunta, porque no_documento .que tenho em mãos, na alínea a, está:
"os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente" especificados na alínea a.
ó s-i. FrãO~i~ i-;ilemberg - Alínea a
e b também.

O Sr. Mauro Benevides- Se o nobre relator permitir, Sr. Presidente, eu esclareceria.
A manifeStação de algumas lideranças ao próprio relator no encaminhamento dessa matéria, porque o art. 84, no seu inciso XIV, dipõe: nomear, após aprovação pelo Senado
Federal, os Ministros do Supxemo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de TerritóriOs, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores
do Banco Central - e outros servidores,
quando determinado em lei. EsSes outros servidores, quando determinado em lei; em uma
própria lei futura. É isto que se ·pretende c_om
a inclusão da alínea b.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Na cópia que tenho em mãos diz apenas
alínea a.
O -sr. Francisco RoJJemberg --Isso foi levantado em plenário, após entendimentos

cOm as lideranças, somente a queStão da alínea a;·a alínea b foi incluída quando estávamoS em plená,rio, porque este parecer não
é somente nosso; é um parecer de consenso
das lideranças desta Casa. E nós nos limitamos a atender às indicações, para que pudéssemõS obter um substitutivo capaz de ser absorvido, de se tornar palatável e ser votado
nesta tarde.

O SR. MÁRCONDES GADELHA (PFLPara discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, fico muito honrado com
o convite de V. Ex~, mas eu não havia me
inscrito nem havia solicitado a palavra. Estou
inscrito para falar após a Ordem do Dia. Tenho impressão de que essa inscrição foi para
depois da Ordem do Dia.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Eu
perguntaria ao nobre Senador Maurício Corrêa se S. Ex~ está de acordo com a interpretação dada pelo nobre Senador Mauro Benevides, porqUe fcii" colocada a_alíll.ea b na suposição de que não haveria casufsmo algum nessa matéria, que se refere apenas às nomeações do Presidente do Banco Central e outras
autoridades que passem por aqui.
O Sr. Mauro Benevides- E outros servi·
dores, quando determinado eni lei. É o que
diz o texto constitucional no seu art. 84.

-

O Sr. FernaitâO Henrique Cardoso- Sem
teféi'éil.Cia à designação,__;_ vamos dizer claramente, ao Governador do Distrito Federal.

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, não há
condição de concorâar. A redação original
para na alínea a. Por que introduzir a alínea
b? Nós só aprovamos aqui em termos de repartiÇões oS diretores do Banco CentraL Então, eles já estão contemplados nas outras
alíneas. Não é preciso especificar alínea a
e b. Não há condição.
- O Sr. Fernando Henrique Cardoso Exf tem razão. Vou concordar.

V.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há emenda nesse sentido?

O Sr. FrancisCo Rollemberg- Não, mas
se as Lideranças c_oncordam, o Relator absox:ve..__
,.0 Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
nós já fizemos chegar ao eminente Relator,
com apoio de oUtras Lideranças desta Casa,
a inclusão da alínea b e agora explicitamos
as raZOes do nosso ponto de vista. Queremos
exatamente garantir àqueles servidores, cujos direitos ainda não foram estabelecidos e
assegurados através de lei. É o art. 84 da
Constituição, que me permiti ler há poucos
instantes, para conhecimentO do Plenário.
Não há por que, na votação de uma matéria
de caráter consensual, por uma mera referência a uma alínea, se pretender embaraçar
- a votação de uma matéria que está sendo
reclamada urgentemente pela Câmara dos
Deputados e, mais do que isso, pela própria
sociedade brasileira, a fim de' dirimir os casos
de inelegibilidades.
Portanto, manifestamo-nos pelo acolhimento da inovação introduzida através do
Relator Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE' (Nelson Carneiro)
-·com--a palavra o nobre Senador Marcondes Gadelha, para discutir.

PB~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex~ fez sinal que queria falar. a M~sa
anotou, como V. Ex• não declarou que era
para a matéria seguinte ...

O SR. MARCONDES GADELHA- Não.
Sr. Presidente, a inscrição para falar após
a Ordem do Dia está-re"gisti""ada no livro competente. Agora, se V. E~ entendeu um gesto
qualquer, como solicitação, fico muito honrado e quero apenas declinar a minha anuência com o teXto dO Relator e, eventualmente,
voltaremos à matéria~ se houver necessidade,
mas, neste momento, levantei-me apenas para atender, presto, ao chamamento de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...;.. Muito Obrigado.

O Sr.

MaJ~rício

Corrêa- Sr. Presidente,

fiz uma consulta ao Relator e gostaria de ter

a resposta. Peço a palavra para falar depois.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne"iro)
-O Rdaior já -deu o esclarecimento, nobre
Senador Maurício Corrêa, V. EX" _quer continuar com a palavra ou fez apenas uma consulta?
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
formulei wna pergunta ao Relator.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE.- Sem revisão-âo orado()..:..
Sr. Presidente, informo c seguinte: se-isso
contribuir para o entendimento e para a aprovação do substitutivo, nãJ há por que- não
acolher a retirada, atravé!i de entendimento
de lideranças, evidente, porque este substitutivo foi produto de entendimento de lideranças. Não há por que n:io acolher esta su·
pressão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Então, a supressão só pode ser através
de émenda, que terá que se fazer para ser
votada oportunamente.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG De _uma emenda. O nobre Senador Maurício
Com~a certamente ...
O Sr. Maurício Corrêa- Mas o relatório
foi feito oralmente aqui e indaguei a S. Ex•,
porque não consta naquilo que foi objeto do
primeiro entendimento. Não consta a letra
b. Apareceu posteriormerte, e isso não prc·
judica em nada. Perguntei ao Relator. que
é uma pessoa sensata, se ccncorda em retirar.
Se ,S. Ex• concordar em retirar, não vou apre·
Sentar emenda; agora, se a mantém, também
vou apresentar emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa está ouvindo falar do entendimento, mas tem que votar a matéria, não
vai votar o entendimento. ~-Mesa vota a
matéria pelo voto da maioria da Casa.
De modo que o nobre Relator retira a alínea b, do seu relatório?
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
o Relator concorda com a manutenção da
alínea b.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Concordo- com a retirada, se isso for fruto
do entendimento das Lideranças.

O SR. MAURO BENEVIDES- (PMDB

-CE. Sem r~visão do ·orador.) -Eminente
Senador Francisco Rollemberg, S. Elr" expós,
com muita clareza, a sua posição, atendendo
à solicitação das Lideranças desta Casa. In-

clusive, tive o privilégio de acompanhar as
gestões que, então, se processaram. Estamos
buscando. aqui, aquilo que possa ser o melhor dentro de uma linha consensual, que garanta a aprovação hoje desta matéria. Qualquer divergência que se registre já, agoia,
na contestação do parecer de V. Ex•, caminharemos. inapelavelmen1e,-para urit impasse. Trata-se de uma lei complementar. Esta
votação, no rito regimental, vai ser processada com a manifestcição das Bancadas, e
qualquer discrepância' nessa ·matéria estaremos aqui prejudicados, sem po_der oferecer
à Câmara dos J:?eputados uma oportunidade
de decidir em torno do assunto, Se a Càmara
numa manifestação soberana, entender que
um artigo, um dispositivo, um parágrafo dessa matéria agora votâ.da, não merecer uma
inserção defin"itiva-:-a esta Casa do Congresso
Nacional tem a prerrogativa de apresentar
as medidas que o seu Regimento prevê e aí
restabelecerá ou não, dentro da manifestação
da maioria ou das Lideranças, o texto aprovado por ela.
Depois que V. Ex' proce_deu à leitura do
seu relatório- relatório que rodos nós acompanhamos atentamente- se se buscar agora
uma forma impositiva de votar dessa ou daquela maneira, vamos, realmente, criar uma
situação ex:tremamente embaraçosa que dificultará o processo, e o Senado será responsabilizado por um posição radicalizada em rela·
- --- ---ção a essa matéria.
Este, o apelo que faço ao próprio Relator
Francisco Rollembcrg. que tem procedido a
essa tecedura com habilidade extraordináda,
para que, mantendo o seu parecer-:: parecer
que acolheu a manifestação, pratiCamente,
de todas as lideranças - garanca uma mani·
festação tranqüila e ofereça à outra Casa do
Congresso as modificações que, regimental·
mente possíveis, tenham que ser feitas para
aprimorar o texto votado pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A situação é a seguinte: se for mantiçlo
o texto, a letra a, o nobre Senador Mauro
Benevides oferece uma emenda reincluindo
o texto. Se for mantido o projeto, o nobre
Senador Maurfcio Corrêa oferecerá uma

erneri.da retirando. O Plenário decidirá. Essa
é a solução regimental.

O_ sr: Francisco Rollemberg - Sr. Presidente, peço a palavra pela or_dem.
O SR. PRESID.ENTE (Nelson Carneiro)
-Tem V. E~· a palavra.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) -::--Sr. Presidente, foi~me _feita uma
consulta pelo eminente Senador Maurício
Corrêa, se eU- aceitaria essa- retirada. Eu a
aceitãriã na condição d"e uma aprovação de
entendimento das Lideranças._ Ora, se não
há essa apro-vação e esse entendimento, o
Senador_ Maurício Corrê a fará un1a emenda
de plenário, _que será aprovada ou rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Então V. Ex• mantém a letra b e o Senador
MauríCio Cori-êa acaba de oferecer Uma
emenda para retirá-la.
Vamos continuar o debate._ Regimental·
ment~, esse é .o processo a_ ser seguido.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Presidente, peço a palayra pela ordem.

Sr.
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pFesente nessa discussão. A Câmara se opôs,
sempre. E, se após, porque o Lfder do
PMDB, na Câina-ia e;,tanibém, o do PSDB,
acredito que outros Líderes também, nem
podem proceder de outra maneira, porque
essa matéria foi ob jeto de voto nominal lá,
na Câmara. E, a decisão sobre os quatro meses foi tomada por voto nominal. Os Uderes
não têm nenhuma possibilidade de alteraressa decisão.
O Nobre Senador Jarbas Passarinho manifestou, naquela oca_$ião, a intenção de tentar
viabilizar, no Senado, uma modíficação; Hoje_, pela manhã, houve nova reunião geral,
sob a Presidência do Presidente da Câmara,
Deputa·do Paes de Andrade, e nesta reunião
ficou claro que a vontade da maioria era que
se mantivesse o prazo de quatro meses.
Por isso, é que, a contragosto tanto do Se~
nadar Jarbas Passarinho quinto meu S. EX'
não estava 'nessa reunião- nos vemos, agora, constrangidos a não poder respaldar uma
demanda eventuaJmente justa do nosso colega, o nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. CarJos Alberto- Permite~ me V.
um aparte?

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Nelson-Carneiro)
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador Fer~
nando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-:- Com o. maior gosto.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FSDB- SP.-Pela ordem. Sem revisão
do orador.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senadores-, queria dar alguns esclarecimentos ao Senado, porque houve mais de uma referência,
já, ao processo pelo qual chegamos ao substitutivo do Senador Francisco Rollemberg.
Em primeirO h.lg-ar; Os esforços feitos du~
rante esta semana tiveram um só propósito,
o de dotar o País de uma lei sobre as inelegibilidades, lei eSta que, nas palavras do Senador
Maurício Corrêa, foi feita c-om extremo cuidado e que _dota, ainda nas palavras de S.
Ex•, o Judiciário de um instrumento precioso
para dirimir dt1vidas.
..0. PSDB participou de toda essa negociação com um único pfopósito, o de aperfeiçoar
realmente o processo institucional. _Não que~
rfamos que houvesse uma tensão entre a Câ·
mara e o Senado. Çonseguimos dirimir esta
dúvida. E quero aqui agradecer de público
aos esforços do Líder do PMDB na Câmara
e do Lfder do PSDB, que aqui estão presentes, os Deputados, Ibsen Pinheiro e Euclides
Scalco.
-- .
Esses entendimentos foram mUito difíceis,
giraram ao redor de_ dois ou trêS pontos, apenas, o resto;-nâo havia dificuldade maior.
Esses pontos voltaram, boje, à baila, aqui
no Senado, voltaram, às vezes, de forma um
pouco ob!(qua. É melhor que eles voltem de
·
forma clara.
Com relação aos comunicadores sociais fui referidO~ nominalmente pelo nobre Sena~
dor Carlos Alberto, participei, efetivamente,
das negociações. Não houve acordo a respei~
to da mudança de prazo de quatro meses para
três anos. O nobre Senador Jarbas Passarinho
acaba de dizer que confirma, S. Ex' estava

O Sr. C81-los Alberto - A Câmara- te-m
foao O direito de afirmar que os Parlamentares não aceitam t~ês_ meses. Mas poderemos
votar trés meses e a Câmara que _emende
a proposta.
-

-

-

--

-.

-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -_Sim. V. Ex~ tem razão, podemos fazer
o que melhor entendermos. Entretanto, esse
parecer'do nobre Senador Francisco Rollemberg, S. Ex• já o disse mais de uma vez, é
fruto de um entendimento, e quando se está
fazendo um entendimento as partes têm de
ceder - não é um entendimento entre nós
é entre as duas Casas. Nós, por exemplo,
estamos hoje votando formalmente o projeto
do nobre Senador Jarbas Passarinho. Isso não
era matéria do agrado da Câmara, que prefe~
ria votar a lei.que ela aprovou. Não obstante,
os Líderes da Câmara concordaram, e para
facilitar o procedimento regimental, que nós
utilizássemos sugestão de vários Senadores,
entre as quais a do Senador JamiiHaddad;
. e que nós utilizássemos o Projeto Jarbas Passarinho para queimar etapas.
Então, esse esforço é muito grande. Coo~
cord_ei com o nobre Senador Mauro Benevides, porque Úa- idéia minha anterior,- que
levanteí na reunião de Liderança hoje pela
manhã, na questão desse inciso VIII, e falei
com o nobre Senador Francisco Rollemberg
por uma razão; -tinha em mente a questão
do Presidente do Banco Central. Alguém até
me lembrou que o Presidente atual do Banco
Central é turco - o que não é desmedro
algum é uma coisa muito boa que nós tenha·
mos importado um turco desse calibre. Mas
ocorre que esta lei não. pode regulamentar
apenas uma situação eventual; é uma lei de
inelegibifidaOeS;-ijüé é pefrnan(mte; se não
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fosse, não poderíamos votá-la, porque a
Constituição nos vedaria alterações de ordem
de processamento eleitoral. Entendo que _é
correto que o Presidente do Banco Central
seja vedado. Agora, o Senador Maurício Corrêa aduziu argumentos, que penso, são ponderáveis porque ele já estaria alcançE!-do por
outros dispositivos.
-O Sr. Maurício Corrêa um aparte?

Permite V._

Ex~

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO -

Com muita honra, nobre Senador

Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Fernando Henrique Cardoso, veja só a clareza quando se trata da inelegibilidade do Presidente
da República, e olha a clareza do incis_o II
do art. lo, lebra b.

b) os que tenham exercido, nos 6
(seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, 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 Senad_o Federal."
Ora, o que quer dizer quando,lá, se intrOduz a letra b? - É que isto, aqui, passa a
constituir a exceção. Ora, o Governador de•
DiStrit.o F~deral, o Sr. Joaquim Roriz; no~
meado pelo PreSidente Sarney, Governador
Biónico de Briisília, de-siiiCorri(iatibili:ZoU=sE
há mais de seis meses. Então, quando o nobre
Senador Mauro Benevides, que é o Presidente da Comissão do Distrito Federal, e o
Senador Marcondes Gadelha defendem a introdução desses dispositivos da letra b, quero
dizer, em nome da verdade, em nome da
honra, que isso não fez paffe de nenhum entendimento; não veio- da Câmara. Há tam-bém aquí um dispositivo, que foi ·suprimido,
e nós não falamos nada. Aqui, na frente,
está, no inciso VII, relativo â Câmara Municipal, além do art. 1~: ~egundo, suprimido.
Suprimido por quê? Ninguém ficou sabendo.
Mas tudo bem, sei o que é isso. Isso que
supriniíram, Sr. Presidente, é o que-está no
art. 14- desculpe, Senador Fernando Henrique Cardoso- no art. 14 da ConstitUição,
que trata dos direitos poHtícos. Então, está
aqui: "Art. 14, § s~"São inelegíveis para os mesmos
cargos, no período subseqüente, o
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver
sucedido ou subslitufdo nos seis me·
ses anteriores ao pleito."
No entendimento que veio da Cámara havia a transcrição desse dispositivo. E é esse
que tiraram daqui. Porque, se ele estivesse
aqui, eu conçordava. Mas, não, tiraram-no
daqui e pusecam a letra b. Isto não 6 correto,
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Senador Fernando Henrique Cardoso. É o
mesmo fisiologismo introduzido naquilo que
aconteceu. Trata-se de votar a uma questão
que, evidentemente, vai possibilitar interpretação favo_rável a essa situaç<'lo 'dC? Governa:
dor. Agora, se ele vaj disputar perante o Tri~
bunal Eleitoral, se ele é elegível ou não, na
forin3 do art. 14, tudo bem! mas colocar que
ele tem legitimidade, diante dos seis meses,
para ser elegível, não posso concordar data
veõia.-Quero aprovar. Agradeço a V. Ex•

que V. Ex~ tenha dito, reiterado o que eu
havia afirmado, porque a intenção foi esta
e é esta.
Devo repetir publicamente que fUi, com
o Semi.dor Mauro BenevideS, falar com O Senador Fiancisco Rollemberg, ·e- S:- Ex'' iiãO
é responsável pela letra b; somos nós os res·
pensáveis. De minha parte, era por -causa
da questão do Banco Central.
O -Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite
V. Ex·_ um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SÚ -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a razão
pela qual esse artigo foi suprimido é muito
clara: porque a Constituição já estatui ã matéria, e é a Lei Maior. A decisão que se tomou
para evitar o chamado efeito Roriz foi a de
não se fazer referência alguma, precisamente
porque nos parece que é melhor, como diz
o Senador Maurício Corrêa; que esta matéria
seja dirimída pela Supremo Tribunal Federal.
Creio que estamos fazendo "tempestade
em copo d'água", de lado a lado, e não estou
em nenhum desses dois lados nessa matéria;
estou achando que é melhor, realmente, que
o Supremo Tribunal Federal assuma a responsabilidade da interpretação do texto constitucional.
Por isSo o texto _da Constituição vale, não
precisa ser repetido; ele não será repetido,
mas continua valendo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_- Com prazet, OUço V. Ex•

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex'
uljl aparte, em adenda?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois não!

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -

Tenho

wn entendimento um pouco diverso. s-ei -qUe
isso vem se polemizandç por causa do ex-Governador Joaquim Roriz.
Imaginem que esse ex-Governador não seja candidato a Governador e, Sim, a Deputado federal, ou a Senador. No meu modesto
m.!)_Q__Q de en.te.nde-r, a situação do ex-Governador já está definida pelos fatos. Não poderemos mudar a situação do Sr. Joaq~dm Roriz
com qualquer coisa que escrevamos aqui,
neste Projeto de Lei.
A situação de S. Er é definida. Resta saber
s'e,S_L Ex' foi ou não Governador de Brasília;
se foi, é inelegível. A Constituição predomina; se não foi Governador, o problema
é outro. Tudo vai depender do Poder Judiciário. A situação do Sr. J•aquim Roriz não
nos é alterável; não temos a condição de alterar, porque é uma situação de fato, com o
Direifó da época, que deverá ceder as nonnas
para exame da questão, não o Direito futuro.

O Si-. Jarb8.s Passal-inho - A resposta aO
seri3dói: Ni3urício Corrêa é pi-ecisamente esta: o texto que chamamos de efeito Roriz
é que falava diferentemente do texto constitucional, desde que eleição direta. Então, em
entendimento conosco, naquilo que fez parte
desse entendimento, a Câmara sugeriu Sere- produ:it.se apenas o texto constitucional. E,
aí, por economia de processo, se já _está na
Constituição, não ~recisaria estar na lei ardi»
nária, o que, aliás, foi a razão pela qual lastimo que o substitutivo, apr9vado já pelas Lideranças e reproduzido pelo nobre Senador
Francisco Rollemberg, tenha mutilado a minha idêía original. A minha idéia original era
um projeto com- cinco artigos apenao; e o 5?'
dizia: __~·Revogam-se as disposições _contrárias". Porque eu tirava __ tudo _a _que é texto
constitucional e tiraya aquilo que já é parte
da resolução do Tribunal sobre a parte proce~
dimental, que foi reintroduzida. Mas, estou
vendo que o meu projeto entra nisso quase_
comoPilatos, no "Credo" e que, apenas, pode ser servido_, realmente, como catalisador
para a solução mais rápida. Concordei. Mas,
aí, não vejo suprimido e não há razão de
pôr qualquer atribuição de malícia, porque
não creio que haja, a primeira parte que V.
Ex· .levantou, essa parece-me que merece um
exame mais detido.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. Ex• reafirma os argumentos que
estamos tratando de apresentar ao Senado.
Creio que a questão Roriz deve ser eXpungida
do texto, não para perseguir o Dr. Jo~quim
RQriz, por quem até tenho simpatia pessoal,
mas por outra razão. Essa matéria será decidida pelo Tribunal, pelos argumentos· já dados pelo nobre Senador do Cear~.
Sendo assim, faço um apelo, agora, ao Senador Mauro Benevides, que, juntamente comigo, somos os responsáveis pela letra b,
sem nenhuma alusão ao efeito Roriz; é uma
alusão exclusiva levantada por mim hoje, de
manhã, à questão do Banco Central.
É muito importante que votemos - Jogo
- e que não ;:.Iteremos o texto aprovado.
V. Ex~ deu o procedim~nto regimental correto, a.s duas alternativas que são válidas. Eu
apelaria para que pudéssemos retirar a letra
b. Se não for possível, vamos votar, mas,
aí, apelo para que não se faça verifiêaÇ<'I.o,
senão, o País inteiro vai achar que a Câmara
e o Senado não trabalham, quando, pelo menos alguns de nós, não fazemos outra coisa
a não ser trabalhar. Muito obrigado, Sr. Presidente!

O SR. FÉRNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presidente, sendo assim, foi bom

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex•

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra ÍJela ordem.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem. Sem revisão do _orador.)
-Sr. Presidente, o eminente Senador Mau·
rfcio Corrêa, na sua última manifestação des~
ta tribuna, deixou muito claro o objetivo da
sua luta obstinada na elaboração dessa lei
que vai disciplinar as inelegibilidades no Pafs.
Louvo, em V. Exa, a autenticidade do seu
posicionamento.
S. Ex• não pretendeU -caminhar de forma
incorreta; quis fazê-lo, assumindo a responsa·
bilidade de banir, de afastar, de excluir, da
disputa do Governo do Distrito Federal, q
Dr. Joaquim Roriz. Ao que se sabe,.. S. Ex~·
pleiteia a governança do DiStrito Federal.
O Senador Maurício Corrêa, no arroubo
oratório, natural de quem sente, longinquamente, o interesse ferido, veio à tribuna, de
forma erifátiCa, de forma corajosa, de forma
altiva, de forma sobranceira, sem esconder
mais a sua intenção de evitar uma disputa
com o Sr. Joaquim Roriz. Deixou rriuito cla·
ro, não apenas diante de nós, Senadores da
República, seus companheiros, habituados a
admirar a sua luta, o seu trabalho e, sobre·
tudo, acompanhar o seu projeto político de
ascender ao Palácio Buriti, para dirigir os
destinos da Capital da República. S. Ex~ foi
claro, preciso, meridiano nas suas coloca·
ções. Sr. Presidente, não sei como a popu·
,lação de Brasílía, o eleitoiado da Capital da
República, os novecentos ou um milhão de
·eleitores, aqui, irão sentir essa disputa ganha,
não na urna, mas diante de _uma dificuldade
de prazos que estamos a enfrentar neste momento;
Não sei se esse seria o melhor caminho
para o Senador Maurício Corrêa, experimen ·
tado nas urnas, Senador da República, com
admiração de todos os ·sei.is-__ pares, e eu me
,insiro entre aqueles que admiram a luta de
,S. EX' Mas reconheço: e..o;.sa sua obstinação
fez com que S. Ex• deixasse muito claro o
'propósito de afastar, não na disputa das ur·nas, mas no milagre de um artifício, premido
pela possibilidade de falta de quorum, com
·a nossa responsabilidade de devolver à Câma·
ra, no menor espaço de tempo, essa matéria,
r S. EX" assumiU essa postura, que não sei se
vai dignificar a sua vida parlamentar, até aqui
brilhante, até aqui sem mácula, até aqui iden·
· tificada com os interesses àa Capital da República.
O Sr. JarbaSPaSsarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Mauro Bene·
·vides?
O SR- MA UR-0 llENEVIDES - Com
'imenso prazer, nobre Senador Jarbas Passa·
· rinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Estou ouvindo
V. Ex•, estciU-me remetendo ao começo da
história desta civilizao:ão e lembrando-me do
discurso de Marco António a respeíto de Júlio
César e de Brutus. Portanto, é uma delícia,
a forma pela qual V. E~ envolve, com tantos
adjetivos favoráveis, i.nila sOlução desfavorável.

O SR. MAURO BENEVlDES- Acredito,
nobie se-nadOf-Jarbas Passarinho, que essa
solução que hoje, aqui, cOmentamos, por antecipação, porque a solução virá realmente
a 3 de outubro, essa solução não vai ficar
conosco; vai ficar, sim, com a manifestação
soberana dos brasilienses que. convocados às
urnas, haverão 'de examinar todos os lances
que sinalizaram essa fase que_ antecede à re·
fi"ega eleitoral na mais importante cidade brasileira, porque sediando os poderes da Repú·
blica.
O Sr. Jamil Haddad - Permite, nobre Senador Iv!._aur_o ~e~~":ides, ~aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não,

eminente Líder Jamil Haddad.
O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Mauro Benevides, V. Ex• sabe da admiração
e do respeito que temos por um convívio parlamentar._que vem dos idos de 62. Mas, Senador, estamos discutindo a Lei das lnelegibi·
!idades e, neste momento, V. Er faz um discurso como cabo eleitoral do Sr. Joaquim
Roriz. ESsa é a realidade, Ínfelizmente. Queremos discutir quem é elegível e quem é inelegível. O problema de Joaquim Roriz será decidido pelo Tribunal. Se o Tribunal Superior
Eleitoral decidir que S. Ex· é elegível, no
dia 3 de outubro, a população de Brasília
poderá votar em S. EX" Agora, penso, porém,
que não tem cabimento algo que deixe dúvi·
das sobre a possibilidade de representar um
casuísmo para poder favorecer a, b, c ou d.
Por isso, apesar do respeito _e _da admiração
que tenho por V. Ex«, não estou entendendo
essa sua colocação de verdadeiro cabo eleitoral._
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se·
nadar Jamil Haddad, V. EX" sabe que, em
cada região do País, temos aquele afeto,
aquele carinho e aquela aproximaçãtr: V. Ex•
pode até me atribuir a condição de cabo eleitoral do candidato Joaquim Roriz. Apenas,
eu diria que, no Rio de Janeiro, por melhor
que fosse a minha disposição de cabo eleitoral
de V. Ex~, já estou comprometido com o eminente Senador Nelson Carneiro.
Sr. Presidente, ficam, portanto, aqui essas
, considerações, transmitidas com absoluta seré.tiidade, apenas para assegurar ao Senador
Maurício Corrêa que a minha posição é no
·sentido de acolher a emenda, emenda que,
certamente, S. EX" apreciará, num gesto que
o situará sem dúvida, em um patamar que
demonstra nobreza e responsabilidade de
qUem, eventualmente representando seu Estado ....:. e_ falo como Senador e não como
Líder, neste- instante - entende como imprescindível a votação desta matéria que, se·
gundo o Líder lbsen Pinheiro, ainda hoje deverá ser apreciada pela outra Casa do Congresso Nacional.

O Sr. Meira Filho- Sr. Presideilte, peço
a palavra.
O Sr._Mádo_ Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra.

ií)
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O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
- a Presidência faz um apelo, exatamente
depois da afirmação do nobre Senador Mauro
Benevídes de que a outra Casa deverá votar
ainda hoje essa matéria, no sentido de que
os oradores sejam breves.
O Sr. Meira Filho - A minha palavra é
brevíssima, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDE_NiÉ (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra -ao nobre Senador Meira Filho; o problema está situado mais no
Distrito Federal, de modo que é justo que
eu dê preferência ao nobre senador.

O SR. MEIRA FILHO (PMD B-D F. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que se mencionou
aqui eleição, já que se falou o nome do exGovernador Joaquim Roriz, depois-das pesquisas, depois do trabalho que realizou nesta
Capital, se porventura matarem Joaquim Roriz, a sua viúva será eleita.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT ~AC. Pela
ordem. Sem revisão_ do orador.)-Sr. Presi·
dente, e para uma breve consideração, em
virtude das calorosas, eloqüentes, emocionantes e emocionais palavras do ilustre ami·
go, Líder, companheiro, quase conterrâneo
Mauro Benevides - porque o Acre é um
produto do Nordeste e, principalmente, dos
cearenses- que, no calor de suas palavras,
embora tenha concordado em retirar a propo·
sição, se referiu ao .Senador. Eu me apresso
a fazer esta intervenção para que sirva de
reparo às palavras que, na eloqüência de seus
argumentos, S. Ex" atribuiu ao nosso ilustre
e não menos digito e honr~do companheiro
de Congresso, no Senado - não de Partido,
pois não querQ colocar aqui Partido - o Senador Maurício Corrêa.
Quando o Senador Maurício Cortêa defen·
deu com igual eloqüência e veemência o texto
da Constituição, em momento algum estava
defendendo interesse em causa própria, mas
uma tese que está inserida na Constituição.
No nosso entendimento, sequer o Tribunal
dará interpretação diferente porque está cristalinamente expressa na Constituição, no es-_
pírito da lei, que não cabe interpretação nem
exegese de espécie alguma, porque o art. 14,
é claro, no § 5°, lido aqui várias vezes, e
eu vou ler mais uma vez para e·ncerrar a minha argumentação, para ver o quanto foram
injustas as quase aleivosias do nobre Senador
Mauro Benevides em relação ao nobre Senador Maurício Corrêa: '"São inelegíveis para
o mesmo cargo, no período subseqüente".
Orá; todo mundo sabe que o Sr. Joaquim
Roriz foi Governador do Distrito Federal,
não importa se nomeado ou eleito. O espírito
dO Legislador é que, chegando alguém ao
Governo, naturalmente terá influências, até
à revelia, sobre a máquina administrativa~
E é para evitar que ·essa máquína residual·
mente influe-ncie que o Governador tire algu-
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se Sílvio s~.oJQS, estivesse abaixo (la Crítica
que seqtj:er, era funcionário dÕ Sístema B_!asi·
no proces_so.da pesquisa, alguém estaria,
feíro de Televisão.
Vejam, Sr. Presidente, e Srs. Senadores,
aqui, buscando tirá-lo do processo político-eleitora! ao contrário, se estaria, sim, buscana Lei das Ine:legibilidades - esta preocupa·
do apoiamento, porque S. s~ pode não servir
ção tão marcante em refirar os comunicapara ser eleito, pode não ter embasameoto
dores_ do ar, esta força tão viva que vem da
"São inelegíveís para os mesmoS -careleitoral para a conquista do voto, mas tenho
Câmara dos Deputados e qu,e encontra eco
gos, no período subseqüente, o Presiaqui na Câmara alta do País, esse _eco qUe· certeza que muitos gostariam de ter o seu
dente da República, os GõVernadores de
apoio em diversos Estados da Federação brasoa de~ l_á_ .e. chega aqui, e tenho certeza de
Estado e do Distrito _Federal, os Prefeique vai ser aprovado, porque, na verdade.
silei.ra.
tOs e quem os houvifSucedido, ou subsse quer aprovar a retirada do Sr. Silvío SãntOs
O Sr. Márfo Maia- Concedc·m·e V. EX•
tituído nos seis meSd'ánteriores ao pieirumo ao Palácio do Governo~
São .P!ndo,
~."
. '
.
um aparte?
é-se teme também e aí culpo OCorreio Brazi~
Portanto, louvo que, depois das palavras
liense, porque, sé ·e-sse jõrnal não tivesse puO SR. CARLOS ALBERTO - Concedo
do nobre Companheiro Mauro Benevides, S.
blicado tantas pesquisas, colocando o Sr. Joao aparte a V. Ex•, com todo prazer
Er tenha chegado à conclusão de que tinha
quim Roriz em primeiro lugar, com sessenta
cometido injuStiÇà!!: ilós· todos nos cOngratue tantos pontos, ninguém estaria aqui discuO Sr. Mário Maia- Nobre Senador Carlos
lamos com S: EX!, porque o atestado daquelas
tindo o efeito Roriz no processo eleitoral pelo
Alberto, gostaria apenas de considerar que
palavras calorosas e eloqüentes é a sua atituvoto direto, pelo voto do povo.
qualquer que fosse o efeito das pesguisas,
de~,corrcordando em retirar o texto da alíri.ea
Se ess.e cidadão estivesse derrotado, se estide não an.u"iaría o que está ·eScrito na Constib, pàra que nós todos possamos aprovar esse
vesse nas pesquisas com 2, _3, 4_ ou 5%, se
projeto tão esperado pela Nação brasileira.
o Ibope o estivesse consagrando como num . iuição, qt.iC PrOíbe expressarriente púa o período conseqüente quem haja sido Gover~
derrotado, ninguém estaria aqui discutindo
Muito o~rigado!
nadar ou Pr~sidente da República ou PrefeiJoaquim Roriz como candidato ao Governo
to. O fato é esse. Não adianta que S. 's• tivesse
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
90% ou zero pOr cento das intenções de voto
-Concedo a palavra a.o último orador inscrinas pesquisas; o texto da Constituição é crisO Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex.· um
to, ·o nobre Senador Carlos Alberto.
talino. Era o que tinha a dizer.
aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu não
O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN.
de entrar no méritÓ, porque;-sínceraPara discutir. Sem revisão_ do orador.f- Sr.
o sR.: CARLOS ALIIERTO - Sr. Preii· gostaria
mente, estou defendendo, aqui, a tese de_que
Presidente, Ses. Senadores, a Lei de Inelegidente, se não tivéssemos tido o caso S11vio
devemos aprovar, o mais depressa possível,
bilidades, eu poderia aqui dizer, é a lei SanSantoS, no processo -potítico eleitoral rurrio
o projeto. Mas, juro que vou participar dessa
tos-Roriz, ou seja, um lado busca a retirada
à Presidência da República, é evidente qu·e
votação, e sentido, tocado,_sabendo perfeitade Silvio Santos,_ e um outro lado, um outro
não se estaria, aqui, discútin-do o afastamento
mente que estaremos cometendo injustiça,
segmento bus_ca a retirada do ex-Governador
dos comunicadores, por seis meses, pois se
porque o casuísmo será concebido nesta tarJoaquim Roriz.
chegou a dizer, aqui, com o projeto original,
de. Tanto se falou aqui em Lel das !nelegibiSabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que era por seis meses o afastamento dos
lidades, mas vai ser lei casuística. E o efeito
que no processo político-eleitoral para a PreSrs. comunidores, dos homens que fazem rá·
Santos, é o efeito Roriz.
sidência da República aconteceu um fato inudío, dos homens que fazem televisão, dos
A emenda que apresentei, Sr. Pr.esidente,
sitado: um cidadão, com os seus direitos políjomalista.s, dos analistas políticos, daqueles
foi como última alternativa, pensando at~_em
ticos, tentou ser candidatCI à Presidência da
que _vão à emissora m~smo sem ser contra~
sensibilizar os nobres Srs. Senadores, os meus
República. E no Tribunal Superior Eleitoral
tados pela televisão, mesmo. sem ter emprego
essa candidatura veio abaixo, e com vários
na televisão, mas são co-nVidados habituais - Colegas Senadores, aqueles que têm responsabilidade para com esta Nação, não para
argumentos: que, o partido polltico_9-ãotínha
para emitir opiniões sobre o Processo polío processo_-potítico eleitoral de 3 de outubro,
·registro definitivo, não-tiilhareíto ãs s-uas contico, sobre o processo económico, político
mas responsabilidades para com o processo
venções. E que o Sr. S11vio Santos era dirie social. Esses homens não poderão aparecer
político eleitoral da vida inteira da Nação.
g~nte do grupo Sistema-Brasileiro de Televino vídeo, nem nas emissoras de rádio, com
Não podemos, Sr. Presidente, votar, nesta
são. Não conseguindo provar que o Sr. Silvio
suas vozes, dando contribuiçOes inequtvocas,
hora, tão-somente visando ao dia 3 de outuSantos era Diretor do Sístema Brasileiro de
dentro de um processo político que queremos
bro, porque há um cidadão chamado Roriz
Televisão, então, era comunicador de masseja o maiS amplamente democrático, Sr.
e um cidadão chamado Silvio Santos. Precisasas!
Presidente. E isto é casuísmo. Esta lei. esta
mos votar uma lei que" permita que a demoNão existia nenhuma lei que impedisse que
pressa, tudo isto é um casuísmo marcante,
cracia seja estável; precisamos votar uma lei
o Sr. Sílvio Santos pudesse ser candidato a
que nós repudiamos;. e repudiamos porque
que permita que todos os brasileiros possam
Presidente da República. Por ser comunica-entend~mos que_ a proposição contém injusorgulhar-se do Senado Federal e da Câmara
dor, por ser diretor de rádio e televisão? Não!
tiças. Concedq o aparte a V. Ex•, nobre Senados Deputados, que votaram não pensando
Não existia ~iihuma lei.
-- - dor Edison Lobão.
em a, não pensando em b; que o Congresso
Mas, agora, vejam, Sr. Presidente e Srs.
Senadores o efeito Sílvio Santos foi como um
O sr. Edisõn Lobão- Faço-o apenas para
Nacional, de pé, votou uma lei que estabelece
Exocet disparado. Diz aqui que ''sáo ineledizer a V. Ex"' que, em lugar de_ falarmos
normas para que tenhamos uma eleição livre,
gíveis os que tenham exercido nos quatro meem efeito Roriz, methor seria falarmos em
uma eleição participativa, na qual todos possam, do processo, participar.
ses anteriores ao pleito, cargo ou função de
efeito Ibope ·
_
Não podemos, Sr. Presidente, Srs. SenadoO SR. CARLOS ALBERT-O- Teril razão
direção, administração, rep·re-sentação em
res, penalizar quem. deseja permanecer serempresas concessionárias ou permissionárias
V. Ex~ o efeito", na verdade, é este: excluir
vindo ao povo; não podemos penalizar quem
dois cidadãos- um, porque o Correio Brazi·
de serviço público, na área de comunicação
deseja, de fato e de direittf;-c6nti:nuar na vida
social, Qu, ainda - vejam que casuísmo, veIiense tem publicado as pesquisas de opinião
pública e servindo ao povo. E, principalmenjam o casuísmo da lei.- participações ou
pública, colocarido-o em primeiro lugar.
te, num momento como este, faço um apelo
apresentaçoe·s habituais com ou sem vínc.ulo
Duvido, Sr. Presidente, que, se esse hoaos Srs. Senadores no sentido de que pensem,
contratuaL." E sabem também por que com
mem tivesse somente 2 ou 3% do_eleitorado
ou sem vínculo contratual'! Porque, quando~ do Distrito Federal, houvesse esta confusão ~meditem, reflitam sobre a emenda que apresentei, que, pelo menos, é a única alternativa
toda para se votar esse processo. Duvido ciue
do julgamento Sílvio Santos, pôde ele provar
'ma vantagem na sua reeleição, ·que o legislador colocou na Constituição a proibição de
qualquer um que seja eleito para o período
subseqüente. .
Diz o art. 14 § su;

em
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que tenho porque, na verdade, sinto, inclusive, que não deveria sequer votar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma lei que estabelecesse prazo para um comunicador sair de
um veículo de comunicação. Do mesmo jeito
que, aqui, há Advogados, Médicos, há também comunicadores de rádio e televisão. Mas
estes ern minoria apenas 3 comunicadores:
o ex-Governador, hoje Senador Gerson Camata, o Senador Meira Filho e este humilde
Senador, eleito pelo Estado do Rio Grande
do Norte.

O Sr. Jarbas Passarinho -'Perdão! V. Ex•
esqueceu os Senadores José Paulo Biso! e
Cid Sabóia de Carvalho!
O SR. CARLOS ALBERTO - O Senador
Cid Sabóia de Carvalho também. Mas eu me
refiro àquele que viveu ou vive dorádio, que
entrou no rádio, que tinha salário do rádio
e que vivia tão-somente do rádio.
O Sr. Jarbas Passarinho-Já é uma disciiminar;ão na categoria!

O SR. CARLOS ALBERTO -Não. não
é discríminação da categoría.
O Sr. Jarbas Passarinho- Não! Na categoria!
O SR. CARLOS ALBERTO - Também
não é discriminação ila cifCgoria.

O Sr. Jarbas Passarinho - Pediria ·a.- V.
um aparte - (Assentimento do orador)
-porque talvez o momento oportuno, oportuníssimo da continuação de colocação de V.
Ex• seja na hora da disc~ão da emenda.
V. EX" apresentou em tempo oportuno, não
foi?
Ex~

O SR. CARLOS ALBERTO- Apresentei.
O Sr. Jarbas Passarinho- Eu, por exem·
pio, me inclino a estar ao lado de V. Ex•
Então, seria~ talvez para eco·nomia do processo, votarmos o projeto e as emendas; na hora
da emenda, cada um de 'nós sustentaria a
sua. Tenho duas_ emendas a apresentar e acbo
talvez essa argumentação fosse cabível exatamente nessa hora, porque p<>dem, na hora
de votar a emenda de V. EX", estar esquecidos
dos argumentos fundamentais de que V. Ex•
falou na hora da discussã-o geral do projeto.
É apenas uma tentativa de pedir a V. Ex•
que reitere essa colocação na sustentação da
emenda.
O SR. CARLOS ALBERTO - Gostaria
de agni.decer a V, Ex• Inclusive, tenho por
V. Ex• profundo 10espcito e admiraÇão, até
porque entendo que o tenho como um professor, um mestre .. ,
O Sr. Jarbas Passarinho -Mas ...
O SR. CARLOS ALBERTO - Mas. se
conselho fosse bom, ninguém dava; vendia!
O Sr. jarbas Passai-inho --Não, há pessoas
que dão até sem receber!
O Sr. Mário Maia- É dando que_ se rece·
be.

O Sr. jarbas PaSsarinho - É porque é
uma oportunidade, não é? _Acho esse argumento inclusive, importante de se reiterar,
de se per~utir na hora da emenda, para influenciar a· v_otação.
O SR. CARLOS ALBERTO - Acho. Senador Jarbas Passarinho, que o momento não
é de iãfluenciar n_a vOtação, porque, com homens do quilate de V. Ex.•, não será a palavra
de Carlos Alberto que vai influenciar e fazer
com ~u~ o~_§enadores ...

OSR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro, faZendo soar a campainha.)- Interrompo V.
Ex•, com a deviQa vénia, para prorrogar a
sessão por mais 30 minutos. Contínua V, Ex•
com a palavra.
. O SR. CARLOS ALBERTO- Agradeço,
Senador Jarbas Passarinho, mas seria pretenção demais do Senador Carlos Alberto querer
mudar o pensamento de hoomens e de figuras
tão ilustres e importantes do cenário político
brasilei:i'o.
Faço essas colocações, Sr. Presidente, por
entender que o Senado vai cometer uma in·
justiça, porque este projeto é exatamente para retirar dois homens de circulação. O Projeto Santos-Roriz se vai satisfazer a alguns par·
tidos em São Paulo, que não vão poder contar
.com Silvio· Santos participando: talvez, em
Brasíiia, não vá ter JOaq-uim Róriz llen:i Hélio
Costa, em Minas Gerais ...
De form_<i_que entendo, Sr. f'residente, que
h;:i. um Exacet apontando - ninguém está
de cstilingue na mão aqui; está todo mundo
com um Exocet voltado, um para São Paulo
c~ outro, já plantado en'l Brasília.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Não estarido

de estílingue na mão, eu fico tranqüilo.
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu é que
fico de es(ilingue.
O Sr. Jarbas Passarinho- Eu, de passarinho, fico trariqUilof
O SR. CARLOS .\il.BERTO- É verdade,
porque· V. Ex•, de passarinho, pode sobre·
voar, pode até viver pulando de um galho
para outro e vai ser difícil que, com um estilingue, eu o acerte. Agora, de Exocet, não tem
passarinho que resista; de Exocet, não tem
Passarinho, Sflvio Santos ou Roriz que possam resistir:
Sr. Presidente e Sfs-. SenadOres, quero deixar, aqui, as minhas colocações: V. Ex• bojê,
no elevador comigo, quando perguntava:
"Senador, tudo resolvido?" "Tudo resolvi·
do". A sugestão do Senador Jarbas Pas-saririho - eu Qizia a V. Ex• - foi aceita, e
que três meses eram razoáveis. Mas entendo
q~e o comunicador deveria afas-tar-se do veí·
cuJO de comunicação quando do início da
C}:lmpanha eleitoral gratuita no rádio, até porque o advogado não v_ai deixar de advogar
e. sim, continuar advogando; o cantor vai
continuar cantando; o jogador de futebol,
porque cm conta to com as massas, vai "ter
novamente as massqs no estádio, vai cominuar jogando o.seu: futebol.
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O Sr. GilbertO Gil, se for candidato a depu·
tado federal, nO dia da eleição as emfs.soras
de rádio e televisão poderão tocar as suas
músicas- e apresentar os vldeos-clips que quiserem sobre ele. Não há proibição'para isso,
-Sr. Presidente.
Então, neste momento em que se exaurem
todas as condições de negociação, apresentei
esta emenda e entendo que o Senado Federal
deve refletir a respeito: ao invés de 4 meses,
qtte se deixe, pelo menos, em três meses.
SOu um homem que conhece o que é marketing político, conhece publicidade. E, em mídia o cidadão com 15 dias já está esquecido;
nqm País sem memória, 15 dias já dão para
esquecer e só permanecerão aqueles que têm
realmente base política eleitoral.
Para mim, Sr. Presidente, tanto" faz como
tanto fez. Agora, acho que num momento
como este, o que se está criand'o é casuísmo.
Por isto, a minha palavra aqui, dirigida aos
meus nobres colegas, esperando que todos
possam entender e que acabemos _com esse
exocet da Lei Santos-Roriz.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para Qiscutir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Peço a V. Ex\ dado oscomprom1ssos assumidos com a realização de uma _sessão· não
s6 da Câmara, como também do Congresso,
aíhda esta noite, que gentilmente seja breve.
O SR. LEITE CHAVES (PMPB - PR.
Fara discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos trabalha,ndo sob a urgência de
atender a essa necessidade da Lei de Inelegibilidades. Embora tenha o Tribunal ou a Justiça Eleitoral competência ampla para decidir
sobre os casos lacunosos, ela dificilmente te·
_ria condiçõ'es .de atender às necessidades des-se setor, porque a lei especificamente estabelece a necessidade de lei complementar.
Sr. Presidente, o projeto, como todos os
que a gente faz com muita pressa, está cheio
de vícios, de dúvidas e, nisso não vai qualquer
ataque ao Senador Jarbas Passarinho;mesmo
porque o primeiro projeto de S. Ex• era excelente. Mas, bá dois pontos que devem ser
esclarecidos: trata-se de uma lei restritiVa.
Toda vez que tivermos qLre fazer uma lei
restiitiva temos que ser bastante claros, pata
que não baja prejuízos decorrentes de interpretações dúbias.
Não tenho d~vida de que com a .manutenção do inciso b, do art. 16 - aliás, está
t~Q incompleto .que não tem nem inciso a
- o Governador_ Joaquim Roriz__._ c_om esse
dispositivo.~será elegível, porci'Ue qualquer
dúvida vai para o Tribuóal Superior. E o que
é qu~ ~ste vai dizer?·Que. não há perío~o
subseqüente na nomeação. Então, isso dar1a
uma elegibiliqade.
· De forma que se realmente a Casa quiià
que prevaleça o texto constitucional, teremos
que eliminá-lo, com o que parece que a maio·
ria concorda.
Outro ponto, Sr:Presidente, que não alte~
raria o projeto, é o seguinte. Diz:
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"São iitelegíveis, para qualquer cargo,

os inalistáveis, e os analfabetos."
Ora, aqui se !eproduz a Constituição extamente nesses termos. E por que não ser claro
e dizer o seguinte:
"Os inalistáveís os 3riilfabetos e as de-

mais pessoas expressamente declaradas
pela Constituição."
E digo por quê.
O inciso c diz o seguinte: "São inelegíveis, o Governador e o Vice-Governador
do Estado e do Distrito Federal, o PrefeitO e o Vice-Prefeito_ {jue perderam os

seus cargos ele_tivos."
Então, os V ice-Governadores, os Prefeitos
haverão de dizer: ''Bem, não so_u prefeito
que perdi o meu cargo eletivo.-·_·

Então, vai-se criar dúvidas em re_cursos
desnecessários para o TSE, que já está sobrecarregado.
Sugiro que apenas façamos isto, pois não
há alteração e a Câmara aceitará:

"Os inalistáveis. os analfabdos e as
demais pessoas expressamente declara·
das pela Constituição."
Com isso. teremos uma coisa melhor, mais
aceitável. porque, do contnírio, as dúvidas
serão muito grandes. Distingue-se na lei _ou
não se distingue. Aqui se fala em Governador
que perdeu o mandato. E os que não perderam vão dizer: ''Eu não_ perdi, esto_u aqui".
Um prefeito diz: "Eu não perdi". E vão por
aí. ..
Com isso, Sr. Presidente, o Deputado Ibsen Pinheiro aceitaria em princípio - acho
que não hav_eria dificuldade na Càmara e aprovaríamos nesta tarde. O resto será in·
terpretação do Tribunal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se V. Ex" encaminha, deve fazé-lo imedia·
tamente, porque está sendo encerrada adis·
cussão.

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência esclarece ao Plenário que,
nos termos do art. 288. inciso III, Ietfa a,
do Regimento Interno, a matéria depende,
para a sua aprovação;·do voto favorável da
maioria absoluta da composição da Casa, de·
vendo ser feita pc-lo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as
Lideranças. a matéria será submetida ao Plenário, simbolicamente.
Em votação o substitutiVo, que tem prefe·
rência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pe~anecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado
o projeto.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente,
solicito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O pedido de V. Ex• requer o assentimento
de mais três Srs. SenadoreS. (Pâusa.)

O Sr: Alexandre Costa~ Sr. Presidente,
conto_ com.o.apoio dos Srs. Senadores Carlos
Alberto, Meira Filho e Edison Lobão.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço p1il.ãVra pela orde-m.

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nob-re Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr·. Presidente, faço um apelo
aos Srs. Senadores para que atentem para
a questão política que está sendo colocada
aqui.
Houve um entendimento entre a Câmara
e o S-enado, referendado pelos Partidos e por
suas Lideranças.c. Mais ainda: houve concessões de todos os lados, com vários Parlamentares presentes, como os Senadores Marco
Maciel, Jarbas Passarinho, Ronan Tito etc.
O modo de trabalhar foi claro e aqui foi
dit.o: os interesses em jogo também estão expostos, completamente expostos, e ter interesse não_desmerece ninguém. Mas estão expostos; e a nossa decisão está aqui neste substitutiVo do Senador Francisco Rollemberg,
que visa precisamente ~vitar o casuísmo.
O que é o casuísmo? É, pela lei, impedir
ou proteger uma decisão que deve ser do
Tribunal, com relação ao Governador de
Brasma. Não cabe a nós, por método de votação, num projeto que- nào tem 1fãda a ver
com essa·matéria dirctamente, coibir uma de~
cisão do Tribunal.
Em segundo lugar, na questão dos comunicadores, aqui há um tratamento semelhante
ao de outros funcionários. A Câmara- repito o argumento - tomou votação nominal
nesta matéria.
Se não votarmos hoje este projeto, a Câmara ir<Laprovar o que está à sua disposição,
com uma diferença: irá agravar, do ponto
de vista dos interessados, todas as questões
que o Senado amenizou.
Faço um apelo aos Senadores experimentados que aqui estão - e a Câmara tem a
palavra final- pois me parece que o proce-dimento do quanto pior mel~or não se justifica,
em nenhuma instânCia, menoS ainda no Senado da República.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. FERI\ ANDO HENRIQUE CARDOSO- Ouço V. Ex•.

-o Sr-:A1exandre Costa- Nobre Senador,
não considero o da Cámara tão desastroso
assim, a não ser que V. Ex• ... (apartes simultâneos)
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - COnhece-o V. Ex•? V. Ex• sabe das
intenções do Líder. V. Ex• pode até falar
com o Líder aqui presente, lbsen Pinheiro,
para saber qual irá ser o resultado da votação
na Câmara.
Se V. Ex'' ficar convencido de que ele é
bom entendo a lógica política de V. Ex•; se
não, é claro que não tenho nenhum outro
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poder a não ser o de vot.árcontra o seu pedido. Mas, de qualquer maneira, não estou fazendo isso, o que estou pedindo é que tomem
em consideração as conseqüências políticas
dessa verificação. Vamos entregar à Câmara
"a faca e o queijo";-ela vai cortar e fazer
"no queijo" os buracos que melhor lhe aprouver.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. EX"

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC _, RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, sugiro à Mesa suspenda a sessão
por cinco minutos, para que as Lideranças
possam dildogar e se entender neste ponto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas há um pedido de verificação. A Mesa
não pode suspender a sessão por maís cinco
minutos. Tenho que cumprir o Regimento.
Lamento, mas a menos que o Senador Alexandre Costa retire o seu pedido de verifica~
ção, a Mesa tem que proceder a essa verifi~
cação e vai fazer soar a campainha, para que
algum Senador que esteja na Casa venha ao
plenário.

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Embora estajamos dentro do período de
verificação de quorum concedo a palavra a
V. Ex_"
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem.)_:: Sr. Presidente, entendo ii d(!fesa
do Senador Carlos Alberto relacionada com
o problema dos comunicadores: S. Ex· é do
ramo e está defendendo o que acha justo.
Quero deixar clarO, aqui, que, ontem, participei da reunião dos Líderes na fase inicial.
E, na fase iniciar; ao sair da sala da Presi~
dência, ouvi que havia sido acordado que o
afastamento seria -com três meses. Tive a impressão de que hoje o Relator apresentaria
no seu substitutivo esse prazo acordado on-tem.
Sr. Presidente, o Senador CarlQs Alberto
apresentou agora uma emenda, passando de
quatro para três meses.
-Como estive presente à reuriião, no mómente em que se estipulava três meses, quero
declarar que votarei a emenda do Senador
Carlos Alberto. Não há dúvida, de que há
necessidade de um entendimento o respeito
com a Câmara _dos Deputados; caso contrá·
rio, essa matéria, em lá chegando, poderá
ser excluída.
Faço um apelo ao Senador Alexandre Costa para que retire o pedido de _verificação,
porque, se nãb, haverá um impasse muito
sério, relacionado com a Lei das Inelegibilidades.

O Sr. Alexandre Costa- Peço a palavra
pela ordem. Sr. Pr~~idente.
~O SR. PRESIDENTE (Nelson
-Concedo a palavra a V. Ex~

Carm~iro)
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~~tuiçãô Est~~ual, da _Le_i Orgânica dÕ Muni·
cípio, para as eleições que se realizarem du·
rante o períOdo remanesCente e nos 3 (três)
anos subseqüentes ao término do mandato
para o qual tenham sido eleitos.
d) Os ciue tenham contra sua pessoa repre·
entendo que leis dessa natureza não podem sentação julgada procedente pela .Justiça Feser votadas tal como está sendo votada esta,
deral, trans_ita,d;:t ym julgado, em processo de
retiro o pedido de verificação. (Muito bem!
apuração do abuso do poder económico ou
Palmas.)
político, pã.ia- a eleição na qual concorrem
ou tenham sido diplomados, bem como para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
as que se realizarein noS 3 (três)_ anos·sequin-Aprovado o substitutivo, fica prejlldic'ado
tes:
o projeto.
e) os que forem condenados criminalmenA matéria vai à Comissão Diietora, a fim
de ser redigido o vencido para u turno suple- te, com sentença transitada em julgado, pela
prática de crimes contra a economia popular,
mentar.
a fé pública, a administração pública, o patriO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~ónio público, o mercado financeiro, pelo
- Sobre a mesa, redação do vencido que
tráfico de entorpecentes e por crimes eleitoserá lida pelo Sr. 1" Secretário.
!aís, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
É lida a seguinte
f) os que forem declarados indignos do ofiPARECER N• 94, DE 1990
cialato, ou com ele i.mçom.patíveis, pelo prazo
(Da Comissão biú:tcira)
de 3 (três) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei exercício de cargos ou funções públicas rejeido Senado n' 21, de 1990- Complemen- tadas por irregularidade insanável e por decisão irretortível da órgão competente, salvo
tar.
se.. a questão houver sido ou estiver sendo
A ComiSsão Diretora apresenta a redação submetida à apreciação do Poder Judiciário,
do vencido para o turno suplementar do Subs- para as eleições que se realizarem nos 5 (cintitutivo ao Projeto de--Lei do Senado n~ 21, co) anos seguintes, contados a partir da data
de 1990- Complementar, de autoria do Se- da decisão;
nador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre
b)_ .os detentores de cargos na administrainelegibilidade e dá outras-providências.
ção pública direta, indireta ou fundacional,
Saia de Reuniões da Comissão, 26 de abril que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente abuso do poder económico ou político apuPompeu de Sousa, Relator- Lauvosier Maia _rado em processo, com sentença transitada
- Antônio Luiz Maya.
em julgado, para as eleições q1;1e se realizarem üos 3 (trés) _!nos seguintes ao término
ANEXO AO PARECER N' 94, DE 1990
do seu mandato ou do período de s_u:a permaRedação do vencido para o turno suple- nência no _cargo;
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei
i) os que, em estabelecimentps de crédito,
do Senado n~ 21, de 1990 que, estabelece, financiamento ou seguro que tenham sido ou
de acordo com o art. 14, § 9~ da Consti- estejam sendo objeto de processo de liqüidatuição Federal, casos de inelegibilidade, ção judicial ou extrajudicial, hajam exercido,
prazos de cessação e determina outras nos 12 (doze) meses, anteriores à respectiva
providências.
decretação, cargo ou função de direção, ad~
ministraç<to ou representação,_ enquanto não
O Congresso Nacional decreta:
forem exonerados de qualquer responsabiArt. 19São inelegíveis:
lidade ..
1 - para qualquer cargo:
H- para Presidente _e Vice-Presidente da
a) os inalistáveis e os_analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, República:
a) até 6 (seis) ffieses depois 'de iúastados
das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e d~ C~ aras Municipais que hajam definitivamente de seus cargos_ e funções;
perdido os respectivos mandatos por infrin1 - os Ministros de Estado;
gência do disposto no art. 55, I e II da Consti2 -os Chefes dos órgãos de assessoramentuição, dos dispositivos equivalentes sobre to. direto, civil e militar, da Presidência da
perda de mandato das Constituições Esta- República; ·
•
duais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
3 - o Chefe do órgão de assessoramento
Distrito Federal, e os que renunciaram du- de informações da Presidência da República;
rante a tramitação de procedimento para per4-o Chefe do Estado-Maior das Forças
da de mandato, para as eleições que se reali- Armadas;
.
zarem durante o período remanescente do
5-o Advogado-Geral da União e o Conmandato para o qual foram eleitos e nos três sultor-Geral da República;
anos subseqüentes ao término da legislatura;
6-os Chefes do Estado-Maior da Maric) o Governador e o Vice-Governador de
nha, do ExérCito e da AeronáutiCa;
Estado e do Distrito Federal, ~o Prefeito e
7 - ps Comandantes do Exército, Marinha
o ViceyPrefeitO Que perderam seus cargos ele- e Aeronáutica;
ti vos, por inlririgénc-Iâs a dispositivO dã Cons..
8-os Magistrados;
O SR. ALEXANDRE COSTA (PFLMA. Pela ordem. Sem reVisão do orã.dor.)
- Sr. Presidente, sem nenhum arrependimento do pedido da palavra pela ordem que
fiz, mas tão-somente para atender a apelos
de Companheiros aqui da Casa, uma vez que

Abril de 1990

9-os Presientes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedade de Econa:mia Mista e Fundações
Públicas e as mantidas pel9 Poder Público;
10- os GovernaQores. de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11- os Interventores Federais;
12- os Secretários de Estado;
13- os Prefeitos Municipais;
14 - os memôros· do Tribunal de Contas
da \Tnião, dos E~1~dos_e_do Distrito Federal;
15 - o DiretOf-Óeral do Departamento
de Polícia Federal;
16- os S.ecretáriós-Gerais, os SecretáriosExecutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais ~os Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes.
b) os que tenhan:t exercido, nos 6 (seis)
meses_ anteriores à eleição, nos Estados, no
Distrito Federal,-Tenltórios e·em quaisquer
dos Poderes da União, cargo ou função, de
nom~ãção, pelo Pre~idente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
c) os que tenham_exercido nos 4 (quatro)
meses anteriores ao Plêíto, cargo ou função
de direção, administração, representação em
empresas concessionárias ou permissionárias
de serviço público, na área de comunicação
social, ou ainda participações ou apresentações habituais, com ou sem vfnculo contratual, ·na programação de <l.itas empresas, assim como em fundações mantidas pela União,
Estado, Distrito Federal, Território ou Município;
d) os que, até 6 (seis) meses antes da elei~
ção tiVerem competéncia ou interesse, direta,
indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização_ de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
·ê) os que, até 6 (seis) meses antes da eleiÇão; tenham exerci~o cargo ou função de direção, administração ou representação nas
empresas de que tratam os arts. 3~ e S'i' da
Lei n~4.137, de IQ de outubro de 1962, quando pelo âmbito e natureza de suas atividades,
possam tais empresas inflUir na economia nacional;
f) oS que, deteD.do ó controle de empresas
ou grupo de empresas que atuem no Brasil.
nas condições monopolísticas previstas no pa~
rágrafo único elo art. 59 da Lei ciiada nã alínea
anterior, não apresentarem â 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 empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dq_s_ 4 (quatro)
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··artê.Cadados e repassados pela
Previdência Social;
b) C?S que, até 6 (seis) ines.es ~epois de·
afastados das funções, tenham exercido cargo
de Presidente, Diretor ou Superintendente
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de sociedades com ob_jetivos exclusivos de
operações financeiras e f8çam pobticamente
apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e-da empresa ou estabel,e,;cimentos que goZerD~Wb qualquer forma de
vantagens asseguradas pelo Poder Público,
salvo se decorrentes de contratontue obedeçam a cláusulas uniformes;
f) os que, dentro de 6 ~seis) meses ante-

riores ao pleito, hajaní ex'ef~ldo cargo ou função de direção, adminis#aÇ,âo ou represen-

tação em pessoa jurfdiCá..o'U 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 unifOrm-es;
j) os que, membros do Ministério PúbliCo,
não tenham se afastado das suas funções até
6 (seis) meses anteriores ao pleito;
I) os que, servidores públicos, estatutário"s
ou não, dos órgãos ou entidades da adminis~
tração direta ou indii'eta ~a .TJnião, d~~ ~s.ta~
dos, do Dístrito Fede"ral, dos Municípios e
dos Territórios, inclUSíVe das fundações man~
tidas pelo Poder Público, não se afastarem
até 3 (três) meses anteriores ao pleito, gã.ran~
tido o direito ã percepÇão dos seus venci~
mentes integrais.
_
l l l - para Governador e Vice-GbVeinãdor de Estado_ e do Distrito Féderal:
-a) os ine!egíveis para o-s- cargos de Presidente e Vice-Presidente da República eSPecificadas na alínea a e b e do inciso II deste
artigo e, no tocante às demaiS alíneas, quarido
se tratar de repartição pública, associação ou
empresas que operem no território do Es~ado
ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de_ afastados
definitivamente de seUs Cãrgos ou fun_ções:
1 -os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
do Governador do Estado ou do Distríto Fe~
deral;
_
2 - os Comandantes do Distriú) Nã.vai,
Região Militar e Zona Aérea;
3 - os diretores de órgãos estaduais _ou
sociedades de assistência aos Município-s;··
4- os Secretários da administração m.U:nicipal Cn.i membros de órgãos congêneres.
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 República, Governador e Vice-Governador de Estado e do DishitO Federal, observado o prazo
de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério PúbliCO
Defe-nSoría Pública em exercício na 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:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados ·na aiínea a do inciso 11 deste artigo
e, no toc"ante às demais alíneas, quando se

·e
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trat~r de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do EstadO,
observados os mesmos prazos;
b) em c~da E$tado e no Distrito Federal,
os inele&íveis para os cargos de Governador
e Vi.çe-Oovemador, nas mesmas condições
estabelecidas, observados os mesmos praZoS;
VI -Para a Câmara dos Deputados, Assembléia· Legislativa e Câmara Legislativa,
no que lhes for aplicável, por identidades de
situações, os _inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VII- para a Câmara Municipal;
a) no que lhes for aplicável, por entidades
de situações, os inelegívc..~~ p.:ua v ;;-.;:nado
Federal e para a Câmara dos Deputados, observado-o prazo de 6 (seis) meses para adesincompatibilização;
b) em cada Município, ás iriele~íveis para
oS -cargos de__Prefeito e Více-Prele1to, obseÍvado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização~

§ }9 _Para concorrência a outros cargos-,
o Presidente da Repúblí.ca, os Governadores
de Estado e dQ Distrito Federal -e Os Prefeitos
deVem renUnciar aos iespectivos mandatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 2~ O Vice-Presidente, o V ice-GovernadO! i'6,--ViCe=-Prefeito Poderão candidatar-se
a (!utros cargo-s, preservando os seus mandatos resp~ivos, desde que, nos últimos 6
(seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o titular.
§ 3~ São inelegíveis, no_ território de Jurisdição do titular, o cónjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
_ou por. a~.ci~_? d.o ~resi4en~e. da República,
de Governador de Estado ou Território, dQ
DiStritO Fecterai. de- Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos 6 (!ieis) meses
a':lte!ío~es a.c. pleito, salvo se já titular de
mandato eletiVo e candidato à reeleição.
_-4!1. ~-~- · Cõnlpete 'à JustiÇa ·Eleitoral co.'
nhecer e decidir as argUições de inelegibi·
!idade.
.Parágrafo único. A argüição de inelegibi~
!idade será rena -perante-:
I-:- 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;
III- os juízes Eleitorais, quando se tratar
de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-·
reador.
_
Ari. 39 Caberá a qualquer candidato, a
partido poUtico, _coligação ou ao Ministério
Público; no-prazO de 5 (cinco) dias, contados
da publicação do pedido de registro do candi~
dato, inipugriá-lo em petição fundamentada.
§ 19 A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação _-qo Ministério Público no mesmo
sentido.
§ 29 Não poderá impugnar-o registro de
candidato o representante do Ministério Pú-
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blico que, nos 4 (quatro) anos anteriores, te·
nha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidárias.
§ 3 9 O impugnante especificará, âCsde
logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a vàacidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo
de 6 (seis).
Art. 49 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, pa'rlido político
ou coligação possa contestá-Ia, juntar documentos; indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive
documentais, que se encontrarem em poder
de terceiros, de repartições públicas ou em
procedimento judiciais, ou administrãtivos,
salvo os processos em tramitaç~~ em segredo
de justiça.
Art. 59 Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova protestada for relevante,
serão designadas os 4 (quatro) dias seguintes
para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificaçãç judiCíãl.§ 19 As testemunhas do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em uma só assentada.
§ 2~ Nos 5 (cinco) dias subseqüeÍJ.tes, Ó
Juiz, ou _o Relator, procederá a todas as drtigências que-deü5rrriinar, de ofício ou a recrue~
rimento das partes.
§ 3~ No prazo do parágrafo anterior, o
Juiz, ou o Relator, poderá ouvir tercel!os,
referidos pelas partes, ou testemunhas, como
conhecedoreS dos fatos e "Circunstâncias que
possam influir-na c{ecisão da causa._
§ 49 Qu_3J1do qualquer documento necessário a formação da prova se achar em poder
de terceiros, o Juiz, ou o Relator, poderá
ainda, no_ mesmo prazo, ordenar_o r~spectivo
depósito.-- ---§ 59 Se o terceiro, sem justa causa, não
exibir o documento, ou não comparecer a
Juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandato de prisão e instaurar processo por crime
de desobediência.
Art. 69 Encerrado o prazo da dilação·
probatória, nos'termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo- comum
de 5 (cinco) dias.
Art. 79 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,
formará sua convicção pela livre'" apreciação
da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionado, na decisão, os que motivaram seu convencimento.
Art. 8Y Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municiPais, o Juiz Eleitoral
apresentará a sentença em Cart6riõ-3 (três)
dias após a conclusão dos autos, passando
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a correr deste momento o prazo de _3_ (três)
dias para a interposição de_ recursO para o
Tribunal Regional Eleitoral.
§ 1~' A partir da data em que for protocolizada a petição do recurso, passará a correr
o prazo de 3 (três) dias para a apresentação
de contra-razões.
§ 29 Apresentadas as contra-razões serão
os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regiomi.l Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da
exigUidade de 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 anteQcir, o prazo para recursos só começará a correr ãpós
a publicação da mesma por edital, em Cartório.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipóteSe
prevista neste artigo, o Corregedor Regional,
de offcio, apurara o motivo do retardamento
e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se
for o caso a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regionaf Eleitoral, estes sedio 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 Rela·
tor, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 (trés) dias, independentemente
de publicação em pauta. ·
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
poderá se realizar em até 2 (duas) reuniões
seguidas, feito o relatório, facultada a palaVra
às partes e ouvido o Procurâdor Regional,
proferirá o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais juízes.
§ 1" Proclamado o resultado, o Tribunal
se reunirá para laYratura do acórdão, no qual
serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator
ou do voto vencedor.
- §. 29 Terminada a sessão, far-se-~ leitura
e a publicaçáo do acórdão, passando a correr
dessa data o prazo de 3 (três) dias, para a
interposição de recurso para o Tribunal SuperiOr Eleitoral, em petição fundamentada.
Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em
que for protocolizada a petição passará a correr o prato de 3 (três) dias para a apresentação•de contra-razões, notificado por telegrama o recorrido.
Parágrafo únLco. Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. Tratando-se de registro a ser
julgado originari3mente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no art.
6" desta Lei Complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado
em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta.
Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta
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diretamente. ao Corregedor-Geral ou RegioLei Complementar, e havendo recurso para
nal, relatando fatos e indicando provas, indío Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
cios e circunstâricias e pedir abertura de ino disposto no artigo anterior.
Arto 14. No Tribunal Superior Eleitoral, vestigação judicial para afltl:rar uso indevido,
os recursos sobíe registras de candidatos se- desvio ou abuso do p_oder económico Ou- dO
poder de autoridade, ou utilização indevida
rão prOcessados e julgados na forma prevista
de veículos ou meios de comunicação social,
nos arts. 10 e 11 desta Lei Complementar.
Art. 15. Transitada em julgado a decisão em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
que declarar a inelegibilidade do candidato.
I - o Gorregedor,_ que tc:irá as mesmas
ser-lhe-á negado' registro, ou caricelado, .se
já tiver sido feito, ou declarado nulo o diplo- atribuições dQ_ Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, ado.tará as sema, se já e_xpedido.
,
Art. 16. Os prazos a que se referem os guintes providências:
a) ordenará que_ se notifique o represenarts. 39 e seguintes desta Lei Complementar
tado do conteúdo da petição, entregando-sesão peremptórios e contínuos e correm em
lhe a segunda via apresentada pelo represenSecretaria ou Cartório e, a parti! da data d_o
tante com as cópias dos documentos, a fim
enc-errameiito do prazo para regist,ro de cande que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça
didatos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
.
· ampla defesa, juntadã de documentos e rol
Art. 17. Ê facultado ao partido político de testemunhas, se cabível;
b) determinará que s.e suspenda o ato que
ou coligação que requerer o registro do candidato considerado inelegível dar-lhe substitu- deu motivo à representação, quando for releto, mes.mo que a decisão passada em julgado vante o fufld8.mento e Oõ ato impugnado putenha sido proferida após o termo final do der resultar a ineficiência da medida, caso
seja juTgadã"_ j:>iocedinte;
prazo de registro, caso em que a respectiva
c) indeferirá desde logo a inicial, qu!mdõ
ComissâoExecutiva.do Partido fará a esc.olha
não for caso de representação ou lhe faltar
do candidato.
algum requisito desta Lei Co)iiplementar.
Art. 18. A declaração de inelegibilidade
II - no caso do Correge.dof .-indeferir a
do candidato a PreSidência da República, Goreclamação ou representação, ou retadar-lhe
vernador de Estado e do Distrito Federal e
Prefeítõ. Municipal não atingirá o caiididato a solução, poderá o interessado renová-la pea Vice-Presidente, Vice-Govemador ou Vi· rante o Tribunal, que resolverá dentro de
ce-Prefeito, assim como a destes não atingirá 24 (vinte e quatro) horas;
III- o interessado, quando for atendido
àqueles.
Art. 19. As transgressões pertinentes a ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
origem de valores pecuniários, abuso do po- conhecimento do Tribunal Superior Eleitoder económico ou polftico- em detrimento da ral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;
·
!~herdade de voto, serão apuradas mediante
IV -=-feita a notificação, a Secretaria do
investigaç6es jurisdicionais realizadas pelo
Corregedor-Geral e Corregedores Regionais lribunal juntará aos autos cópia autêntica
Eleitorais.do ofício endereçado ao representado, bem
como- ·prova d3 -entrega ou da sua recusa
- Parágrafo único. A-apuração e a punição
das transgressõ_es mencionâdas no caput des- em aceitá-la ou dar recibo;
te artigo terão o objetivo de proteger a norV - findo o prazo da notificação, com
ou sem defesa, abrir-se-á prazo de_5 (cinco)
malidade e legitiniidade das .eleições contra
dias para inquirição em uma só assentada,
a influência .do poder económico ou do abuso
de testemunhas arroladas pelo representante
do exercício de função, cargo ou emprego
e pelo representado, até o máximo de 6 (seis)
na adminiStração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Fede- para cada 1 (um), as quais comparecerão independetemente de intimaçãO;
ral e dos Municípios.
VI- nos 3 (três) dias subseqüentes, o CorArt. 20. O candidato., partido polÍtico ou
coligação são parte legítima para denunciar regedor pro-cedei:á a toda-s as ditigéncias que
os culpados e promover-lhes a responsabi- determinar, e:x-offíclo ou a requerimento das
,Iidade; a nenhum servidor público, inclusiVe partes;
VII- no prazo da alínea anterior, o Correde autarquia, de entidade parestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar gedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas
ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, partes, ou testemunhas, como conhecedores
dos fatos e circunstâncias que possa influir
sob pena de crime funcional.
·
Art. 21. As transgressõ_es a que se re(ere na decisãO" do feito;
VIII - quando qualquer documento neo art. 19 desta lei Complementar serão apucessário à formação da prova se achar em
radas mediante procedimento sumarissimo
poder de te!ceiro, inclusive estabelecimento
de investigação judicial, realizada pelo Corde.crédito, oficial ou privado, o Correged-or
regedor-Geral e Corregedore-s Regionais
podetá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o
Eleitorais, nos termos das Leis n9' 1.579 de
respectivo depósito ou requisitar cópias;
18 de março de 1952, 4.410, de. 24 de setemIX·- se o terceiro, sem justa causa, não
bro "de 1964, com ãs modificações desta Lei
exibir o documento, ou não co-m-parecer· a
Complementar.
J:\rt. 22. Qualquer partido político? coli- Juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mangação, candidato ou Ministério Público Elei- dado de prisão e instaurar processo por crime
toral poderá representar à Justiça Eleitoral, de desobediência;

a
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. X - encerrado o praia da di!açáo probaPena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
tória. as partes, inclusive o Ministério Públianos, c multa__~e.20 (vint_e) a 50 (cinqüenta)
vezes o valor do Bônus do tesouro Nacional
CO, pOderão apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias;
·
- BTN c. no caso de sua extinção, de tftulo
· XI - terminado o prazo para alegações, · público que o substitua.
Art. 26. Os prazos de desincompatibilios autos· serão conclusos ao Corregedor, no
di2 imediato, para apresentação _der relatório
zaçáo previsto~ nesta Lei que já estiverem
coilçlu?ivo sobre o que houver sid() apurado;
ultrapassa"l:!os na data de sua vigência consiXIJ- o relatório -do -correged-or~ quê será· derar-se_-áo atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a
asSentado em 3 (três) dias, e os autos da republicação desta Lei.
presentação serão encaminhà..ios ao Tribunal
competente, no dia imediato, co_m pedido de
A~~-· '1.__7. ~ica revogada_ a Lei Complementar no 5, de 29 de abril de 1970.
inclusão incontinenti do feito em pauta, para
Art. 28. Esta Lei Complementar entra
julgamento na primeira sessão suhseqüenie;
em:Vigor na data de sua publicação:
XIII - no Tribunal, o Procurador-Gerai
Art. 29.--- Revogan1-se as disposições em
ou Regional Eleitoral terá_ vista dos autos por
contrário.
~ (quarenta e oito) horas, para se pronunciar
sobre as imputações e conclusões do Relatório:
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
'XIV ~ julgada procedente a representa- - Em discussão, o substitutivo, em turho
ção, o Tribunal declarará a inelegibilidade
suplementar. (Pausa.)
Sobre a mesa, emendas qu~ serão lidas pelo
do representado e de quantos hajam ContriSr. 1'·' Secretário.
buído para a prática do ato, cominando-lhes
sailção de inelegibilidade para as eleições a
É lida a seguinte;
se realizarem nos 3 (três) anos subseqUentes
ã eleição em que .8e verificou, além da cassaEMENDAN' 1
ção do registro dot.candidat() diretamente be(De plenário)'.
neficiado pela intêiferência do poder econó~ico e pelo desJio ou abuso do poder de
Ao Substitutivo do Projeto de Lei do Senaautoridade, determinando a remessa dos audo n~ ~1, d~_-1990. Complemetar.
Acrescente_ à letra a do item 1 do art. 1"
tos ao Ministério Pú.blico E_leitoral,- Para instauração de processo disciplinar, se for ocaa seguinte·expressão, após "analfabetos": ··e
so~ e processo-crime, ordenando quaisquer
as demais pessoas expressamente de_clarada
pela Constituição".
outras providênêias que a espécie comportar;
XV- se a representação for julgada proJustificação Oral
cedente ·após a eleíçáo do candidato, serão
Sala das sessões, 26 de abril de 1990·. remetiqas cópias de tpdo o processo ao Minis·
Leite Chaves.
tério Público Eleitoral, para os fins previstos
fto art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição FederaJ,
O SR.- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
e art. 262, ínciSo IV, do Código Eleitoral.
--~O nobre Senador Leite Chaves já fez justiParágrafo únicO.- O recurs-o Contra a dificação orã.l no plenário.
·
plom<içãp, interposto pelo representante_,
O Regi~ento manda que sejam lei das tonáo impede a atuação do Ministério Público
das as emenda<;, mas essa é uma emenda que
no mesmo sentido.
afasta todas.__ as outras que dizem respeito ao
Art. 23, O Tribunal formará sua convic- art. _l!' .Se essa emenda for aprovada, todo
o art. lu; que trata dos inelegíveis, passa a
ção pela liv.re apreciação dos fatos públicos
e notórios, dos indícios e presunções e prova ser regulado pela Constituição.
O Sr. 1'' Secretário continuará a leitura das
produzida, atentando para circunstâncias ou
emendas.
fatos. ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse
São lid~ as seguintes. emendas.
público de lisura eleitoral.
Art. 24. Nas eleições municipais, o -Juíz.
EMENDA N• 2
Eleitoral será competente para conhecer e
(De plenário)
processar a representação prevista nesta Lei
Ao
Substitutivo
'ao Projeto de Lei do SenáComplementar. exercendo toda<; as funções
do no 21. de 1990·Complementar
atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional,
Supririla-Sé. ila ã.Iínca b do inciso I do art.
constantes do-:. incisos 1 a XV do art. 22 desta
Lei Compleme-nwr. cabendo ao reprcseotan- · 1" do Substitutivo. a expressão ... e os que
te do Ministério Público Eleitoral em função - renunciaram durante a tramitação de procedimento para perda de mandato ...
da Zon~ Eleitoral as atribuições deferidas ao
Procurador.Geral e Regional Eleitoral. obJustificação oral
servadas a~· normas do procedimento previs·
Sala das Sessões. 26 de abril de 1990.
tas nesta Lei Complementar.
Cid Sabóia de Canalho.
Arr. 25. Constitui 'crime eleitoral a ar·
güição de inelegibilidade. ou ..a impugnação
EMENDA N•3
~e registro Lie candidato feito.por interferén(De plenário) cia do poder económico. desvio ou abuso do
Ao Sub!.tirurivo ao Projeto de Lei do SenapOder de autoridade. deduzida de forma tedon·· .21190-Complementar.
merária ou de manifesta má·fé.
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Acrescente-sé no art. 1'\ item I, letra e7
após "transitar em julgado'' a e}l.:pressão:
"por ato de subversáo contra o regime democrático"
- JustifiCação oral
Sala. das Sessões, 26 de abril de 1990. Jarbas Passarinho.
EMENDA Nt4
(De plenário) .

Ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senadon" 21/90~Complementar.
SJ.tbstitua-se na letra t do item I do art.
1~ do Projeto, a expressão. "3 (três)" pela
expressão "4 (quatro"!
Justificação oral
Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. Jarbas Passarinho.
EMENDA N•S
(De Plenário)
Ao Substitutivo ao Projeto d~ Lei d.o Senado nt' 21/90-Comptementar.
Substitua-se na letra c do item H do art.
1\' a expressão "4 (quatrO) meses ... "por "3
(três) meses ...
Justificação oral
Sala das Sessães, 26 de abril de 1990. ;Carlos Alberto.
EMENDAN•6
(De plenário)
Ao Sub~titutivo ~o PLS _n" 21/90-Complementar.'
S_up!'ima-se na letra_ a do item Ilf do art.
1Y da expressãO "e b".
JUstiÍICafiàO Oral
. Sala das Sessões, 21- de abril
Senador Mauricio Corrêa.

d~

1990. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa pede a atenção dos Srs. Senadores

e do Sr. Relator.
A Emenda n'' I, de autoria do Senador
Leite Chaves, jâ foi justificada por S. Ex~
A Emenda n~· 2, ae autoria do Senador
Cid Sabôia de Carvalho, será justífic<!daoralmente por S. Ex~ anteCederido o parecer do
Relator.
_.
Para que se Possa delibarar sobre a justificativa a ser feita agora pelo nolJre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, a quem dou a palavra, a Mesa pede a atenção do Plenário.

SR.

o
CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE) -Sr. Presidente, a minha
emenda visa extrair meramente uma expres·
são mui.to ca~uística que não tem um sígnifi·
cado social para constar de uma lei. :b algo
que traz. possivelmente, um retrato. algO
muito definido e dirigido. De forma que, no
sMddo de tornar mais ética a presente lei,
apresentei esta emenda. exatamente para suprimir esta expressão que torna tão minu-
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dente a tão. específico, que traz a lei para
uma situação de pessoalidade.
É a justWcativa da emend_a que apresentei.

O SR. PRESIDENTE (Nels6ri Carniífo)
-Emenda n:· 3, ao art. l", item I, letra e:

Acrescente-se: após "transitado em
julgado", a expressão "por ato de sub·
versão contra o regime democrático.''

Solicito ao nobre Senador Jarbas Passariri.ho a justificação oral.

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS ~
PA) -Sr. Presidente, já conversei~com as
lideranças do Senado, o problema é que como
está no projeto, pune-se aquele que prática
o crime contra a economia popular. o tráfico
de entorpeCentes e outras tipificações e não
se punde aquele que subllerte a ordem democrática. Então, a idéia seria a,cre.scentar exatámente as duas coisas, tan\o_a subversão da
ordem democrática, como as demais tipificações feitas no projeto.
Porque, veja V. Ex•, airtda há pouco tempo, por exemplo, um ramo ç:io PT foi acusado
de estar fazendo guerra revolucionária-, com
a assalato na Bahia a uma agência do Banco
do Brasil na Unive~idade. Essa gente foi expulsa do PT "e, no entan\O, pela legislação
que estamos YOtando, permaneceria elegível,
ao passO que o simples aumento de um preço
num item de um supermercado, tornaria inelegível a pessoa.
Daí por que e o. tinha colocado isso no projeto original; conversei com o Senador Fernando Henrique Cardoso, estava conversando com o Senador Mauro Benevides e com
outras lideranças da Casa para fazer esta adiÇão ao texto: "por ato de subversão contra
o regime democráticO'', porque acho ·que a
democracia não pode deixar de se defender.
Lembro a V. Ex~, e é uma ousadia lembrar,
que o Governo do Chile, cXàcido pelo President~ Alende, em pleno regime democrático,
ele eleito e sendo marxista tinha um grupo
dissidente que era o MIR fazendo guerra re~
volucionária. De maneira qUe este é o objetivo da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- I:: também da autoria do nobre Senador
Jarbas Passarinho a Emenda de n" 4, que
substitui na letra f do iterii r, do art. 1~ do_
projeto, a expressão "3 (três)", pela expres-·
são "4,(quatro)".
Concedo_ a palavra a S. Ex~ para justificar.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA) -Sr. Presidente, isso faz parte, praticamente, do acordo. O Senador Fernando Henrique Cardoso disse-me que houve aqui uma
falha.
Na letra b, do art. 1", inciso I, V. Ex• vê
que o final, portanto in fine da letra b, diz:
" ... durante a tramitação de procedimento para perda de mandato ... " --'
agora, note-se- ... para as eleições que
se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos 3 (três) anos subseqüentes
ao término da legislatura."

Quando se trata da declaração de indígnoS
para-o oficialato, co[ocou-se apenas o prazo
de 3 (três) anos. O que proporcionaria a uma
pessoa purtida, a um oficial punido por indignidade poder concorrer na legislatura seguinte, imediatamente, sem prejUízo·.
Então a idéia era mudar para· "4 (quatro)
anos" ou repetir o texto in rme da letra ·"b",
do inciso I, d~ art. 1'·' ·
·
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Então, V. Ex' apresenta sob_ essa forma?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
'-A Jetrab, já inclui "3 (três) anos".

O SR- JARDAS PASSAiiii,[HO - Mas
acresCentaCla, s!.-Pre&ideii.te, -,~durante ·o períOdo remanescente do p1apdato para o qual
foram eleito".
Ora, erltão,_-coffio o oficial ria-índigriidade,
não foi eleitot passo de3 (três) para 4 (quatro) anos.
Jâ para ãclu-eíe que tivér sido eteito e tiver
sido punido, ele é punido pelo período'remanescente do mandato e mais_ 3 (três) anos
subseqüentes. e_le pode ser punido até por
6 (seis) anos.
-- --0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. b"x• reduz a 4 (quatio) arios. - ·
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O Sr. Jarbas Passarinho - Dirijo-me à
Mesa, através de V. Ex•, para pedir a retirada
da emenda.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Retirada .a emenda [t9 3 pela Senador Jarbas
Passarinho.
Emenda apresentada (!O Projeto de Lei do
Senado n" 21, Complementar:
"Suprima-se na alínea b, do inciso I, do
art. 1~. a expressão:.'' ... e os que renunciaram
durante a tramitação de procedimento para
perda de mandato ... "
O nosso parecer é favorável à emenda do
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Emenda n~ 4 do Substitutivo: "substitua-se
na letra f , do item r, do art. 1~ do projeto
a expressão ''3 (três) pela expressão 4 (quatro)'', de autoria do Senador J arbas Passarinho. O nosso parecer é favorável.
Substitua-se, na letra c, item H do art. 1~',
a expressão "4 (quatro) mesÇ!s" por "3 (três)
meses".
- O nosso parecet _é contrário.
Suprima-se a letra a, do ítem rn, do art.
1~, e b, do Senador Maurfcio Corrêa.
O nosso parecer é favorável.
A emenda seguinte, do Senador Leite ChaVes; foi rettr:ida por S. Ex~
E o parecer.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Reduzo
a 4 (quatro) ~anos~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Canieiro)
-V. Ex~ retirou a emenda, nobre Senador
Leite Chaves?

O SR. PR:ÊSlDENTE (Nds9n Carno:;:iro)
-A Emenda n!' 5 já foi amplamente de_batida
aqui pelo seu autor, Senador Cailos Alberto,
que fez uma longa justificação oral.
A Emenda n" 6, a última, é da autoria do
nobre Senador Maurício Cõrrêa, que também jafez ampla justificação -oral; ela suprime, na letra a, item UI do art 1", a expressão
e "b".

O Sr. Leite Chaves - Retirei, sr. Pre.sidente, mas peço a palavra para explicar o
motivo.

L

O SR. PRESIDENTE (NeJsán Carneiro)'
- Em discussão o substitutivo e as emendas
a ele oferecidas, eni turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadnia para exame das emendas de plenário.
Peço ao nobre Senador Ftancisço Rollemberg profira o páfecer, dePois das justificações orais que foram feitas.:
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Para proferir- parecer. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Emenda no 3 do Substitutivo, apresentada
pelo Senador Jarbas Passarinho:
."AcreScerite-se ao art. t~, item III, na
letra e", ••• após transitado em julgado ... , a expressão "por ato _de subversão
contra o regime democrático .... ''
O Sr. Jarbas Passarinho__. Permite o nobre
Relator um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Pois não!

O SJL PRESIDENTE _(Nelson Carneiro)
- Concedo a p€J.lavra a V. Ex•
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR)
...:... Sr. President_e, a minha emenda visava
melhorar a compreensão do texto, mas v.ai
haver um Problema com a Câmara põis estamos trabalhando em caso de_ extrema urgência. Mantida a minha emenda., a Câmara terá
que devolver para o Sen·ado.
Neste caso, Sr.. Presidente, compreendo a
situação e retirei a emeitda, me-smo pofqtie
acho o §'9\', do art. 14, satisfará aquelas preo"
cupações a que eu me referia, porque diz:
"'Lei Complementar estabelecerá outros c~
sos de ínelegibilidad...e." Então, quer dizer,
já tinha esses casos e a lei está declarandb
os outros casos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa agradece _a colaboração de V.
J;x•

A Mesa prorroga a sessão por mais 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C~rneiro)
-Discussão, ení tufnO supleme·ntar,cdosubstitutivo e das emendas.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussã.o.
_
.
Em votação o substitutivo, sem preju'fzO
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
____ .,.- _

Abril de 1990

DIÁRIO DO CON'GRÊSSO NACIONAL (Seção H)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votação em globo das Emendas n"' 2, 4,
6, com pareceres favoráveis.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer. (Pausa.) _
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Ne1son Carneiro)

-Votação da emenda n~ 5, de parecer con--_
trá rio:
Os Srs. Senadores que estã_o· de acordo com
a_ rejeição queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Rejeitada,
Contra os votos dos Srs. ·senadores Carlos
Alberto, Jamil Haddad, Mauro Benevides,
Edison Lobão, Jarbas Passarinho e Alexandre Costa.
A matéria vai à Comissão Diretora para
redação final.
O ~r. Carlos Alberto - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo _a palavra ao nobre Senador+
O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, quero deixar_ bem claro a esta
Casa que poderia, neste momento, de acordo
com o Senador Fernando Henrique Cardoso,
mas não devo, prejudicar o andamento· do
projeto das inelegibHidades.
Sei que tenho condições, ou tinha, para·
pedir verificação. Mas, entendo que o País
não pode caminhar para uma eleição, que
se vai realizar dia 3 de outubro,-com as dificuldades de não ter uma leL
Quero· deixar bem claro, Sr. Presidente,
que não pedi veÍificaçao por-entender a importância da matéria, mesmo sabendo que
se comete~ neste momento, uma injUstiça
contra os comunicadores.
É a'minha palavra. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O Plenário conhece o alto espírito público
de V.

Ex~

O Sr. António Luiz Maya- Sr. Presidente,

manifesto-me favorável ã emenda.
O Sr. Mário Maia~ Sr. Presidente, voto_
favorável ã emendá.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Constara em ata.
Sobre a mesa, redação final do substitutivo, que será lida peto Sr. 1~Secretário.

É lida a seguinte
PARECER N• 95, DE 1990
~I?a Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 21, de 1990- Complementar.

A ComiSsão Diretoia apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n~ 21, de
1990- Complementar, de autoría do Senador Jarbilli Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e dá outras providências.
_
Sala das reuniões da Comissào,16 de abril
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente -

Pompeu de Sousa, Relator- Lavousier Maia
- Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER N' 95, DE 1990
-PrOjeto de Lei do Senado n? 21, de 1990
- CorilPiementar, que estabelece, de
acordo _com 9 ar_t. 14, § ,~da Constituição
Federal, casos de inelegibilidade, prazos
de cessação e determina outras providên~
elas.
O CongresSó NaciOnal decú:t'a:
Art. -1" Silo. in.elegíveis:
I -para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos:
b) os membros do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam
perdido os ,respectivos mandatos por infringéncia do disposto no art. 55, I e II, da Constituição Federal, dos dispositivos equfvalentes
sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas doS Mtmicípios
e cfci Distrito" Federal, para as eleições que_
se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e
nos 3 (três) anos su!Jseqüentes ao término
da legislatura;
c) o Governador e o ViCe-GOVernãdor de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Vice·PrefdiO que perderem seus cargos eleti vos, por infringéncias a dispositivo da Constituição Estadu<J.l, da Lei Orgância do Distrito
Federal ou da Lei OrgânicaOdo Município,
para as eleições que se realizarem durante
o período remanescente e nos 3 (três) anos
subseqüentes ao término do mandato para
o _qual tenham 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 poUtico, para a _eleição na _qual concorrem
ciu· tenham sido· diploinados, bem como para
as éjiie se -r-eaH.zarem nos 3 (três) anos seguintes;
e) os que forem condenados criminalmente, corn sentença transitada em julgado, pela
prática de crimes _contra a ~conomia popular,
a fé pública, a administração pública, o património público, o mercado financeiro, pelo
tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo praz<? de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
f) os que forem declarados in9ignos do oficialato, ou coiri ele incompatíveis, pelo prazo
de 4 (quatro) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao
exercício de cargos ou fun_ções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão- irrecofrível do órgão Competente, salvo
se a questão houver sidp ou estiver sendo
submetida à apreciação do Poder Judiciário,
para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão;
h) os detentÇ>res de cargos na administra~
ção pública direta, -indireta ou fundacional,
que beneficiarêrii a si ou a terceiros, pelo
abuso do poder económico ou político apu-
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rado em proce·sso, Com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se reaJizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término
do seu mandato ou do período de sua pe~ma
néncia no cargO;
i) os que, em estabelecimentos de crédito,
financiamento ou seguro que tenham sido ou
estejam sendo objero de processo de liqüidação 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.
I I - 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 Chefes dos órgãos de assessoràmento 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-o Advogado-Gera! da União e o Consultor-Geral da República;
-6 - os Chefes dõ Estado-Maior da Marinha, do ExércitO e àa Aeronáutica;
- 7-os Comandantes do Exército, Marinha
e Aeronáutica;
8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações
Públicas e as mantidas pelo Poder Público;
10- os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11- os Interventores Federais;
12- os Secretáriós 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;
16- os Secretários-Gerais, os SecretáriOsExecutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pf:ssoas que ocupem cargos equivalentes.
b) os que tenham exercido. _nos 6 (seis)
meses anteriores à eleição, nos Estados, no
DiStrito Federal, TerritóriOs e em qualquer
cj.os Poderes da União, cargo ·ou função, de
nomeação pelo Presidente da República, sujeito 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 apresentações 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, atê 6 (seis) meses antes da eleição tiverem competência o.u interesse, direta,
indireta ou eventual, no lançamento, arreca-
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dação ou fisCàlização de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscaiS, ati -p-ara 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 rePresentação nas
empresas de que tratam os ares. 3~· e s~ da
Lei n" 4.137, de 10 de outubro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades,
possam tais empresas influir na economai na-

,cional.
f) os que, detendo o c_ontrole__d_e _empresas
ou grupos de empresas que atuem no Brasil,
nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5"da Lei citada na alínea
anterior, 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 empresas ou grupos de empresas;
·
g) os que tenham dentro dos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, ocupado cargo
ou função de direção, administração ou répresentação em entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo Poder Público ou
com. recursos arr~cadados e repassados pela
Previdência Social;
h) os que, até 6 (seis m~ses) depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de
Presidente, Diretor ou Superintendente de
sociedades com objetivos exclusívos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e· ao crédito, inclusive através
de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozerrr, sob qualquer forma de
vantagens asseguradas pelo Poder Público,
salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas. uniformes;
i) os qu.e, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função 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 órgão do Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público,
n<'io tenham se afastado das suas funções até
6 (seis) meses anteriores ao pleitci;
I) os que, servidores públicos, estatutárioS
ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou "iiidireta da União, dos Estasdos do Distrito Federal, dos municípios e dos
Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3
(três) meses anteriores ao -pleito, garantido
o direitO à percepção dos seus vencimentos
integrais.
III- para Governador e Vice-Governa~
dor de Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegfveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, quando sé
tratar de repartição pública, associação ou·

empresas que operem no território do Est3.do
ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos ou funções:
1- os Chefes dos Gabinetes. Civil e Militar
do Governador do Estado ou do Distrito Feder~J;

2- os Comandantes do Distrito Naval,
Região Militar e Zona Aérea;
3- os diretores de órgãos estaduai~ ousociedades de assistência aos MunicípioS;
4 -.os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres.
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 de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo
de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensaria Pública em exercício na Comarca,
nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
sem prejuízo dos vencimentos integiais; ·
tJ as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (qua~
tro) meses .anteriores ao pleito;
V -para o ~~nado Federal;
a) os i11e!egíveis para os cargos de Presi~·
dente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, quando se
tratar de repartição pública·, ·associação ou
empresa que opere no território do Estado,
observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no· Distrito F~deral,
os inelegívCiS para ·os Cargos de Governador
e Vice-Govérnador, nas mesmas condições
estabelecidas, ob~eryados os _mes~p.os prazos;
VI- Para a Câmara dos Deputados, Assembléia· Legislativa e Câmara Legislativa,
no. que lhes for aplicável, por identidades de
situações, os inelegíveis para o Senado-Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VII- para a Câmara Municipal;
a) no que lhes for aplicável, por entidades
de situações, os inelegfv~is para o Senado
Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desin·
compatibilização; .
. .
. b) em cada Município, os inelegfveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado__o prazo de 6 (seis) meses para a desincornpatibilização.
§ 1~ Para concorréncia a outros cargos,
o Presidente ela República, os Governadores
de Esütdo e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos "respectivos mandatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 29 O Vice-Presidente, o Vice.-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se
a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6
(seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substitufdo o titular.
§ 3\' São inelegíveis, no território de ju. risdição do titular, a· cônjuge e os parentes
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consangüineos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituídQ dentro dos 6 (s~is) meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato â reeleição ..
Art. 2? Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
I - o Tribunal SÜperior Eleitoral, quando
se tratar de candidato a Presidente ou VicePtesidente da República;
I I - ·as 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;
l l l - os juízes Eleitorais, quando se tratar
de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 39 Caberá a qualquer candidato, a
partido político, coligação ou ao_ Ministério
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
§ lo A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede .a ação do Ministério Públjco no mesmo
sentido.
§ 29 Não poderá impugnar o registro de
candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores. tenha disputado cargo eletivo, integrado ditetório de partido ou exercido ativl.dade político-partidárias.
§ 3o 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. 4" 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 doeu~
mentes, indicar rol de testemunhas ·e requerer a produção de outras provas, inclusive
documentais. que se encontrarem em poder
de terceiros, de repartições públicas ou em
procedimento judiciais, ou administrativos,
salvo os processos em tramitação em segredo
de justiça.
Art. 5" Decorrido o prazo para contestação, !)e não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova protestada for relevante,
serão designadas os 4 (quatro) dias seguintes
para inquirição das testemu,nhas do impug~
nante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judicial.
§ 1" As testemunhas do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em uma s'6 assen~
tada .

Abril de 1990
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§ 2" Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o
Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerln!e!.l~~ q_as partes,
_
§ 3° -No-prãzo do parágrafo anterior, o
Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros,
referidos pelas partes, ou testemunhas; como
conhecedores dos fatos e circunstância~ que
possam influir na decisão da causa.
§ 49 Quando qualquer documento necessário a formação da prova se achar em poder
de terceiros, 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 man-

rão_ aUtuados e apresentado~· 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.
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tenha sido proferida após o termo final do
prazo de registro., caso _em que .a respectiva
Comissão Executivaôo Partido fará a escolha
.
do candidato. .
Art. 18. A declaração de inelegibilidade
do candidato a Presidência da República, GoParágrafo único. Findo o prazo, com ou
vernador de Estado e do Distrito Federal e
sem paree;;:r, os autos serão enviados ao RelaPrefeito Municipal não atingirá_o candidato
tor, que os apresentará em mesa para julga·
a Vice-Presidente, Vice-Goveçnador_ ou Vimenta em 3 (três) dias, iJ]dependentemente
ce-Prefeito, assim çomo a destes mio atingirá
de publicação em pauta.
.
. .
,
àqueles.
_
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
Art. 19. As transgressões pertiner1te~ a
poderá se realizar em até 2 (du?S) reuniões .o~gem de val~res pecuniários, abuso do poseguidas, fe-ito o relatório, facul~ada a palavra der económico ou político em detrimento da
às partes e ouvido o Procurador Regional,
liberdade de voto, serão apuradas mediante
proferirá o Relator o seu voto e serão tomainvestigações jurisdicionais realizadas pelo
dos os dos demais Juízes._
Corregedor-Geral e Corregedo~es Regio_!J.ais
§ 1~ Proclamado o resultado, o Tribunal
dato de prisão e instaurar ·p-rocesso.po"r crime
Eleitorais.
_se
reunirá
para
lavraturá
do
acórdão,
no
qual
de desobediência.
ParágrafO úriico. A apuração e a punição
serão indicados o direito, os fatos eas circuns- das transgréssões mencionadas. no caput desArt. 6ç Encerrado o- prazo da dilação
tâncias com base nos fundamentos do Relator
te artigo terão O objetivo de proteger a norprobatória, nos termos do_ artigo anterior, as
ou do voto vencedor.
malidade e legitimidade das eleições contrtt
§ 2~ Terminada a sessão, far-se·á a leitUpartes, inclusive o Ministério _Público, podea influência dO Podei' econóínic'o ou ·do abuso
ra e a· publicação do acórdão, passando a
rão apresentar alegações no prazo como_m
do exercício de função, cargo ou emprego
de 5 (cinco) dias.
correr dessa data o prazo de _3 (três} dias,· na administração direta, indireta e·fundacio·
para interposição de recurso para o Tribunal
nal da União, dos Estados, do Distrito FedeArt." 7~ Encerrado o prazo para alega-. Superior Eleitoral, em petição fundamentarai e dos Municípios.
ções, os autos serão conclusos ao Juiz, ou
qa.
• Art. 20. ·ocanâidato,Partidopolíticoou
ao Relator, no dia imediato, para sentença
tóligação são p'arte legítma para denunciar
Art.
12.
HavetidO
recuisopara
o
Tnbuou julgamento pelo Tri?unal.
nal Superior Eleitoral; ;i partir 'dâ. -data em-- os culpados e promover-lhes a responsabiParágrafo único. O Juiz ou Tribunal,_foJ- que for protocoliZada a petiçãO p<i.ssará a cor· lidade; a nenhum servidor público, inclusive
de autarquia, de entida~ paraesratal e de
mará sua convicção pela livre aprecia~o çja rer a· praZd de 3 (três) 'dias para- a apresensociedade de economia mista, será licito neprova, atendendo aos fatos e às circunstâncias taçâo de contra razões, notificado por telegar ou retardar à to de ofício tendente a esse
_
constantes dos autos, ainda que não alega_dos grama o recorrido.
fim, sob pena de crime funcional.
Parágra:fo únicQ_. Apresentadas as conpelas partes, mencionando, na decisão, os
Art_ 21. As transgressões a que se refere
tfã--razões, serão os autos imediatamente reque motivaram seu convencionamento.
o art. 19 desta Lei Complementar serão apu·
metidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
radas mediante procedimento sumaríssimo
Art. 8'.> Nos pedidos de registro de candiArt. 13._ Tratando-se de registro a ser
de investigação judicial, realizada pelo Cordatos a eleições municipaiS, o Juiz Eleitoral
regedor-Geral e Corregedores Regionais
apresentará a sentença em Cartório 3 (três) julgado originariamente por Tribunal RegioEleitorais, nos te'rmoS das Leis nvs 1.579, de
dias após a conclusão dos autos, passando nal Ei_eitoral, observado o diSposto no art.
18 de março de 1952, n~ 4.410, de 24 de setem- .
a correr deste momento o prazo de 3 (três) 6"' desta Lei Complerilentar, O pedído de rebro de 1964. com .as modificações desta Lei
dias para a interposição de iecursos para o gistro, cOm o_u_Sem impugnação, sér-á julgado
Complementar. _
,
em 3 (trê~),dias, ind~pendentemente de puTribunal Regional EleitoraL
Art. 22, Qualquer Partido politico, coliblicaçãp em pauta.
§ 1'.> A partir da data em que for protocogação, candidato ou Ministério Público EleiParágrafo único. Proceder-se-á ao julgalizada a petição de recurso, pas~atã a correr
toral poderá representar à Justiça Eleitoral,
mento na forma estabelecida no art. 11 desta
o prazo de 3 (três) dias para a apresentaçãO
diretamente ao Corregedor-Geral ou RegioLei Complementar. e havendo recurso para
de contra~razões.
nal, relatando fatos e indicando provas, indí(l _Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
§ 2" Apresentadas as contra-razões serãO
o disj:>Oso no artigo anterior.
cios e circunstâncias e pedir abertura de inos autos imediatamente_ remetidos ao TribuArt. 14 .. No Tribunal Superior Eleitoral,
vestigação judicial para apurar uso indevido,
nal Regional Eleitoral, inclusive por pol"ta- os recuros sobre registres de candidatos serão
desvio ou abuso do poder econômico. ou do
dor, se houver necessidade, decorrente da processados e julgados na forma prevista nos
poder de autoridade, ou utilização indevida
exigüidade de prazo, correndo as despesa.-; arts. 10 e 11 desta Lei Complementar.
de veículos ou meios de comunicação social,
do transporte por c-onta do recorrente, se tiem benefício de candidato ou de Partido políArt. 15. Transitada em julgado a decisão
que declarar a inelegibilidade do candidato,
ver condições de pagá· las.
6co, obedecido o seguinte rito:
_ L- o Corregedor, que terá as mesmas atriser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se
Art. 9" Se o Juiz Eleitoral não apresentar já tiver sido feito, ou declarado nulo o diplobuições do Relator em processos judiciais,
a sentença no prazo do artigo anterior, o pra- ma, se já expedido.
ao despachar a inicial, adotará as seguintes
zo para recurso só começará a corret após
providências:
Árt. 16. Os pfazos a que se referem os
a publicação da mesma por edital, em Car· arts: 3" e seguintes desta Lei Complementar
a) ordenará que se notifique o representório.
tando do conteúdo da petição, entregando·
são ~peremptortos-e-cOntínuos e correm em
se-lhe a segunda via apresentanda pelo repreParágrafO único. OcOrridO a hipótese Secretaria ou Cartório e, a partir da data do
sentante com as cópias dos documentos, a
prevista neste artigo, o Corregedor Regional, encerramento do prazo para registro de canfim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça
de oficio. apurará o motivo do retardamento didatos não se suspendem aos sábados, doampla defesa, juntada de documentos e rol
e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se mingos c feriados.
de testemunQ;:ts, se cabfvel;
·Art. 17. É facultado ao Partido político
for o caso, a <!Plicação da penalidade cabível.
b) detenninará que se suspenda o ato que
ou coligação que requerer o registOO do candideu motivo à representação, quando for releArt. 10. Recebldos os autos na s·ecreta- dato considerado inelegível dar·lhe substituvante o fundamento e do ato impugnado puria do Tribunal Regional Eleitoral, esteS se- to, me;;mo que a decisão passada em julgado
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?a

de~ ,resultar a iqeficiê~cia
me~iída, caso
Seja.julgacJa prpcedente;
t\ in,deferirá desde logo o 'iniéiã.l~ quando
não foJ; çasl) de r~presentaçãO Oti lhe faltar',
algum ,requisito desta Lei Col:nplementar. ·
II -no caso do Corregedor· irideferir a re~
clamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renová-lo pe·
rante o Tribunal, que reso,verá dentro de 24
(vinte e_ quatro) horas;
III- o interessado, quando for atendido
ou ocOrrer demôra, poderá .leyar o fato ao
COJihecjmento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as provi~
dêncais necessárias;
IV ........ feita a notificação, a Secretaria do
Tribunal juntará aos autos cópia autêntica.
do ofíciO endereçado ao representado, bem
comQ_a prova da entrega ou da sua recusa
em aceitá-la ou dar recibO;
V- fiÍldo o praZo da nótifid1ção, com ou
sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (ciq,co) dias
para inquirição eln uma só assentada, de te_s_temunhas arroladas pelo r.epresentante e pelo
representado, até o ináxiJD,o de, 6 (seis) para
cada 1 (um), as quais comparecerão independentemente de intimação;
VI - nos 3 (três) dia:> subseqüentes, o
Corregedor proc_ederá _a t9d~s ,a.s .diligências
que determinar, ~x-offf~io pu JJ. ,requerimento
das partes;
.
.
, .
VII- no prazo da alínea ~!J.t!!r:ior, o Corre~
gedor poderá ouvir terceiios, J,'Cferidos pelas
partes, ou testemunhas, como conhecedores
dos fatos e circunstâncias que possam 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, ordenar o
respectivo depósito ou requesitar cópias;
IX- se o terceiro, sem justa causa, não
exibir o documento, oU i-Ião _comparecer a
Juízo, o Juiz 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 Públiw
co, poderão apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias;
Xl-terminado o prazo para alegações~
os autos serão conclusos áo Corregedor, no
dia imediato, para apresentação de relatório
conclusivo sobre o que houver sido apurado;
XII- o relatório do Corregedor, que será.
assentado em 3 (três) dias, e os autos dare~_
presentação serão encaminhados ao Tribunal
competente, no dia imediato, com-pedido de
inclusão incontinente do feito enipauta, para
julgamento na primeira sessão Subseqüente;

XIII- no Tribunal, o Procurador-Geral
ou Regional Eleitoral terá vista dos a1,1.tos por
48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar
sobre as imputações e conclusões do Relatório;
XIV- julgada procedente a repre.-;enta·
ção, o Tribunal declarará a inelegibilidade
do representado e de quantos hajam contri-

buído_ pará prática:do atÓ, cQ~ÚlandÜ:Jpes'
sanção de inelegibilidade para as eleições a
se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes
à eleição ein que se verifiCou, além da cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do pode,r e~o~ó·
mico e pelo desvio. ou qbuso do poder de
autoridade, determin(\n,do .a, retp.eS,S<f ~9s. autos ao Ministério ~úbliç:o ç:te~tor,aJ, _para ins·
tauração,de proc,essp ,dispipliqar, ~e. f9r '? ca·
so, 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 cópiàs de todo o proCesso ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos
n:o art. 14, §§ 10 e 11 da ConstituiÇão Federal,
e art. 262, inciso IV, do·Código EleitoraL
. Parágrafp único. , •Ü recurso contra a diplomação,, interposto pelo -representante,
não impede a atuação-do.Ministério Público_
no mesmo sentido.
Art. 23. •O Tribunal formará sua convie,
ção pela livre apreciação dos.fatos públicos
e notórios, dos indícios e pressunções e prova
produzida, atendendo para circunstâncias ou
fatos, airida que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse
público de lisura eleitoraL .
Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz
Eleitor~!_ s~rá comp"eteilte· para conhecer e
processar a repieSen,t~ção preVista neSsta Lei
Complementar, exercendo todas as funções
atriblJ.ídas ao CorregedOr-Geral o_u Regional,
constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta
Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função
da Zona Eleítoral, as atribuições deferidas
ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral,
observadaS as normas-do pro.cedimeoto pr~-.
vistas ~esta Lei Co~plementar.
Art. 25. constitui crime eleitoral a ar·
güição de iqe)egibilidade, ou '!- !mpug!la~o
de registro çle,candidato feito,por i~terfer~n-.
cia do poder econômico, desvio ou abuso do
poder de autoridade, deduzida de forma te·
merária ou de manüesta mâ=fé.
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos,_ e multa de 20 (vi.nte) a ~O (ciriqüenta
vezeS Q-valor do .BóõU~; dO TesourO Nadon-al
-BTN e, no caso de -sua exiíiiÇão, de título
· ·
público que-o substitua.
Art. 26. Os prazos de desincompatibili·
zaçãO preVistoS nesta -Lei qllé já estlveiem
ultrapassados na data de sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a
publiCação desta Lei.
Art. 27. Esta .Lei Complementar entra
em vigof na data de sua publicação~
Art. 28. Revogam-se a Lei COinplemen·
tar n" 5, de 29 de abril de: 1970 e as demais
disposições em -contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~Em Oiscussão a redação final~ (Pausa.)
Não haveodoq uem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senádoresque estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
_
A matéria vai à- Câmara dos Deputados.
- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os demais itens da pauta fi-cam com a
apreciação adiada em virtude do término do
prazo regimental da sessão.
.
São os seg11intes os itens adiados:
. ., .:.:. 3' _:_

PROJETO DE RESOLUÇÃO
.
W 15, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
Projeto de Resolução no 15, de 1990, de auto·
ria do Senador Ney Maranhão, que autoriza
a instalação, nas tlei)endências do Senado Federal, de gabinete do ~íder do Governo, e
dá outras providências. (Dependendo de pa·
receres.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-

, vo

N'' 56. DE I 989
·(Incluído em Ordem .do Dia nos termos
do art. 3"76. e, do Regin'Iento Interno)Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n",56, de 1989 (n" 53/89,
na Câmara dos Depútados), que aprova o
texto da Convenção _n:"139, da Organização
Internacional do Trabalho - OlT, sobre a
Prê:VehÇ_ão e.o COntrole çl.e Risços_ Profissio·
nais· éausados pelàs substâncias oú agentes
cahcetfgenos, tendo
'PARECER faforável, proferido em plená·
rio, da Com"issãõ. -- .
·- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATI·

vo

N'' 57. DE I989
(Incluído _em.· Ordem do Dia nos termoS
do art. 376, e, do Regimento Interno)
DiscuSsão, em tÜrno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 57. de 1989 (nH 40/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
teXto do Acordo Constitutivo da Fatuidade
Latino-AmeriCana -de CiêncTãs 'Sociãis .....:...FI~éso. (Dependendo de pãi-ecú:)

-6REQUERIMENTO N•67.:r)E !990
Votação, em turno único, do Requerimento n''67, de 1990, do Senador Alexandre Costa, solicitando a retirada, em caráter defini·
tivo, do Projeto de Resolução n" 14, de 1990,
de sua autoria e de outros Senhores Senadores, que autoriza a instalaçãO nas dependências do Senado Federal de gabinete, do V ice·
Pre.sídente da República e dá outras provi·
d~ncias.

.

-7~-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI·
TUIÇÃO
N·· 3, DE 1989
Votação, em primeiro turno, dà Proposta
de Emenda à ConstituiçãO·n~>'-3, de_1989, de
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autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constifuição FederaL
-8.- ..

PRO:POSTA DE EMENDA À CÓNSTITUIÇÂO
N'4, DE 1989

de março de 1971. nos termos do que dispõe
o art. 52, InciSo X~~ Cçms9tuição.
-13-

PROJETO DE LEI DO DF
· ~ N' 10, DE 1990

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. s~ do Ato das Dispõsições Constitu·
clonais Trânsitórias.

Discussão, "enl tUrno úriico, do Projeto de
Lei do DF ·n~· 10, de 1990, de iniciativa ~o
GQvetnador _do DistritO PeCierãl, -que dispOe
sobre o aproveitámentO,'no Distrito Federal,
de servidores requisitados e dá outras provi~
dências; tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 70, de
1990, dâ Comissão
..:.: do Distrito Federal.

.-,- 9Redação Final

PRO,ETO DE LEl DO.DF N• 14. DE 1990

PROJETO DE LEI Dú SENADO
N• !21, DE !989
.
Óiscussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu parecer n" 63. de 1990), do Projeto de
Lei do Senado no 121. de 1989, de autoria
do Senador António Luiz Maya, que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. 59, XXIX da Constituiçao:
-10-

Redação Final

PROJETO DE LEI DO DF·
N• 94, DE 1989
Discussão, em turno. ú~íCo, da RedaçãO
Final (ofÚecidaa-pela Comissão Diretorá erD
seu Parecer n9 60, de 1990), do Projeto de
Lei do DF o" 94-, de 1989, de ioiciativá da
Comissão do DistritO Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação da Escola
Técnkã" Regional do Gama (Re&i~ro- Admi·
nístrativa II).
-11Redação Final

. PROJETO DE LEI DO DF
W97, DE 1989
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Pare_cer Q." 61, de 1990), do Projeto de
Lei do DF n9 97, de 1989, de iriicíativa da;
Comissão do Distrífõ Federal (apresentado
por sugestão da Deputada Maria de Lourdc;~
Abadia), que cria, no Governo do Distrito
Federal, um grupo de trabalho para redefinir
as regiões administrativas do Distrito Federal.

- 12Redaçào Final

P/l.QJETO DE RESOLUÇÃO
N•!, DE 1990
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão Diretora eni
~eu Parecer n? 62,-de 1990), do Projeto de
Resol~ção n\' 1, de 1990, de iniciativa da Co·
missã9 de Consti,J.içâo, Justiça e Cidadania,
que suspende de a' rdo com a decisão proferida pe1o Supremo Tribunal Federal, em
. Acórdão de 19 ,de novembro de 1987, a execu·
ção do art. 8~ do pecreto n~ 68.419, de 25

-14DiscussãO, em turno IÍJlico, do Projeto de
Lei do DF no 14_, de 1990, de inicicüiva do
Govern?dor do Distrito Federal, que dispõe
sobre o aproveitamento de servidores na Car·
reira- Administração Pública do Distrito Federal,criada pela pela Lei n" 51, de 13 de
novembro de 1989, e dá outJ;as providências,
tendo..
PARECER sob no 72, de 1990, da Comis-são
- do -Uistl-Tto Federal, favorável, com
emenda que apresenta de n'1 1·DF.
-iS-

PROPOSTA DE EMENDA A'éONSTITUIÇÃO .
N• 5, DE !989
(Incluída em Ordem do Dia nos termo_s
do ari:. 358 do Regimento Interno)_
·Dispõe sobre a reinuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
-16-

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTI~TUlÇÃO

N" 6, DE !989
(Ihclufda -ein Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Intemo)
Acrescenta artigo ao texto constitucional
prevendo a criação e-definüido a competência
do Conselho Nacional de Remuneração Pública.

O SR. PRESIDENTE (Nel~on Carneiro J
- Igualmente. fica adiada .a vqtação do Re·
querimeDto nu 82, de 1990, de urgência, lido
no Expediente da p~esente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão a rea.Uzar:se dentro de poucos instantes.
Ó SR. PRESIDÉNTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar. vou encerrar
a presente sessão designando para a sessão
ordinária de amanhã, âs 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Sexta-feira 27 1577

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" iS, de 1990, de autoria do Sena-·
dor Ney Maranhã_o, que autoriza a instalação
nas dependênéias do Senado Federal, de ga·
binete do Líder do Governo,_ e dá outras pro~
vidências. (O:ependendo de pare"ceres.)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 57, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do- art. 376, e,, do Regimento Interno) '
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 57, de 1989 (n'' 40/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Constitutivo da Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais Flacso. (Dependendo de parecer.)

-3PROJETO DE
.. DECRETO
VO
.LEGISLATI...
Ni 58, J)E i 989
(Incluído,_ em Ordem do bia nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
Discurssão". turno único, do Projeto de De·
creto Legislativo n" 58, de 1989 (n" 98/89,
na Câmara dos Deputado:.), que aprova o
texto do Acordo Comercial assinado entre
d Góverrio da"RepUblka Federativa do Brasil
e o Govern-o âa República do Zimbábue, em
Harare, em zo· de junho de 1988. (Dependendo de parecer.) ·

-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu
Parecer rr' 63, de 1990). do Projeto de Lei
do"Senado n" 121, de 1989, de autoria dQ
Senador Antonio Luiz Maya, que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. 5\', XXIX da Constituição.
-5Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretorã em seu
Parecer n" 60, de 1990), do Projeto de Lei
do DF n" 94, de 1989, de iniciativa da Comissão do I?istrito federal (apreSentado por su·
gestão do Deputado FranciscCl Carneiro),
que dispõe sobre a criação da E!.cola Técnica
Regional do Gama (Região Administrativa
II).

-6Discussão, em tUrno único, da redação fin·al (oferecida pela Comissão Diretora em seu
Parecer n~ 61, de 1990), do Pwjeto de Lei
do DF n~· 97, de 1989, de iniciativa da Comissâo do Distrito F6.deral (apresentado por su·
gestão da Deputada ~aria de Lo_urc_!es Aba·
dia), que cria, "no Governo do Distrito Federal, um grupo de trabalho para redefinir as
Regiões Administrativas do Distrito Federal.

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• !5, DE 1990
(Em regime' de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

-7Disçr,.r.ssão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretoraem seu
Parecer n~ 62, de 1990), de iniciativa da Co·
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missão de Constituição, Justiça e Cidadªnia,

que suspende de acordo com a deci,s.ão·proferida pelo Supremo Tribunal Féderal, em
-acórdão de 19 de novem])ro-ae -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 CQostituição.

-8Discussão, em turno únicó, do PrOjeto de

Lei do DF n" 10. de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre o aproveitamento, no Distrito Federal,

de_ servidores requisitados, e dá outra<; providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, >Ob n" 70, de
1990, da Comissão
·
- do Distrito Federal.

-9Discussão, em--turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 14, de 1990, de iniciativa dO
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre o aproveitamento de servidores na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criada pela Lei n" 51. de 13 de novembro de 1989, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 72, de 1990, da ~Co
missão
- do Distrito Federal, favorável, Com
emenda que apresenta de n " !~DF.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sf!ssão 4s 19 horas e 2
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELD SR. HUMBERTO LUCENA NA
SESSÃO DE 24-4-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, S~E,
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Pronuncia o. seguinte _discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, passado já um
mês da implementação das medidas relativas
ao chamado Plano Collor, sinto necessidade
de apresentar aqui alguns questionamentos.
derivados da enorme preocupação da sacie·
dade brasileira, em face dos desdobramentos
s6cio~económicos negativos que- se descorti-

nam.
Devo reiterar, nesta Oportunidade, que em
nenhum momento deixei passar despercebidos aspectos reconhecidamente positivos do
referido Plano de Estabilização Económica.
Pontos que sempre- fizeram parte do programa do PMDB e, bem assim, dos demais parti·
dos que se consideram pertencentes ao campo progressista de nossa sociedade.
Refiro-me, obviamente, a medidas de cunho nitidamente saudável, como sejam, a ri·
gorosa tributação de ganhos de capital; a cor·
reta extinção dos títUlos ao portador e a exi~
gência de que cheques, com valores acima
de cem (100) BTNs sejam nominativos. Medidas essas que seguramente deverão evitar
o enriquecirilento clandestino, .a corrupção

ativa e pàssiva na administração pública.·
além da sonegação fiscal.
Não deixei, ademais, de apreciar positiva·
mente, embora tecendo algumas ponderações restritivaS, a-decisão governamental de·
implementar rigorosa redução nos gastos pú·
blicos, com vistas à contenção do enorme dé·
ficit público do País, através de ar~plas refor·ffias adrri1nistrativa e patrimonial, esta por
meio do estabelecimento dos processos da
desestatização e privatizaçãO de nossa econo·
mia.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pontos críterios negativos que já se
avultavam no momento da edição das medi·
das provisórias componentes do Grande Pacote qtie o Executivo enviou para a aprecía~
ção do Congresso em 16 de março último.
Em primeiro tu_gar, causou-me terrível
apreensão o -grau de autOritarismo com que
as medidas foram apresentadas à Nação.
De certo, não pretendo eludir o fato de
que a eminente explosão híperinflacionária,
com o seu séquito de mazelas, estava a exigir
ações de ouSadia e de dureza inevitáveis nas
áreas monetá.l'ia e fiscal. Impunha-se a impe·
riosa nec.essidade do .sigilo e de que se apres·
sa~e o Passo, logo nos primeiros albores do
Jiovo Governo, para conter..ge a abusiva si:
tuação, eXpressa na enlouquecida "ciranda''
financeira, ·a refletir ein" sua dinâmica o total
descontrole.e a falência das finanças públicas,
c.om a deterioraçãO" quase completa da moeda
nacíonal. Não há, repito. em sã consciência,
quem se anime a esconder a necessidade de
fortes medidas para deter esse processo. _
Porém, há, como disse, pontos que não
podem ser deixados ao largo dos comentários
críticos. Por exemplo, não nos parece ter sido
de indefectível necessidade que as já citadas
medidas referentes a desestatização e priva ti~
_.ação, bem como" as que compõem a reforma
administrativa, tivessem· de ser implementa·
das através de medidas provisórias. No meu
entender, muito mais. importante para o pro~
cesso democrático iêtia sido o debate amplo
e cuidadoso sobre esses temas, envolvendo
o Congresso Nacional c a sociedade civil.
Também merece críticas a forma autoritária
com que o Executivo negligenciou vários as·
pe.ctas constitucionais na elabQração das Me·
_g._idas _provisórias componentes do Plano de
Estabilização.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Sena'do·
r.es, hoje, se e.sboçã um horizonte preOCI:l·
pante para nossa economia, com a perspecw
tiva de uma_ r~ess;;\o económiça, _que (?Ode,
em sua agudização, ·J~_var-nos a uma situação
·
pior ainda. que é a depressão.
Seria esse o inevítávet preço? Para conter~
mos e eliminarmos o mal inflacionário, tería~
mos de promover uma situação ecÓnômica
tão negativa?

· O fato -de ·estarmos hoje com uma inflação
supostamente em nível zero, -dêcçrre, na vérdade, da retirada de circulação do grande
volume dos meios de pagamento, o que 'cau·
sou fortí~sima redução dãs ·transações. Por·
tanto, não há atõ.da como considerar termi.:.
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nada a fase de cqntenção da espiral inflacionária, e .significa que (y Govérno,-atravéS do
Banco Central, terá de cuidar, com extrema
sensibilidade, da reinjeção de recursos na
economia. Trata·se_, çQID.Q se_observa, de uma
operação extremamente. complexa e meJin:
dr o~.
Esta talvez seja a razão por que os técnicos
do Governo vêm mantendo uma rígida çostura, tanto no s~ruffio.~qe não "abrir torneiras"
de ftquidez, Ql!~ahto de rejeitar o perigo do
processo recessiVb..agud'?, a que parecem estar conduzindo nossa economia.
Mas os fatos aillals da realidade económic-a
nacional, prinCipãimente no que· respeita o
seu lado real, estão a indicar claramente para
o que se alertou desde o início do Plano:
o -chamado enxugamento de liquidez havia
sido excessivo e 'íridisáiiniriado e a possibi·
!idade de se proceder a uma recêssãQ e!!onômica para além do aceitável era algo concreto.
Há poucos dias, a própria Ministra da Eco·
no_mia afirmou, em entrevistas à imprensa,
esperar que o m~mento recessivo não veOha
a ultrapassar Q per(odo de trés meses, significando que a consCiência do proCesso de redu·
ção. da ~tivídade económica integra o esquema de risco calculado do Governo, Espera~
mos que saibam e possam ·mesmo imp~dir
a morte do doente, após a administração de
. , ··tão forte remédio;. .
Pqrém, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
após trínta dias da implantação do PlanO Co· _
llot, ~ grande preocupação se volta para .o
atraso na reordenação das atividades f!:Conôrhicas. O corte abrupto'e abrangente da liqui- ··
dez afetou de modo diferente os vários seg·
{nentos da economh~. _Aqu~Ias 1,1.tividades vin· ·
culadas à produção de bens essenciais e de
consumo ge'neratizado, ml!ito embora sua natural capacidade de gerar cruzeiros esteja ain·
da preservada; sentem-se fortemente afeta·
das pelo não~reestabelecimento dos parâmetros da distribuição intercapitalista da renda,
ou seja, o fluxo entre comércio, indústrias
intermediárias e indústrias -~q.ais. Já .os pro·
dutores de beQsd~ capital e de benS de çonsl!mo duráveis se encontram c.dm' um.- D.úmero
-redllzido de pedidos" ém cárteira
:consê."
Lqü_entemente; reduzem sua proâuÇão ou rries:
m.o a suspendem, vez qúe dependem de pou. pança préviã oU de sistemaS de interinediaç~9
financeira ágeis, 9 que é inexistebte"o"u insuTI·
ciente neste momento.
Daí que esses 30 dias do Pfano foram marcados por férias e licenças Coletivas, redução
de jornadas de trabalho, com diminUição de
salários e demissões de trabal.hadores.

e,

O Sr. João Menezes - Permite V. E r um
aparte?
-.--,
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer. ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. JoãO Menezes- Senador Humberto
Lucena, quero," em primeiro lug3.r, parabe~
nizar V. Ex•, que faz um diScursO interessante
·é procura examinar as vária·s Tâci:tas·do Pla·
no. NãO concórdo com as premissa~. sobre-
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tudo com aquelas que consideram autoritárias as medidas to.rnadas pelo Presidente da
República; são medidas acobertadas pela
ConstituiçãO, dentro dos termos con$titucionais. discutidas amplamente pelo Congresso
Nacional. Houve Medida Provisória à qual
se apresentaram mais de mil emendas. Onde
está o autoritarismo? Se as emendas passaram ou foram rejeitadas, não é da alçada
do Presidente da República e, sim, da posição

tomada pelo Congresso Nacional. Não existe,
portanto, esse autoritarismo. Qoanto à parte
financeira a que, V.- Ex• se refere, houve um
sentido de contençáo__ e pode haver_um início

de recessão. Ma.s, a impressão que se tem
é de que o Pais retorna à sua normalidade;
os bares e restaurantes· estão cheios; Paulo
McCartney fez um espetáculo para milhares
de pessoas, o que prova que a população está
entrando no·rltmo normal. Quanto às forças
produtivas, são necessárias algumas provi~
dências. Mas, mesmo assim, aS forças produtivas já começam a deslanchar. Há pouco
tempo, o Presidente da Fiesp deu uma entre~
vista, dizendo que a indústria brasileira já
começava a "entrar no caminho normal". To·
das essas coisas não poderiam deixar de haver
para que pudessem ocorrer os fatos aludidos
por V. Ex~ no começo do discurso. Encontrávamo-nos em situação difícil, com um desre·
gramento inflacionário, além de situação de
desordem económica, financeira e sociaL
Portanto, esses fatos todos precisavam ser
examinados. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada por V. Ex•. de aparteá-lo,
e também felicitá-lo pela maneira como está
analisando o Plano, pelo menos como acha
que entende, embora não concorde com as
suas premissas e conclusões. Muito obrigado
a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a intervenção de V. Ex:', nobre Senador
João Menezes_Tenho a dizer, quanto ao au·
toritaii.smo do Plano, que a mim me parece,
salvo melhor jufzo, que qualquer dos candidatos a Presidente da República que tivesse
sido eleito, diante da situação em que se encontrava o País, numa crise econômico~fina·
ceira, sem precedentes, na sua História, teria,
realmente, que encaminhar, ao Congresso
Nacional, um plano bem concebido e coe·
rente de estabilização económica-, com vistas
ao combate sistemático e eficaz ã inflação,
que estava devorando todos os valores de
nossa Pátria e_, bem assim, à retomada do
crescimento económico.
Mas, também, acho que para um Presidente da República, que logo ao assumir
anunciou o seu propó!>ito de fazer um Governo de união nacional - e eu até disse,
na ocasião, que deveria ser um governo não
de união, ntas de unidade nacional, porque
um governo de união tendia a suprimir a oposição_, indispensável num regime democrático
-,o certo seria ter tentado pacto con~ensuat
entre o seu Governo e os Partidos polfticos,
as lideranças dos empresários e dos trabalhadores. para que se pudesse, então, lançar um
Plano arrojado, para a solução dos graves

problemas económicos e financeiros que âfe·
tam a Nação, Daí por que entendi que o Plano
teve um caráter de imposição,
Sobre a sua opinião de que não há qualquer
eiva de inconstitucionalidade nas Medidas
Provisórias, nobre Senador, está inteiramen·
te em divergência com as opiniões abalizadas
dos mais ilustres juristas pátrios e, inclusive,
da Ordem dos Advogados do Brasil, através
do seu Conselho FederaL
O Sr. João Meneies- Emiriente SenadQr,
não disse iSso; o que eu disse foi que as
Medidas Provisórias são_ acobertadas pela
Constituição.

eu
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em Deus e confio em que o próprio Presi·
dente da República, através de sua Ministra
da Economia, tome medidas indispensáveis
e urgentes para que tal situação não se amplie
- é a grave recessão que aí está~ A indústria
de São Paulo, de modo geral, está paralisada,
tanto que, quase diariamente, a Sr" Ministra
da Economia baixa portarias para assegurar
novos recursos, como, por exemplo, aconteceu nos casos das indústrias automobilística
e·da construção civil, o que não representa.·
senão, no próprio dizer de S. Ex~, um simples
copo d'água para matar um pouco a sede
de recursos desses dois importantes setores
da economia.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•
me permita responder-lhe! É claro que nin·
guéin discute que o Congresso Nacional...

O Sr. Afonso Sancho -Permite-me um
aparte, nobre Senador?

O Sr. João Menezes- Foi isso o que afirmei.

aparte, nobre Senador? _

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não lhe
estoU conce<!_é!JdO novo aparte.
Realme'nte, o Congresso Nacional aprovou, mas não_ e isso que vai cofocar por terra
a alegação de sua inconstitucionalidade.
No que tange, por exemplo, à Medida Provisória que dispõe sobrl.:! a reforma monetária, é óbvio que o confisco ou a expropriação que ela fez é~ flagrantemente, inconstitudonaL Trata·se, no caso, de empréstimo
compulsório disfarçado, adotado pelo Chefe
da Nação. E se, amanhã. houver qualquer
recurso ao Supremo Tribunal Federal, colo·
cando esse problema, a nossa alta Corte de
Justiça poderá declarar essa inconstituciona- Jidade.
Daí por que_o próprio Presidente Fernando
Cõllor teve o cuidado de baixar outra Medida
Provisória, proibindo a concessão de qual·
quer liminwem-ação cautelar ou em mandato
de segurança.
Ora, se o Senhor Presidente da República.
não tivesse as suas dúvidas, não teria assinado
essa Medida que, aliás, foi reedi(ada por Sua
Excelência, porque a primeira não chegou
a ser·apresentad? pelo Congresso Nacional.
Portan~o. está mais do que comprovado
que há muitos pontos inconstitucionais nesse
Plano. Um outro deles está na Medida Provi·
sória sObre leilão de dívidas, que também
nãO chegou 11 ser votada pelo Congresso Nacional. O parecer era pela sua inconstitucio~
nalídade, e, assim, foi reeditada pelo Senhor
Presidente da Repúb1i~a,
A. respeito de outras considerações que V.
Ex• faz sobre o perigo -ou não de recessão
e de depressão, afirmando que as forças produtivas estão absorvendo tranqüílamente o
plano e que a população está satisfeita, ao
assistir, inclusive, no Maracanã, ao show de
Paulo McCartney, acho, nobre Senador, que
há muito de fantasia nas palavras de V. Ex'.
pois a realidade é outra.

O Sr. Alexandre Costa -

Permite-me um

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o
nobre Senador Afonso Sanches e, em seguida, V. Ex'. nobre-Senador Alexandre Costa.

O Sr. Afonso Sancho-- Queria congratular-me com V. Ex' por esse pronunciamento.
Só entendo que ele deveria ter sido bem ante·
cipado, deveria ter sldo feito no dia 15 de
março, porque, ilãqUele dia, a situação es:ta~
va, realmente, preocupante. Estávamos com
uma situação de 100% de inflação sem vis·
lumbrar como a derrubaríamos. Esta, a _grande preocupação. Agora V. Ex' falar que a
situação é negativa. ela é profundamente po·
sitiva. Ainda há pouco, V, Er falou nas in·
dústrias de São Paulo; pois são as indústias
de São Paulo que recomeçaram a tomar o
desenvolvimento com apenas 30 dias do plano, um plano que encontrou o País como
uma casa velha, quase caindo. Penso que devemos ser mais atua.liiados com essa situação
e verificar que essa questão de inconstitucio·
nalidade é muito relativa, V. E~ também
falou em recorrer-se. ao Tribunal. Recorreu·
se ao Tribunal e o resultado foi 7 a 2, no
caso da Medida Provisória que trata das Iimi·
nares. Penso que, para 30 dias de plano, a
situação está sublime.__pevemos aplaudir, e
não criticar, porque tudo está clareando. E
digo mais: dentro de 90 dias, não existirá
mais desemprego no País, porque a torneira
está sendo aberta de acordo com a necessidade, Veja V. Ex•: a ind6stria pesada, esta
semana, vai passar a receber meios diretos
de financiamentos; a indústria de construção
civil, hoje, tem poucas reclamações a fazer.
Então, vamos ser justos e 'feó:::iiihecer que
o que tínhamos no dia 1.5 de março --que
era justamente essa situação preocupante a
que V. Ex• se refere - era muito diferente
do que temos hoje! Muito obrigado.

a realidade, o_s jorriais estão aí!

O SR. HUMBÊRTO LUCENA - Em pri·
meiro lugar. não poderia falar no dia 15 de
março, porque a palavra estava com o Presi·
dente da República ao se empossar no Con~
gresso NacionaL V.-Ex' cometeu um equí·
voco.

O SR. HUMBERTO LUCENA - A realidade é outra; o que temos. no País - e espero

·Ex~ outro aparie: não me equivoco porque,

O Sr. João Menezes -

Fantasia, não; é

O Sr. Afonso Sancho -

Permite-me V.
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no dia 15 de março. quand()o- Pfesident,.e'
1
Fernando Collor_ de Mello assumi!l o Oovd~ •

no. a situação era prc<?~up~n.t~;.hp];, já p~~~

é mais preocupante, porque está tto caminho
···
..- _.
certo, na estr_ada lârga... · ·_
. ·'_,i' .. '
j_J
O SR; HUMBERTO LUCENA - V. Ex••
já deu o seu aparte; permita-me comentá-lo!
V. Ex• afirmou que eu deveria ter feito
este diSCIJ.I'SO, no dia 15 de março último:
Estou.·arzeooo que seria impossível que o ti---

te.s.e d_Q éX-"PréSidente Raul Alfons(n. Praza
aos céus ~UC' i'stà·não 'acOnteça Cortosco, Por~ue esfaln_OS Se'n1J)re 'rtfuito' Sujeitos-, infeliz·
mente, a6 t:hatti.atlo ·:~Jeito orloff", não apenas no plano polítíco-inStifucional, mas üuitbém no econórilito.
&pefO que-os resultados do Plano Collor
sejam difeienres, mas tenho toda a razão para
me preocupar;-sobretudo diante dessa reportagem da FoJha de S. Paulo, órgão de imprensa absolutamente insuspeito, que, na carilpa_!lha presídendal, deu apoio .:......-não digo aberto, mas um' apoio·simPátloo-- â candidatura
do atual Presi~ente da Repú~Hca.
Além desses- aspect9s do Plano Menem a
que já ·m-e referi, ·a Folha' puliiicou· tambem·
todo~ os percentuais do processo recessivo
no setor industrial da Argentina.
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que a inflação foi zero.~ p'oss·arrl pagar o reaaluguéis e das prestações da casa
própri'a aos agentes" do SiS(ehla Financeiro
da Habitação!
'

juste~ dos

O&. Maurício -Co~rê~ __:_: p~;~ite-me v .

Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA
nobre Senador Maur(cio Corrêa.

Pai~

nã9,

O Sr. Maurício Corrêa- Eminente Senador Humberto Lucena, V. Ex• fala com a
lado, V. Ex.• não ouviU o iriício ·do meu pro-'•
bagagem. de ter sido Parlamentar durante
nunciari1CntO; quando declarei que o P}ano.~
mu_it_o~ ªqo~; repreS~núindo bfàva Pafaíba,
tinha aspectos positivb$. E realcei, mais uniài
teqt a experiência de ter presidido esta Casa,
vez, os que estão de acoi'do até com o progra~
inclusive aumentada com as responsabilidade
ma _do _meu Partido, corno~ ·por exemplo, ·a
de presidir o Congresso NaCional; fala, por
taxação dos bens de_ capital, a supressão dos,
conseguinte, com o peso de seu passado e
títulos ao portador, o alongamento do perfil
não traz aquele maniqueísmo, aquelas conceO Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. EX'
da dívída interna etc. Mas declarei tambémpões e pressupostos por se colocar numa sique a· Piano tínha aspectos negativos; rtã"Õ" um aparte?
tuação antagónica, neste ·rrwrilento; fala coafirmei que a situação era negari~a; referi-me'
O SR .. lllJMBERTOl.UCENA - Agora,
mo homem público e respeito a· sua palavra.
aos aspectos negativos_. A questão é que àl_- concedo aparte ao nobre SenadOr Alexandre
Eu me permitiria· apenas, dentro do teor de
guns Parlamentares - não diria V. Ex' ---Costa;.de~ois, o~vi:ei
Ex~ se;u disc1;1r:so, eD.focar aquilo que V._ EX" ~alou
mais cheg:Jdos ao Governo só querem·qüe'
sobre a medida provisóríã.' Na verdade, 6
salientemos os aspectos positivos.
O Sr. Alex:andre t:Osta :.._Nobre Senador
Presidente da República -teril-se valido, oom
Entretanto .• estamos no plenário do Sena-' Humberto-LUcena, vejo que V. Ex• .se aproexuberância, desse instituto. A Medida Prodo e temos a obrigação de discutir tantô Qiii fundou
eStUdos da econOmia brasileira,
visória ·veio do Direito italiano e está em fase
aspectos positivos OOmo'os negativos.
-~tão impõrtS:ntC -é o discurso que pronuncia
de adaptação ã nossa vida jurídica, inclusive
Não sou tão otimista. V. Ex• diz que a
neste momento. Qu_ando pedi o aparte, V.
â nossa vida econômica, em virtude dos refleatual situação é ... sublime.". Se -V. Ex• sair
Ex~_fala..~a..justamente qa inflação~ se referia
xos_ que produz. Quero solidarizar-me cpm
por a'í, faze rido uma pesquisa entre os dese-m~ · à inflação zero. Ora, o Dieese, que é_ um
V. Ex\ porque a Medida Provisória passou
pregados, entre os milhares e milhares de· órgão muito acreditado no País, pelo menos
a ser, hoje, um dos instrumento~ mais difíceis
desempregados- não só em Brasfiia, porque: para mini., dii: que a Inflação é de 24,2%.
para a vida brasileira. Porque, se de um lado,
Brasília tem uijfa pequena população, mas' A Dr' Zélia diz que a inflação é zero, e V.
quando nós concebemosa colocação da _Menos grandes centros industriais como ~io- de 1 E~ repetiu: inflação zero. Então, fiquei nudida Provisória no texto constitucional, é por~
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte etc. - ,
ma -dúvida muito grande._- Só_ V._Ex·, que fez
que não havia mais condições de ressuscihá de verificar que se está antecipando deesse estudo mais aprofundado_, pod~rá dprtarmos o decreto-lei, de triste memória.
mais nessa satisfação esfuziante, ·ao fe:.tejar
rm:: __explicação dessa disparidade entre as in- Aqui, estou ao lado de dois eminentes profero sucesso ·do Plano.
· formações.
rores,- Presidente Humberto Lucena - V.
Até peço a Deus que isso aconteça, nobr((
Ex• o foi e será~ para mim, sempre: o ~ande
O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja
mestre Afonso Arinos, e o Prof. Edgar d~
Senador. Sou brasileirO_como V. Ex•, sou. bem, nobre Senador Alexandre Costa, quan·
um patriota como V. Ex• Acima das nossas do me referi à inflação zer:o, foi com uma
l\.fatta Machado, de quem tive a felicidade
divergências partidárias e ideológicas, vejo_ ponta de ironia, porque, na verdade, se V.
de ser _aluno,_que foi o meu mestre de Teoria
Geral dõ.ÊStado. D'ele, aprendi a (ornl.aÇão
o Brasil. Não fazemos oposição ao País; fazé~
Ex~ reler meu pronunciamento, há de verimos oposição ao GoVe_rDQ, .uma oposição fir-' ficar que não fiz afírrilação peremptória nesse
do Estado, passando por toda aquela interme. corajosa e altiva.
pretação tribal do Código de Humarabi, até
sentido, nem poderia fazê-lo, até por que esse constituir com a Declaração dos Direitos
E não sou tão otimista quanto V. Ex•, inclu- tou t&mbém com a mesma dúvida de V. Ex·
1o Homem, da Revolução Francesa, e, antes,
Num outro pronunciamento no Senado,
sive, por uma razão: a Folha de S. Paulo,
::om a formação dos_ treze_Estados norte-amew
abordarei, mais aprci'fuõ(fitdaniente-,- esse
há poucos dias, fez uma reportagem direta
ricanos. Do Prof. AfonSo ArinOs, V. -Ex~ saw
ponto, mas desde logo coloco, perante V.
de Buenos Aires, levantando to_do o desempenho do Plano Menem, que, por incríVel Ex~ e o Senado, uma questão que me parece· be a sua capacitação em matéria de Direito
ConstitucionaL Eu aprendi que se deveresmuito ç_omplicada, a esse respeito. Além des·
que pareça, é mais ou menos como o nosSo.
peitar a Constituição, que estamos tentando
sa séria divergência entre a Ministra da EcoO atual Presidente da Argentina, que, logo
constrUir o Verdadeiro Estado de direito denomia e o Dieese -~que, inclusive, hoje,
ao assumir, encontrou uma inflação mensal
mocrático. Não quero censurar ·a Presidente
estaria reunindo sua Diretoria para processar
da ordem de 150% ao més, também confi~cou
dã República pela remessa das Medidas Protodas as reservas monetárias das pessoas físi · a Ministra Zélia Cardoso, sob o argumento
visórias, mas quero consentir com V. Ex• na
de que S. Ex• teria injUriado a entidade, ao
case jurídicas, dando-lhes, em contrapartida,
sua preocupação de achar que a Medida Probónus do Tesouro Nacional; além disso.• de-. dizer que estaria manipulando os índices de
visória está sendo usada de forma abusiva,
iilflação -_coloco, também, o seguinte raciomitiu ·cerca de 100 a 200 mil funcionários
na medida em que nós sabemos qUe aqueles
e lançou-se num processo- e ainda está con· cínio: coriió s~ pode explicar que a inflação
pressupostos do art. 62, vale dizer, a urgência
tenha_ sido zero e, ao mesmo tempo, o Gotinuando- de desestatização, que alcançou
e a relevância, não estão sendo mensurados_
verno -_que não permitiu reajuste salarial
até as empresa<; telefônicas e, se não me engapelo Presidente da República. Quero fazer
no, os_Correios e Telégrafo~. Apesar dissQ em abril, justamente por isso -baixe portaconstar do pronunciamento de V. Er uma
rias estabelecendo os parâmetros para reatudo, a inflação, na Argentina, no primeiro
juste qosal_llgué_is, _em 45%, e o reajuste das ·estatística que est_á em minhas mãos. Até agomês, zerou; no segundo mês, zeroq_; no terceira, aprovamos 20 Medidas Provisórias, forani
prestações da. casa próprfa em qUase 83_%?
ro, zerou; depois, começou a subir para 2,
reeditadas 4, foram regogãdas 4, e eStão em
. Ora, são d~is pesos e duas medidas. Eu
3. 5, 10. 15, 20 e. atualmente. está em 100%-.
apreciação outras. Ora, se o Presiden_te d;;~.
E, agOrã. já se fala em golpe de Estado ou não vejo como os assalariados, que não tiveram oS seus salârios reajustados em abril, por- . República continuar a delas se valer, nós,
na adoção do parlamentarismo, que seria a

vesse pronunciado naquela data. Por outrO·
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do Congresso Nacional~ não vamos fazer mais

nada a nãoser apreciá_-las. Esse é um instituto
quefoi ínserido na Constituição para ser usado dentro dos critérios e parâmetros da necessidade, da urgência e da relevância, Quero

cumprimentar V. Ext pelo extraordinário
pronunciamento. Eu disse que V. Ex~ não
está fazendo um discurso maniqueísta, V. Ex•
está examinando a economia brasileira, e nós

estamos presenciando o que está acontecendo. Dir-se-á que o Governo- é detentor de

um mecanismo capaz de fazer irrigar a economia brasileira, mas o que nós sentimos é que,

só aqui em Bras!lia, milhares de servidores
públicos foram dispensados. Nós estamos
vendo que, em côntrapartida, o Governbo
determina que ~dnicíativa Privada não pode
demitir seus empregados, sob pena de ter
que se submeter à devassa prometida pelo
Sr. Romeu Tuma. Em função disso, nobre
Senador, quero solidarizar-me com V. EX",
por esse pronunciamento, e·, di:i.(Jui, fazer a
minha advertência: sempre fuf cOntrário a isSo e sinto necessidade imperiosa de uma reforma contitu_CiOnaf, sobretudo para colocar
o dedo nessa Medida Provisória. Nós não
faremos mais nada, durante este ano, inclusive com as eleições_ do dia 3 de outubro,
senão examinar Medidas Provisórias do Prente, com que nós temos que nos preocupar.
Portanto, urge, nós Parlamentares~ em defesa de nossas prerrogativas, que estão sendo
usurpadas, como V. E~ sali~ntou, a medidas
inconstitucionais. E o Supremo Tribunal Federal se comporta, em muitos casos, e V.
EX' sabe disso, como uma Corte pOlítica,
que interpreta a situação e a tensão que nós
vivemos. Em decorrência disso, não decide
com o rigor da interpretação da lei, mesmo
porque é uma Corte poHtica como já salíentava Rui Barbosa. Em razão disso, Sr. Senador Humberto Lucena, com os meus aplausos.
ao seu pronunciamento, (a!J-ÇO aqui ã- _açlvertência: nós temos a obrigação, senão de modificar o texto constitucional, pelO menos votarmos uma nova resolução revogando a Resolução n" 1, que orienta, que conceitua a forma
da tramitação da medida provisória, para que
haja parâmetros sobre <l tramitação de medidas provisória no COngresso. Do cOJ]trário,
será isto que está acOntecendo até agora: não
votamos nada a não ser medida provisória,
durante esta sess-ão legislativa. Impõe-se,
portanto, que o seu pronunciamento seja interpretado com o rigor e a _seriedade com
que V. Ex~ está usando da palavra. Meus
cumprímentas.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço·a V. Ex" a sua contribuição e, sobretudo,
as palavras generosas c:Qm que me brindou.
E devo dizer que, ouvi não apcflas o nobre
Senador Maurício Corréa, atuante e patriota
de que vem de::;empenhando com muita Iw:idez e muita competência o seu mandato, mas,
também, e o jurista, que conheci nos idos
do autoritarismo. Líder do PMDB nesta Casa, compareci, muitas vezes, à sede da OAB
de Brasília, que V. Ex~ presidia, para participar de atos que ali eram promovidos com

vistas à restauração do Estado de_ direito de·
macrático no Brajsl. Dentro:desta l~ha é que
insiro, no meu pronunciam~nto, o aparte de
V. Ex~, esperando que o Congresso Nacional
receba a sua advertência e que, realmente,
a leve em conta, porque n6s temos que defender os brios do Poder Legislativo. A maneira
de se evitar que prossiga esse abuso de medidas provisórias, a que se refere VT Ex', o farol, aliás, vamos ser justos ão é de hoje,
porque o próprio Governo anterior tambénl
o praticou - é a aprovação do projeto do
.Oeputado Nelson Jobim, que, no momento,
está tramitando na Câmara e q~e,_justamen
te:, procura estabelecer nova disciplina para
a. edição d_a.s._Medidas Provisórias, definindo
os conceitos de urgência e de relevância.
Estou também preocupado coma situação
que se criou com a reforma administrativa,
sobretudo? nobre Senador Maurício Corrêa,
porque ela não obedeceu a critérios conhew
cidos pelo Congresso. Eu, por exemplo, votei
contra a Medida Proyisória n? 151? porque
o Sr. Ministro da Justiça, na Exposição de
Motivos ao Senhor Presidente da República,
não alinhou uma únia;t razão que justificasse,
em qualquer cas-o, a extinção de órgãos ou
entidade, ou empresa pública, simplesmente,
afirmou- ao Presidente da república que a extinção se faria necessária.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permitawme V. EX"
um aparte?

O Sr: Mauro Benevides um aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço,
com prazer, o nubre Senador Ronaldo Araw
gão, para, em seguida, cancelar aparte a v.·
Ex~, eminente Lfder Mauro Benevides.

O Si.-Jtiiafly .1\filgalhães- Se houver tempo, estou na

ma para aparte.

O Sr. Carlos Alberto-Eu também já pedi
aparte a V, Ex', nobre Senador,

Q SR. PRE1SIDENiE (Ne~son--Carneiro.
Fazendo soar a campainha.)- Nobre Senador Humberto Lucena, o prazo de V. Er
terminou às 15horas42minutos. De modo que
em atenção à importância do seu discutso,
a Mesa prorrogou o prazo, mas pede_ a V.
Ex~ que não se demore na tribuna porque
temo que entrru; na: Ordem do Dia. São muitos.os oradores que ainda estão inscritps para
a sessão dehoje.
O SR. HUMBERTO LUCENA- AgradeçO a-advertência de V. EX1', Presidente, e ou-

virei apenas os apartes que me esúio sendo
solicitados e que serão breves.

O Sr. Carlos Alberto - Peço ao nobre Se~
nador Humberto Lucena que considere a minha inscrição;
-

sr:

O
Roniildõ Aragão -Nobre Senador
Humberto Lucena, embora não sendo economista_ mas, hoje, no Brasil, é quase uma necessidade procurar, pelo menos. entender
Economia. No in"ício do Plano, vimos um Mi~
nistro de Estado dizer que o Plano era ..imexível". E,logo em seguida, mexeram no Plano;
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criaram~se as torneiras. Ontem, quem ouviu
a Ministra Zélia Cardoso de Mello na televi~
são, verificou que S. Ex~ disse que era muito
difícil dar a quantidade exata para molhar
essa economia. Já reconhecia a dificuldade
que existia no Plano. Querer também dizer,
nobre Senador Humberto Lucena, que esta
Plano náo é recessivo é tapar o sol com a
peneira. Dizer que não existe.n;t desempregad9s no Brasil, temos aí São Paulo, Minas
Gerais, Salvador cOm 50 mil desempregados,
e Rondônua, que apesar de pequena, já tem
desempregados, em conseqüência do plano,
é também querer, tapar o sol com a peneira.
Perguntaria, e é de s_e_indagar, se na,xeforma
monetária, quando o Governo n·ão dizendo
o que é, se é confisco, se é empréstimo, o
que é então?Talvez não tenha dito com medo
da gritante inconstitucionalidade qu~ es_tava_
fazendo ao emitir a Medida Provisória n9l68.
Ve_m o Dieese e diz - como falou o nobre
Senador Alexandre Costa - que a inflação
é de 24,2%. Vem o Governo, através da sua
Ministra, dizendo que é zero. Quem está com
a razão? É preciso que se diga isso às claras,
à Nação que estamos vendo ai ao dizer que
determínados gêneros não aumentaram de
preços. Se olharmos só a cesta básica talvez
seja verdade._ Mas não se mede a inflação
só p"ela cesta básica. Então, nobre Senador
Humberto Lucena, a Nação esta esperando
que se dê uma explicação para tudo isso. Só
dizer que o ''Plano" está dando certo; s6 dizer
que está rtudo muito bom; Só dizer que a
inflação é zero! Parece-me muito simplista.
É precio que se diga, com clareza, quanto
é a inflação. E se o "Plano" está, em determiw
nados setores, fazendo água, é preciso também que se diga: Esta Nação não pode mais
contínuar enganada. O povo quer saber a
verdade. O Governo tem a obrigação, não
só de dizer, através da televisão, que tudo
em, que a inflação é zero, que há emprego,
o que não é verdade! É isso que estamos
cobrando e a Nação cobra_ E essas minhas
perguntas ficam, não para V. EX\ mas para
resposta do Governo.

O SR. IIUMBERTO LUCENA - Muito
obrigado, nobre Senador. E eu lhe responderia apenas lembrabdo que todos nós estamos no aguardo da presença, neste plenário,
da Ministra da Economia, da Fa_zenda e do
Planejamento, Zélia Cardoso deMello, convocada pela Senado, por iniciativa dO nObre
-Sen-ador Jamil Haddad, para trazer a esta Casa os esclarecimentos indispensáveis sobre o
andamento do Plano Collor. Temos, inclusive, Sr. Presideúte Nelson Caineiro, que õ
prazo de convocação da Sr Ministra já esteja
quase ultrapassado.
Faz~se necessário? portanto, que a ..Liderança do Governo e aqui chamo à colocação
o- nobre Senador-Afonso- Sanchõ; -que "i:rie-pa:rece ser pelo menosum Líder de fato do Governo, tome as providências necessárias para
que a presença da Sr Ministra se concretize

o mais rápido possível.
O Sr. Afonso Sancho Sr. Senador?

É outra ironia,
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O SR. HUMBERTO LUÇENA - O interesse do Senador não éoutro senão o de que
o Plano dê certo.
·
' -

Todos nós, já- disse, somos brasileiroS e
patriotas. Um não é- rilaiS do -que o outro~
O cjue queremos são_ eSclarecirilentos.
A nossa preocupa-ção, nesie pronunci<imento, é a_ de_ toda .a sociedade brasileira,
que ainda' está. pcrptexa cor; O Plano e esfá:__
torcendo J;'ara que tenho exito; mas as dúVi-~

das perSistem e as situações estão aí, C?~a

vez mais se avolumando, em vários segmeõ.-'
tos da sociedade e em várioS se tores da econO-

mia, levando, c_omo j{ctiSse, -nÍ.ilhares hójC',

e milhõ_es amanhã. de irab~Úha'dores, ao de:semprego e, portanto ao tÓÜtl desamparo. '
Óuço o riobre S_eilado_r Mauro Benevides
e,. depois, darei o último aparte ao nobre
Senador Carlos Alberto, para concluir. Sr.
Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Vejo que fiqúei
fora da fila, não é, Senador?

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sen-adór
Humberto Lucena, embora o no&so Companheiro de Bancada, Senador Ronaldo Aragão, já tenha se manífestado, e acredito que
S._ Ex• poderia té-lo Jeito como integrante
da nossa Representação partidária nesta Casa, sobre o oportuno e brilhante pronuncia--_
mento de V. Ex', desejo também levar-lh_e~
em nome da Bancada do PMDB, os nossos
aplausos pelo posicionamento que V. Ex~ as~
sume, fazendo uma análise crítica do momento económico e fin·ã-ilc"eiro do Brasil. V. E~
faz com que todos nóS partilhemos da aprecn;
são nacional, diante de um quadro caracterizadamente recessivo que se delineia pof tOdo
o País. Queira Deus Consigamos superar, em
· breve espaço de tempo, todas essas dificuldades que aí estão representadas pelo desemprego e por outras dificuldades vividas pela
comunidade brasllei_ra, E V. Ex~, no cursq
do seu pronunciamtmto, estranhou a utilização abusiva da medida provisória para a-implantação desse projeto ecõnômico do Presi,f.-t:te Collor de Mello. Recentemente, emi':ente Senador Humberto Lucena, tive, tam·
' ..:m, oportunidade de me reportar a utiliza~;io do instituto da medida provisória, que
1uando se fez inserir-, esse inStituto, no pro~esso legislativo à época da Assembléia Nacional Constituinte, nóS o- fizemos para substituir o decreto-lei que, já naquela época,
era considerado de utilização excessiva, abusiva e deSpropositada pelo Governo do Presí·
dente" José Sarne)'. Nós gostaríamos, ou nós
enhados em que se discipline, sem mais tafdância, a utilização da medida provisória de
molde a que o Congresso p-ossa ter uma participação efetiva em iodas e~sas proposições
que, a exemplo do Plano de Estabílízação
Econômica, interessam tão de perto ao País.
A~ congratulações a V, Ex• pelo brilhante
desempenho na tribuna, na tarde de hoje.

à Sr .. Carlos Alberto- Conceder-me-ia
· ·
um aparte, flobr~ $ênador?. ·
-0 SR. HUMllERTO LUCENA- Pois não.
Senador Carlo_s Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- Senador Humberto
Lucena, V. Ex', ·na verdade, já fõ_i Presidente
desta Casa, bom Presidente,_ como diz - e
eu reafirmo - o Senador Edison Lobão, e
teve opoft'un1dade de lide~:ar a Banca_da do
PMDB e-, __i:óm o-díscUrsó_êjue profere, ne_sta.
tarde, com t'anto brilhantismo, analisando os
30 dias do_GciVéi"riOTol\or, tenho guase_<:er-~
t,eza que -se -~~e_Ciencia a retornar à Liderança
~o Partido. V. Ex• _faz_ uJna análise crítica,
mas tambéin niclôftâl; analiSa oS pontos-poSitivos e os negativos. Discordo de V. Ex~ num
ponto, quando quer buscar os nossos problemas e colocar a níveis de Argentina ou trazer
a Argentina-para o nível brasileiro, até colocando como "efeito orloff'. O Plano argentiilo,·o Plano do Menem, isto e~ gostaria de,
neste ap-art.é, colocar ·para V. Ex•, eu que
oao sou economista,_ro.as gosto de ler, tenho
absoluta _certeza que os. pecados que foram
cometidos pelo Plano aplicado na Argentina
não serão .cometidos no Brasil~ porque um
paciente, quando vai para a UTI é porque
está doente, precisa de imediato cuidado,
mas um cuidado muito nobre e toda a medica·çã_q_ deve_ ser na ba_s_e do antibiótico, para salvar um paciente que tem infecção. O Brasil
estava CÇliD U!Ua: infecção pfõfúnda- e ãguda,
merecendo cuidãdo muíto claro e urgente e
não poderia ser tratado com homeopatia. ocaso da Argentina foi exàtamente este:· o Governo argentino não teve cOragem para tratar
como o Presidenete Cotloi tratou o problema_
no País _:-·de forma radical. E isto foi feito,
os efeitos-estão aparecendo. DisCordo do Se:nador Ronak,lo A~agão, quando fala em no~
me do povo e diz que o povo quer saber.
O que pode aprovar e aprova um governante
é. exatamente, o povo. E se V. Ex~ for buscar
nas pesquisas, se for buscar do povo, vai ver
que· -o- povo está extremamente feliz e satis·
feito com o Plano que aí está. Sei que alguns
segmentos da sociedade estã.o absolutamente
iOSatisfêifos; ·ma.s-·a -grande massa, a grande
popUlação, o povo, realmente, está feliz, por·
_que atravessa o momento em que o País sai
de uma inflação altamente_ danosa para a classe trabalhadora e para toda a sociedade, e
enfrenta-Outro -rumo. É evidente que precisamos ter cautela, neste novo rumo. Enalteço
o_ discurso ora pronunciado proque V. Ex~
não'sohe à tribuna como homem oposicionista, radical, tão-somente para criticar, V.
Ex• enaltece o Plano e é exã.l:amen-te por isto
que eu digo: V: Ex~-. com o pronuriciam:ent:o
que faz, com tafito brilhantismo, zelo, racionalidade, competência e inteligência, na ver·
dade, mais uma vez, se credencia a assumir
a LideranÇa do PMDB nesta Casa. Congratulo-me com V. Ex~
OSR. HUMBER'(O LUÇENA- Sou reco-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu que

sou grato a V. Ex~ e--ao PMDB, que._Y. Ex"
representa, pelo seu aparte.

nbecidÇl __~ palavras de V. Ex~, tão generosas
a meu respeito! Mas devo lembrar a V. Ex~
.,.que a'ri.Ossll Bancaç:ia 'já tem um Líder, que
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se excede em zelo e em _intc;Ijgê11cia, talento
e c'ultura. que é o SenadoO~.onan Tito, hoje
aúSente desta Casa apenas pelo fato de ser
candidato a Governador de seu E~tado, pelo
PMDB.

Disse V. Ex· também qu,e não é econo~
mista! Nenhum de nós, deste :Plenário, é eco~~
nomista, cor, exceção do nobre Senador Ro~
berto Campos, a que'rii reverenciamos pela
competência e pela experiêricia. Mas todos,
aqui, somos políticos e, coino _tal, técnicos.
em idéias gerais. Por isso, debruçamo-nos
diariamente sobre os livros iri.ch.isive de econOmht e _di;: finanças, até Pdr'necessidade de
estarmos a par do que se paSsa no País, pois,
hoje, a nóss:.i' crisé é sObreiudo de natureza
económico-financeira e temos de estar sempre preparados para enfrentá-la e discuti-la.
Se me referi ão exemplo da Argentina, nobre Senador Carlos Alberto.. não foi porque
quisesse dizer que teríamos o mesmo _desfecho; longe de mim esse pessimismo! O que
eu pretendi salientar foi que, realmente, o..
Plano Menem guarda, nas.:\uas linhas gerais.
muitíssima semelhança com o Plano Collor,
e que, na Argentina, _ele_frac_assoul Espero
que. aqui, não aconteça o mesmo! Entretanto, evidentemente - V. Ex• há de convir
- , quando se referiu à necessidade de uma
UTI, de um remédio para curar o doente,
o que tememos é que a overdose, ao invés
de curar, mate o doente.

O Sr._ JJJtahy Magahães- Permite V. EX'_
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUÇENâ -Sr. Presi-

dente, se V. Ex! permitir, conceder ainda um
aparte ao Senador Jutahy Magalhães. (As~
s~n~i!!lento do Presidente)
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Humberto Lucena, compreendendo que V. Ex~
já ultrapassou o limite de tempo. vou usar
uma linguagem praticamente telegráfica. Em
primeiro lugar, parabéns pelo pronunciamento que realiza nesta tarde, que mereceU não
apenas a atenção e apartes dos Srs. Senado_·
res, como também os elogios da parte daque·
les que divergiam de V. Ex•. sObre o desem;
prego, qual a realidade que estamos presenciando hoje? Nos Estados do Nordeste, estão
chegando de volta os trabalhadores que estavam eXercendo suas atividades em São Paulo
e no Rio de Jaóeiro. O r~tO~no para os Estados de origem é muito grande. Estão, aí, os
dados e as informações para quem deseja saber o que está ocorrendo, e estão também
os compn;~vantes daqueles que estiveram no
interior dos nossOs Estados para saber o que
está representando esse retorno de antigos
empregados. de indústrias e da c_onstn,r.ção civil de São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto
à infl.ação, fala-se de O a 2A•.2%. As razõe§.
são sempre apresentadas co_mo dado.s_ diferentes, informações diferentes buscadas para
formar a inflação. Ontem. li um artigo do
Prf. Julian Chac_el, declara que teremos a in·
formação exata da inflação, do modo como ·
vinha sendo medida, d~ntro de poucos dias,
até o final do mês; ter~mos a Funda~ão .. Ge-
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titul~ Vargas'~' (rif~~aPdo qual_ o quadro da
inflação re~l; te;rçmQs_o.IBGB;tainbém, dando ~ info~açp~s•. _Af, V(!rerpos_ ·quem- tem
razão, quem não tem ra:zão. Quanto à consti~
,V .. _Ex~ falou be_m:
quadro da iqflf!;Çâo real; _teremos o_ IBGE,
também, dando as informações. Aí, veremos
quem tem razão', quem não tem razão. Quanto à consútucionalidade., v. Ex' falou bem:
tucionali~?çl~,

não podemos duvi_dar dÇ. que a Constituição
foi ferida, gra~enlent~ feri~a. com a apre·
sentação das M~didas Pro:vi,sPrias~· lofeliz-

e

mente, assisd. 'iriélu'sive: .i MiQistros do Su-

premo TribUmii' declarap!DJ. que_, C.IIJ _n_ome
da ordem ecoOôrFí~ .: se po~~ria a_drnítir que

•.

nossa~

não há

co~o Íllio

teínei que pressões

se verifiquem no sentido de forçar a redução
da oferta mais que proporcionalmente à redução da procura, compronielendo a estabiliza_ção dos preços.
Desse !llOdo, causam profunda _apreensão
os dados com que já se conta, para aferição
da desorganização produtiva e de seus efeitoS
maléficos, em particular·o desemprego. Dos
segmçntqs_industriais da Construção Civi1 eAutom:obilísfica- recebero-se atualmente inM
formações, de certo rnodo alarmantes, que
estão ainda por serem desmentidas competentemente. pe!o Governo, cãso sf! insista na
f<!zo~ve! retomada da produção, como vem
sendo apregoada.
Sab~~se que cerca de 200 ntil trabalhadores
do primeiro segmento referido, já foram desalojados de seus postos de trabal~o em todo
País,

a ordem leg'al fosse atingida. Francamente,
não acredito .nissO, ~Credito que a ordem legal
não poderia jam.ai~ ser atingída. Acho que
não haveria nenhuma razão, porque antes
foi em nome da segurança; agota, em nome
da ordem econôinica; amatJhã, em nome de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que s'e vai ferir a·ordem legal! Então,. acho
-V. Ex' poderia enviar, para considerar com
que ét Constituição foi atingida c o Congresso
lidp, q restante do discurso, porque o tempo
deveria re'cusat várias dessas emendas, prin·
de _V._ Ex~ terminou às 15 horas e 48 minutos.
cipalrhente dbsas Medidas Provisórias que
O SR. HUMBERTO LUCENA - Espero,
aí eStão. Em novo exame pelo Congresso,
nobre Presidente, Senador Nelson Carneiro,
deveríamos recusá-tas, por inconstituciona·
que V. E r me permita concluir, pois tive
!idade. E, quanto às .M.edidas Provisórias em
que atender aos apartes dos Srs. Senadores.
si. num levantamento feito_, .desde que promulgada a Constituição, estamos recebendo
O SR. PBESIDENTE (Nelson Carneiro)
uma Medida ProviSória a cada dois dias úteis
- V. Ex• foi Presidente desta Casa e sabe
de votação do Senado- c da Cânla:r-á Federal.
q1.1:e os apartes·_ se in~_l~ern. no tempo do orador. Há mais de meia hora, está esgotado
Então, v~j_a V._Er que não é possível o ConM
Ó tempo de V. _EX'
gresso ficar ·voltado exclusivarrienté para
atender às Medidas Provisórias. E no atUàl
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ ProcuGoverno- a. média é muito Superior a uma.
rarei ser breve, Sr. Presidente.
por dia útil, que estamos aqui examinando.
Na área automobilística, de corte diferen~
Então, não estamos mais no sistema bicamcdado daquele da construção civil, em que
ral e sim na unicameralidade e votando ape·
a mão-de-obra é essencialmente desqualifinas uma legislação feita pelo Executivo. Porcada, o emprego, embora não apresente aintanto~ repito, meus parabéns a. V. Ex• e que
da uma grande queda, está sob a ameaça de
continUenios a: discutir ~ssas questões mas,. forte -declínio, nos próximos dias.
principalmente, votando para recusar essas
Segtindo o Sindicato dos Metalúrgicos de
Medidas que não estão dentro da Constitui· . São Bernardo do Campo, região industrial
ção;,
do ABCú Paulista, há a expeGtativa de que
O SR HUMBERTO LUCENA ~ Para
a Auto!atina, a empresa holding que admimim é uma honra a participaÇão de V. Ex'
nistra as empresas Volkswagen e Ford, deva
neste debate.
demitir, no início do més de maio, cerca de
Sr. Presidente, prosSigo, para concluir:
15.000 operárioS, dos Seus 28.000, que se enA expectativa é de que ~~ processo não· contram sob licença remunerada até aquele
avance por muito mais tempo e profundida~
perfodo.
de. COntudo, Sr. Presidente,_ Srs._ Senadores,
E, neste ponto, vale lembrar um dado da
o processo inflacionário brasileiro sempre esAnfavea - Associação Nacional de Fabriteve em alta quando a conjuntura se mostrou
cantes de Veículos Automotivos, de junho
recessiva na história econômíc"a do nosso
de 1988, segundo o qual os 138.646 empregos
Pafs,_ éolno já demonstraram competente- diretos das montadoras, se transformaram
mente renomados economistas brasileiros.
em 4,1 milhões de empregados, se consideO Brasil n,ão pode ace_itar que qualquer
radas todas as atividades industriais, comerrecessão econômica seja válida para debelar
ciais e de serviços ligados â indústria automoa inflação. Há alguns dias H com atenção na
bilística. Portanto, é de temerMse sériamente
que o desemprego nessa área venha a ganhar
revista Exame, de 18 do corrente, n;o 8,_ edição
451, Ano 22, uma entreyista dO nobre Senacorpo, de modo mais forte ainda do que quandor Roberto Campos, cuja experiéncia é"'sa- do se verificou a recess~ do período de
piêncianestaárea, merecem me!). integral res1983, com toda a sua dinâmica perversa.
1981 M
~ito. Dizia o riobre Senador que "não se
Oulra informação, que só vem aumentar
deve combater a inflação apenas pela contenM
o receio de uma recessão aguda, nos advém
ção da procura, é preciso combatê-la também
de estudos desenvolvidos, através_ da conhepe!o estímulo à oferta".
cida técnica matricíal do Insumo-Produto por
Ora; Sr. Presidente, Srs. Senadoi"es, numa: economistas do Ibmec- Instituto Brasileiro
do Mercado de Capitais.
ecOnomia amplamente oJigopo,li~ada como a
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Com efeito, com base na matriZ in-sumoproduto de 1980, dizem esses estudos que,
s~ considerada uma redução da ordem de
50% na capacidade produt~ya _da Indtistria
da Construção Civil, teríamos o seguinte- quadro de redução produtivas, em a1gu_ns segmentos: Indústria de Cimen~o e estruturas
de cimento - 50%; Minerais não metálicos
~_38%; M~deiras 7"""" 28,%; ~atep~ e1étricos~275%.
.
'. · '"
Com r~lação â indúStria aulOffiObitístiCa,
p~rtindo do mesmo percentual hipotético de
corte da prOd!,!ção, 9 j!ppacto negativo seria
de ~3% no setor de autopeças, 10% na indúsM
tria de Fundidos_ e F01;jado.s de Aço; 94%
na indústria de borracha, etc. O Produto Interno Bruto nacional, casÕ isso se confirmasse, sofreria uma redução da ordem de 11,07%
e o nfvel de ocupação- seria reduzido em
7,5%, desempregando 4,5 milhóes de pessoas.
Estes números, Sr. Pxesidente, Srs. Sena~
dores, não podem ser simplesmente anuncia~
dos e considerados como meras hipóteses.
COmâ se sabe, as dois segmentos industriais
mencionados, cada um à sua maneira. foram
forte~ente· atingidos no início do Plano CoM
Uor. E um prob!ema que tende a agrav3_!·Se
e q"ue se apresenta dramático, caso se considere os efeitos mUitiplicados do .impacto negativo dessas reduções ·produtivas sobre os
·
demais segmentos, a· médio prazo.
Sr. Presidente, estou rto final. Espero qU:e
V. Exj considere a importância da discussão
do Plano Co!lor, no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Compreendo e até aplaudo a presença de
V. Ex' na tribuna, entretanto, quando V. EX'
concede aparte está dando parte do seu tem-

po.
O SR. HUMBERTo LUCENA - Sabe V.
Ex', nobre Presidente Nelson Carneiro.também já ocupei essa cadeira - , que nem
todo apanean.te se até.m a um minuto ou dois.
Peço, portanto, a V. Ex' que não seja tão
insistente ao pedir que encerre o meti discurso. Estou tenninando, Sr. Presidente. Se V.
EX' não me interromper mais, verá que concluirei dentro de pouco tempo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. E~ há de convir que dispõe de quarenta
minutos acima do seu tempo.

O-SR. HuMBERTO LUCENA- Concluo,
Sr. Presidente:
Além disso, é preciso considerar que a parM
te razoavelmente saudável ou aceitável da
economia informal, representada pelos pe·
quenos negócios informais, está agora praticamente inviabilizada, impedindo que, por
esse lado, se pudesse arrefecer o impacto recessivo, como acontecia em oportunidades
semelhantes. As fortes restrições da política
monetária, cujo enxugamento excessivo da
liquidez, estanca a econpmia, gerando deM
semprego e crise social,.e o confisco dos atiVos finanCeiros, que se traduz na redução do
estoque de riqueza das famílias e empresas,
diminuindo a demanda agregada da econo~
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mia", podem leVar o no~sQ- filís a uma indese. . -- ~ No tocante. ·ao ·ér,édi,to' _ao _cp:r;,:r.sp!ll}.c~.ol ~ -~ . ·, à. _dívida externa ~ uma fol"JlluJa.Wq precisa

jável depressão ~conômica.
~~u~ç~o é mais séria ainda. Com efeito, par~
Isso significarlâ, -sr :Presidente·,.srs. Senao crédifõ-(flreto_ ao oonSU}Ilo de!is~.sç:gmentq,
dores, 0 contrário de tudo· que se espera em ós juros atingem hoje a casa dos 30% ao
termos de estabilização. económica e social
mês, ou seja, 2.279% ao ano, o que se traduZ
do País. Pois a expecta,tiya d;,t nação brasi- em total impossíbíiidade de que esse mecaleira, não é simplesmente que_se elimine a liisnlo possavi:n. arrefecer a r~cessão, mesmo
. inflação económica, mas que se estabeleçam que se aumentem substa,ncialmente ao prazos
l:)ases concretas, através de políticas consen- de finanCiamento, ·at_é!" do_ que, não se pode
tâileas, que reduzam os alarmantes níveis de
conceber tais taxas efu_plehã.jniiação no nível
pobreza do País, que se diminua a enorme :tero,-segundo,o GoVe_tno. concentração da produção nacional e se per·
mita o desenvolvimento_e não a falência das
Esta Situação, Sr. 'P"residehte, Srs. Senad9pequenas e médias einpi-esas· brasileiras; de
res, precisa ser revertida o quanto antes. Pois
modo a manter o necess(rio nível de emprego é fato sabido de todos quantos lidam na área
de nossa economia.
financeira, que .ã.lógi'ca da ~Oritenç:io fortíS-,
.
sima de liquidez, imposta ao País, depende
fortemente de que esses mecanismos de ínterÉ certo que algumas medidas estão sendo
tomadas de modo pontual, tanto na indústria mediação financeira funcionem normalmend.e construção civil, quanto na indústria autote. Ou- seja, ao retirar do sistema o que, no
mobilística. Entretanto, não parece, a uma entender dos economistas do Governo, regrande gama de economistas renomados, que
presentava um excesso de. liquidez, a ofert;a
se têm pronunciado a respeito, que essas me- monetária restante em 'Circulação. seria adf?<lidas sejam suficientes, para impedir o pro- quada para manter o nível de atividade ecQt:e$SO recessivo. E esta situação é tanto mais
nõmica de antes d_o PI~no. Ora,' jsªo se_ verifrpave ao considerar-se ::t. ausência de propos- caria com o funcionamento hcirinãliiaao dós
tas por parte do Governo, que visem a preser- bancàS, o cjue, como -já sabemos, não acontece no momento.
·
var a evolução futura do salário real; ·a nível
dJ:: emprego ou, ainda, proteger os.trabathadores demitidos. Ao contrário, tomou o ExeAssim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
cutivo o caminho do veto, entre outras, para ·muito que se retificar nesse ptoce~o de imas medidas aprovadas pelo Congresso no res- plementação do refe:dclo Plano :ÇoJJor. A
peitante às salvaguardas salariais.
mim me parece que nossos economistas do
OutrO fato preocupante, Sr. Presidente, governo esqueceram lições do passado, tão
Srs. Senadores, diz resp_eito à intermediação caras à socieda~e brasil~i_ra._P_arecem esquefinanceira. Esta, sem dúvida, apresenta hoje cer ·que a eConomia -de um, p~fs não pode
franca incapacidade de irrigar conveniente- ser um campo laboratorial_ n~utro, onde as
mente com os recursos necessários a econo- peças podeni ser tratadas separadamente e
mia real, o mesmo ac;:ontecendo D.as próprias manipuladas sem a acuidade e intuição necesrelações interbancái'iã.s. As instituições finali-' sárias para a boa previsão quanto aos desdeceiras estão hoje, por- fOrça da incerteza quan- bramentos de uma decisão.
to aos rumos da economia, cobrando taxas
Há um _conjunto de medidas estruturais,
de intermediação em tomo de 35%,_ que imprescindível à verdadeira estabilização
são seguramente altíssimas, se comparadas económico-social do Pafs, que não foram aincom as taxas cobradas em outros países. O da explicitadas pela equipe económica do Go. resultado prático desse fato é que 56 etnpresa·s vemo. Espera-se .que o governo seja capaz
nacionais de grande porte ou multinacionais de impedir a marcha recessiva, e talvez deé que têm tido condições de conseguir dinhei- _ pressiva da economia, ao mesmo tempo em
ro barato junto ao sistema financeiro._
que apresenta proposições concretas quant~

àe um programa de reforma agrária.

·

A decantada "m.oder_nídade" de w;n futurO

sistemaindUstriàie1ris"erçãosoberanadoBrasil no conjunto da economja muO:dial, ao qll_e _
tudo indica, não estão a~ê agora contempla--

das realme.nte ·pela eqúipe governamentàl .
Há, na verdade, o receio de que isso esteja
já comprometido pela perspectiva de sucateamenta de_n_os~a& i_ncipien.t.e~ çapacitações técnicas e pela indefinição quantQ a uma polftica
cientifica e teCnológica..
Sinto que até agora não se contrapôs De-~
nhuma proposição ~quanto. a-s desigualdades
regionais, te_n9ente a S\]-bstituir o~ incentivoS·
fiscais, cuja Utilii:aç-ão foi suspensa, por tem-'
po indeterminado.
Temo, si-. Presidente, Srs. Senadores, que
o Plano Collor, em sua versão e adminis.tração vigentes, dissociados da formuJaçãº
de uma polí~ica_ativa de retomada 'do cresci-_
mento, esteja 'fadadO ·a reproduzir as condições de ·inStã6ilidade, qUe .revaram ao in.su-:
cesso os planos de estabilização anteceden-.
tes. Eu gostaria 1 sel])- dúvida, de que esse
reçelo se md.Sl:r~ tOt~meilte infundado e que
o BraSil possa sair verdadeiramente desta crise.
Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente,
pedido escusas pela minha demora. na tribuna. (Muito béml Palmas)
PORTAIUA

·Nt 7, DE1990
O Dii"etqr--Oeral do Senado Federal? 'no~
uso~ das atribpições_que lhe co"nfe"ré. o artigo.
283 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo em vista o dispostono artigO 574, parágrafo 1'?, do mesmo Reatalamento: Resolve, designar Goytacaz Bnsonio Pedroso Albuquerque, Analista Legislativo, Lygia Leite de Camargo, Analistal.egislativo, e Doracy Carvalho Reis, Analista Legíslativo, para, sob a presidência do primeiro,
integrarem Comissão de Sindicânc\a incuinbidade apurar os fatos constantes dos ?rocessos n9s003085190-2 e 003942/90-2.
senado Federal, em 24 de abril de i990.
-José Passos Porto, Diretor-Geral.
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1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIEN fE
1.2.1- Comunicação
Do Senador LeopOldo Peres, referen-te
a sua renúncia ao mandato de Senador
pelo Estado-do Amazonas, a fim de assumir o cargo de Superintendente da Sufra-

ma.
(.2.2- Discursos do Expediente

roda do Projeto de Lei do Senado n'' 8/90,
de.sua autofia para reexãme da matéria.
1.2.4- Apreciação de matéria

Requerimento n" 82/90, lido em sessão
anterior,, de urgência para o Projeto de
Lei do DF n'' 22190, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento do Distrito Federal crédito suplementar até o
limite de Cr$ 1.369.000.000,00 para os fins
que especifica. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n" 15, de 1990,
SENADOR MÁRIO MAIA- Colap·
de autoria do Senador Ney Maranhão,
so na extração da borracha, em virtude _ -que aut9riza a instalação _n~s dependêndo Plano Brasil Novo.
cias do Senado Federal, de gabinete do
Líder do Governo, e dá outras providênSENADOR HUMBERTO LUCENA
cias. Aprovados o projeto e a emenda, após
-Dúvidas sobre a constitucionalidade do
parecer das comissões competentes.
Plano Brasil Novo, transcrição nos anais
A Comissão Diretora para redação finl:ll.
do Senado Federal de carta _do Dr. Edi·
Redação final do Projeto de Resolução
naldo Holanda, sobre o assunto.
n" 15/90. Aprovada. À promulgáção.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Projeto de DecretO Legislativo-o" 57,
de 1989 (n"40/89, na Câmara dos Deputa-Impacto negativo do Plano Brasil Novo
na economia do Nordeste.
dos), que aprova o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER·
de Ciências Sociais - Flacso. Aprovado
REIRA. como Líder- Presença na Casa
apóf> parecer da comissão competente. A
do ex-Senador Dirceu Cardoso. Apreciapromulgação.
ção dos discursos dos Srs. Humberto Lu·
Projeto de Decreto Legislativo n" .S'S;
cena e Mauro Benevides. feitos na prede 1989 (n~ 98/89, na Câmara dos Deputasente sessão.
dos), que aprova o texto do Acordo Comercial assinado entre o Governo da Re1.2.3- Requerimento
pública Federativa do Brasil e o Governo
da República do Zimbábue, em Harare,
N\' 84190, de autoria do Senador Louem 20 de junho de 1988. Aprovado após
remberg Nunes Rocha, solicitando a reti·

parecer da comissiio competente. À prolnulgaçào.
Redação fmal 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. 5°, XXIX da Constituição.
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
Redação final do Projeto de Lei do DF
n'' 94, de 1989, de iniciativa da Comissão
do Distrito Federal (apresentado por sugestão do Deputado Francisco Carneiro),
que dispõe sobre a criação da Escola Técnica Regional do G<!ma (Região Administrativa II). Aprovada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
Redação final do Projeto de Lei 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 Admini_strativas do
Distrito Federal. Aprovada. A sanção do
Governador do Distrito FederaL
Redação final ao Projeto de Resolução
n" 1, de 1990, que suspende de acordo
com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em acordão de 19 de
novembro de 1987, a execução do art.
89 do Decreto n" 68.419, de 25 de março
de 971, nos termos do qÚe dispõe. o ar!.
52, inciso X da Constituição. Aprovada.
À promulgação.
Projeto de Lei do DF n" 10, de 1990,
d.e 'iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que dispõe sobre o aproveita-
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menta. tio Distrito Federal. dC servidores
requ·tsTtados e dá Qutras ·providências. Discussão encerrada, retornando â Comissão
do Distrito Federal em virtude do recebi·
menta de emenda.
Projeto de Lei do DF-n"-14, _de 1990.
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que dispõe !iObre o aproveitamento de servidores na Carreira Administração P.ública do Distrito Federal, criada
pela Lei n" 51 de 13 de novembro de 1989,
e dá' outras providêricia·s. _Aprovado cOm
emenda. À Comissão Diretora para red~·
çãO final.
·
'
Redação final do Projeto de Lei do DF
nu 14, de 1990. Aprovada nos termos do

Ata da
4~

. Requerimento n" R5!90. À sanção do Go-

vernador do Distrito Fedei'ci.l.
1.3.1 - i:)iscu~o após a Ordem do Dia

SENADOR MATA MACHADOSeguiido centenário da Inconfidência Mineira
1.3.2- Designação da Ordem do Dia
_ da próxima sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
2 -· ATOS DO PRESIDÉNTE DO SE,
NADO FEDERAL .
'

42~

- N• 55 a 5J/90
- N" 14190 (republicação)

3- PORTARIA DO I' SRCRETÁRIO
DO SENADO FEDERAL
-N• 8, de 199{1
4- ATAS DE COMISSÕES

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 27 de abril de 1990

Sessão Legislativa Ordinária,

d~ 48~.Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e 'Francisco Rollemberg
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
-Mário Maia - Odacir Soares - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Chagas~
RodrigUes -Afonso Sancho:____ Mauro Benevides - Francisco Roliemberg_- Pompeu
de Sousa- Meira Filho:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos
tra,balhos.

O SR. PRESIDENTE (Po~peu de Sousa)
-Sobre a mesa,. comunicação que será lida
-pel9 Sr._l~ Secretário.
.....
E lida a seguinte
Brasilia, 26 âe abril de 1990.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que, nesta data, renuncio ao mandato de Seô.ador_ peló Estado do

Amazonas a fim de assumir _o cargo de Supc·
rintendente da S.UFRAMA para o qual fui
nomeado pelo senhor Presidente da República.
Aprovefto"·a- 6poi-tunidáde· ,Para reitei"rir a
V. Ex' protestos de estúna C· cOilsideração.
--Senador Leopoldo Peres.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
comunicaÇão lida vai à publicação.
Há oradoi-es inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
~A

~o SR. MARIO MAIA (PDT-AC. Pro·
nuncia o-_se-guínte diséurSo. Sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, Srs. Sena,dores:
Pretendo, ne~ta oportunidade, tratar de assunto bem doméstico. D_omést_ico no sentido
regional do termo e, como costumo fazer
sempre nesta Casa, tratar de assuntos da
Amazónía e do meu Estado.
QuerO referir-me aos fátos aqui registrados
p0r mim, durante esta semana, a partir de

segunda-feira, e referentes aos problem-a·s da
economia da borracha, em virtude dos pacOtes económicos do Governo Collor.
Aqui salientei_ que a economia do extratívismo da borracha estava entrando em colapso porque há mais de 30 dias que a indústria
de pneumáticos, a indústria de transformação
do látex em bens de consumo, estava parali·
sada. Não se encontrava um grama dessa matéria-prima proveniente dos seringais nativos
da Amazônia e também de alguns seringais
de_ produção. Como complicador, Sr. Presidente,.os órgãos do Governo baix_aram portaria aviltando ainda mais o preço da borracha,
que não dá sequer para o suprimento daqueles_ que a produzem pelo extrativismo, que ,
são _os seringueiros. Porquanto, se fizermos
urna análise do trabalho, da faina do seringueiro - que trabalha durante seis meses,
isto é, durant~ o tempo da estiagem, porque
no tempo das chuvas não é possível essa· atividade- Se fizermos o cómputo de sua produ-· ção e o tempo empregado no trabalho, resulta.
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na conclusão de que ele não obtém sequer
salário mínimo mensal para a sua sobrevivência. Ele sobrevive, porque está na mata,
com a complementação das coisas que a natureza lhe oferece, mas muito precariamente.

l).ffi

, Em virtude disso, fui convocado por serin-

gueiros do Estado do Acre, mormente aque·
· les ligados às Cooperativas de Xapuri e de
Cruze'ifo do Sul. e também os seringalistas
da região, os usineiros que fazem a transformação primária da borracha, bto é, sua Java·
geme crepagem, juntamente com outros produtores de borracha dt: outras regiões, tais

como Amazonas, Pará, Mato Grosso, Espf·
rito Santo _c_ São Paulo. Formamos uma assembléia, aqui em Bras!lia-. Cõn1 cerca de trin~
ta pessoas. E. 'a partir -da última segunda~
feira, fizemos várias incursões nos órgãos governamentais._ Estivemos, _na segunda-feira
peta manhã, reunidos das 9 horas até às 13
horas, no antigo prédio da Sudhevea, discutindo os problemas e como seriam tratados
e levados ao conhecimento das autOridades,
para minorar ou reparar essa injustiça. À tarde, e_stivemos, em assembléia, discutindo
com o Presidente do Ibama, Dr. José Carlos
de _Carvalho·, uma forma ,de _Corrigir aquela
injustiça e revogar a portaria anterior que
determinou o decrésCimo dos preços. Conseguimos que S. s~ anulasse a portaria, fazendo
com que voltasse a ter vigência a portaria
anterior, que tinha majorado os preços no
mês de fevereiro. No dia seguinte, estivemos
com autoridades do Minist~rio _da Fazenda.
Lá fomos recebidos pelo Dr. João Maia, um
nordestino ilustre e Secretário de Economia
do antigo Ministério da Fazenda, hoje Minis~rio da Economia, Fazenda e Planejamento.
Felizmente, Sr. Presidente, achamos uma
solução adequada, mesmo de emergência,
que reparava a. injustiça aqui referida! pas-=
sando a ter vigência os preços anteríóres para
a borracha nas suas várias fases de produção,
isto é, um preço para o produtor direto, o
seringueiro, de 55 cruzeiros-por quilograma,
para o seringalista, 66 cruzeiros, e, para o
usineiro, o -preço de 144 cruzeiros c alguns
centavos. Isso resolveu a situação provisoriamente.
Mas, agora, Sr. Pre:J;ideote,_vem o_f~_to doméstico para ser registrado ãqui e que está
relacionado com a m(dia. No meu Estado
há um cidadão que tem também o nome de
João Maia. Aliás, ele é um .Hustre cidadão,
meu amigo fraterno até, suplente de Deputado pelo PMDB, e que estava exercendo,
até há bem pouco tempo, a cadeira de Deputado na ausência do titular_,_ Todos os Maia,
parece-me, s_ão parentes, porque são oriundos de três troncos: um do Nordeste, um aqui
do Leste _e outro do Sul; teriam vindo três
irmãos de Portugal que deram origem· aos
Maia do Brasil, cujo tronco maior e mais
denso é o do Nordeste. Mas, neste particular,
o Dr. João_ Maia, Secrctári~o Miriistérió
da Econo.mia, é nordestino de Catolé do Rocha, na Paraíba, onde as raízes dos Maia é
mais densa n<i:sse Estado do Nordeste. E Q
Dr. João Maia, o Deputado Federal, é d4J

tronc-o-dos Maia-'de Mínas Gerais~ porümto,
o parentesco dos Maia está muito distante
neste particular. O que a mídia da minha
terra, o Jornal A Gazeta do Acre, noticiou
é incorreto, porque o Dr. João Maia nãO está
mais no exercício do seu mandato e está no
Açre, não participou, em nenhum momento,
desses e.ntCP.Oimentos, dessas conversações.
Mªs A. G~e-tª lfo Acre, esse jornal apressado
em promove-r o seu representante, porque
tem I,Jma orientação governista, _com influên·
cia do PMD B -o que _é justo, mas por outros
méritos, que o Dr. João Maia venha a ser
não mais suplente de Deputado, mas Deputado efetivamente, porque ele merece, tem
cap-acidade para isso - fez um estardalhaço
e colocou em letras garrafais, em primeira
página a suã "fotografia, Como tendo dado
sQlyçªo ÇlQ$ problemas da borracha, no Acre,
nesse particular, quando quem o fez foi Q
Dr. João Maia, Secretário da Economia, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planajamento.
Então •.estÇ!IJ fazendo este registro para que
o dirctor e os. editores do jornal A Gaze-ta
do Acre façam a devida correção, para informar ao~ acreanos, aos amazonenses, aos para~n$eS, aÇJs_arnãzõDiQ<is_,.ettfim, ~o povo da
.OOfÇsü -e0vó1vido, _co.mo merito dãqueles
m~smos que se·esforÇarem e estiverem envolv1Q_o_s na sOluçãO desse problema, corria o Dr.
Armando Soares, que é Presidente do Sindi·
cato dos ProdutQres de Borracha do Pará;
o Professor e Vice-Reítor da Universidade
do Pará, Dr. Camilo Viana; que- também esteve nesse plCito; o sCtin-gueiro Gumercindo,
que veio de Xapuri com outros companheiros
e estiveram juntos durante todas as negociações; o Sr. José Saraiva, que é Presi.dente
do SindiCato dos Trabalhadores Rurais do
Cru·zeito do Sul, que veio da_quçlas distânciãs, e~ tanlbérri, esteve perma-nentemente
em debate, procurando convencer as autoridades para a solução que foi dada; presentes
tã"mbém o seringalista, Sr. Leir Camelide, de
C"rilzeiro do Sul, e o Sr. Alarico Aldeia, que
é usineiro em Rio Branco. Todas essas pessoas foram obscurecidas e sequer referidas
na mfdia acreana, através_ de A .Gazeta do
Acre, qUe poderia, _contudo, fazer ao De José
Maia uma promoção merecida, porque -ele
seria capaz também de se interessar pelo pro·
blema, mas, neste caso, a pessoa referida não
esfãVàSCquer·em BraSília, estava no Acre.
E-Sem qUeredaZer exaltação peSSOal, neste
caso, o 'Único político que esteve presente
durante iodas as dérnarches para solução desses problemas foi o Senador Mário Maia, porque nenhum outro político da Bancada da
Amazônia ou de qualquer Estado da Amazóniã,_ esteve presente.
·
De_ mOdo que faço esse registrO para que
amanhã; quarido outros companheiros nos fizerem_~ c.obrança de nossas atividades, e em
oUtros plç1tos; Que fique· devidamente colo·
cado nos trilhos da verdade, como ocorreram
os fatos. Levo_ ao diretor do jornal A Gazeta
do Acre e aos- seus editores a sugestão de
que, rom honestidade --na -comunicação dos
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fatos, façam a devida Correção desse.larrientável episódío. À luz da Nação talvez isso
não tenha importância, mas é muito ímpor·
tante para os SeringueiroS, oS seringaliStas e
os usineiros, produtores da matéria-prima
que é a borracha, uma das bases fundamentais de desenvolvimento da indústria autcllmo·
bilística e de artefatos finos de borracha.
Era o que tülha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! ~almas)
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)-

Concedo a palavra ao nobre Senador Hum·
berto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tenho colocado
desla tribuna, nos últimos dias, as dúvidas
que persistem em tOda a sociedade, a_respeito
da constitucionalidade de algumas medidas
da Plano Collor. Evidentemente, há de se
dizer que esse aspecto é de somemos impor·
tância, -porque meramente formal --:-pois
o que interessa, no caso, é a parte subStantiva
que se traduz, sobretudo, em quatro pontos
do Plano Collor: a Reforma Monetária, a
Reforma Administrativa, a Reforma FiScal
e a Reforma do Estado, através da privatização.
Como prova de que essa controvérsia está,
aí, na cabeça de muita gente boa, neste País,
leio em plenário, e solicito a sua transcrição
nos Anais do Senado, uma carta que recebi
da Paraíba, subs.crita por uma das autoridades mais respeitadas no campo jurídico em
todo o Nordeste, que é o Dr, Edinaldo Ho·
landa, Procurador da República, concursado
e efetivo.
É o seguinte o texto de sua carta:
João P~ssoa, 20 de março de 1990.
Excelentíssimo Senhor
Dr. Humberto Coutinho Lucena
DD. Senador da República
Senado Federal
Brasília-DF
Excelentíssimo Senâdor
Peço vênia a V. Ex' para lembrar que
o estado de direito se caracteriza pela
subordinação dos atas do Poder Público
à Constituição Federal. Outrossim, que
a intervenção económica no domínio
económico privado é ato não-autorizado
por norma cOnstitucibtial, mas, ao contrário, agride o estado democrátiCo e o
liberalismo económico em que asSeD.ta:
Vale transcrever a opinião do insigne
Pontes de Miranda: "Sempre que há res·
trição a direito individual tem-se de perguntar se há lei que a tenha estabelecido;
depois, se a lei gue há é qe acorde com
a Constituição, isto é, se não é contrárlá
à Constituição". {Com. a Con·sf J. v;
· - pg. 470).
A Constituição- de 1946 estatufa em
se1-1 art. 146 a intervenção económica no
domínio privado, mas só em relação a
indústrias e atividades económicas, proi~
bindo no âmbito individual. A atual
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ConstitUição não repetiu a mesma disposição e a intervenção do Poder Federal
ficou restrita aos Estados e Municípios,
nunca ao domínio económico, nem das
pessoas jurídicas, quanto mais das contas
particulares das pessoas físicas.
É estarrecedor e desiludente que, após
o monumental acontecimento da Assembléia Nacional Constituinte, o primeiro
presidente dito democrático pratica atas
que destroçam a Cõnstltuição resultante

e receba a aprovaçáo do mesmo Congresso que a editou.
Saímos, em razão, de uma ditadura
do pensamento, para uma ditadura ecO·

nôniicã. Na primeira restringe-se a manifestação da idéia, na atual restringe-se
às condições de vida. Não há sfmHe na
história. Nem no Estado fasc"ista houve
confisco de contas particulares.
_
E tudo isto, Senador, ao arrepio do
Art. 5", inc. LIV, qUe determina a perda
de bens particulares unicamente através
do devido processo legal. A arrepio tam~
bém do art. 150, inc .. IV, que veda a
tributação como forma de confisco.
Qir~se-ia tratar-se de empréstimo
compulsório, porém ã Cõffstitüfção da
Democracia restringiu esse empréstimo
ãs condições do art. 148, cuja ocorrência
não se verificam.
Finalmente, excelência, diz o povo
que este é o primeiro teste de validade
da Constituição recém-pi'Oiriulgada. ·
Respeitosamente - Edinaldo de Holanda.
Deixo, portanto, nos Anais-. -este documento, em homenagem ao seu autor, pela sua
inteligência, pelo seu talento, pela sua cultura
jurídica e, sobretudo, pelo seu patriotismo
e pelo seu esptrito público.

O Sr. Afonso Sancho um aparte?

Permite~me

V. Ex'

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.

Ex•
O Sr. Afonso Sancho --Louvo. Senador
Humberto Lucena, todos aqueles que dese·
jam, como eu, que a Constituição não seja
ferida na sua essência, mas não vejo por que
essa estranheza de se_evitar, através de uma
medida provisória, apenas a liminar de uma
medida, que, se concedida ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas nin·
guém está falando nisto ...
O'Sr. Afonso Sancho- V. Ex• está falando
sobre ...

O SR.• HUMBERTO LUCENA - Absolu·
tamente. V Ex"' não prestou atenção ã leitura
que fiz, O -qUe a carta condena e considera
inconstitucional é o confisco das contas particulares.
O Sr. Afonso Sancho- Ainda af, o assunto
está bem ligado, Eu iria chegar a esse ponto,
Não houve confisco, e não sou eu que digo ·
que não houve: foi o Procuridor-Geral da
. Repúbli_ca que disse, em entrevista ao jornal

O GlObO--, que não é empréstimO compulsório
nem confisco. E realmente'não é nem uma
coisa nem outra.

O SR. HUMBERTO LUCENA .:_ E
quê, enfãó?

é o~

O Sr. Afonso Sancho - É um congelamento- com jur6s e correção monetária. Não
foi o cas_o como o da Argentina, onde o Go.verrto.confiscou o dinheiro e trocou por títu·
los. O-GOverno brasileiro não fez isso: ele
mantev~_o dinhei~o g_':larda~'?_I_lO ~~_nc?. ·.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é
verdade, nobre Senador. e o provarei a V.

Ei'
O Sr. -Afonso Sancho -_Eu gostaria que
V. E?t'_p_:rovasse.

O SR. HÚMBERTO LUCENA -

Pois

bem. Tanto não procede o que V. EX'! afirma
que. há poucos dias, aventei a idéia- que
estou tentando concretizar através de um projeto de lei - de, a partir do primeiro dia
do ano fiscal, que será 1" de janeiro do ano
que vem, se não for 1'-'de julho deste ano,
dependenªo do Çongresso aprovar ou- não
o projeto que o Senhor Presidente da Repú·
blica nos envjou, o qual modifica o início
do ano fisCal para efeito naturalmente de melhorar as condições do Tesouro Nacional, ainda este ano- o que acho até louvável dentro
do Plano - no que tange ao ajuste fiscal.
Por que passei a redigir esse projeto? Porque me pareceu,- e o Dr. Edinaldo de Holanda o diz na cana que me _é. dirigida -,-que, e_videntemente, no caso da retenção desses recurs_os, nobre Senador Afonso Sãncho
- e V. Ex• além de Senador é um empresário
vitorioso e conhece- muito bem o assunto,
porque entende de economia - não houve
nenhum congelamento. O que houve foi um
empréstimo compulsório disfarçado, através
da expropriação de recursos particulares de
que_eram titúlares pessoas jurídicas e físicas.

Não eiltro ·no mérito da retenção, porque
entendo ipclusive que o Senhor Presidente
da República, dentro do seu _Plano, por uma
questãõ de coerênCia, teve <iue, realmente
reduzi! ci íridice de liquidez da economia para
pOOefCOffibater a inflação, eficazmente. O
que pretendo apenas, com o meu projeto,
é dar um certo banho de j uridicidade - e
~qui está me ouvin_do um professor de Direito Constittidónal, que _é _o emj.n~nte _s_enador
AfOD.So ArinOs de Mello_ Franco, mestre de
todos nós! - a esse confisco, a essa expropriação ou a esse congelamento, como quer
chamar V. Ex•, e _que prefiro qualificar de
empréstimo compulsório disfarçado._ Tanto
assim - sab_e V. Ex~ -que Justamente para
aJlmentar_o fndice de liquidez que era de
20%, e baixou 9%, com o Plano, o Senhor
Presidente da_ Repú~lica através da Sra. Mi~
nistra da Economia, Fazenda e Planejamento, tem, __ quase que diariamente convertido
uma grande quantidade de cruzados novos
em cruzeiros. para-atender a necessidades de
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seiore-s dã economia como ocorreu. por
exemplo, com a indústria aiitcimobilística,
com a construção civil e, segundo os jornais
de hoje, com a índUstria de bens- de capital,
que vai ter cerca de 140 bilhões de cruzado~
riovos transformados em cruzeiros, através
de financiamentos do Banco Nacional de De~
seovolvimento Económico e Soda!.
Ora, se o dinheiro, como diz V. Ex•, estivesse congelado, o Governo não poeria convertê-lo de cruzados novos em cruzeiros, para
aplicá-lo nessas atividades económicas. Portanto, nobre Senador, o Governo está utHizando esse dinheiro a seu bel-prazer e acho
até que o faz bem. Digo a V. Ex•, como parlamentar que não está apoiando o .Governo
porque meu Partido perdeu a eleição, meu
candidato foi derrotado. O meu dever ético
e político é fiscalizar o atual Governo, é fazer
oposição- uma oposição como tenho direito
não ao País. mas à administração atual, com
o intuito de contribuir para a solução dos
nossos problemas, particularmente no plano
económico-financeiro. onde se situa a nossa
maior crise.
Portanto. nesta condição pessoal ia, - incl\lsive hoje;;, e vou fazê-lo ag_ora - , congratular-me com o Senhor Presidente da República
Fernando Collor de Mello, porque vejo que
Sua Excelência está-se preocupando com um
aspecto, na execução do Plano, que tem sido
quase que a nossa idéia fixa. ou seja a adoção
de medidas, a tempo e a hora, para evitar
a ampliação do processo re.cessivo em que
entrou, naturalmente, a economia brasileira.
Desde o momento em que todo o dinheiro
das pessoas físicas e jurídicas foi retido no
Banco Central, claro que diminuiu a liquidez
e, como V. E~ sabe- V. Ex• que conhece
bem a matéria - , o-correu um retraimento
na produção de vários se tores industriais. Então, parece~me que, neste momento, o Governo está certo, quando, através da Sra. Mi~
nistra da Economia, Fazenda e Planejamento, procura irrigar esses setores. Já atendeu
- repito - à indústria automobilística, a
construção civil e, agora, à indú?tria de bens
de capital e, também, de algum modo, à agricultura.
Hoje, os jornais informou que as "torneiras'',- agora, vão se feChar. Não sei. O que
quero dizer a V. Ex~. para concluir a resposta
ao seu aparte, é que, na verdade, eu estou
certo. Não há congelamento, nobre Senador.
O que há é um "empréstimo compulsório disfarçado. Assim vamos. pelo menos, transfor·
mar 60% desses recursos - e é o meu projeto
_:__em empréstimO COriipülsórío verdadeiro,
de acordo com a Constituição, para resg8.~e 1
nos mesmos prazos, com a· mesma correçao
monetária e os mesmos juros previstos na
Medida Provisória n~ 168, convertida em lei~_
para permitir a aplicação de 30%, em irivestimentos em proJeto de irrigação no semi-árido
nordestino e de 30%, em investimentos em
outros setores da economia, para ajudar o
Governo nessa tarefa de combater a recessão.
O Sr. Mauro Benevides mity um aparte_?_

V .Ex~ me per-
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O SR. HUMBERTO LUCENA- P01s não.
nobre Senador.

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador
Humberto Lucena. V~_ Ex~ falou, realmente, que o governo abriu _a.., torneiras e
pretende fechá-las. Precisamo~ ver que, antes
de a Ministra Zélia Cardoso de Mt:llo apertar
·as torneiras do Tesouro Nacional, S. Ex" faça
pingar alguma coisa na Região Nordeste ou
para atender à seca, ou para garantir a redistribuição do fundo constitucionaL V. Ex" sabe, já o disse desta tribuna- Senador Afonso Sancho também já se bateu por essa solu·
ção - qliC n·ão tem ~entido que a~sistamos
ao Governo Federal reter, inexplicavelmente, os recursos constitucionais. que hojl.!, em
relação ao BNB. representam algo em torno
de sete bilhõeló de cruzeiros. Por isso é que
digo a V. EX": seria apenas um:J gota que
pingaria da tc•rneira do Tesouro Nacional.
E o fato de trancar a torneira dcfinitivamen·
te, pelo menos que esse pingo a Ministra fizesse chegar à Região Nordeste_.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra·
deço a intervenção de V. Ex• e proclamo,
como sempre_ o zelo _que o nobre Senador
Mauro .S:enevidcs sempre tem pelos assuntos
do Nord~te, E. V. Ex·1.'sc Jnc Ouviu há pou·
co, y_erificoü· que_, nesse p-rojeto que estou
elaborando, que procura transformar pelo
menos 60%: _dos recursos blógueados eln empréstimo compulsório verdadeiro e não dis·
farçado, peJo menos 30_% ·serão destinados
só para o Nordeste, para custeio de projetas
de irrigação, no seu semi-árido .

0 Sr. AfOnso Sancho- V. Ex' me pennite
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço y.
Ex'
·
O Sr. -Aronso Sancho -_ Sobre as p~ópri<L<;
palavras de V. Ex' é quC'fimdaincnto IDéu
pensamento de que não houve empréstimo
compulsório disfarçado, porqu_e todo em·
préstimo compulsório tem data cerra. Então,
se o Governo está abrindo, proporcíomilfficnte, a torneira- como usamos hoje, vulgar·
mente - para o atendimento às indústrias,
como fez, por exemplo, como a Votorantin,
com as indústrias de bens de capital, com
a agricultura e com a indústria automobilís·
tica, e como está atendendo a "n" problemas,
não foi um empréstimo compulsório disfarçado; foi, uma medida de cunho geral para
controlar a liquidez do País. Sei que V. Ex•
não está fazendo oposição_ v. Ex• é um
Senadormuito competente, muito inteligente
e com muita tradição na Casa _ mas deve
convir de que não houve nem empréstimo
compulsório disfarçado, nem confiscO. Estou
me louvando nas palavras dos mestres do Direito, uma vez que sou empresário; minha
Economia não é a dos livros, não é a- econo·
mía do princípio económico, é a Economia
prática. De formei- quC iii<úitendo meu pensamenta de que V. E~ está, ainda, equivocado
ao dizer que houve empréstimo compulsório
disfarçado.
_

O SR. HUMBERTO LUCENA - Seria.
para mim, uma grande felicidade conseguir
mudar o pensamento de V. Ex" Mas é muito
difí~il. para__ ~~o dizer in_Jpossíve!.
Nobre Senador Afonso Sancho, o que V. Ex
aftrmou, há poucos minutos- e eu procurei
rebater- é que se tratava de congelamento.
Ora, quando se tem um congelamento, os
recursos não podem ser utilizados para coisa
alguma. Não é o que está se vendo. O Go-vertiO está empregando os recursos blOqueâdos no Banco Central, para irrigar a economia- e até estou louvando isso. Acho, por·
tanto, que não estamos muito distantes de
u·m entendimento; só há uma diferença: é
que eu desejo e insisto em dar um banho
de juridicidade nisso tudo. Quero que se tranformem, pelo menos -60% dos recursos bloqueados- pois se chegasse aos 100% , poderiam diZ!!_!:_ que aumef?.tari~ 1!1U~tq o índice de
liqüiOez- em empréstimO CompUlsório, porque a( os titulares, pessoa-s jurídicas ou físicas,
das contas de depósito à vista, de caderneta
<fé poupança, de aplicaç6es de curto, médio
óu longo prazos, receberão, certificados, de·
clarando o respectivo valor que eles têm no
Banco CentraL Esses certificados, que são
títulos, poderão, inclusive, ser negociados em
Bancos, e bem assim Callciona·r transações.
Então, veja V. Ex' que é uma ·maneira que
tcreni.ds de assegurar Os direitos dos cida·
dãos, porque, se amanhã, ou ·por fsso ou por
aquilo, o Governo não devolver esses recursos ......:.. não digo aos grandes, aos que ganharam muito dinheiro na especulação, no over·
night, no open-mark.et, aos grandes empresários das multinaciohais, das grandes empresas, que são dez ou quinze neste País- mas
aos' médios e pequenos poupadores, haverá
·realmente, V. Ex• há de convir~ uma grande
convulsão social neste País. Ainda ontem ou
anteontem, encontrei, ca'sualmente, na rua,
na minha quadra, um funcionário aposentado
que me•disse que amealhou, durante anos
a fio, cerca de dois a três milhões de cruzados
novos nã Caderneta de Poupança, os quais
eram a única herança que ele tinha para deixar para a sua família e que havia perdido.
Eu disse; - Não, você não perdeu, o Gevemo vai devolvc:r. EJ.e <;lisse: - Não acre·
dito!'
Entretanto, acho que 0 Governo vai cumprir a sua palavra. Tanto assim, que os bancos
já estão até colocando nos extratm., depois
do primeiro mês, 0 equivalente à correção
monetária e aos juros ~as contas bloqueadas.
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crescimentO-I!cOnôffiicO. que é a meta seguin·
te à da estabilização económica. Agora, depois do crescimento, vamos nos bater, também, e aí virá a grande divisão ideológica
-pela repartição do bolo, por uma justa
distribuição de renda nacíonal, através de algumas reformas que não poderão mais tar~
dar, reformas de base, reformas significativas
de estrutura. Entre elas. eu colocaria duas
que,_ao meu~ ver. são mais urgentes: a reforma
ágr-.iria, de caráter democráticO, sern nenhum sentido espoliativo, e a reforma urbana. Aliás porque ouvi, um dia desses, aqui,
de um Senador, de cujo nome não melem·
bro. uma tirada muito ímportantc, a esse respeito- acho que foi V. Ex·', Senador Pompeu de Sousa, que, além de _economista é
sociólogo. Dizia o Senador que a reforma
urbana no País, pelo próprio atraso da refor·
ma agrária, tofrioü-se maís importãnte!> e urgente do que aquela. _Como os carilpos de
despovoaram. como houve um êxodo muito
grande para- as grandes cidades, a exemplo
do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horironte, Recife, Curitiba, BrasJ1ia, etc., então,
essas cidades incharam, c as suas periferias
ficaram cheias de marginalizados, de pessos
que não são empregadas. não são subempre·
gadas, porque -simplesmente, não têm onde
trabalhar e nem onde morar. E!> tão residindo,
com as suas famílias, no charco dos barracos,
- quando possuem um lote para construir
o barraco- e neste ponto faço justiça à política humana realizada, no Distrito Federal.
pelo ex-Governador Joaquim Roríz.
Sr. Presidente, esta é a mensagem que desejava trazer nesta manhã fria de Brasma.
aos meus pares. no Senado Federal.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR.· PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE: Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr.
Presidente, Srs. Sen<i.dore<;, acomparlhamos,
com natural apreensão, os atas do atua[ Gov~rno relativamente à questão regional e, em
particular, ao Nordeste.
Inicialmente, anunciou-se o denominado
Plano Collor, trazendo em seu bojo a suspensão dos incentivoS fiscais, a extinção das Zonas de Processamento de exportação, ZPE,
e a eliminação dos estímulos cambiais. um
conjunto de mec_anismos arquitetado com o
fim precípuo de itrair investimentos para
região mais pobre do País, em cumprimento,
Oquedesejo,nobreSenador,nalinhades-aliás, ao preceito constitucional que consagra
sa carta que recebi do Dr. Edinaldo Holanda,
corno objetivo fundamental da República o
que é uma autoridade em Direito, neste País,
combate às desigualdades regionais.
não ê Se nãó Contribuir para que tudo seja
Mesmo abrandadas, quando do seu exame
feito, dentro da lei, e da Cpnstituição, e nada
pelo Congresso Nacional, essas medidas que
mais.
formam o arcabouço do Plano Collor, terão
sem- dúvida_, impacto altamçnte negativo soQU:arfto ão rnaiS~ Sr. Presidente ·e Srs. Sena·
bre a economia regionaL E que o Nordeste
dofes, repito que desejo, como -ioâO brasideixou de ser ía~cinante para o capital, uma
leiro, que o Plano dê certo, que possamos
ultrapassar todas as dificuldades que aí estão,
vez que perdeu os poucos atrativos que o
que a economia volte a funcionar livremente,
tornam concorrente das regiões mais ricas,
que as finanças sejam sane.adas para que pos:- _ sobretudo o Sudeste, que, graças à política
sarnas, na verdade, retomar o caminho do
cambial extremamente danosa ao Polígono

a

1590 Sábado 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sr. Presidente e Srs.. Senadores, custa-nos
das Secas, reuniu economias externa'- de tal.
crer que o Senhor Presidente da República,
magnitude que, operando _como poderosísum competente alagoano que na campanha
sima bomba de sucção, concentra hoje os
presidencial fez questão de proclamar sua
principais investimentos do País.
Mas, as atitudes do Governo desfavoráveis . comprovada norde.stinidade, tenha pleno co·
nhecimCnto de todas essas manobras.
à região, que tenho a honra de representar
A mais recente vem do próprio Secretário
nesta Casa, não ficam apenas ai; senão, vejade Desenvoivimento Regional, o Dr. Egbermos, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
to Baptista, que, após recente viagem à reÉ flagrante a desvantegem das regiões degião, conceitua peremptório: "o Sertão não
primidas na ocupação dos cargos da máquina
representa uma prioridade". Diz S. s~. texeStatal. E não somos apenas-nós que chamatualmente, ao Correio Braziliense, de anteonmos atenção para esse fato, mas também jortem: "são guetos que serão pobres. para semnalistas de projeção de um Jânio de Freitas,
pre".
ou de um renomado Carlos Castcllo Branco,
que estranharam em suas apreciadas colunas
Ora, Sr. Pres.idente, Srs. Senadores, o Sertão, pela sua importância territorial e demoa indicação maciça de brasileiros do Sul para
os postos de maior expressão do Governo
gráfica, repiesenta o próPrio Nordeste,_onde
habita o nordestino, por excelência, aquele
Federal.
que, nas palavras lapidares de Euclides da
Enquanto isso, para reforçar mais ainda
CUnha, "é, antes de tudo, um forte". Assea nossa tese da relativa subestimação com
verar que o Sertão é um gueto sem ·amanhã
que vem sendo tratado o quadro regional,
é, portanto, a mesma coisa que concluir ser
os chamados organismos naquela área, tais
_o No~destc o__gueto, sem perspectiva, conforcomo o DNOCS, a Codesvasf, o Banco do
m·e·ressaltou, ontem, em veemente e oporNordeste, o Banco da Amazónia, a Sudene
tuno discurso na Câmara, o Deputado pere a Sudam, não tiveram até agora nomeados
nambucano Osvaldo Coelho.
os seus dirigentes, ficandO aS-entiCfadeS á má:
cê de uma tediosa interinidade que as torna,
E_ssa absurda declaração, além de profun·
de certa forma, apáticas, e daí, presas fáceis
damente chocante para a nossa comunidade,
de_ medidas tendentes ao seu inevitável mademonstra desinformação sobre a realidade,
rasmo operacional.
tão bem estudada por dentistas do porte, por
exemplo, de um Guimarães Duque, através
Dentro dessa linha de raciocinio, é convede obras clássicas. como "Solo e Água no
ninente realçar que,=com respeito às Superin·
Polígono das Secas" e "O Nordeste e as Latendências e aos Bancos de Desenvolvimento
vouras Xerófilas".
Regional, patenteou-se um centralismo abu·
O Sr. Secretârh também se apressou e já
sivo que, nem mesmo nos momentos de autoava:n·çou co-nclusões e recomendações, antes
ritarismo mais exacerbados, o regime militar
mesmo de o coordenador que o próprio Presiousou perpetrar. Pois bem, doravante, pela
dente da República designou yara tal obje~
Portaria no 6, de 17 do corrente, todos os
tivo, ou seja, o órilhante Secretário de Ciênassuntos objetos de apreciação dos Conselhos
cia e TeCnología;Dr. José Goldemberg, que,
da Sudene e Sudam devem ser previamente
submetidos ao Secretário de Desenvolvimen·· à frente de grupo de técnicos de nomeada,
coo-rdenará a Comissão de Ciência e Tecnoto Regional, que definirá a pauta de reunião
logia para o Desenvolvimento do Nordeste.
do colegiado; e, pelo Decreto n" 99.188, de
E, por fim, o Sr. Secretário de Desenvol17 do més passado, a Presidênciad9 Consevimento Reg_ional esqueceu que a própria
lho de Administração do BNB e Basa, onde
se definem as diretrizes e as linhas mestras Constittiíçâo; em se-u ·art. 159, Priorizou, graças à emenda do nosso Companheiro, Senade atuação desses órgãos, deverá ser ocupada
dor Teotônio Ynela, o setor produtivo do
pelo Secretário-Executivo _do MinistériO da
Sertão, ao qual caberá, no caso do Nordeste,
Economia, Fazenda e Planejamento e não
metade dos recursos_ do_ Fundo criado por
mais pelos seus respectivos administradores.
esse dispositivo, hoje o principal mecanismo
E, ainda, conforme essa clara poHtica de
de financiamento da Região.
esvaziamneto regional, foi editado o Decreto
O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex~
n" 99.207, de 12 de abril fluente, que cassa
o assento do BNB e do Basa no Conselho um aparte?
Monetário Nacional, um absurdo que já tive
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo
a oportunidade de denunciar da tribuna desta
o aparte ao nobre Senador Afonso Sancho
Casa, contando pa.ra isso com o apoio dos
e , logo em seguida, ouvirei o nobre senador
eminentes Senadores Afonso Sancho, Odacir
Mansueto de Lavor.
Soares, Jutahy Magalhães,Marcondes GadeO SÍ'. Afonso Sancho- Eu comungo das
lha, Cid Sabóia de Carvalho, que endossapreocupações do meu ilustre Colega, Senaram, naquela ocasião, a nossa reclamação di·
dor Mauro Benevides, que tem sido, nesta
recionada ao próprio Presidente Fernando
Casa, um defensor intransigente dos assuntos
Collor de Mello. E um absurdo tão grande
de interesse do Nordeste. Mas confio, acima
quanto à ameaça que paira no ar, segundo
de tudo, que, estando à frente do Governo
noticia a imprensa, de também cassar duas
um nordestino da fibra do nosso Presidente
instituições do Conselho Deliberativo das
Fernando Collor de Mello, os pioblemas serespectivas Superintendências Regional de
rão adequados no momento oportuno e denDesenvolvimento, onde figuram como memtro das condições que nós todos, nordestinos,
bros natos.
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desejamos e das quais não abrimos mão.
Quanto à tardança na nomeação dos Presidentes dos Bancos, náo vamos estranhar muito, porque em outros governos isso ocorreu .
No Governo Jânio Quadros, o Presidente do
Banco do Nordeste foi nomeado quase .três
meses depois que o Presidente da República
havia assumido. Quanto à não participação
do Banco do Nordeste no Conselho Monetário, já tive oportunidade de dizer, neSta
Casa, que o Presidente Collor nos assegurou
que, no seu Governo, esse Banco participará
do Conselho Monetário e anotou na sua agenda este assunto. Sua Excelência acha que isso
foi um equívoco. Depois, ouvi ou li que aquele decreto não era apropriado, pois teria que
vir através de uma Medida Provisória. Quanto ao auxílio ao Nordeste, devo testemunhar
que quando, na semana passada, estivemos
com o Presidente, tratando de assunto do
interesse do Ceará:.:._ eu e o Deputado Aécio
de Borba - lamentamos que a imprensa tivesse notícíado -que já havia sido aberto um
crédito de 500 milhões para as calamidades
do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade,
o Presidente nos assegurou que o primeiro
dinheiro que safsse para atender a calamidades seria para o Nordeste. e que não considerava calamidade no Rio de Janeiro um poste cair na cabeça de alguém e matá-lo; calamiR
dade ocorre no Nordeste, onde o povo está
sofrendo necessidade, está passando fome,
está com falta de emprego e, sofrendo com
essa seca parcial que estamos presenciando.
r;>e forma que, nobre Senador Mauro Bene·
vides, tenho confiança -e, no dia em que
ela me faltar, eu aqui direi, porque nunca
fui subserviente a quem quer que seja -de
que o Presidente Collor, irá depois que essa
poeira abaixar, atender às necessidades do
Nordeste, porque Sua Excelência é um conhecedor dessa Região. Realmente, essa matt!ria que saíU-no Correio Braiiliense desagrado_u_ a todos os nordestinos. Essa semana,
tivemos uma reunião, com jantar, na casa
do nobre Deputado Ricardo Fiúza, ocasião
em que o nobre Deputado OsWãldo- Codho,
a quem V. Ex• se referiu, transmitiu esSe clima de revolta muito.grande ao Sr. Ministro
Bernardo Cabral. S. Ex• assegurou que ontem - isso foi anteontem -- daria ciência
ao Senhor Presidente desse desagrado, ci.a
maneira com que esse seu aüxiliar se_ pronunciou, ou se tenha pronunciado; porque eu,
como dono de jornal, há mais de 30 anos,
sei que muitas vezes o repórter enfeita a sua
matéria e não transcreve aquilo que o entrevistado gostaria de diZer. Se ele se pornun·
ciou daquela maneira, não está dentro do
pensamento do Presidente da República, pois
S. Ex~ tem reiterado que o Nordeste é uma
Região para a ·qual irá olhar"com todo carinho, como nordestino que é. Muito obrigcic!o.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito gra·
to a V. Ex~ nobre Senado!- Afonso Sancho,
que demonstra ~cima de tudo a sua preocupação em instar o Governo a manter-se indentificado com os interesses da nossa Região.
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V. Ex\ no que diz respeito à presença do
Banco do Nordeste no Conselho Monetário
Nacional-, e me informOu da mesma forma
como fez o Deputado Aécio de Borba -

de que ambos haviam levado ao Chefe: da
Nação, além da estranheza, a· indignação
quanto a esse ato que, concretizado pelo de·
creto a que já me referi, representa a subesti·
mação de uma conquista, que -caracterizou
a nossa luta de fazer com que o Nordeste
tivesse condições de participar da fixação das
diretrizes da política económico-financeira a
cargo do Conselho Monetário Nacional.
V. Ex• verá que os nossos pen~amentos
se casam no final do pronunciamento, quan·
do entendo que o Presidente Fernando Collor
de Mello, identificado com os problemas da
Região, tem que dizer aos seus auxiliares de
primeiro, segundo, ou terceiro escalão~ "Basta, quero conhecer os problemas, quero que
vocês me tragam os problemas do Nordeste,
para que eu pessoalmente possa revolvê-los.''
Porque S. Ex• como homeni da Região,
que dirigiu um Estado, como Alagoas, vinculado, portanto, aos interesses do chamado
Polígno das Secas; tem meios de oferecer condições acertadas para a questão regional, e
não permitir qUe, no-seU Gõverno, qualquer
medida possa representar a conspurcação daquilo que já se obteve em conseqüência da
nossa luta, do nosso trabalho, inclusive do
trabalho de V. Ex~~> nobres, Senadores Afon·
so Sancho, Mansueto de Lavro e Humberto
Lucena, enfim daqueles Companheiros que,
representando o-Nordeste, asseguraram com
o seu voto, com o seu trabalho, a inclusão
de vários dispositivos que objetivaram, como
objetivam. garantir ao Nordeste crescer da
fonna assemelhada às outras áreas geográficas do Pafs.
Muito grato a V. Ex~, nobreS"enador Afon-·
so Sancho, que tem sido, indiscutivelmente,
coerente nessa sua postura de defesa intransigente dos interesses da nossa Região.
.O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. Ex~ um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo
um aparte ao nobre Senador Mansueto de
Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador Mauro Benevides, realmente causou espécie a primerraVísüa oficial do novo Governo, do Presidente Collor, ao Nordeste, diante
de um quadro que V. Ex' e todos nós sabemos
que é de extrema gravidade, de crise, tendo
em vista a frustração completa, ou quase
completa, da safra agrfcola deste ano, e depois saber das declarações desse emissário
do Governo. É preciso recordar que, durante
a campanha presidencial, o então candidato
Fernando Collor de Mello acusou o candidato
Luiz Ignácio Lula da Silva de que teria uni
correligionário no Paraná, dizendo-se filiado
ao PT, que teria dito, como então Secretário
de Agricultura do Paraná, que o Nordeste
era inviável e a solução era retirar a sua popu.lação e localizá-la na Amazônia, no Mara-

nhào etc. O então candidato Fernando Collor
de Metlo ficou indignado contra o PT, por
ter um filiado com essa tese. Agora, vai um
mebro do Governo ao Nordeste verificar a
seca e volta defendendo essa mesma tese.
Aliás, nos primórdios da Sudene houve alguém que levantassem também essa ~ese do
esvaziamento da Região. Essa tese é nazi-faCÍSta;~prirrleiro, porque nãO te-m nenhuma base científica, além de que as grandes civilizações passadas estão nos trópicos hoje, só por
um acidente, os centros mais desenvolvidos
estão nas regiões temperadas e frias, mas,
a História registra que as grandes civilizações
sempre fõram flos trópicos. SegundO, esse
Secretário, em Pernambu_c_o, visitou a Zona
da Mata, que é no Nordeste, mas' não tem .
nada a ver com o problema da seca, realmente. Então, ele já foi induzido a não ver nada.
Terceiro, porque o serrii-árido nordestino
com uma média de 600 milímetros anuais de
índice pluviométrico, é um dos mais viáveis
que possa existir na face da terra. Regiões
altamente desenvolvidas nos Estados Unidos
e na Califórnfa têm um índice _de 300 milímetros, a metade do Nordeste. Quarto, porque
no próprio Nordeste e no próprio semi-árido,
há experiências comprovando exatamente a
viabilidade social e económica. O emissário
do Governo, se fosse bem oríentado, visitaria, por exemplo, o Centro de Pesquisas do
Trópico Semi-árido, sediado em Petrolina.
Então, veria que não apenas a agricultura
irrigada é um sucesso._ mas o manejo da caatinga, o aproveitamento das mesmas chuvas
caldas, sem uma gota irrigada, ainda torna
viável; visítaria, por exemplo, o Centro d~
OVinocultura_e C3prinocultura em Sobral, no
Ceará. Veria, então, que através da pecuária
de médio porte, não tanto da pecuária de
grande porte, porque não é a vocação da Re-.
gião, há saídas económicas para o semi-árido
do Nordeste. E, por aí vai, para não me alongar. Então, no mfmino, mesmo que não tivesse feitO essas declarações nazi-facistas, por
sinal condenadas durante a campanha pelo
Presidente Fernando Collor, e espero que S.
E~ também condene o seu auxiliar, mesmo
que não houvesse isso, o Secretário não VísitOQ realmente a área conflitã.da, a não ser
de helicóptero, vendo por cima. E V. Ex•
sabe como é precário analisar uma crise social
e económica de helicóptero. Mesmo que se
colocasse aquele telescópio Hubble que foto·
grafa uma moeda a 600 km de distância, não
daria uma visão exata, porque não hÔuve cantata com um elemento que é indispensável
em uma análise como essa, qUe são os seres
humanos. Creio que esse terrível mal-entendido, essa verdadeira rata do secretário, do
auxiliar díii!to, deve ser esclarecída, condenada pelo Presidente. Mas é preciso dizer,
Sr. Presidente, que _é necessário acabar de
vez com essa história, pois a Sudene está indo
nessa onda, dizendo que não há seca no Nordeste, porque está tudo verde. t contradição? Não. Quem é da região sabe que nos
trés meses, de janeiro, fevereiro e março,
não ~iu um pingo de chuva no semi-~ri_do..:..
Então, houve seca. pou.co interessando qu~·
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chova em abril e maio, porq!le não é -época
de safra. Os levantamentos da Secretaria de
Agricultura de Pernambuco dizem que a safra
de milho frustou-se no Estado em 90%;, a
safra de f~újâo em 95%, apenas 5% foram
aproveitados. Ora, para uma Região cuja
produção é em grande parte de subsistência,
i'sso significa que a maioria da população desnão tem meios de subsistência e de como
alimentar-se. Essa é a pior seca, pouco interessando que uma chuva extemporânea tenha
alagado, tenha enchido os açudes, os riachos.
Isso não interessa. Essa decisão de nomear
o eminente cientiSta, que tanto admirO, o Dr.
José Golderitbefg; para presidir uma comis-·
são que vai iniciar estudos de análise do semi·
árido e da seca do Nordeste, soa como ridícu·
lo também. Isso não é possível! O Presidente,
sendo nordestino, sabe que os problemas estão todos esclarecidos, não há nada mais a
_se fazer, só vont~de política de querer decidir
isSO~ O saudosO Senador TeOtóniO Vifela o pai, não o filho que está aqui- em 1985,
numa comissão sobre a seca- eu o acompanhei -le_vantou quantos organismos no Nordeste tratavam da seca direta ou indiretamente. Sabe quantos, nobre Senador? 98 organismos, quase 100, entre órgãos federais, estaduais e municipais. E o problema da seca
não foi resolvído. Não é por falta de estudos.
Há excelentes cientistas, desde Guimarães
Duque, Vasconcelos Sobrinho e tantos outros que aí estão nas universidades e vida
pública, dedicando-se a esse problema, e que
têm apontado soluções. ·Então, não se venha
querer iniciar estudos, ainda mais com prazo
de dois anos, porque isso significa não querer
tomar a decisão p0lítica de determinar recursos bem aplicados para o Nordeste. A crítica
do Governo atual de que antes iam mil dólares para o Nordeste e só 200 eram aplicadm
no homem e 800 eram desviados, é inteirame'nte procedente. O Governo. tem razão
nesse ponto. Agora, só tenho um dúvida: se
ele vai consertar isso, Senador! Os respon·
sáveis pelos 800 dólares desviados antes são
os que estão apoiando o Governo hoje. Naquela época, estávamos na Oposição. Não
participávamOs dessa administração dos recursos da seca. Iguaizinhos àqueles que ontem dc::sviaram esses recursos sâo os que hoje
estão no Nordeste apoiando o Governo Collor. São os seus I:.íderes etc. Dá-para enten-.
der uma mudança nesse sentido? Vamos esperar um milagre. Realme11;te nada indica que
haja vontade política c;Ie decidir. As pessoas
que estão aí são as mesmas de ontem. Portan·
to, é_ preciso ter boa vontade, querer qUe
o Presidente acerte, que S. Ex• não caia no
ridículo de fazer afirmaçOes coriio a que fez
o seu Secretário. Mas também é preciso estar
vigilante, porque de discurso, de propostas;
de estudos, de projetas o Nordeste já está
completamente cheio, não dá mais para esperar. Este é _o proble-ma que V. Ex\ com o
meu aplauso e meu apoio, está delineando
nesta manhã, com muita felicidade e oporturiídade e, Como sempre, com a traitqüilidade
e posição de estadista que é a característica
da atuação de V: Ex•
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O SR. MAURO BENEVIDES- Muito·grato a V. EXf nobre Senador Mansueto de Lai vor, no momento em que intervém no meu
pronunciamento para fazer uma oportuna re, trospectiva do que tem sido a nossa luta, a
, luta dos nordestinos para a valorização da
área geográfica que representamos nesta Casa.

V. Ex~. antes de concluir o seu aparte, ressalta a necessidade de se caracterizar uma
vontade política que determine o atendimento prioritário das nossas reivindicações. Se
efetivamente - e todos_ o sabem -o Presidente da RepúbHca é um homem identificado
com o Nordeste, S. Ex• tem condições de
,chamar os seus auxiliare.s diretos e dizer-lh!!s
,que conhece a realidade nordestina e nenhuma solução poderá ser adotada neste País
·sem a sua chancela, sem a sua manifestação,
:porque jamais poderíamos admitir que um
brasileiro nascido e vinculado com essa região
·pudesse contribuir, com a sua assinatura, para um ato qualquer q'ue desmerecesse o nosso
desejo de progresso e de bem-estar social.
Ao concluir este pronunciamento da ma~
nhã de hoje, acrescido dos apartes do emi·
nente Senador Afonso Sancho e iêlalmente
da intervenção de V. Ex~, conclamo o Presi~
dente da República a assumir aquela postura
centrali:zadora, diria, para que Sua Excelên,cia mesmo comandasse o processo de atendimento ãs pretensóes da Região, para que não
se registrem, não se reprisem esses episódios
do Secretário Regional, Dr. E;gberto Bap·
tis ta, que. numa declaração reco:nhecidam~n
te infeliz, absurda e despropositada, agnde
o sentimento natural de todos os 40 milhões
de brasileiros sediados nessa faixa territorial.
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, persó uma breve obervaQãO.

mita~me

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não,
nobre Senador.

O Sr. Mansueto de Lavor- É qu~, realmente, este Congressp tem alguma_ contribuição a ofefecer ao Presidente da República, neste momento. O ano passado, encerra·
ram~se aqui os trabalhas da Comissão Mista
que analisou os problemas da seca no Nordeste, cujo Presidente foi o Senador Teotónio
Vilela e o Deputado cearense César Cals Neto. A sugestão que deveríamos fazer aqui eu aproveito para fazê-la a V. Ex' e a todos
nós - é que os integrantes .dessa Comissão
fossem ao Presidente da República conversar
sobre o estudo que o Congresso fez. Nada
mais legítimo do que essa_ contribuição que
poderemos' oferecer ao Presidente da República, ao lado de outras contribuiçóes que,
certamente, Sua Excelência receberá, da
, Igreja, dos ci~ntistas nordestinos, dos estu·
diosos. Então, o Congresso, tem alg_ç __ªofere~
cer ao Presidente nesta ocasião, através do
relatório da Comissão Mista que avaliou a
situação da seca no Nordeste.
O SR. MAURO BENEVIDES - A suges·
tão de V. Ex• é absolutamente justa e opor·
tuna. Eu com ela nie solidariZo a partir deste
instapte: Penso que poderíamos, já que esta

O Presidente da República a avocar, para de~
cisão de Sua Excelência, aquelas soluções
que, insiStcimtemente, reclamamos para o
chamado Polígono das Secas.
__ -- -

Comi"ssão presidida pelo Professor José Goldemberg fo_i formalmente constituída _pelo
Presidenk_da_ República, fazer chegar este
trabalho a que V. Ex~ alude, e as outras suges, tões que a Bancada do Nordeste poderia reu·
nir, ao Presidente Çollor de Mello e ao p_r~·
prio cientista José Goldemberg para que, nu·
ma ação conjunta, Parlamento e Comissão,
pudéssemos garantir aquilo _qt!~ é o de~ejo
de todos: o oferecimento de sugestões válidas
para a superação das dificuldades que alcançam a nossa Região.

O Sr. Humbert6 Lucena -

P~rmite~me_

V. EX• um aparte,-no~re:senãdor?

. O SR ..MAURO BENEVIDES - Com
imenso prazer, eminente Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Antes que
'V. Er con~lua, desejo tariibém solidarizar-me_
pelo seu pronunciamento _que,_Corito ~empre,
é niuito oporiuitõ e -abalizado acerca dos problemas do Nordeste. Igualmente, quero,
, subscrever o ·:aparte do nobre Senador Man~
sueto de' Lavor que, com bastante lucidez,
fez toda aquela retrospectiva, a que V. E~
·se referiu, das nossas dificuldades na regiãO,
salientando, sobretudo, que nós não precisamos de maiS estudO; nós precisamos, real~
mente, é de decisão poiítica. s.- Ex• fez restrições, ·como tanlbém V. Ex~s de eritrevistas
do Prof. José Goidemberg, Secretário da
Ciéncía e TéênóiOgia e dó Dr. E&be:rto Baptista, Secretário de Desenvolvimento R~gio~
nal. No que tange ao noticíáiiO que ~Lsobre
as opiniões do Dr. Egberto Baptista;·· acho
que pelo menos num_ ponto nós concordaríamos com S. Sa., qUando afirmou que iria
, aronselhar ao Presidente da República que
- o GovernOPenhitisse q'ue quaiquer recurs-o líberã.do para assistência ·aos 'flà.geládos_
'da seca, este aito, ficasse sujeito a interfe. rências de nã.tureza políticã, num ano eleitoral. Açho Cjue eSte é um fato que nós tenios
- que aplaudir apelar porque, -SOmente nós
· sabemos o que foi- e o nobre Senador Man' sueto de Lavor realçou muito bem - em
outros tempos, a utilização de recursos da
·seca para objetivos _de natureza puramente.
eleitoraL

nao

- O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se·
nadar Humberto Lu.cena,._expresso os meus
_agradecimentos a V. E~ que tem trazido a
'esta Casa, como o fez na sess·ão de ontem,
·e na de hoje e com o sey. discurso de sexta~
feira passada, eiat3.inente há oito dias, uma
contribuiçã-o inestimável à solução dos pro. blemas nordestinos. Portanto, a intervenção
de V~ Ex~, corroborando os pontos de vista
que temOs dejemlJdo até hoje, vai significar
um apoío valioso para que, chegando·ao pró. prio Presidente da RepUblica essa nossa m~
. nifestação, já que presente se acha o eminente Líder do Governo, o nosso Colega Senador José Ignácio Ferreira, S. Ex~ se prontificará, Certamente, a fazer chegar ao-primeiro
mandatário do_ País todas es~as manifesta·
çóe~. que só têm um único objetlvo: levar
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência cumpre o dever de assinalar
que V. Ex' já ultrapassou o tempo regimental
de que dispunha, em doze minutos. Entã?,
eu ·pediria a V. Ex~ que abreviasse o seu discurso e, sobretudo, evitasse os apartes, uma
vez que há vários oradores inscritos.
0 SR. MAURO BENEVJDES - Pois
·não. Sr. Presidente. Recolho a advertência
; V: Ex' e conClUirei aS rilínhas considerações.
O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa)
-Lamento, como nordestino, ter que fazer
isso, mas são as exigências da função e do
Regimento.
O SR. MAURO BENEVIDES - Perfeita,
mente! V. Ex\ Sr. Presidente, está coberto
de razão! Vou tentar sintetizar este pronunciamento de hoje, com o apoio de tantos Senadores, que dão às minhas palavras um res~
paldo extraordinário. E cremos que V. Er',
ao término deste pronunciamento, não se negará, com sua extraordinária sensibilidade ·de
homem pUblico, a apoiar esse apelo que vamos, ao finaf, -direcionar ao próPrio Presidente da RepUblica. Para ternúnar, deixamos, pois, aqui registrado o nosso justificado
protesto quanto ao tratamento _disp~nsado
até o presente ·pelo Governo d~ República
à questão regional, e, com especialidade, ao
Nordeste brasileiro.
O Presidente Collor de Mello precisa avocar, para decisão sua os questionamentos intrinsecamente vinculados ã faixa territorial
que representamos nesta Casa.
PO:r riiais competentes que venham a ser
os seus auxiliares diretos, equíVocos despropoSitados pode_r~o registrar-se em sua administração, alCançando impiedosamente uma
área geográfica afuda carente_ de ponderável
apoio oficial, a fim de que tenha condições
de acompanhar o ritmo de crescimento de
outras Regiões do País.
O trato da realidade nordestina deve ser
indelegá.vel para o Chefe da Nação, que tão
de perto identifica os seus secund_ares problem,as, inadmitido que qualquer medida seja
posta em prática ali, sem o seu prévio conhecim_ento e conseqUente deliberação.
Os fatos ora expostos recomendam_ a centralização, pelo Primeiro Manàatáriõ, do
exame das dificuldades do chamado Polígono
.das Secas, oferecendo às mesmas o deslinde
:que a sua experiência e tiroClcio Sabérão determinar.
i Os incentivos fiscais da Sulfene, as Zoqas
'de Processamento de Exportação, o BNB e
·o Fundo Constitucional previsto no art. 15.9,
os recursos destinados a reduzir os efeitos
ida seca verde_ - tudo isso representa uma
·pauta de legítimas reiviildicações que o F_resí-dente COUor de Mello precisa, por decisão
·sua, concretizar sem tardança, como Uder ,
maior de nossa Região, hoje alçado às culmi1
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nâncias do mais elevado cargo de nossa estruM
tura político--administrativa. ----- -·

É o nosso apelo, Sr. P-residente. Patético,

ORDEM DO DIA
Item 1:

sim, veemente:-sim, incisivO tambéin. (Muito

PROJETO-DE RESOLUÇÃO N' !5,
DE !990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 3~6, c, do R~gimento Interno)

bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira, que falará como Líder.

O SR. JOSÉ IGNÁC!O FERREIRA
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÁO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Áureo Mello- Ronal1o Aragão- Carlos
Patrocfnio -

Antonio Luiz Maya -

. Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n1• 15, de 1990, de autoria
do Senador Ney Maranhão, qué autoriza
a_ instªlação nas dependências do Senado
Federal, de gabinete do líder do Gover. - ..-no, e dá outras providências, (Dependendo de pareceres.)
Sobre ã ffiesa, pãie"cef da Comissão de
CõiiStiti.liç-ão;~Justiça e Cidadania, que será

lido pelo Sr. 11' Secretário.

É lido o seguinte

João

CasteJo -Alexandre Co.sta- Edison Lobão
-Hugo Napoleão- Cid Sabóia de_Carvalfio
- Carlos Alberto - Humberto Lucena Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansu_eto

PARECER N• 96, DE 1990

--oa Comissão de Constituição, Jusiiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Resolu·
ção n• l_S_, .de 1990,_ que Hautoriz8 a instalação, nas dependências do Senado Fede·
ral, de Gabinete do Líder do Governo
e dá outras providências".

de Lavor- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães - José Ignácio Ferreira .......:·nerSofi
Cainata - João Calmon -Afonso Arinos
-Nelson Carneiro -Mata Machado- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges
- Maurício- Corrêa - Louremberg Nunes
Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale
-Leite Chaves- Jorge Bornhausen- AI~
berto Hoffmann -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-"Sobre a J?esa, requerimento_ que será lido
pelo Sr. J~ Secretário.--

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 84, DE 1990
Requeiro, O:õs termos-do art: 256 do Regimento Interno do Senado _Eeder_al, a retirada
do Projeto de Lei do Senado n~ 8190, de minha
autoria, para reexame da matéria.
Brasr1ia, 26 de abril de 1990. -Senador
Louremberg Nunes Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será incluído na Ordem do Dia Oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de -Sousa)
- Em votação o Requerinif:-ittõ n.~de
1990, de urgência, para o Projeto de Lei do
Distriti::)Federal n~ 22, de 1990,lido na sessão
anterior, que não foi ·votado em virtude do
término ·do prazo da sessão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que Oaprovarit-queiiam
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.

sz;-

O Sr. Pompeu de SOusa, 3P S"ec-retlzrio,
deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
~assa-se

à

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Cabi.:: a esta Comissão_1 por Íl'!Jperativo regimental, manifestar-se sobre o projefo em
causa, que propiCíará, para recém-criada
Liderança do Governo, as facilidades de um
segundo Gabinete com lotação de grande núm_e'ro_d~ serVídor"eS~ friVócãrid(l:..-se_~ cómO jilstifiçãtiV!i,__ó_ princ(pio da isonomia em relação
aos "Gabinetes dos demais Líderes de Representações Partidárias com assento nesta Ca-

a
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rinho - Mauricio Correa --Afonso Sa'ncho
-- Aluizio Bezerra - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollen:iberg) - O parecer concluí favoravelmente
ao projeto com emenda que apresenta.
Solicito ao nobre Senador Pompeu de Sousa_o parecer da Comissão Diretora sobre o
projeto e a emenda .
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
parecer da Mesa Diretora é pela aprovação
do projeto e da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O parecer concluiu pela aprovação
do projeto e da emenda.
Passa-se_àdiscussão do projeto e da emenda, em turno único. {Pausa)
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
__Aprovada.
-A- Inatéria -Vãi- à COmlSsãõ Díretora ·para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem·
berg) --Sobre a mesa, parecer da Comissão
Direto.ra oferecendo redação final da matéria
que será lida pelo Sr. lo Secretário. - Ê lido o seguinte

sa.
A propósito, é forçoso recOnhecer que o
número de servidores desse segundo Gabinete a que tem direito o Seilador que exerce
temporariamente essa função de Lfder é muito _elevado, _chocando-se com_ a política de
austeridade, modernidade e moralidade que
dizem ser defendida pelo Governo que representa.
Não vejo, todavia, no texto do projeto,
vício que se lhe possa imputar que inviabilize
sua tramitação, tanto do ponto de vista jurídico-constitucional, quanto de mérito, devendo, entretanto, ser alterada a relação de funções -constante do art. 29 para suprimir o Mecanógrafo e o Datilógrafo por desnecessário,
tendo em vista que as referidas funções são
reguladas, _de forma geral, no § 1? do art.
432 do Regulamento Administrativo e mediante atas da ComisSão Diretora.
f:eitas est_ã.s considerações, concluim6s pelaap:i-ovação do Projeto de Resolução n~ 15,

de 1990.
É o parecer.
Sala 4-a Comissão

d~..Constituição,' Justiça

e Cidadania, 19 de abril de 1990. -Cid Sabóia de Carvalho, Presidente_- Jutahy Magalhães Relator --João Castelo ...:. Wilson
Martins - José Paulo Bisol - Francisco Rollemberg ..:.. Carlos Patrocínio - Mansueto
de Lavor ~Carlos Alberto - Jar~as Passa·

PARECER N• 97, DE 1990
(Comissã9 Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução

n? 15, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projetõ de ResoluçãO n~ 15; de:1990,
que autoriza a instafação, nas dependências
do Senado Federal, de gabinete do Lísier do
Governo, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de abril
de 1990. ~ Alexandre Costa, Presidente Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu de
Sousa ~ Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N"97, DE 1990
_ Redação rmai do Projeto de Resoluçao
-n" 15, de 1990, que faço saber que o Senado Fed~ral aprovou, e eu,
,
Pr~sidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promnlgo a

seguinte
RESOLUÇÃO N•

,DE 1990

Autoriza a instalaçãQ, nas dependên·
das do Senado Federal, de Gabinete do
Líder do Governo, e dá outras providências.
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O Senado' Federal resolve:
Art. 1~ É a Primeiro-Secretário auiori-

:za.do a determinar local, nas dependências
do Senado Federal, para instalação de Gabinete destinado ao Líder do Governo.
Art. 2? A lotação do Gabinete do Líder

do Governo será preenchida de acordo com
o Regulamento AdministratiVo dO- Senado
Federal, com a seguinte lotação:
1 Chefe de Gabinete- FG-1
1 Assessor Técnico
3 _Secretários Parlamentares ou

3 Secretários de Gabinete FG-2
1 Subchefe de Gabinete- FG-1
1 Oficíal de Gabinete- FG-3 .
3 Auxiliares de Gabinete - FG-4

2 Córüínuos
2 Motoristas
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na
data de

~ua

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem·

berg) -Em discussão a redação finàl. (Pau~
sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- --Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovãm queiram
permanecer sentados.
Aprovada.
A matéria Vai à promrilgã"ção.
O SR. PRESIDENTE (Francisco- R.Ollemberg) -Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLA·
TIVO N• 57, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decre~o Legislativo n" 57, de 1989
(n~" 40/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais ~Flacso~ (Dependendo de parecer.)
Solicito 30 nobre Senador Humberto Luce·
na que profira o Parecer da ComiSsão de Re·
lações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para emitir parecer.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sob a apreciação desta Co·
missão, o texto do Projeto de Decreto Legis·
lativo que "aprova o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana de
Ciências- Sociais - Flacso,..
Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remeteu o referido Acordo para os fins
previstos no" art. 49, I, da Constituição Federal, vem Exposição de ~otivos do, _Exmo.
Sr. Ministro das Relações Exteriores, na -qual
consta que:
·
'
" ... a Flacso foi criada em 1957 pelos Estados latino-americanos, em aplica"ção das recomendações da Primeira Conferência Regional sõbre Ensino Universitário das Ciências Sociais na América Latina. (março de
1956, Rio de Janeiro) e do disposto no item
.d da Rc:solução 3.42, aprovada pela Confe-

rência Geral dã Unesoo, realizada em Nova
Del_!_ti, em noveirlbro_ de 195_6.
A sede administrativa da Flacso está localizada em S~o José da Costa Rica, SendO países
membros da entidade, ~lém do-Brasil, Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Honduras,
Méxic_o, Nicarágua, Panamá e_Suriname.
Dessa fõriD.a, constitui ·a Flacso organismo
inte!D.aciõnãl _de caráter regional e autónoriio,- vEitâdo ·par~ a realizaÇão e _ã promoção
da pesquisa, do_ensino de pós-gtaduação, da
cooperaçaocientífica e _técriíca e 4e _tOdas
iq_Uelas- atividades acadêmicas relacionadas
Com aS Ci.éncias sociais que cO~dUZâjú aô_desenvolVfiriento e a integração dos_ países da
r~gião latinfJ-an:t~i-fcana_.__ Sua· Oriéttt_~çãO~ favorece ã. -pesquiSa da pt'oblemá_tica do desenvolvimento e da integração latino-americana,
bem como a formaçãode pesquisadores nessa
problemática, a partir-de- Coloques inter e
multidisciplínares.
Caberá à Secretaria Especial de Ciênclã
e Tecnologia pagar a contribuição financeira
anual do ·_a_rªsil à entid_acle, ~qui valente, em
COI~ad_QS,_a__ec;m mil dólares."
o_
A medida que con-sta dos termos-do atotdo
que Se aprecia-é de todo oportuna ao Brasil,
estando_ inclus_iVe __d_e _acordo com os termos
do art. 49, parágrafo único, da Constituição
Federal, que estipula a integraÇão dos povos,
com especial ênfase em relação à Artiérica
Latina. Claro está que os objetivos maiol'es
da Flacso são man:adamente voltados à interação e solidáriedade regionais, não podeO.do
o-Brasil, em nenhuma hipótese, déixar de
aderir ao -acordo de sua criação.
--POr todo -o exposto, somos pela adesãO do
Brasil ao refer~~-o aC<;?rd_o, J;J._Os termos-do projeto de decreto legislativo aqui aPreciado.

O--Sr. Fra~dco Roll~mberi, detx'a- ~
cadeira da presidência, que é_ ocupada
pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secr~tário.
O SR. PRtSIDENTE (Pompeu de Sousâ)

-O Parecer da O:onllissão de Relações ExteM
ri ores e Defesa Nacíonal é favoráVel aO projeto ..
PassaMse__ à c!!s~ssão do projeto em tUrRa
úriiCo---:--- ---:=-- ------

Em discus_são. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o pi"ojeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer. sentados. (Pausa)
Aprovado.
· O projeto vai à promulgação.
É o_~egl!inte

PROJETO

O-prOjeto 3i)róvad0~_

DE DECRETO ÜÍGfSLATIVO
N' 57, DE

19~

(N~ 40/89~-Iiã'(~âiilara doS Deputãdos)

Aprova o texto do Acordo Constitutivo
da Facuidade LatinoMAm.ericana de CiênM
ciai Sociais :..... Flacso.
o

Ó_CongresSo N~~iOOal dec!"eta:
Art~ 1? Fica aprovado o texto do Acordõ
Co~titutivo ·da Faculdade Latino-Ãmerica-:.
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na de Ciências Sociais - Flacso. a _que o
adcriu_em)~ de_julho de 1988.
__Art. 29 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Brasil

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLA·

nvo

··

N' 58, DE 1989
(Incloído em Ordem do Dia nos termos
do
~rt. 376, e,_ do Regime:q.to ~n.tç:rno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 58, -de 1989
(no 98/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial
assinado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governada República do Zimbábue, em Harare, em
20 de junho de 1988. (Dependendo de
parecer.)
Solicito ao ncibi'e _Senador Mauro Benevides que profira O parecer_da_ ConlissâO_de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sob a apreciação desta CoM
missão, o texto do Projeto de Decreto Legislativo que "aprova o texto do Acordo Comercial assinado entre_ O- Governo da R~pública
Federativa do Brasil e o Governo da República do Zimbábue, em Harare, em 20 de
junho de 1988".
Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remeteu o referido Acordo para os fins
previstos no art. 49, I, da Constituição Federal, vem E~posição de Motivos do Exmo.
Sr. Ministro -das ~elaç_6es Exteriores, na qual
consta que:_ " ... trata-se de documento que
visa a incentivar o estreitamento das relaç6es
com-erciais bilateiais, eni diversos domínios.
Especialmênte, as partes contratantes propõ_em-se a:
a) conceder-se o tratamento de nação mais
favorecida no que concerne às mercadorias
originárias e fcirnecidá.-S diretamente do terri,
tório da ~mtra parte;
b) envidar esforços para aumentar o volume de comércio bilateral, sobretudo no tocante aos produtos incluídos nas listas "A"
e "B", anexas ao presente acordo;
c) autorizar a "importação e a exportação
dos produtos relacionados no Artigo V com
isenção de direitos alfandegários, taxas e impostos sirriilares.
Cumpre trazer à colação a lista indicativa
de produtos originários da República do Zimbábue a serem beneficiados pelo Acordo firmado:
"Asbestos
Níquel e produtos de níquel
Ferro~ctomo (alto carbono)
Ferro-cromo (baixo carbono)
Ferro-cromo-silício
Aço e produtos dê aço
Mobiliário
--

Calçados
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Têxteis
Carne bovína
Artigos de artesanato
Alimentos enlatados
Suco de fruta
Produtos minerais de utilização
trial
Vestímentas
Fumo
Milho
Milho painço
Chá
Algodão
Produtos hortigranjeiros
Cobre e prOdutos de cobre."

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇáo li)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 4:
·

indus~

Consta, ainda, da Exposição de Motivos
do Exmo. Sr. Chanceler que~ Acordo firmado entre Brasil e Zim.bábue traduz o esforço
de ambos os países em construir um relacionamento comercial mais sólido e mutuamente proveitoso,
Pelo exposto, fica claro o interesse brasileiro na ratificação do presente acordo, seja
pelas características do partner, seja pelas

próprias poteilcialidades da relação comercial em si.

Somos, por conseguinte, pela aprovação
do presente projeto de decreto legislativo,
para que se ratifique o acordo comercial aqui
apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui favoraVelmen-te ao pro.
jeto.
_
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram
permanecer sentados. _
_
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
h o seguinte o pfújdo-aptovado:
PROJETO-DE DECRETO LEGISLA TI·
VO N' 58, DE 1989
(N" 98/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Comercial
assinado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo daRepública do Zimbábue, em Harare, em
20 de junho de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo
Con1;ercia.l assinado entre o GovernO-daRe·
pública Federativa do Brasil e o GoVenio da
República do Zimbábue, em Hanue, em 20
de junho de 1988.
·Parágrafo único: Ficam sUjeitos à- 'apfo·
vação do Congresso Nacional quaisquer atas
que possam resultar em revisão-do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes com-.
plementares ao mesmo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

~-

Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer n'' 63, de 1990); do ProjetO-de_ Léi do SehãdQ n\' 121, de 1989,
de autoria do Senador Antônio Luiz
Maya, que protege temporariamente os
inventos industriais, nos termos do art.
59, XXIX da CODstiti..tiçã~.

Em •discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O -projeto vai à Câmara dos DeputadOs.

É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n" 121. de 1989:

Proteje temporariamente os inventos
industriais, nos tennos do art. s~, XXIX
da Constituição.
O Se.tladO-Federal decreta:
Art. i" -Ê-Tei:onhecido aos autores de inventoS industriais o privilégio de usufruto da
sua ipvenção ou criação:
I - durante dez anos, quando considerado
o invento imediatamente inôlspensável tanto
ao interesse social como ao desenvolvimento
tecnológico do Paí~, segundo opinamento de
órgão t~cnico do Poder Executivo, presentes,
à respectiva deliberação, instituições tecnoló~
gicas de caráter privado;
II -entre dez e vinte anos, se o invento
concorre com outros n~cio_nais análogos.
Art. z~ _Se indispensável ao desenvolvi~·
menta tecnológico_ nacional, de molde a obter~se _a _parida_Sl_~_~OIJ! _o- progresso mundial,
o_s prazos cíeque trata o artigo anterior poderão ser ampliados até trinta anos, por decreto
do executivo.
Art. 3~ Esta lei será regulamentada den·
tro de noventa dias pelo Presidente da República sob pena de responsabilidade.
Art. 4n Esta lei entra, em vigor na data
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sosua)
-ItemS:
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n'' 60, de 1990), do
Projeto de Lei do DF no 94, de 1989,
de inicíahva da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão do De·
putado Francisco Carneiro), que dispõe
sobre a criação da Escola Técnica Regio·
nal do Gama (Re-gíãci Administrativa

II).
Em discussáo.
Nãt? hav~n-~o qu~m peça a palavra, encerro
·
a d_iscussão.
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Eencerrada a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção do Governador do
Distrito Federal.
É a seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Lei do DF
n" 94. de 1989.
Dispõe sobre a criação da Escola Técnica Regional do Gama (Região Administrativa 11).
O Senado Federal decreta:
Art. 1" É o Governo do Distrito Federal

autorizado a criar a Escola Técnica Regional
do Gama, situada na Região Administrativa
II, destinada a ministrar cursos de formação
profissional para habilitação de técnicos de
2~ grau do_s s_etores secundário e terciário,
além de outros cursos de capacitação profissional de interesse_ comunitário.
§ 1" Os cursos serão realizados, quando
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.
§ z~ Na fase de implantação do estabelecimento de ensino serão oferecidas, prioritária e progreSSivamente, habilitações profis~
.sionais isoladas ou conjunto de habilitações
afins concernentes a:
I - administraÇão~ cOntabilidade, estatís~
tica e publicidade;·
II- edificações, estradas, saneamento,
agrimensura;
III- química;
IV- agroindústria;
V- mecâniCa, eletromecánica, eletrotécnica, eletrôníca, telecomunicações, instrumentação;
VI- processamento de dados;
VII- artes gráficas;
VIII- economia doméstica;
IX- enfermageni;
X-prótese.
Art. 2" b. autorizada a destinação de uma
área mínima de 30.000
(trinta mil metros
quadrados) no perímetro da Região Administrativa II (Gama), para sediar a Escola TéCnica Regional e permitir o desenvolvimento
de ativi4_ade.s ou práticas educativas relacio- ii.ãUas às diferentes habilitações profissionais.
Parágrafo único. O Governo do Distrito
Federal e a Companhia Imobiliária de BraSI1ia- Terracap deverão promover a escolha
e delimitaçãO do terreno e praticar todOs os
atas necessários à sua ocupação pelo estabelecimento escolar.
Art. 3" Para a consecução do que prevé
esta. lei, é estabelecida a dotação de Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
com específica destinação à implantação da
Escola Técnica Regional do Gama.
§ 1o A dotação mencionada no caput des·
te artigo será incluída na proposta orçamen-tária do Distrito Federal r'eferente ao exer·cício financeiro sub_seqüente ao da aprovação

nr
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desta lei, cujo valor será para esse fim atuali·
por repfesentantes do Governo do DF para,
zado de acordo c_om os índices oficiais.
- no prazo_ de noventa dias, redefinir as Re-.
giões Administrativas de acordo com a atuai
§ 2~ A lei que fixar anualmente a despesa
realidade do Distrito Federal.
do Distrito Federal consignará uma dotação
__Art. 2" _AnovapropostadasRegiôesAd· ·
global destinada ã cobertura dos. encargos de
miniStratiVas, elabora_da pelo Grupo de Tra~
manutenção e desenvolvimento da Escola a
balho, deverá _ser encaminhada às Secretarias
que se refere o art. 1" desta lei.
Art. 49 A Escola Tecnica Regional do
e órgãos d6GOverno do Distrito Federal para
um amplo debate entre·as instituições públi·
Gama poderá receber. na forma que dispuser
cas-e privadas, entidades de classes e organio regulamento, além dos recursos orçamenzações populares. - - -~- - -tários previstos no artigo anterior, auxmos
e subvenções dos Poderes Públicos ou doa·
Art. 3~_ É determinado o prazo de trinta
dias para os debates e dez dias para o encami·
ções e contribuições de pessoas físicas e jurí·
nhamento do projeto de lei das novas Regiões
dicas privadas, constituindo tais rendas fundo
Administrativas do Distrito Feder<il.
especial de naklreza oontábil do estabeleci·
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
menta e por ele próprio administrado.
de sua publicação.
Art. 59 Os bens patrimoniais da Escola,
Art. su Revog_am~se as disposições em
que constituem os im6veis por ela ocupados,
contrário.
suas instalações e benfeitorías e demais bens
móveis ou valores, pertencentes ao estabcle·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cimento, continuarão sob-o domínio ou titula-Item 7:
ridade do Distrito Federal, assim como os
que vierem a ser adquiridos.
Discu_ssão, em turno único, da redação
Art. 6u O Governo do Distrito Federal re-fin-al Tcifeú:Cída pela Comissão Diretora
gulamentará o prescrito nesta lei no prazo
em seu Parecer n'1 62, de_l990), do ProJe·
de cento e vinte dias, definíndo a participação
to de Resolução n'·' 1, de 1990, iniciativa
dos órgãos ou entidades da administração lo:.
da ComissãO de Constituição, Justiça e
cal incumbidos da execução do .que nela se
Cidadania, qui suspende de _acordo com
contém, bem como estabelecerá prazo para
a decisão proferida pelo Supremo Tribu·
conclusão dos estudos e providências oeces~
nal Federal, em acórdão de 19 de nevem·
sárias à implantação e funcionamento da Es~
bro de 1987, a execução do art. 8° do
cola.
Decreto __ n? 68.419, de 25 de março de
Art. 7~ Esta lei entra em vigor na d<ita
1971, nos termos do que dispõe o art.
de sua publicação.
52, inciso X da Constituição.
·
Ar):. 89 Revogam-se as disposições em
contriírio.
·
Em_discussão~ (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
-ltem6:
·a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é
Discussão, em turno único, da redáção
CõfiSiâerada definitiVamente aprovada, nos
final (oferecida pela Comissão Diretora
termos do art. 324 do Regimento Interno.
em seu Parecer n~ 61, de 1990), Oo Piojeo projeto vai a··promulgação.
to de Lei do DF n9 97, de 1989,- de iníciativa da Comissão do Distrito" Federal
ta seguinte a redação final aprovada:
(apresentado por sugestão da DeputadaMaria de Lourdes Abadia), que cria, no
RedaçãO -final do Projeto-de Resolução
Governo do Distrito Federai, um grupo
N' I, de 1990.
de trabalho para redefiiiír as Regiões
Faço
saber
que
o Senado Federal aprovou,
Administrativas do Distrito Federal.
nos termos do art 52, incisp X, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
Em discussão. (Pausa)
promu~go a s~guinte
Não havendo quem peça a palavra, encerro
RESOLUÇÃO Wde 1990_
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é
Suspende, de acordo com adecisão pro·
considerada definitivalniiite aprovada, nos
ferida pelo Supremo Tribunal Federal,
termos do art. 324 do Regimento Interno.
em acórdão de 19 de novembro de 1987,
O projeto vai à sanção do Governador do
--a execução do art. 89 do Decreto n• 68.419,
Distrito Federal..
de 25 de março de 1971, nos termos do:
que dispõe o art. 52, inciso X da Constl~
_:§ o_segui!J.~e a rel!_~ção fiJlal aprovada:
tufção.
Redação rmal do Projeto de Lei do DF D'

.9'1:.4<1!11!9._
Cria, no Governo do Distrito Federal,
um Grupo de Trabalho para redefinir
as Regiões Administrativas do Distrito
Federal.
O Senado Fef::Jeral decreta:

Art. 1~> É cria"do, no Governo do Distrito
Federal 1 um Grup;o de Trabalho, c;:onstituído

O Senado Federãl resolve:
Artigo único. É suspensa, de acordo com
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Fe~
dera!, em acórdão_ de 19 de novembro de
1987, publicado a 17 de junho de 1988, a
execução do art. 89 do De:Gre_to no 68.419,
de 25 Qe março de 1971, nos termos do que
dispõe o art. 52, item X da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n" 10, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito~ Federal, -que
dispõe sobre ·o aproveitamento, no Dis·
trito Federal, de servidores requisitados
e dá outras providências, tendo.
PARECER favorável, sob n" 70, de
1990.. da Comissão
-do Distrito Federal.
Sobre a mesa, __ emend~ que serei lida pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte

EMENDA N•l
(De pleário)
Oferecida ao Projeto de Lei do DF n'
10, de 1990, que dispõe sobre o aproveita·
·mento, no Distrito Federal, de servidores
requisitados e dá outras provfdências.
O inciso UI, do art. 2", _do ProJeto âe Lei
do Distrito Federal passa a ter a seguinte
red~çã_o:

"III- Tenha sido requisitado em data anterior a 31 de dezembro de 1989."
Justificação
O objetivo desta_Emenda é _estender o pra·
zo para ô- SerVidor eJfefcer o direito à opção, ·
de que trata o artigo lo do Projeto de Lei
dõ-Distrito Federal n" 10, até 31-12~89.
A presente proposição estabelece, nQ ínci·
so III. do artigo 2?, o prazo de opção até
20 de setembro de 1988. A data põr nós proposta atenderá servidores que foram requisi·
tados no exercício de 1989. Não haverá riscos
de casuísmo, pois a Mensagem do Governador n9 37 é datada de 7 de março de 1990,
não havendo, portanto, o risco de algum ser·
vidor ter sido requisitado com o objetivo de
s-er incluído no objeto deste Projeto de Lei.
Esta Emenda, uma vez aprovada, seguramente evitará injustiça com alguns poucos
servidores.
Brasflia, 12 de ·abril-de ~1990. -Senador
Meira Filho

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão o projeto e a emenda. (Pau~
sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria voltará
à Comissão do Distrito Federaf.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 14, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrit9 Fede_(al, que
dispõe sobre o aproveitamento de servidores na Car~eira AdmirÍistração Pública
do Distrito Fed.eral, criada pela Lei n9
51, de 13 de ·novembro de 1989, e dá
outras prbvidências, tendo PARECER,
spb n? 72, de_ 1990, da Comissão • ____._
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-do Distrito Federal, favorável, com
emenda que apresenta de n9l~DF.

Art. 2~

O apro'leitamenta dos servidores
1~ desta lei dar-se-á:
I - através de c.oncursÇl para fins de efetiEm discussão o projeto e .. a emenda, em
vação para os servidores que, e·m· 5 de outu·
turno único. (Pausa.)
bro de 198K, tinham cinco anos de contrato
Não havendo quem peça a pala'Vra, encerro
de trabalho pagó à conta de recursos alocados
a discussão.
ao CQnvênío mencíonado e ainda permane~
Encerrada ·a discussão, passa;.se à votação
çam nesta condição;
do projeto, sem prejuízo da e~enda.
II- através de conCurso público para os
Os-Srs. Senadores que o aprovam queiram
servidores qu.e, em 5 de outubro de 1988,
permanecer sentados. (Pausa.}
tinham menos de cinco anos de contrato de
Aprovado.
trabalhO pago à conta de :recursos alocados
Em votação a Emenda é f do DF.
ao_ convênío referido e que ainda permaneOs Srs. Senadores que a aprovam queíram
çam nesta situação.
permanecer sentados. (Pausa.}
Parágrafo único. .Nos concursos de que
Aprovada.
trata-este artigo o tempo· de contrato de trabaA matéria vai à Comissão Diretora para
_lho, através de convênio, será contado como
-a redação finai.
título.
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) . - Art. 3d.. O aproveitamento de que trata
-Sobre a mesa, redação final que, nos ter·
o art. 2d destã lei será feito em cargo de ativi·
mos do art. 320,- par-ágrafo -iinico, do Regi·
dades coriêspónOente:; àquelas para as quais
mento Interno, se não houver objeção do
o servidor foi contratado, observado o mesPlenário, vai ser lida pelo Sr. t~ Secretário.
mo·grau·de escolaridade.
(Pausa.)
§ 1~ O aproveitamento dar-se-á em padrão e classe iniciais os respectivos cargos.
É lida o seguinte
§ 2D Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar•do disposto no parágrafo anPARECER N" 98, DE 1990
terior. assegurando a diferença, ·se houver,
(Comissão Direto!a)
como vantagem pesso"a.l individualmente no·
minada.
·
Redação Onal do Projeto de Lei do DF
Art. 4". Os servidores que optarem pelo
n' 14, de 1990.
aproveitamento, nos termo~ desta lei, serão
A Comissão Diretora apresenta a redação
lotados na Secretaria do Tr"abalho.
final do Projeto de Lei do DF n~ 14, de 1990,
Art. 59 O te"mpo de serviço prestado peque dispõe sobre o aproveitamento de servi·
los servidores, na Condição de conven1ado,
dores na Carreira Administração Pública do
será contado para todos os efeitos.
Distrito Federal, criada pela Lei n9 51, de
Art. 6~ Os servidores oontratados atra·
13 de novembro de 1989, e dá outras provi~ vés do- cOnVêniO Ministério do Trabaiho dências.
Distrito Federal, que nãO optarem nos termos
Sala de Reuniões da COII).io:;são, 27 de abril
desta lei, terão os respectivos cõntratos de
de 1990.- Alexandre" Costa, Presidente- trabalho rescindidos.
·
Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz
Art. 79 O GovernadOJ do Distrito FedeMaya - Lavoisier Maia.
ral baixará os atas necessáriOs à regulamentação desta lei.
ANEXO DO PARECER
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data
N• 28, DE )990
de sua publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em
Redação final do Projeto de Lei do DF
contrário.
n' 14, de 1990, que dispõe sobre o aprovei~
tamento de servidores na Carreira Admi·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nistração Pública do Distrito Federal,
-A redação final tida v_ai à publicação.
criada pela Lei n• SI, de (3 de novembro
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de 1989, e dá outras prol>idências.
-Sobre a m_esa, requerimento que será lido

O. Senado Federal decreta:
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.
Art. 19 Poderão ser aproveitados,. me·
diante opção, na Carreira Administração Pú~
blica do Distrito Federal, criada pela Lei no
51, de 13 de novembro de 1989, os servidores
contratados por tempo indeterminado, atra·
vés de convênio celebrado entre o Distrito
Federal e o Ministério do Trabalho e que
se encontrem exercendo atividades relacio·
nadas à função trabalho.
Parágrafo único, A opção de que trata
este artigo será manifestada, junto à Secretaria de AdministraÇão, no prazo de trinta
dias, passando o servidor, a partir da opção,
a integrar a Tabela Suplementar referida no
§ 5• do art. 2~ da Lei n 9 51, de 13 de novembro
de 1989.

a que se refere o art.

pelo Sr. lç Secretário.
.É.lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 85, DE 1990
Nos termOs do art. 321 do Regimento ln·
temo, requeiro dispensa de publicaçãO, para
ímediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do DF nD 14, de 1990,
de iniCí4tiVa do Governador do Distríto Fede·
rat, que dispõe sobre o aproveitamentO de
serviçlores na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criada pela Lei n" 51,
de 13 de novembro de 1989, e dá outras provi·
dências.
- ·
Sala das Sessões, 27 de abril de 1990. Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa~se â imediata apreci~ção da redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-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.)
Aprovada a redação final, o projeto vai
à sanção do Sr. Governador do Di~ttito Federal.
Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-.se â (ísta de oradores.
Concedo a palavra aci nobre Sena"dor Mãtta
Machado.

O Sli. MATTA MACHÀDO (PSDB MG. Pronuncia o seguinte cHscurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ames que abril
se desvaneça, parece-nos ainda oportuno
lembrar o segundo centenário da Inconfidência Mineira, com o nã.tur81. reàlce do seu herói
maior, Tiradentes. É hora dele, poi~ no horizonte se vão acen[uando os sinais d~ opressão, enquanto se obscurecem a adesão, o resM
peito e o amor pelas liberdades públicas. De
nossa parte, continua a nos ressoar nos ouvidos a interpelação final de Tiradentes, em
peça que se representou, há pouco, na Capi~
tal de Minas:
..De que vos se.rviu a minha morte?
É bem melhor que tenteis fazer aquilo
que eu quis mas não pude."
Impressiona a rapidez com que ·se esquecem fatos de ontem, até mesmo decisões ofi·
ciais significativas. Relembro, por oportunas,
uma repercussão interameriCana de Tiraden~
tes, registrada em livro que se alçou ~condi·
çâo de um clássico sobre o herói (Tiradentes,
de Oíliam JoSé - 1974) e urna lei que teve
o apOio e o referendo de alguns que ainda
se ligam ao Congresso Nacional, um dos quaís
se assenta em plenário do Senado:
"r:-J"atural é que Tiraderítes pertença à His~
t6ria da Améríca e que seja colocado entre
os líderes que contn"buíram para fazer a inde·
pendência das antigas colónias euroPéiaS no
Continente. Expressão disso foi o pedido do
Governo do México e clã-Movimento CíviCo Juarísta ao Governo Brasileiro, para q·ue se
lhes enviasse uma urna de 30 por 20cm, contendo terra do sitio natal deTiradentes, para.
estar presente âs cerimônias do Ano de Benito
Juarez. A solicitação mereceu pronto atendí·
menta .do então Governador de Minas, Ron·
don Pacheco, e a urna de jacarandá Seguiu
para o México."
Quanto à importante decisão oficial, cito· a
na íntegra:
"LEI N' 4.897,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Declara J0aqúim José da snva Xavier,
~

<> Tlra<lentes, Patrono do Noçiio Brosl·
lel!;l,~·

1598 Sábado 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Presidente da Repúb.lica.
.
que V, 'Ex~ ocupa hoje, apresentou projeto
Faço saber que o Congresso Nacional
de lei já aprovado, pelo menos a nível de
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadadecreta e_eu sanciono a· seguinte lei:
Art. 1" Joaquim José da Silva Xa- nia do Senado Federal, de que a data 21 de
vier, o Tiradentes, é declarado patrono . abril não mais será móvel, como estabelecia
a lei anterior. Portanto, os ·mineiros e toda
cívico da Nação Brasileira.
a Nação brasileira terão o dia 21 de abril
Art. 2" As Forças Armadas, os estapara reverenciar o seu ídolo inaior e, princibelecimentos de ensino, as repartições
palmente, essa bela página da Inconfidência
pública e de economia místa, as socieMineira. V. Ex• está de parabéns quando.
dades anônim_as em qUe o Poder Público
no ocaso do més de abril, traz esse assunto
for acionista e as empresas concessionárias de serviço público homenagearão,' de extrema importância para o Senado Fedepresentes os s.eus servidores na sede de
ral e para toda a Nação brasileira. Parabéns.
seus serviços, a excclsa memória desse
O SR. MAIT A MACHADO- Muito obri·
patrono, nela inaugurando, com festivi·
gado a V. Ex~ Senador Carlos Patrocínio.
dades, no próximo dia 21 de abril, efeSr. Presidente, quanto à importante deciméride comemorativa de seu holocaus- são oficial, citei-a em texto de lei, na íntegra,
to, a efígie-do glorioso republicano.
e não vejo por que acrescentar fosse o que
Parágrafo único. As festividades de
fosse ao objetiv.o da minha contribuição, agoque trata este artigo serão programadas
ra destacada pelo aparte do nobre Senador
anualmente.
--- -.. .
Carlos I':atrocínio.
Art. 3" Esta ma_nifestação do povo
Que Tiiadentes esteja sempre, Sr. Presie do Governo da República em homena·
dente, sempre e sempre entre nós!
gem ao Patrono da Nação BraSileira visa
Ainda com a palavra~ Sr. Presidente, reevidenciar que a sentença condenatória
queiro a V. Ex• solicite infOrmações- o texto
de Joaquim José da Silva Xavier não é
está completo - ao Ministério da Agricullabéu que lhe infame a memória, pois
tura, ao Incra, sobre conflitos de terra em
é reconhecida e proclamada oficialmente
Ituraina, Minas Gerais.
pelos seus concidadãos, como o mais alto
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
título de glorificação do nosso maior
(Muito bem!)
compatriota de todos os tempos.
Art. 4" Esta lei entrará em ~igor na
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
data de s_u_a publicação, revogadas as dis- - O _requerimentO de V~ Ex' será devida·
posições em contrário.
mente processado, de acordo com o RegiBrasília, 9 de dezembro de 1965; 144'
mento.
da Independência e 77~ da República.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-H. CASTELLO BRANCO - Juracy
-Não há mais senadores inscritos. Nada
Magalhães - Paulo Bosisfo - Arthur
mais havendo a tratar, a Presidência vai enda Costa e Silva ~ ---'Oçtáyfo Bulhões cerrar a presente sessão, designando para a
Newton Tornaghi- Ney Braga- Flávio
sessão ordinária de s_eg;u"n~a~Je~ra a seguinte
Lacerda - Eduardo Gomes - Raymundo Britto - Walter P~racchi Barcellos
ORDEM DO DIA
- Mauro Thibau - Roberto de Oliveira
Campos - Oswaldo Cordeiro de Farias."
(Do Diário Oficial - 13 de dezembro
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIde 1965.)
VO
-

N• 59. DE 1989

Estou convencido, Sr. Presidente, de que
nada mais tenho a tratar.
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V
E~ um- aparte?
O SR. MAITA MACHADO -Com muito
prazer, nobre Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador
Matta Machado, nunca é demais rememorar
a gloriosa História de Minas Gerais, a nosSa
querida terra. Tiradentes tornou-se, como V
Ex' acaba de afirmar, na leitura do Decreto
Presidencial, o Patrono da Nação brasileira.
Estamos de pleno acordo, porque José Joaquim da Silva Xavier foi, sem dúvida, o maior
vulto da História brasileira; um homem que
morreu esquartejado, perseguido de todos os·
modos, mas através do !:ieu trabalho, da sua
luta, foi que nós conseguimos, posteriormente, a nossa independência. E não foi à toa
que o então Sen_ador, hoje vice-Presidente
da República, Itamar Franco, titular da vaga

(InclUindo em Ordeni -do Dia nós termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
-- Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n 59, de 1989 (n'' 97/89,
na Câmara dos_ Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobr..e Transporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de
novembro de 1988. (Dependendo de parecer.)
6

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às II horas e 30

-----minutos,)

-

• ·""._ATO_DO PRESIDENTE
N' 55, DE 1990
O Presidente do Senad<;> I: ederal, no uso
da sua competência regimental e regulamen·

Abril de 1990

tar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissáo Diretoran~' 2, de 1973, resolve
exOnerar MARIA ELIZA NOGUEIRA LODO Analista Legislativo, Classe "Espe·
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Senado Federal, do cargo em comissãO de
Diretoras da Subscretaria de Biblioteca, código SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente
do Senado Federal, em virtude de sua aposentadoria publicada no DOU, Seçâo II, de
21 de abril de 1990.
Senado Federal, 27 de abril de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
_ ATO DO PRESIDENTE
N• 56 , DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimentala e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve
nomear MARIA LÚCIA VILAR DE LEMOS, Analista Legislativo, Classe "Espe·
cial", Padrão III, do quadro Permanente do
Senado federal, para exercer o cargo em comissão de Diretoras da Subscretaria de Biblioteca, código SF-DAS-101.3, do Quadro
Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 27 de abril de 1990.
Sinador Nelson Carneiro, ·Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 57, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua cõmptênci"a regimental e regulamentar, de conformí9àde cOm a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do ProcesSo na 002.173/90-5", i"esolve aposentar, voluntariamente, NILSON CARVALHO DE
ARAÚJO; Analista Legislativo, Classi"ESpecial", Padrã~ 1_11, do quadro Permanente
do Senado Federal, nos-termos do artigo 40,
inciso III, alínea a, da Constituição da Repú·
blica Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 515, inciso H; 516, inciso 1; 517,
inciso IV e 488, § 4"; do Regulamento Admi·
nistrativo do Senado Federal bem como o
ã:rtigo 11, da Resolução n'' 87, de 1989, corri
proventos integrais, observado o artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 27 de abril de 1990.
Senador Nelson Carn~iro, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE
N9 14, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no us-o
da sua competência regimental e regulamentar, de confàrmidade com a delegação de
. competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão DiretOJ:a n~ 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n\'()00680/90-7~ resolve aposentar, vo(*) Republicado por haver ~aído com incorreç.ã:o no DCN
Seção II, de 24·2·90 e 21·3-90
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Iuntariamente, .Se_vcrino Anselmo, Analista
Legislativo, l" Classe, Padrão III, do quadro
Permanente _do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, incisa-m, aifOea a, du Constituição da -República Federativa do Brasil,
combinado com õs artigos 515, fnciso II. 5f6,
incisa I; 490, 492, § 1";_517, inciso IV; 488.
§ 4", do Rcgulam(:nto Ãdministrativo do Senado Federal (Edição Atualizada - 1989),
e com os artigos_ 1", 5" e 11 da Resolução
SF n"' 87, de ~989, com proventos integrais,

observado o disposto i'l.o artigo 37, inciSo xr;da Constituição FederaL
Senado Federal, 23 .de fevereiro de 1990.
-Senador NelsOn C~MleirO, Presidente. PORTARIA N• 8, DE 1990

O Primeiro Secreúrtf6 do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regulamentares,
e tendo em _vistá_.? .~~e_ cOnsta d!J Processo
n~' 015107/89·2, réSól_ve: Aplicar ao servidor
JOSÉ JUVÊNCIO OE ALBUQUERQUE
FILHO, Agente de Transporte Legislativo,
matrícula 2569, do Quadro Permanente do
Senado Federal, a peliã disciplinar de Sus~
pensão por 90 dias, co~_ base nos artigos 555,
556,_559 e-564, II, dO Regulamento Adminis·
trativo do Senado Federal.
Senado Federal, 26 de abril de 1990:_--Senador Meódes Caiíàle, Primeiro Secretá~
rio.

ATAS DE COMISSÕES
SVBSECRETA.RTATIE COMISSÕES
COMISSÃO DE:CONSTITUIÇÁO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
5' Reunião realizada
em 10 de ãbril de 1990

RubenS 'viU ar de Carvalho para tomar assento à mesa, e, a seguir, cOncede a palavra
ao Sr. Senador Od_acir Soares que, na qualidade çle relator, emi~e parecer sobre a matéria, concluindo seu relatório. Passando-se ã
tãse de ar8;üíção, fazem usÕ da palavra· os
Srs. Senadores Leopoldo Peres, Leite Chaves, Wilson Martins, João Menezes e Maurício Corréa. Prosseguindo, o Sr. Presidente
encaminha o processo de votação secreta,
proclamando,_ no seu fmal, a aprovação do
no·me-d6 Sr. Rubens Villar de Carvalho, por
15 (quinze) votos favoráveis. A seguir, aPresidênçia anuncia a apreCiação do item dois
da pauta, oportunidade em que, evidenciando·se a falta de quorum para deliberações,
resolve encerrar a presente reunião. Nada
mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda_Nu~es, lavro a presente ata que, após tida
e aprovada,_ será assinada pelo Sr.Presidente
e levada" à publicação, juntamente com os
apanhamentos taquigráiicos.

ANEXO À ATA DA 5• REUNIXÓ
DA COMISSÀO DE CONStiTUI·
ÇÀO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA EM I0·4·90.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) - Declaro aberta mais uma reuD.ião
da Comissão de Constituição, Justiça e_Cida.dania.
V. EX"~ sabem (iue, em face das reuniões
constantes do Congresso Nacional, os trabalhos do Senado e de Suas Comissões têm sido
mUito prejudiCados. NóS havíamos organizado uma pauta, mas talvez só se possa cumprir
este primeiro item, porque o Congresso Nacional está reunido.
Mensagem n" 93, de 1990, do Senhor Pre·
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do nome
do Dr. Rubens Villar de Carvalho para o
exercício do cargo de Governador do Estado
de Roraima.
Foi designado Relator desta ind~cação o
Senador Odacir Soãres, a quem passamos a
palavra para proferir o seu relatório.

As dez horas do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa, na sala da Comissão,·
sob a presidência do Sr. _Senador Cid Sab6ia
de Carvalho, Presidente, reúne-se a Comissão de ConstituiÇão_, Justiça e Cidadania com
a presença dos Srs. Senàdores Odacir Soares,
Francisco Rollemberg, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Roberto Campos, João MeneO SR. RELATOR (Odacir Soares)- Sr.
zes, João Lobo, Wilson Martins, Olavo-Pires-,
Presidente, o ~enhor Pr~sidente da Rep6Carlos PatrocfniO, Hugo Napoleão, E;dison
blica, nos termos do § 311 do art. 14, do Ato
Lobão, Maurício Cofrêa, Ronaldo Aragão,
das D.isposições Constitucionais Transitórias,
João Lo_bo e_António Luiz Maya. Deixam
de comparecf!r, ·por--motivó justificado, os -- SUbmete à deliberação do Senado Federal o
nome do Dr. Rubens Villar de Carvalho para
Srs. Senadoies Marisueto de Lavor, Márcio
exercer o cargo de Governador de Roraima.
Lacerda, Mauro Bene"vides, Marcondes GaA indicação do Chefe do Poder Executivo
delha, Afonso Sancho, Chagas Rodrigues,
deveu-se ao fato de qq.e o Governador RomeJosé Paulo Biso!, Afohsá Arinos, Jarbas Pas·
ro Juçá Filho renunciou .ao cargo a partir do
sarinho e João C:isteio. H<ivendo número redja 2_do__co_rrente mês para, em atendimento
gimental, o Sr. Presidente declara aberto os
ao que dispõe o § 6~ do art. 14, da Constitrabalhos e dispensa _a leitura da ata da reutuição Federal,- desencompatibilizar-se, vinião anterior, ·que é dada como aprovada.
sando
a COnCorrer, nas próxima_s eleições, ao
A seguir, passa-se à apreciação das matérias
Senado Federal.
constantes da pauta, na ordem determinada
Deixo de fazer um retrospecto da• carreira
pelo Sr. Presidente. Item 1 Mensagem n~> 93~
pública do Dr. Rubens Villar, em decorrência
de 1990, do Senhor Presidente da República,
de constar dos autos do processo o seu corri·
submetendo à aprovação do Senado Federal,
colum _vi ta e. O grande elenco de cargos e
a escolha do nome do Doutor Rubens Villar
funções -desempenhadas pelo indicado dão a
de Carvalho,. para o C-xercfcio do cargo-- de
exata idéia da experiência acumulada por S.
governador do Estado de Roraima. Nos ter·
Ex~, quer no ãmbito do Legislativo, como
mos regimentais a Presidência convida o Sr,
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do Poder Ex~cutivo, nas esferas federal, estadual e municipal.
Sr. Presidente, são essas as considerações
e infOrmaçOeS que enteildemos relevantes pa·
ra a decisão a ser adotada por esta Casa com
relação ao preenchimento da relevante função, para a qual foi indicado o Dr. Rubens
Villar de Carvalho.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) - Em discussão o parecer.
Convidamos o Sr. Rubens Villar para tomar assento à Mesa de trabalhos.
Lido o relatório, instala~se a fase seguinte,
no ·exame da indicação, seria a sabatina do
indicado.
O SR. LEOPOLDO PERES Sr. _presidente.

Pela or·

dem~

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
Tem a palavra V. Ex~

v~.ho)-

O SR. LEOPOLDO PERES- Sr. Presi·
dente, o indicado pelo Senhor Presidente da
República, Dr. Rubens Villar, é nosso colega
no Senado Federal. Por mais de uma vez,
esteve na- tribuna desta Casa. Co..Õhecemos
sua capacídade política, sua cultura e sua hon·
radez. Acredito que nenhum de nós tem dúvi·
da das suas habilitaçõ~s para o exercício de
tão relevante função. Eu pediria aos colegas
qoe o fossem interpelar a maior b-revidade
possível, tendo em vista que a qualificação
do indicado é notável.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de. Carvalho)- Pergunto se algum dos Srs. Sena·
dores deseja_fazer alguma indagação ao Dr.
Rubens Villar. (Pausa)
Com a palavra o Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES ~ Acho que o
Presidente da República .foi muito feliz nesta
escolha, porque o Dr. Rubens Víllar, nosso
colega Senador, é _um homem muito sensato,
é um homem muito prudente, de alto senso
de responsabilidade. S. Ex• está sendo indi·
cado para um Estado novo, numa fase difícil,
numa fase de transição de Governo, não só
na área federal, como também de eleições
locai$ e S. Ex~_ terá muita prudência para se
haver bem no·mandato. _Q_ex-Governador
também disputa cargo e não deixa de haver
relativa exacerbação de ânimos. S. Ex• vai
de fora, mas cpm grande conhecimento da
terra, este_ve diversas vezes lá - como me
informou --e"está- muito identificado com
ó- Estado novo, Roraima: a sua potencia li·
dade, _os seus problemas advindos da nova
Constituição que estabeleceu demarcaçóes
de áreas indígenas, o problema de relativo
isolamento do Estado, a necessidade de se·
encontrar meios, inclusive, ·de àpoTtação
nesse comércio incipiente que existe entre
a Venezuela e Roraima.
De forma, Sr. Presidente, que a indicação
é/ por todos os títulos, das mais louváveis.
E pessoa das mais qualificadas; viveu no Se·
nado tempo bastante para saber como esta
Casa visualiza situações como essas; que mis-

.
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são recebe o indicando em condições dessa
natureza.
Congratulo-me com o meu ilustre colega,
e não tenho dúvida de que todos nós lhe daremos o voto com muita tranqüilidade e segurança pelo seu passado, pela sua experiêncía,
pela sua sensatez, pela sua competência, e
a consciência de missão que V. Ex• está recebendo. Ao que sei, poderia ser até um candidato a um posto majoritário. Em razão de
um apelo muito pessoal do Presidente, V.
Ex' está aceitando um mandato parcial, mas
de grande signífícação. Espero que seja índicado por expressiva soma de votos e que se
haja muito bem no seu mandato.
De nossa parte confessamos que, neste interregno, tudo faremos, no Senado, para que
V. Ex~ se hajà com muito acerto nesta missão.
O SR. RUBENS VlLLAR DE CARVALHO - Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES -Sr. Prcsi·
dente, peço a p<ilavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Com a palavra o Sr. Odacir Soares.

vemador ã altura da missão que o Presidente
Collor lhe confiou neste momento.

O SR.-LEOPO[DO.PEREs·:.... Sr. Presi·
dente, para uma questão de ordem.
Eu e o Senador EdisOrl Lobão temos que
nos retirar e gostaríamos de votar. Seria pos-sível?

·o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Logo que se encerre esta fase, fare~
mos a votação.
O SR. LEOPOLDO PERES- Então~ te·
remos que sair antes de votar, o que reduzirá
o número.
O SR. WILSON MARTINS- Peço a pa·
lavra, Sr. Presidente.
__ Q_SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) - Com a palavra o Senador Wilson
Martins.
O SR. WILSON MARTINS -Sr. Presi·
dente, eu não poderia deixar de falar alguma
coisa nesta Comissão, quando o Senhor Presidente da República envia uma mensagem,
para que possamos apreciar a indicação do
nossQ .P,rezado ~migo _R_ubens YUiai qUe, recentemente, passou pelo Senado Federal e
fez inúmei'ãs amizades no seio desta Casa.
Sr. Presidente, de todos os postos que exerci, nenhum foi mais honroso do que o de
govem·a:r o· meu Estado. Por isso, creio que
o nosso colega Rubens Villar sentirá ídêntiCo
sentimento, g()~ernando o longínquo Estado
de Roraima, quê -tive a felicidade de cOnhecer, no ano de 1964, na companhia do valoroso Parlamentar Valéiío Magalhães que_, na
ocasião, era Deputado Federal.
Fascinei-me vindo o Estado de Roraima
que-percorri, não apenas por terra, mas através do rio Branco, afluente do Amazonas
e tambér!J o sobfevoei, conhecendO as -suas
várias regiões.
Creio que a indicação do Senhor Presidente da República deve ser acatada, por unani·
midade dp_s_ membros desta Comissão, e_ tenho certeza de que o Dr. RUbens Villar sêrá
um operoso Governador; poderá realizar
uma obra efetiva de integração daquele Terri·
tório à Nação brasileira, realizando as obras
e os serviços de que a sua população necessita.
O meu voto será fâvorável, Sr. Preside~te,
e cumprimento, nesta hora, o nosso prezado
companheiro.

O SR. ODACIR S-OARES - Eu queria
apenas manifestar ao Dr. Rubens Villar, nosso colega do Senado Federal, a minha.convicção de que S. Er vai realízar ou pode realizar
um grande trabalho à frente do Governo de
Roraima, prinàpã.lmente porque, sendo um
Estado novo, ainda não implantado, uma vez
que foi criado em 1988 com a nova Constituição, Roraima, na realidade, é um Estado
em formação.
O Dr. Rubens Villar não será apenas um
Governador transitório, mas um-Governador
que terá sobre os seus ombros a responsabilidade de implantar o Estado, preparar as
bases do ex-Território de-Roraiina para ser,
efetivamente, o Estado de Roraima, a partir
de 1~· de janeiro de 1991, quando tomará pos~e o novo Governador eleito du Estado. En··to, as atribuições são muito grandes._
-, Dr. Rubens vai ter a missão de preparar
L)<: alicerces do Poder Judiciário, do Poder
' ·:gislativo Estadual; preparar os alicerces de
1'.•Ja a estrutura do novo Estado, conforme
".'tmteceu, inclusive, no Estado de Rondó·•ia. Do seu trabalho, da sua eficféri.i::ia, do
~':u hom senso, do seu equihõrio, que estão
ilustrados na sua longa vida pública, realmen·
k'. decorrerá o êxito do novo Estado de Roraima; um Estado rico, com potencialidades
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
imensas; um Estado tipicamente_ amazónico,
valho) - Não havendo mais quem queira
mas com potencialidades imensas; um Estado
fazer uso da palavra, passamos ã votação.
mineralizado, com áreas extens_as predisposA votação será secreta. Os _Sis. Senadotas para a atividade pecuária e agropecuária.
res ...
Então S. Ex• tem essa missão, não dpenas.
de transição, mas uma missão de implantar
O SR. JOÃO MENEZES -Peço a pala·
definitivamente, de preparar o ex-TeYrifóriO
~r a, Sr. Presidente.
de Roraima para ser o_ grande Estado que
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
a sua história indica que será.
valho)- Com a palavra o Senador João MeDe modo q~e, em meu nome pessoal, indenezes.
pendentemente do fato de ter relatado a sua
indicação, manifestO _a absoluta convi~ção,
'O.SJ.t.JQÃO MENEZES .:...sr. Presiden·
pela convivência que-tivemos aqui no Sena- -te~ Srs . .Senadores, esSa indicação para o Es~
do, de que S. Ex~ será, efetivamente, um Go~
tado de Roraima é, talvez, uma das mais im·
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portantes do nosso País, porque aquela região é ull)a das mais ricas. Tem p~quenos
problema~, como_proble~as de terra, pràblemas com os índios yanomamis, _mas isSO é
uma gota d'água diante da imensídão daquilo
que pode produzir.
Então~ esperamos que o Dr. Rubens Villar
realmente at...nda,_ preste atenção para esses
detalhes todos, e seja um Governador que
vá corresponder a todas às necessidades nesta
nova fase que o Brasil atravessa.
Acredito que seja um conhecedor da região, podendo, com certeza, dar a sua contribuição, para tornar aquela região riquíssima
e com possibilidades imensas de progresso,
uma coisa virtualmente séria e real.
Acho que a indicação do Dr. Rubens Yillar
atende a todos esses princípios.
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA·:.::. Pela or·
dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) -Com a palavra o Senador Maurício
Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com
relação ã indicação do nosso colega Rubens
Villar, o meu voto é favorável e concordo
plenamente com o que foi dito. Só queria deixar para sua reflexão -· e por isso estoU
falando pela ordem -que tenho dois expedientes endereçados-, pelo Supremo Tribi..mãl
Federal, ao Senado Federal sobre problemas
relativos â área judicial. De sorte que V. Elr
já tem co:ilheciinento e peço que, na próxima
reunião, V. Ex' transforme a reun-ião em reu~ião secreta, para que eu possa relatar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Pois não.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não
quero ser omisso e, amanhã, ser tachado de
que não cumpri minha obrigação. Os pare·
ceres estão prontos há mais de um ano e meio
e gostaria que V. EX!' ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) -Então, fica acertado-qUe, na próxima reunião, V. Ex• relatará. Faremos essa
reunião extraordinária na quarta-feira da
próxima semana.
V. Ex~ entendeu, Senador Maurício ·coi·
fêã? Reunião_quarta-feira da próxima sema·
na, em caráter extraordinário, para aprecia~
ção desta matéria.
Cohtimia em Votação.
Designo escrutinadores os Senadores'Fran·
cisco Rollemberg e Ronaldo Aragão. (Pau~a.)

O SR. PRES""IDENTE (Cio Sabóia de Car·
valho)- Por 15 votos foi aprovado o nome-do Dr. Rubens ViU ar. A mensagem aprovada
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, vai para a Mesa, a fim de ser votada
em plenário.
Item II da pauta:
Projeto de· Lei do Sena._dq--n~__ 98;- de
1988 -dá nova redação ao art. o? 146
da Lei n? 1.711, de 28 de outubro d.e
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1952. O autor é ÕSenador Francisco Rollemberg. Deliberação terminativa. Foi
dado vista ao Senador Áureo Mello. O
process-o foLdevolvido com voto etn separa.do, pela constitucionalidade.
Não havendo número para deliberação terminativa, essa matéria fica adiada.
O Presidente convoca reunião extraordi·
náría secreta para a prÓxima q~artiHeira.
Está encerrada a reunião.

6• Reunião realizada em
18 de abril de 1990

Às dez horas do dia: dezoito de abril de
mil novecentos e noventa, na sala da Comissão, sob_ a presidência do Sr. .SenadOr -Cid
Sabóia de Carvalho,- reúne-se a COmissão de
·Constituição, Justiça- Cidadania com "apre-

e

sença dos Srs, Se_nadoresJoã_o_Calmon, Joáo

do sena'do Federal em relação ao preenchi•mento da vaga decorrente do afastamento
do Senador Carlos Chlarelli. O Sr. Senador
Maurício COiiéa, que havia solicitado vista
. da matéria, em reunião anterior, devolve-a
com votu em separado, apoiando o parecer
do relator, Senador Mauro Benevides que
havia Concluído relatório em favor do Sr. Alberto Hoffmann. Não havendo discussão, colocawse em votação o parecer do ~elator, que
recebe aprovação unânime. Item 4- Projeto
de Lei do Senado n" 21, de 1990- Complementar, de autoria do_ Sr. Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e
dá outras providências. O relator, Senador
Wilson Maftins, conclui parecer pela aprovação da matéria, nos termos do substitutivo
que oferece, Em: fase de discussão, os Srs.
Senadores Marcondes Gadelha e Carlos AIberto solicitãPl vista--da proposição. A Presidência defere os pedidos de vista aos solicitantes, atentando para dispositivo regi.men·
tal, que prescreve vista conjunta pelo prazo
'de 5 (cinco) dias. Nesta oportunidade, ao evidenciar-se a falta de quorum, o Sr. Presidente
encerra a reunião,_ deixando adiados os demais itens da pauta. Nada mais havendo a
tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secre·
tária, laVrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será ~ssiriada peló Sr. Presidente.

Castelo, Odacir Soares, Carlos Alberto, Me i·
ra Filho, Jamil Haddad, Wilson Martins, Edi·
son Lobão, Francisco RoiiCinberg, Jutahy
Magalhães, Mauro Benevides, M~1rcondes
Gadelha, Afonso Sancho, Maurício Corrêa,
Carlos Patrocjnio _e Antônio Luiz Máya. Deixam,d~ comparecer, por motivo justificado,
os.Srs.. Senadores Mansueto, de Lavor, Leite
Chaves, Márcio Lacerda, Leopoldo Peres,
'Chagas Rodrigúes,.José Paulo Biso~, Afonso
'Arinos, Olavo ~ires~ Jarbas Passarinho. Ha~
7' Reunião Ordinária da
vend9 númer~ .regimental, o Sr. Presidente.
Comissão Diretora realizada
declara abertos os tra.balhos.e_dispensa a leiem 24 de abril de 1990
tU;ra da ata_da r~união anterior, que é dada
.como aprovada. A seguir, passa-se à apreciaÀs onze horas do dia vinte e quatro de
ção das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item
abríl de hum mil n~wecentos e noventa, reú1 -Nesta oportunidade, o Sr-.Presidente . ne-se a Comissão Diretora do Senado Federal, na sala de Reuniões da Presidência, pretoma secreta a presente reunião, para apresentes os Excelentíssimos Senhores Senadociação dos seguintes itens da pauta: Offcio
res Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre
"S", n? 3, de 1989, do Senhor Ministro Aldir
Passarinho, do Supremo Tribunal Federal,· Costa, Segundo Vice-Presidente, Mendes
relator do Inquérito n;> 363-8/DF, solicitando
Caiúife, Primeiro Secretário, Pompeu de
Sousa~ Te~ceiro Secretário, Louremberg Nuao Senado Federal o pedido .da necessária
nes Rocha, Quarto Secretário e Antônio Luiz
licença prévia, a fim de que se possa instaurar
Maya, Suplente.
processo contra o Senador Carlos Alberto
Deixam de comparecer, por motivos justiD'Carli, nos termos da queixa-crime ofereficados, õs Excelentíssimos Senhores Senacida pela Deputada Elizabeth Azize. -Item
dores Iram Saraiva, Primeiro Vici~Presiden
. 2; Oíicio "S", S/No, de 1988, do Senhor Mite e Divaldo Suruagy, Segundo Secretário.
nistro Moreira Alves, do Supr~mo Tribunal
O Senhor Pr.esidente dá início â reunião
Federal, solicitando a prévia Ji~ença a que
e apresenta à Cóinissão Diretora os seguintes
alude o§ 1? do arL 53 _da Constftuiçáo Fedeassuntos:
ral, para dar prosseguimento ou não ao In·
a) Requeriinento no 66/90, apresentado
quéríto n? 385w9~ ·no qual é indiciado OlàvO
pelo Senhor Senador Pompeu de Sousa, soliGomes Pites Filho ou OlavO Pires. - Item
citando ao Poder Executivo, Ministério da
5- Ofícig n 9 10, de 1990, dO Priffieiro Secretário da Câmara dos Deputados, encamiEconomia, Fazendà e Planejamento, infÜr·
maç6es- atinentes à regularidade fiscal da monhando ao Senado Federal o Projeto de Lei
da Câmara n~ 3, de 1990- Complementar,
tocicleta utilizada a 1°·4-90, pelo ExcelCmtís·
de autoria do Deputado Ney Lopes, que estasimo Senha~ Presidente da RepÚ;blica; e ao
belece, de acordo com o art. 14, § 90, da
Ministério do Trabalho e Previdência Social
sobre condições de trabalho dos sentinelas
Constituição Federàl, casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação e· determina outras
que fazem a guarda da Residência Presidencial.
providências. Relator: Senador Marcondes
Os presentes_ examinam a matéria, a aproG~delha. Matéria coin vista deferida, Cni reunião anterior, ao Senador João Castelo, que ~am e a encaminham à Secretaria Geral da
devolve-a para apreciação, sem voto emsepaMesa para as devidas providências;
b) Requerimento nr 68/90, de autoiia do
·,rado. Reaberta a reunião, o_ Sr. Presid~nte
Senhor Senador MaUrício Corrêa, solicit;m.do
anuncia 1;1 apreCiação do item 3 (três) da pauao Governo dO DistritO Federal- Secretaria
ta, que refere-se à Consulta do Presidente
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de Desenvolvimento Social, informações sobre denúncia intitulada "servidores do Go~
vemo do DiStrito Federal têm salário duplo'·.
Os presentes examinam a matéría, a aprõ-:.
vam e a encaminham à Secretaria Geral da
Mesa para as devidas providências;
c) Expediente do Senhor Senador Mauro
Borges solicitando seja autorizada a impressão, pelo Cegraf, de 200 (duzentos} exem·
piares, em Separata, do Relatório n'·' 2/89,
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sew
nado Federal que apurou as irregularidades
oa importação de alimentos por órgãosgover· ·
namentais.
A matéria é encaminhada ao Cegraf para ·
informar sobre a, yiabilidade do pedido;
d) Expediente do Senhor Senador Mauro
Benevides, Presidente da Comissão do Distrito Federal, solicitando seja autorizada: a)
impressão. pelo Cegraf, de material gráfico
necessário à divulgação do Seminário "BrasHia perspectivas para o Ano 2 000"; b) a
tabulação, pelo Prodasen, de resultados de
pesquisa que será realizada durante o referido evento.
A matéria é encaminhada _ao Cegraf para
verificação da possibilidade de atendimento;
e) Orçamento :o" 00113/90, do Cegraf, refe-·
rente_ â impressão de 10.000 (dez mil) cartazes
"Amamente seu filho", para a Federação das
Mulheres do Distrito Federal.
A matéria, após examinada, é aprovada
pelos presentes;
I) Orçamento n~00114/90~ '!o Cegó.f, referente à impressão de "Cartilhas Campanha
de Incentivo ao Aleitamento", para a Federação das Mulheres do Distrito Federal.
Os presentes, após examinarem a matéria,
autorizam a impressão de 5.000 (cinco mil)
. cartilhas;
g) Expediente do Senhor Senador Nabor
Júnior, Supl~nte da Comissão Diretora, devolvendo, pelos motivos que exp6e, o Processo n°0ll889/89-6, de interesse do Senador
Afonso Sancho, que lhe foi redistribuído para
·
relatar.
A matéria é, novamente, distribuída ao Senhor Senador Áureo Mello, Suplente da Co·
missão Diretora, para que seja relatada·;
h) Expediente do Vice~Governador doEstado de Mato Grosso do Sul solicitando seja
coiq_cado à disposição da VicewGovernadoria
do Estado, sem.ônus para a origem, o servidor Wilson Fadul Filho, do Cegraf.
Os presentes, após exame da matéria, autorizam a disposição;
i) Expediente do Senhor Senador Ney Maranhão, d-irigido _ao Chefe do Serviço de
Transportes, comunicando decisão de não recolher o Veículo que o serve no horário noturno, àquele serviço.
_
.
Os presentes, à vjsta do dispostO-no Ato
n9 2/90, da Comissão Diretora, decidem não
haver amparo para a decisão e incumbem
o Senhor Presidente de oficiar a Sua Excelência comunicando a ob~ig_atoriedade do recolhimento determinado pelo referido Ato.
A seguir~ o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo V ice-Presidente,
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que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a) Proposta de projeto de resolução que
"modifica a Resolução nn 58, de 1972, e dá

outras providên~i.~~".
A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Diretora pa:fa exame -e- posterior
. decisão em reunião a·ser coRvocada especial·
.mente para esse fim;
b) Pi-oposta de Ato da Comissão Diretora
que institui Plãno âe Saúde no âmbito do
Senado Federal.
A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Diretora para exame e posterior
dedsão em reunião a ser convocada especial·
.mente para e~se fim. ,
Prosseguindo com os trabalhos da reunião,
o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Primeiro Secretário, que submete ã
Comissão Diretora os seguintes assuntos:
a) Parecer aos Processos n~ OÍ5153/88-6:
e 005701/89-9, no qual conclui pela ãprovação
das minutas de contrato e das tabelas especiais para prestação de serviços médico-hospitalares de categoria especial com a Clfníca
de Olhos Dr. João Eugenio e Fundação E.
.J. Zerbini- Instituto do Coração- Incor.

Os presentes, após amplo debate, aprovam

o parecer;
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora
que regulamenta o fornecimento de cópias
"xerox" no âmbito administrativo do Senado
Federal {Processos no~~ 013169/89-0 e
014624189-3).

A matéria, após ser examinada, é aprovada, assinando os presentes o respectivo
At~, que vai à publicação;
c) Parecer aos Processos n.s 012260/89-4 e
016497/89-9, que tfatam da apuração de_au·.
sência ao serViço da servidora LeHa Siqueira
de Oliveira, com as conclusões da competente Comissão de Inquérito, no qual conclui
pela aplicação da pena de demissão.
Após debaterem a matéria, os presentes
decidem pela demissão da servidora.
O Senhor Presidente, em seqüência, con·,
cede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário,
que apresenta parecer ao Processo n~
013068/89-0, em que concluí com a apresen~
tação de proposta de Ato da Comissão Dire·
tora para regulamentar a "cessão de espaç0s
do Senado Federal para manifestações de caráter cultura(".
Os presentes, após exame, aprovam o pa·
recer e assinam o respectivo Ato, que vai
_ã publicação.
ContinUando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Quarto Secretário,
que submete aos presentes os seguintes as·
suntos:
a) Parecer ao Projeto de Lei do Senado
n~

203/89, que "dispõe sobre o registro de
ou jurídicas jun~o às Ç~as do
'das atribuições da Comissão Diretora, deven·
do ser enviado para a Comissão de Consti_ tuição, ~ustiça e Cidadania",
.pess~ ff~icas

Abril de 1990

A matéria, após ser examinada, é aprovada
Congresso NaciOital, para os fins que especie encaminhada à Subsecretaria de Adminisfica, e dá- outras providências", em que conclui. que a matéria "nã<! pertíne ao âmbito. tração de Pessoal para as devidas providên·
das;
Os presentes aprovam o parecer, após exa·
i) Processo n" 004249/90-9, do interesse de
me da matéria;
Giovanni Pretti, solicitando suspensão de
b) Parecer a requerimento de autoria do
contrato de trabalho.
advogado Pedro Maurino Calmon Mendes
A matéria, após ser examinada, é aprovada
solicitando a constituição de Comissão Parlae encaminhada à Subsecretaria de Adminismentar de Inquérito pelas razões que expõe,
no qual conclui que a matéria não se inclui· ~ação de Pessoal para as devidas providênlla_ ç_ompetência da Comissão Diretora e pro- ~cias;
j) Processo n~ 004155/90-4, do interesse de
põe sua remessa à Comissão do Distrito FeJoão Jacob Heutz, solicitando suspensão de
,dc.raL
contrato de trabalho.
A COmissão Diretorã., após exame da maA matéria, a:p6s ser examinada, é aproVada
téria, aprova o parecer.
e encaminada à Subsecretaria de Adminis·
Por fim, o Senhor Presidente concede a
tração de Pessoal para as devidas providênpalavra ao Diretor-Geral, que submete à Cocias;
missão Diretora os seguintes assu_ntos:
k) Processo n" 014717/89-1 que trata da
a) Processo n" 016,527/89-5, do interesse do
Prestação de Contas da Associação dos Servi·
Comando Geral da Polícia Militar do Distrito
dores do Senado Federal- Assefe, referente
Federal, solicitando a concessão, a título de
aos recursos subve"ncionados pelo Senado Fedoação, de m6Veis de propriedade do Senado
deral e transferidos àquela Associação em
Federal.
setembro de 1989.
É designado o Senhor Terceiro Secretário
É designado o Senhor Senador Antônio .
para relatar a matéria;
Luiz Maiã, Suplentes da- Comissão D'ireiora:
b) Processo n" 015750/89-2 - Parecer do
para relatar a matéria;
Senhor Segundo Secretá:i'io Sobre a Prestação
I) Processo nG 002293/90-0 que trata da
de Contas do Senado Federal, relatiVa ao ter·
Prestação de Contas da Associação dos Servi~
ceiro tririlestre de 1989.
dores do Senado Federal- Assde referente
OS presentes, após exame da_ matéria,
aos recursos subvencionados pdo Senado Fe· .
aprovam o parecer;
dera\ e transferidos àquela Associação ertJ
c) Processo n" 003105/90-3, do interesse de
março de 1989.
Kleber Souza, solicitando a interrupção de
É designado o Senhor Senador Antônio
licença para trato de interesses particulares.
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora,
· A matéiiã.-, após ser eXaminada, é aprovada
para reletar a matéria;
e encaminhada à Subsecretaria de Adminis·
m) Processo n" 012275/89-1 que trata da
tração de Pessoal para as devidas providênprestação de Contas da Associação dos Servi~
cias·
dores do Senado Federal- Assefe, referente
d) Processo n" 003504/90-5; do interesse de aos recursos subvenciot:tados pelo Senado FeClaudia Patricia Duarte Ribeiro, solicitando
deral e transferidos àquela Associação em
suspensão de contrato de trabalho,
Julho de 1989 (verba suplementar).
A matéria, após ser examinada, é aprovada
É designado o Senhor Senador Antônio
e encaminbada à Subsecretaria de Adminis·
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diie-tofa,
lração de Pessoal para as devidas providên·
para felatar a matéria;
cias;
n) Processo_ n'·' 002294)90-7 que-_ifã.ta da
e) Processo n9 00338790-9, do interesse de
Pn!Staçãq de _contas da Associação QQ~_Servi·
Eliane Delmonte, solicitando suspensão de
dores do Senado Federal- Assefe. refente
contrato de trabalho.
aos rec~.lfsos subvencionados pelo Senado FeA maté-ria, apOs ser examinàda, é aprovada
deral e transferidos àquela Associação em
e encaminhada à Subsecretar(a de Adminismaio de 1989.
tração de Pessoal para as devidas providênÉ desígn,ado o Senhor Senador Antônio
cias;
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora,
f) Processo n~ 03297/90-0, do interesse de
para relatar a matéria;
o) Processo no 017950/89~9 que trata da
Claudia Pacheco de Oliveira, solicitando sus.pensão de contrato de trabalho.
Prestação de Contas do Grupo Brasileiro da
União Interpar,!ameniar, referente ao exerM
A matéria, após ser examinada, é aprovada
cício de 1989.
e encaminhada à Subsecretaria de Adminis·
traç_ão de Pessoal para as devidas providênÉ designado o Senhor Quarto SeCretário
cias;
para relatar a matéria.
g) Processo no 003388/90-5, do interesse de
Náda mais havendo o tratar, o Senhor PreJoão Roberto Pereira de Baere Junior, solici·
sidente declara encerrada a reunião, às doze
tando suspensão de contrato de trabalho.
horas e trinta minutos, pelo que eu, José Pas·
A matéria, após ser examinada, é aprovada
sos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Co·
missão Díretora, lavrei a presente Ata que,
e encaminada à Subsecretaria de Adminis·
tração de Pessoal _para as devidas providên·. depois de assinada pelo Senhor Presidente,
cias·
·
vai à publicação.
_
-h) Processo tii.-003768/9Õ-_2, do interesse de
Sala da Comissão Diretõra, 24 de abril de
Jackson_ Barreto, solicitando suspensão de_ 1990.- Senador Ne"lson Carneíro, PreSidencontrato de trabalho,
te.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL

.....__
SEÇAO 11

.ANO XLV

TqtÇA-FEIRA, I DE MAIO DE 1990

N•JI

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal ,aprovou, e eu, Pompeu·de Sousa, Jo Secretário, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,.do Regimento Interno; promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 15, DE 1990
Autoriza a instalação, nas dependências do. Senado Federal, de Gabinete do Líder
do Governo, e dá outras providências.
Art. 1' É o Primeiro Secretário autorizado a determinar local, nas dependências do s·emido..
Federal, para instalação de Gabinete destinado ao Líder do Governo.
Art. 2' A lotação do Gabinete do Líder do Governo sei'á preenchida de acordo com o Regulamento Administrativo do Senado Federal, com a seguinte lotação:
1 -Chefe de Gabinete - FG-1
1 -Assessor Técnico
3 - Secretários Parlamentares ou 3 Secretários de ·Gabinete- FG-2
l-Subchefe de Gabinete- FG-1
1 - Oficial de Gabinete - FG-3
3 - Auxiliares de Gabinete - FG-4
2 - Contfnuos
2 - Motoristas
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de abril de 1990. - Senador Pompeu de Sousa, 3• Secretário, rio eXercício··
da Presidência.
.

SUMÁRIO
1- ATA DA 43' SESSÃO, EM 30 DE
ABRIL DE 1990

LI-ABERTURA
I .c- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagen~ do Senhor
dente da República

Presi~

Subme-tendo á deliberação do Senado
Ft!deral a e~colha de nome indicado para

cargO cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
- N" 107'90 (n" 394190, na origem), r<::·
ferente à escolha do Dr. Carlos Mário'
da_ Silva Velloso. para exercer o cargo de
Ministro do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
- W 10g e 109/90 (n"' 396 e 398/90.
na origem). de agmdecimento de comunicáçóes.

- N" 110/90 (n" 397/90, na origem), comunicando o recebiffiento das Mensagens
n~s 51 a 53/90, que informavam a respeito
da não apreciação de mat~rias enviadas
ao Congresso NaciOnaL
1.2.2- Mensagem do Sr. Governador
do Distrito Federal
- N" 62/90-DF (n·· 35'90, na origem),
encaminhandt) ao Senado Federal Projeto
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Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
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Semestral
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Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto,
'

de Lei do DF n-• 27/90, que dispõe sobre
a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade do Distrito Federal, situados no DisTrito Federal e dá outras providências.
' 1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto ·cte Lei do Senado n''
98/88, que ''dá nova redação ao art, 146
da Lei n? 1. 711, de 28 de outubro de

!952".

-Projeto de Decreto Legislativo n9
22/88, que susta o Decreto n~ 96.814, de
28 de setembro de 1988, que transforma
a Secretar.ta Geral do Conselho de Segurànça Nacional em Secretaria de Assessoramento ·da Defesa N·acionalSADEN/PR, e dá outras providências.
-Requerimento n 4/90, do Senador
. Jarbas Passarinho, requerendo nos termos regimentais, congratulações desta
Casa a:o Governo do Presidente Frederik
de Klerk, pela libertação do Líder nacionalista Nelson Mandela.
-Requerimento nu 5/90, do Senador
Jarbas Passarinho, que o Senado Federal,
pelo voto de apfapso, expresse, através
das Embaixadas da Polónia, da Tchecoslováquia, da Roménia e da República Democrática Alemã, acreditadas no Brasil,
o regozijo pela democratização de seus
regimes-polfticos, e pela decisão de convocar eleições gerais, pelo sufrágio universal, e que sejam apresentadas cOngratulações ao Governo da União Soviética
presidido pelo Senhor MikaH Gorbachev,
pela decisão de eliminar o monopólio político do Partido Comunista.
-Requerimento n" 9/90, do Senador
Humberto Lucena, que nos termos regimentais, a inserção em ata de um voto
de censura ã invasão do Panamá por contingentes das Forças Armadas norte-americanas.
1.2.4- Comunicação da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do DF fi\' 27/90, lido
anteriormente.
6

Tmigem: 2.200-examp!a'res.

1.2.5 - Ofícios . ·

- no"lS/9"0;-ôO Presidente da ComiS-são de COiistiiu_íção, Justiça e· Cidadania,
comunicando a rejeição do Projeto de Decreto LegislativQ n" 22/.SS,_que susta o. Decreto n" 96.814, de 28 de setembro de
1988, que "transforma a Secretaria Geral
de Segurança Nacional em Secretaria de
Assessoramento da Defesa Nacional SADEN/PR,_ e dá outras prov~ências",
de autoria do Senador Fernaildo Henrique Cardoso.
- N\' 20/90, do Presidente da Comissão
de Constifuição, ·Justiça e Cidadania, cO·
municafidO ~aprovação do PrOjeto de Lei
ç;lo Senado n'-' Q8/88, que dá ·nova redaçãO
(!O art. 146 da Lei n'-' 1. 71l, de 28 dC: ou·tutiro de -1952, de-autoria do Senador Fran·
Cisco Rollemberg.
1.2.6 ~ Co~unlcação da Presidência
- Abe_rtura de prazo para interposição de recurso para que .o. Projeto de
Decreto Legislativo n" 2218.8 e o Projeto
·cte Lei do.S.enado n" 98/88 sejam aprecia_dos pelo Plenário.
I :2.7 _- Requerimento
- N" 86/90, de autoria do Sr. Senador
. Matta Machado, solicitando informações
. ao Ministério da Agricultura -Incra, sobre _conflitos de terras em lturama, Minas
Gerais.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Recebimento do anteprojeto de lei,
. de autoria do Deputado Augusto Carva_lho, que dispõe sobre a criação de quadro
_de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal e determina" outras providências.
-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Or·
dem do Dia dos seguintes projetes de lei
apreciados conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania·.
-Projeto de Lei do Senado n, 320/85,
que dispõe sobre concessão do adicional
_de insalubridade aos trabalhadores da ca-

tego)i_a do~ ,A~roviários, nas funções que
especrfica. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado fi~ 35/89,
que extingue o Conselho Monetário Nacional e a Secretaria Especial de Adminis:...
tração de Preços. Ao Arquivo.
--Projeto de Lei do Senado fiP 207/89.
que altera o art. 4'-' e seu § 2~ da Lei nP
5.108, de 21 de setembro _del_9!5~,,que
institui o Código Nacion_al de Trâfisitq,
para aumentar o número de membros dO
Conse!ho Nacional de Tntnsito,, m~diante .
.a inclUsão de. um rePresentante do Si0:di:_-_cato da IndúStria <te reparação de veículos
- "
e acessórios. Ao Arquivo.
. - Projeto_de Lei do Senado-o~ 261189,
que acrescenta- dis-positivos,_ após o ·art. ·
242,_do título II do Código Eleitoral (Lei
nu 4.737, de. 1965, com suas alterações).
A Câ.IDara dos Deputados-.
1.2.9- Discursos do E:\:pediente

§ENADOR ALBERTO HOFFMANN- Saudação aôs Srs. Senadores
no mo1Jlento em que assume a cadçira ·
de. Senador pelo Estado do Rio Grande
do SuL Lei agrícola. Financiamento de
implementas agrícolas, e em 'especial p3ra
aquisição de terras.
SENADOR MÁRIO MAIA -Clareza d9 texto ~oristitucional sobre inelegi·
bilidades.
__
_
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Viagem do Ministro Bernardo Cabral
à cidade lxÚpa, México, para participar
de encontro de Ministros dos países membros da OEA, sobre problemas vincula··
dos à produção, tráfico e uso de narcóticos
c:t. substâncías psicotrópicas.
-SENADOR NEY MARANHÃO ~
Dia do Trabalho ..
1.3-0RDEMDODIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 59,..
de 1989 (n" 97/89, na Câmara dos Deputados), que,aprova o texto do Acordo sobre
Trarisporte AéreO- Regulai entre o Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo da República da Venezuela,

SENADOR NEY MARANHÃO -

JustificáridO ~projetO de lei que obriga os
órgãos da administração priblica a faze·
rem comp-ras·na Conab.

assinado em Caracas, em 11 de novembro
de 1988. Discussão encerrada, após pare-

cer favorável com emenda da comissão
competente, ficando a votação adiada nos
.termos regimenta-is.

SENADOR HUGO NAPOLEÃO Homeri.agem de pesar pelo falecimento
do Chanceler Azeredo da Silveira.

1.3.1- DiscursosapósaOrdemdoDia

SENADOR MAURO BENEV!DES
·-Necessidade de regulamentação, pelo
· - 'CongressO, de regime jurídico único pai'a
os servidores públicos.

1.3.3 - DeSignaçãO
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Ordem do Dia

da próxima sessão

1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA ])E COMIS_SÃO
3- MESA l)JRETORA

l.3.2- Comunicação da Presidência

4- LÍDERES E V1CE-LÍDERES DE
PARTmOS

- Termíno do prazo-para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n~' 70/89 (n~" 6.094/85, na Casa de origem).

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

..'
43~

Ata da
4~

Sessão, em 30 de abril de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀSI4HORASE30MINUTOS,A,CHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Nabt>r Júnior- Carlos Pa·
troCíniO -:..:...-Alexandre Costa - Chagas Ro·
drigues - Hugo Napoleão - Mauro Benevides- N ey Maranhão- Francisco Rollem·
berg_- Lo~:~rival Baptista. -José Ignácío Fer·
reira-- Afonso Arinos - Pompeu de Sousa
- Meira Filho - Alberto Hoffmann
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-~A lista de presença acusa o compareci·
menta de 15 Srs._Senadores~ Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçãõ de Deus, iniditffios- noSsos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do
Exped~ente.

É 1ido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
PRESmENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

·

MENSAGEM N• 107, DE 1990
(N? 394/90, na origem)
Senhor Presidente,
Com a presente, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 52, inciso III, allnea
a, e no art. 84, inciso XIV, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter ao exame
e aprovação do Senado Feder-al, o nome do
Doutor Carlos Mário da Silva Velloso, Ministro do Egrégio Superior Tribunal de JUstiça,
que pretendo nomear para o cargo de Ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal,
em vaga decorrente da exoneração, a pedido,
do Ministro Francisco Rezek.
Os méritos do eminente magistrado e renomado professor universítário, -em razão dos
quais faço esta indicação, estão documenta-

dos no curriculum vitae que acompanha esta
Mensagem, para _apreciação da Câmar? Alta.
Na expectativa do acolhimento a esta indi·
cação, renovo a Vossa Excelência e aos Senhores Senadores da República as expre..<;sões
de minha mais elevada consideração.
Brasma, 27 de abril de 1990.- Fernando
Collor, Presidente da Repúblic'a..
MINISTRO CARLOS MÁRIO
DA SlLV A VELLOSO
N asei do n·a Cidade de EOtfé Rios de Minas,
Minas Gerais, em 19 de janeiro de 1936, filho
do Juiz Achilles Te_ixeira_Velloso e de t>.
Maria Olga da Silva Venoso, concluiu o Cui'so Ginasial no Colégio Santo António de São
João dei Rei, MinaS Gerais' (1953) e ·o Curso
Clássico no Côlégio E~-~~dual de Minas Gerais, em Belo Ho~izonte (1957), diplomando-se pela Faculdade de Direito da Universjdade Federal de Minas Gerais, no ano de
1963. Exerceu a advocacia em Belo Hori·
zonte e, no ano de 1964, prestou concurso
público de provas e títulos e foi aprovado,
em terceiro lugar, para o cargo de Promotor
de Justiça do Estado de Minas Gerais; em
1966, foí aprovado, em segundo lugar, no
concurso ·público de provas e títulos para- o
cargo de Juiz Seccional do Estado de Minas
Gerais; no mesmo ano, foi· aprovado, em
quinto lugar, no concurso público de provas
e títulos para o cargo de Juiz de Direito do
Estado de Minas Gerais. Foi õomeado em
março de 1967, Juiz Federal em Minas Ge·
rais, empos!'.ando-se no cargo em abril do
mesmo ano. No biênio 1970/1971, exerceu
o cargo de Diretor do Foto e Corregedor
da SeçáÕ Judiciária Federal de Minas Gerais.
Foi Juiz do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, nOs biénios 1969/1971 e
1973/1975, tendo presidido, em 1974, a Co·
missão Apuradora das .Eleições Parlamentares no Estado, apuração feita, pioneiramente, pelo computador. Em dezembro de 1977,
foi nomeado e _empossado no cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos..

(19-12·1977). Anteriorinente, no mesmo
ano, integrara o Tribunal,. como Jui~ convocado.
Com a criação, pela ConstituiçãO de 1988,
do Superior Tribunal de Justiça, e a instalação deste, _em 7-4-1989, passou a integrá-lo
(Constituiçáo de 1988, art. 27, ~ 29, ~.do
ADCT).
.
É, pois, a partir de 7-4~1989. Ministro do
Superior Tribunal de Justiça (ConstitUiÇão,
art.104), integrando a 1' Seção, especialiZada
em Direito. Público, e a sua 2'
da
qual é o seu .Presidente. lntegra-, outrm.sim,
a Comissão de Regimento Intef!JO do tribunal
(art. 40, §·1~. 'I), se~do o seu Presidente.
No a11tigo Tribu~~l Feder<!! d~_Recursos,
foi o Presidente da 6• Turma,- de 1985 até
abril de 1989. Ainda no TFR, integrou a Comissão de Jurisprudência e Regimento
(1978/1980), que elaborou o Regimento ln·
terno do Tribunal e que criou ~ Súmula da
Jurisprudêilcia do TFR. Foi eleito Diretor
da Revista do Tribunal, cargo que exerceu
no biênio junho/78 a junho/SI. Designado
membro efetivo da Comissão de Jurisprudência, na nova fase desta, em setembro de 1980,
passou a ocupar a sua Presidência, até o ano
de 1983. Foi membro suplente e membro efetivó do Conselho da Justiça Fed-eral
(198011981; 198111983). IntegroU as seguintes
comissões de concurso de Juiz Federal: 1~ Co·
missão, 1972/1974 (membro, ainda na cÓndição de Juiz Federal}_; 2• Comissão, 1975
(membro, idem, idem); 3' Comissão,
1977/1979 (membro); 4~ Comissão: 1980/1981
(Presidente da Comissão); 5' Comissão:
198.3/1984 (idem, idern). Presidiu, a partir de
1983, a Comissão de Regimento do Tribunal
Federal de Recursos.
Em razão de convocação do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 40 do seu
Regimento IriternO, ê indkação dO T(íbunal
Federal de Recursos, integrou a Corte Suprema no julgamento do Mandado de Segurança
n"20.555·5-DF.-julgamento ocorrido nos dias
20,21 e 27·5·1987.

Turma:
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Em outubro de 1983, assumiu o cargo de
Ministro Substituto do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), tendo sido eleito, na Sessão
Plenária do dia 5~9·85, do Tribunal Federal
de Recursos, Ministro efetivo daquele Tribo·
nal (TSE), empossando-se nõ cargo em outubro de 1985. Na Sessão do dia 7-11-85, do
Tribunal Superior Eleitoral, foi eleito Corregedor-Geral da Justiça EleitoraL Na mesma
data, empoSsou-se no cargo, encerrando-se
o seu mandato em setembro de 1987, ocasião
em que deixou o cargo de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral.
Exeiceu a exerce, em resumo, os seguintes

cargos.e funções na magistratura:_ a) J1,1.iz Federal no Estado de Minas Gerais, de 1967
a 1977; b) Diretor do Fõro ·c Corregedor da
Scção Judiciária Federal de Minas Gerais,
no biênio 1970/1971; c) Juiz do Tribunal Re_gional Eleitoral de Minas Gerais, 1969/1971
e 1973/1975. Nessa condição, presidiu, em
1974, a Comissão Apuradora das Eleições
Parlamentares no Estado, apuração feita,
piOneiramente, pelo computador; d) Ministro
_do Tribunal Federal_ de Recursos, de 19-12-77
a 7-4-1989, data em que foi instalado o Superior Tribunal de Justiça; e) membro suplente
e membro_efetivo do Conselho da Justiça Federal, 1980/1981, 198111983; f) Mínístro
(substituto) do Tribunal Superior Eleitoral,
1983/1985; Ministro (efetivo) do Tribunal Superior Eleitoral, 1985/1987; g) CoiregedorGeral da Justiça Eleitoral, 1985/1987; h) Ministro convocado no Supremo Tribunal Federal, para composição de quorum, no julgamento do MS n" 20.555-5-DF (Regimento lntemo do STF, art. 40); i) Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, a partir de 7-4-89.
É Professor Titular da Universidade de
Br!15i1ia-UnB~ Departãmento de Direito, rioS
cursos de graduação e pós-graduação, regendo as cadeiras de Teoria Geral do Direito
Público e Direito ConstitucionaL Leciona,
nessa Universidade, desde o ano de 1979.

EXerceu, a partir de 1968, o magistério superior em seu Estado natal, Minas Gerais,
como Professor de Direito Constitucional nas
Faculdades de Direito das Universidades Católica (PUC-MG) e Federal (UFMG) de Minas Gerais, nesta última, após aprovação em
concurso público. Quando de sua investidura
no TFR, ocupava, mediante inclusão em lista
tríplice, pela Congregação, e nomeação do
Reitor, o cargo de Diretor da Faculdade de
Direito da PUC-MG. É Professor titular, licénciado, de Ciência das Finanças e Direito
Tributário, da Faculdade de Ciências Administrativas da UNA-MG. Foi, convidado, no
ano de 1978, ·a integrar o corpo docente da
Escola de Admiriistração Fazendária-Esaf,
do Ministério da Fazenda, a fim de lecionar
Direito Constitucional no CtJfSO_ de Mestrado
em Política Fiscal. Em fevereiro de 1979, regeu a Cadeira de Direito Constitucional no
Curso de Especialização em Legislação de
Direitos Autoraist cm nível de pós-graduação, promovido pelo Ministério da Educação
e Cultura --Conselho Nacional de Direito
Autoral e Universidade Federal de Goiás.
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Tem integrado comissões de concurso, tanL~mi, BHte, MG, agosto/1979, pág. 25; Rev.
de. Direito Tributário, São Paulo, 1979, 9/10,
to acadêmicas (UniVersidade de BrasíliaUnS, em nível de pós-graduação, no curSo
pág 32; "A Decadência e a Prescrição do
Crédito Tributário -As Contribuições Prede Mestrado; pontifícia Universidade Cató.Jica de São Paulo-SP, Concursos de Livrevidenciárias- A Lei n"-6.830,_ de 1980: dispoDocente), como para ingresso na Magistrasições inovadoras", Rev.- de Direito Tributura, no Ministério Público e no serviço Jurítário, SP, 1979,9/10,- pág.1S1; "boMandâ.do
dico, como, por exemplo, concursos para o
de Segurança", Rev. de Processo, SP, 1980~
cargo de Juiz Federal (cinco concursos), Adn" 18, pág. 167, RDP, 55/56,pág, 333; Revista
vogado de Ofício e Juiz Auditor da Justiça
da OAB/DF, Brasília-DF, 1979, n" 8; "Do
Poder Regulamentar", Rev._de Direito Pú~
MHitar do Estado de Minas Gerais (dois con, 1983, n,_ 65, pág. 39; -Revista do Serviço
cursos), Procurador da República (três conPúblico, Brasma-DF, v. ,110, n" 2, junho/82;
cursoS:), Auditor do Tribunal de Contas do
Dist.rito Federal e Consultor Jurídico do Mu"0 Princípío da Anterioridade: Uma visão
nicípio de Belo Horizonte. Nos anos de 1974
da Jurisprudência'', Rev. de Direito Tribu1975 e 1976. inte&rou a cOmissão Julgador~
tário, SP, 1985, n" 31, pág: 111; "O Poder
de Trabalho!. Jurídicos da Ordem dos AdvoJudiciário na ConstituíçãO: Urna Proposta de
gados do Brasil, Seção de Minas Gerais.
Reforma'', Revista de Dir6ilõ-Administra~
É co-autor dos seguintes livros: "O Direito
tivo, Rio, 1985, ri." 160, pág. 32; Revista de
-na D"êcáda _de 1980", cóm o trabafho, "Da
Direito Público, SP, 1985, n" 74, pág. 117;
Revista da OAB/Bahia, Salvador, BA, no 1,
Retrocessão nas Desapropriações", Ed. Rev.
dos Tribunais, São Paulo, 1985, editado em
janeiro/87, pág. 31; "Contribuição ao Debate
Constitucional", discurso de paraninfo dos
homenagem a Hely Lopes Meirelles; "Curso
de Mandado de Segurança,'' Editora Revista
bacharéis em Direito da Universidade de
do~ Tribunais, São Paulo, 1986; -.. 0 Poder
Brasília- UilB, Janeiro/1986, Estad-o de MiJudiciário e- a Nova COnstituição-", Ed-. Aju~
nasBHte, MG, 4-5 e:: 6-3-1986; CoiTeio Braziris, Porto Alegre, 1985; "A Constituição Braliense, Bras!lia, DF, 24:2~86; ''Rbgime JUrl:
sileíra de-198.8- Interpretações;', coletânea
dico das Empresa-; Estatais", livro, em Co-à:utoria com outros jurista-s. Adep. Associação
de trabalhos sobre a Constituição de 1988,
dos Dirigentes de Empresas Públicas, São
com o trabalho, "Tribunais Federais e a JusPaulo, março/87, no 2; "Responsabilidade Citiça Federal", Fundação Dom- Cabral. Academia Internacional de Direito e Economia
vil do Estado", Revista de Informação Legi:;e Editora Forense, Belo Horizonte e Rio de
lativa, Senado Federal. Bras!1ia.-DF, outuJaneiro, 1988; "Processq do Trabalho", Estubro-dezem_bN/1987, n" 96; "O Arbitramento
em Matéria Tributária", Revista Jurídica Midos em memória de Coqueijo Costa, com
o trabalho, "Prjncípios Constitucionais de
neira, 42120; Revista de Direito Tributário,
Processo", Ed. Ltr., São Paulo, 1989.
40/198; "Empresas Estatais: Responsabilidade e Controle", Revista de Direito Público,
~ririCíf:la1S--trabalhos jurídicos publicados:
1988, n" 85, pág. 81; Revista de Direito Com"Do Contrato Individual de Trabalho", Re~
parado Luso-Brasileiro; Forense, 1988, 7/91.
Yista Plural, Faculdade de Direito da UMG,
''A lrretroatividade da Lei Tributária'', artiBHte., MG, 1962; ·~A Legislação Trabalhista
go de tloutrina, publicado, na Revista de DiBrasileira - do Império à Revolução de
reito Tributário, São Paulo, n" 45, pag. 81,
1930", RCv. do TRT/3• Região, BHte. MO,
e na "Revista Jurídica'', Porto Alegre, RS,
1968, n" 5 7/8, pág. 21; "O Imposto Único sonov/88, n~' 133, pág. 5. "Princípios Constitubre Minerais e as Empresa<> de Corrstrução
cionais de Processo~', Revista da Amagis, juCivil", Rev. Jurídica Lemi, BHte, MG, 1969,
nho/89, n" 18, pág. 20. "O Superior Trilitinal
n'·' 19; "Observações a respeito da Constide Justiça na Constituição", Revista de Direituição de 1_1)67"", Rev. Jur. Lemi, E3Hte, MG,
to Público; n;, 90, pàg. -79-; "Boletiin de-Direi1971, no 43; "Funcionários Públicos- Apo~
sentadoria- Dir~fto Adquirido", Rev. _de_ to Administrativo", São Paulo~ 1989, n~ 5;
Revista do Tribunal dê Aiçã.da de Minas
Díü~ltó Público, São Paulo, 1972, 211174;
rais, n'-' 5 34/37, pág. 13. "Delegação Legis~
Rev. de Informação Legislativa, Senado Felativa- A Legislação por Associações", Rederal, Brasília-DF, 1973, 37/109; "Desaprovista de Direito Público, n" 90, pág. 179.
priação para fins de reforma agrária- aponA convite ~e instituiçõeS Culturais e univertamentos"~ Rc~. de Direito Público, São Paus.idades, tem proferido conferências em todo
lo, 1975, 34711;Rev. de Informação Legislao Brasil e no estrangeiro. Tem participado
tiva, Senado Federal, Bras!lia. DF, 1976,
de congressos jurídicos no Brasil e no exte49/265; "Uma Visão Histórica da Çgnstituirioc Participou, em Paris, a convite_d-a Asso-ção e do Constitucionalismo Brasileiro",
ciation Française des Constitututionnalistes,
Rey. Jurídica Lerni~ BHtc, MG, 1975, ·n;' 96;
no perfodo de 3 a 7 de outubro de 1989,
"Palavras aos Jovens ... discurso de paraninfo
de Simpósio de Direito Constitucional Comdos bacharéis e_m Direito, Faculdade de Diparado, em que se discutiu "A Nova Repúreito da PUC-MG, 1S!75; "Cheques Falsos
blica Brasileira- A Constituiçãq_ de 1988'",
-responsabilidade pelos prejuízos", Rev.
Jurídica Lemi, BHte, MG, 1976, n'' 106, pág. · proferindo duas palestras: "O controle de
cons_titucionalidad_e na Constituição de 1988"
205; "Ruy Barbosa e o Cooirole_iurisd.icio_nal_
e -"As Novas Garantias Constitucionais ...
da ConStitucionalidade das Leis", Rev. Jurídica Lerni, -BHte, MG, agoiio/1976, n" 100;
Integrou e integra diversas insÜtuiçOes cul"A Argüição de Relevância da Questão Feturais e jurídicas, nacionais e internacionais:
deral em Maté~ia_Tributária'', R~v._Jurí~ica
é membro da Associatipn Française des
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Coristitutionnalistes, com sede em ãix~en
Provence, França; é membro da Academia
Internacional dci Direito Econóniico e Economia, cDm sede em São Paulo, BrasiL Foi
·vice-presidente do Instituto Cultural BrasilEstados Unidos, de Belo Horizonte, MG
(1975/1979). É membro do Instituto Histórico e Geográfico de M~nas Geraís e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, _tendo
sido Diretor do Departamento de _I?i~eito
ConstituciOnal deste último. É membro da
Associação dos Magistrados Brasileiros;-da
Associação dos Juízes Federais do Brasil; da
Associação Brasileira.de Direito Fín-anceiro,
filiado à International Fiscal Assoe. JFA, sediada em Haia, Holanda; da Associatión Latinoamericana de Metodologia de la Ense·
nãnza dei Derecho- ALMMED; com sede
em Buenos Aires, Argentin:i; da Societé ln·
temationale de Droit Pénal Militaire et Droit
de la Guerre, com sede em Bruxelas, Bélgica;
da Fundação Brasileírã. de DireitO- Econômico, com sede em Belo Horizonte; MG; da
Associação lberoamericana de Derecho dei
Trabajo, Seção Brasil, do Centro Brasileiro
de Direito Tributário, com sede em Belo Ho·
rizonte, MG; do Centro de Estudos Processuais de Goiás, com sede em GOiânia, GO;
do Instituto Internacional de Direito Público
e Empresarial-IDEPE, com sede em São
Paulo, SP; do Instituto de Estudos Políticos,
com se_de em BrasíHa-DF, integrando o seu
Conselho Curador; do Instituto de Direito
Comparado Luso-Brasileiro, cor:rl sede no
Rio de Janeiro; e do Instituto Brasileiro de
Direi-tó""ConsütuCíoii.al conl sede em São Paulo. É membro do corpo consultivo (colaboradores) da Revista Jurídica Leni, Belo Horizonte, MG . .'É membro do Conselho Editorial
da Revista de Direito Tributário, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, SP. Integra
o Corpo de colaboradore·s do Centro de Estu·
dos Superiores - COAD, que edita "Seleções Jurídicas", com sede no Rio de Janeiro,
RJ. ~membro do Conselho Editorial daRevista de Direito Público, Editoia Revista dos
Tribunais, São Paulo, SP:

É casado co~ a professora Maria Ângela
Penna Velloso e tem quatro fil.Q.os: Rita de
C.ássia Vei!Oso RQCha, advogada, casada com
o engenheiro Cláudio Luiz Reis Rocha; Carlos Mário da Silva V~lloso Filho, advogado
e procurador do bistrito Federal, casado com
a advogada Angela Banhos Velloso, procuradqra do Distrito Federal; Rosa Maria Pe. nn~ V.ello~o e Ana Flávia Penna Vellos_C?_.
Brasília, DF, 27-4-1990-:-- Carlos Mário
de S. Velloso.
(À Comissão de Constituição, Justiça
-- e Cidadania.)
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De agradecimento de comunicações:
N~ 108/90 (n~ 396/90, na origem), de 30
do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens CN n~" 2éi, 27,
29, 30,32 a 43;·41 e 47, de !990.
N'' '109190 (n" 398190, na origem), de 30
do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n 1'" 35 a
37, de 1990.
No lÍ0/90 (n~ 397/90, na origem) de 30 do
"cofre"nte, comunicando o recebimento das
Mensagens CN n~· 51 a 53, de 1999, que informavam a respeito da não apreciação de matéria enfiadas ao Congresso Nacional.
MENSAGEM DO
VICE-GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL
No exercício do cargo de Governador,
___ submetendo à deliberação do Senado Fe- deràl projeto de lel.

jlfENSAGEM N• 62, DE 1990
35/90- GAG, nã origem)

(N~

Brasllia, 27 de abríl de 1990.
Sr. Presidente,
Tein aS seguintes condecorações: _Grande
Tenho a honra de submeter à elevada apre»
OfiCial da Ordem do Mérito Militar (Decreto
ciaç"âo dessa Casa o projeto de lei anexo,
de 23.7-79, do Sr. Presidente da República);
que "dispõe sobre alienação de bens im6Veis
Grande Oficial da Ordem de Mérito Aero»
residenciais de prop-riedade do Distrito Fedenáutico (Decreto de 20-9-83, do Sr. Presiral, situados no Distrito Federal, e dá outras
dente da República); Grande Medalha da Inprovidências··:
confidência (Decreto de 21-4-80, do Sr. GoO prOjeto proposto destina-se a viabilizar
vernador do Estado de Minas Gerais); Medaa alienação dos imóveis residenciais do Dislha Alferes Tiradentes, que lhe foi conferida
trito Federal, neles incluídos as casas destipela Polícia Militar do Estado de Minas Genadas a Secretários de Estado, os apartamenrais (Decreto n" 18.005, de 27-7-76, do Sr.
tos e outros imóveis funcionais, além de autoGovernador do Estado de Minas G~rais);
rizar as empresas públicas e sociedades de
Grande Oficial da Ordem do Mérito Judiciáeconomia mista a adotar o mesmo comportario do Trabalho, conforme decisão do Tribumento em relação aos seus.
nal Superior do Trabalho em 11-8-1984; MeSão exclutdos da autorização o que se coa»
dalha João Manga beira, que lhe foi conferida
vencionou chamar de imóveis operacionais,
pelo Instituto dos Advogados Brasileiros
face às suas características particulares, à lo(Resolução n" 12, de 29-11-1984).
calização e às finalidades a que se destinam.
Pela Resoluçaci n" 947, de 20-6-1987, da
São imóveis essenciais às atividadescje órgãos
e empresas do complexo administrativo, siCâmara Municipal de Belo Horizonte, Minas
Gerais, foi-lhe outorgado o título de "Cid!l- · tuados, a título de exemplo, em distritos rodoviários, barragens, estações ecológicas etc.
dão Honorário de Belo Horizonte".
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Excluem-se, ainda, a residência of!ci;d do
Governador e, pOr interesse histórico e até
mesmo porque já não guardam des~ação
resid;;-ncial, as Granjas do Ipê, do Torto, do
Riacho Fundo e das Oliveiras.
Por- último, deixa-se a critério do Tribunal
de Contas deliberar acerca da alienação dos
imóveis destinados aos seus membros.
Quanto ao _órgão ou centidade encarregado
de promover a elienação, porpõe~se que fique
a critério do Governador indicá-lo, o que se
fará na regulamentação da lei.
Cumpre ressaltar, finalmente, que o presente projeto segue as linhas gerais estabe~
lecidas na Lei Federal nu 8.025/90, que autOriza a União a alienar os imóveis residenciais
de_ sua propriedade.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alto apreço.- Wanderley
Vallim da Silva, Governador em exercício.
PROJETO.DE LEI.DO DF
N" 27, DE 1990
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade do Distrito Federal e situados no Distrito Federal c;: dá outras providências.
O Senado FéOeral ·dêcr'etâ.:
Art. 1'·' É o Poder Executivo do Distrito
Federal autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com observâncía do Decreto-Lei n~ 2.300, de 21•de novembro de
1986, os imóveis residenciais de propriedade
do DistritO Federal e situados no Distrito Federal.
§ 19 Os licitantes estãO dispensadOs da
exigência do art. 16 dO decreto-lei suplilci..
tado.
§ 29 Não se incluem na autorização a que
se refere este artigo:
. I - os imóveis operacionais, de órgãos e
entidades do DíS:trilõ Fedúal, absolutamente
necessários à execução das respectivas àtividades;
II -os ocupados por Conselheiros do. Tribunal de Contas do Distrito Federal, salvo
sua expressa manifestação em contrário, no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar" da vigência
desta lei;
Jll - a residência oficial do Governador
- Aguas Claras e as Granjas do I pê, do Torto, do Riacho Fundo e das Oliveiras.
Art. 2" O Governador do Distrito Federal promoverá a indicação do órgão ou entidade que deverã presidir o processo de licitação qa fOrma do art. 1\',· desta lei, que observará os seguintes critérios:
I - o preço do imóvel a ser alienado será
o de mercado, segundo os métodos de·avaliação usualmente utilizados pelo órgão ou entidade referido no art. z~:
II- somente poderá licitar pessoa física;
Til- o licitante somente poderá apresentar proposta, em cada licitação, para uma
.unidade residencial;
IV- somente será vendida uma unidade
residencial por Pessoa;
V- o imóvel será alienado mediante contrato com força de escritura pública (art. 60,
da Lei nu 4.380. de 21 de agosto de 1964);
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§ z~ O atraso no pagamento da taxa dt<.
entidaac::s abertas ou fechadas de p~evidência
privada.
uso ou das despesas ordinárias de manutenArt. 9~ O órgão oq entidade a que se re- ção sujeitará o pennissionário a juros de mofere o art. 2" representará o Distrito Federal
ra de um por cento ao mês e correção mone~
na celebração e administração dos contatos tária.
§ 3!' A quota de que- trara_a alínea C__Q
de _compra e venda de imóveis funcionais,
promovendo, inclusive, as medidas judiciais inciso I deste artigo será. paga diret!Jmente
ao condomínio ou ao órgão responsável pela
e extrajudiciais que se tornarem necessárias
administ~açã()_ deste~ imóvei$.
à sua execução_.
Art. 16. As taxas de uso não s_erão infeArt. 10. Com o ato da celebração do
contrato de compra e venda estará automati· riÕres a um milésimo do valor atualizado dos
imóveis e sujeítar-se-áo ã atualizaçãO .nas
çament_~_(~ç_indido o termo de qçupação do
mesm_as datas dos rt;aj~stes sa_ lariais do~ serrespectivo imóvel a que se refere o De_c(eto
9
vidor~ públicos do Distrito Federal.
_
n 6.028, de 24 de junho de 1981.
Art. 17. No caso das o.cupações dos imóArt. 11. É facultado à Ordem dos Advoveis~ que se refere o art. 14, quando irregugados do Brasil- Seção do Distrito Federal,
lar, o Distiito Federal imitir-se-á, sumaria~
designar um representante que integrará a
comissão de licitação a serinstituída para exe- mente, na sua posse, independentemente; do
cutar a licitação prevista nesta lei.
tempo em que o imóvel estiver ocupado.
Art. 18. O Goverilador do Distrito FeArt. 12. Os reGursos provenientes da
alienação dos im6ve1s a que se refere esta deral regulamentará eSta lei nÔ prazó (fé qualei serão inteiramente utilizados_ na recupe- renta e cinco .dias contados da data de sua
ração e coil.Struçãp.de escolas, _hospitais, cen- publicação.
-Art. 19. Esta lei entra em vigor na. <:Jàta
tros de saúde, habitações populares, bem como em obras de sane~mentq básfcç. _ :
çie sua p1,1blicação.
.
, Art. 13. , As empresas públicas e socieArt. 20.. R.evogam-~>e as çiispoSlções_· em
Art. 6~ Ao legítimo ocupa.nte_-de imóvel
dades de economia mista ficam autorizadas
contrário.
funcional dar-se-á conhecimento do preço de
a proceder aos atas legais e administrativos
(À Comissdo do Distrito Federtil.)
mercado do respectivo imóvel, calculado na
necessários à alienação de suas unidades resiformado art. 2°, inciso I, previamente à publidenciais não vinculadas à suas ãtividades opecação do edital de c_onc_orrência pública, poPARECERES
racionais, com base nos termos desta lei.
dendo adquiri-lo por esse valor, caso se maniArt. 14. A ocupação dos imóveis resifeste no prazo de 30 dias, mediante notificaPARECER N• 99, DE 1990
denciais nã_o destin_ados à alienação, no que
ção, e des_de que preencha os seguintes requinão contrarie esta lei, permanece regida pelas
Da
Comissão de Constituição, Justiça
sitos:
dispoSições -do Decieto n? 6.028, de 24 de
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
I - ser titular_ de regular ~;rt;n.O de ocu- junho de 1981.
Senado no 98, de 1988, que "dá nova repação.
. . _ _
._
; _Art. 15. Qpermissionário, dentre outros
dação ao artigo 146 da Lei no 1. 711, de
.compromissos, se obriga a:
11- estar quite com as obrigações relativas
28 de outubro de 1952."
I - pagar:
à ocupação;
Relator: Senador Áureo Mello
a) taxa de uso;
III-ser titular de cargo efetivo ou empreDe autoria do nobre Senador Francisco
. ,_b) despesas ordinárias de manutenção, rego permanente,lotado em órgão ou entidade
Rollemberg, o Projeto d_e Lei no 98, de 1988,
da administração pública ou federal.
.su.ltante do rat~io das despesas realizadas em
objetiva alterar o art. 14;6 da Lei n? 1.711
§ 1~ A legitimidade da ocupação será evicada mês, tais como zeladoria, consumo de
- que consubstancia o Estatuto dos Servidenciada em recadastramento dos atuais ocuágua e energia ~létrica, s~g.uro c~~~~a incênGores Públicos Civis da União- para to"rnar
dio, b_emas~im outr~ relativas às áreas de
pantes, a ser promovido pela Secretaria de
trienal a freqüência do pagamento de adiciol,l.Soçomum.;
Administração do Distrito F_ederal com base
nal por tempo de serviço, hoje qüinqüenal.
c) quota de condomínio, exigível quando na legislação vigente.
Inobstante reconhecer o mêrito da propoo imóVel funcional estiver localizado em edifí§ 2~ O ocupante que não t1ver condições
sição, o ilustre Senador O lavo Pires, eni Pareç:ip em condomínio com terceiros, hipótese
financeiras para a aquisição do imóvel que
cer oferecido- à ·comissãO de Constituição,
em que não será devido o pagamento previsto
ocupa poderá solicitar ao órgão competente
_Justiça e Cidadania, inquina d_e inconstituna alínea anterior;
a permuta deste por outro imóvel compatível
cional o projeto, porquanto o art. 61, parácom a sua renda, ficando o atendimento a
d) despesas relativas a consumo de gás,
grafo lU, da nossa Carta, reserva ao Presiessa solicitação condicíohado à existência de
~gua e energia e!étrica do próprio imóvel fun~
dente da República competéncia privativa
clonai;
imóvel que lhe possa ser destinado.
para a iniciativa de leis relativas aos servie)
multa
equivalente
a
dez
vezes
o
valor
§ 3~ o ocupante sujeitar~se-á ao previsto
dores públicos da União.
da taxa de uso, em cada período de trinta
no inciso VI do art. 2~ e no a:rt. -3~ desta lei.
De fato, estabdece o art. 61 da Constidias de retenção do imóvel, após a perda do
§ 4"' O adquirente de imóvel funcional,
tuição:
direito à ocUpação;
nas condições previstas no caput deste artigo,
II - aderir à êonenção de administração
poderá efetuar o pagamento, total ou parcial,
"Art. 61. ·'"·'~~··••<>••··•····~•H••••···
do edifício;
em cruzados novos, mediante a transferência
§ 19 São de iniciativa privativa· do
da titularidade de créditos em contas existen- __111 .:__ ao desocupar o imóveo, restituí-lo
Presidente da República as leis que:
nas mesmas condições de habitabilidade em
tes no Banco CentraL _
I - ··········-·--·-·-----·--···········-··-··
Art. 7~ A venda dos imóveis funcionais .. que O réCebeu.
II -disponham sobre:
§ 1\' O pagamento da taxa de uso e das
somente será efetuada para os atuais ocupana) ········· ·······-········--·-----·-·····--·tes não proprietários de outro imóvel residen- despesas ordinárias de manutenção será efeb) ··········--····-········--··--·-·--··--···
tuado mediante consignação em folha ou, se
cial no Distrito FederaL
c) servidores públicos da União e Teresta não for possível, por meio de documento
Art. s~ Os adguirentes dos imóveis poritórios, seu regime jUrídico, provimento
próprio
de
arrecadação
ao
Tesouro
do
Disderão utilizar financiameritos de entidades inde cargos, estabilidade e aposentadoria
tegrantes do Sistema Financeiro_ da Habita- trito Federal, com cópia para o órgão responde civis, reforma e transferência de milição- SFH e de_outras ins~ituiÇ6es, inclusive sável pela administraç~o do imóvel.
tares para a inatividade."

VI- o contrato de compra e venda, ainda
que o pagament-o integral seja à vista, conterá
cláusula impeditiva de o adquirente, no prazo
de 5(cinc0) anos, vender, prometer vender
ou ceder seus direitoS sobre o imóvel alienado
nos tennos desta lei.
Art. 3!; Serão nulos de pleno direito, não
sendo devidas indenizações às partes envolvidas, quaisquer atos firmados em contrariedade à cláusula de que trata o inciso VI do
art. 2P.
Art. 49 O contrato de compra e venda
será rescindido, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se o comprador prestar declaração
falsa no processo de habilitação- à compra,
hipófese em qUe fará jus à devolução da quantia piga, ·sem qualquer rejuste ou correção
monetária.
Art. 5_? O órgão ou entidade a que serefere o art. 2? procederá, perante os órgãos
adminisfnitivos do D.istritO FederaL nos CartórioS- de Notas e nos Cartórios de Registro
de Imóveis, à regularização dos títulos dominiais do" imóveis alienados.
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forma e transferência de milítares para a ina-

tividade."
Orã, dessurriir-se do texto coristitucional

que servidores da União são, tão-somente,
os do Poder Executivo é, obviamente, um
equívoco. Servidores da União são os que
servem à União. Em qualquer dos Poderes
da República. OS demais servidores públicos
são estaduais ou municipaL~; não peiteriCem
à União e, por i!;sO, não se Ihe:s aplíca o disposto no art. 61, § lu, item II, letra c , da

Çonstituição FederaL
Fácil é inferir-se a: con'Seqüêndá disso: os
servidores do Poder LégiSlatiVo, isto ~. da
Câinara das Deputados e Senado Federal,
os do Poder JudiCiário e, é·-criuo, os cit1 Poder
Executivo, pertencem à União.
Mas então, seria a norma contida nos artigos 51, item IV, 52, item XII e 96, todos
da COnstituição Federal, conflítiva com o disposto no art. 61, parágrafo 1°, II, c, poíquanto confere esta ao Presidente da República,
competência privativa: para dispor sobre servidores da União e aquelas, igualmente, atribuem as mesmas faculdades aos Poderes Legislativo e Judiciário? Obviamente," não. Inexiste conflito, sequer aparente-, de normas.
O que ocorre é que cada um dos Poderes
da União dispõe sobre a própria organização
e sobre criação, transformação 01.1 extinçâo
de cargos, empregos e funçóes, observados,
porém, princípios -comuns sobre regime jurídico, provimento de cargos, aposentadorias
e outros, insculpidos na Constituição Federal.
Veja-se que o ait. 61, § 1", inCiso II, letra
c, COntém a competência privativa Outorgada
ao Presidente da República para a iniciativa
de leis que disponham sobre regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade _e aposentadoria de todos os servidores póblicos civis,
mas não para legislarsobre todos os servidores públicos civis.
Isto é, o dispositivo em tela confere-COmpetência privativa, ao Presidente da República,
para a iniciativa de leis referentes às dírétêii:es
comuns a todos os servidores da UniãO, rrias
não retira a competência dos demais Poderes
para disporem sobre ::;uaS organizações.
De conseqüência, esposamos O entendi-·
menta de que não há óbice a que o Congresso
legislar sobre servidores públicos, mas que
o faça quanto a regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria desses servidores, face à competência pifV3.llva
do Presidente da República.
Admitir a outra hipótese é também admitir
o conflito interno da norma constituCional.
Por todas as razões expostas e por ser o
Projeto apenas extensivo de medida amplamente aplicada, inclusive no Banco Central
do Brasil, pedimos vénia ao ilustre Relator
para opinar favoravelmente ao Projeto, inclusive quanto à constitucionalidade.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Áureo Mello, Relator - Jutahy Magalhães,
(Abstenção) -Wilson Martins- Alulzio Bezerra- (Abstenção)- Mauro BenevidesCario~ Patrocínio - (Abstenção) - Fran-
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cisco 'Rollemberg - Mansueto de Lavor Verifica-se que, na essência, o projeto não
Maurício Corrêa - {Abstenção) - Afonso
altera a situação atual: permanece a proporSancho- Jo~o Castelo.
ção de 1% (um por cento) para cada ano
de serviço, reduzindo-se apenas a fre_qüência
VOTO EM SEPARADO, vencido, do Sr.
da concessão, d{)o5 '(cinco)_ para 3 (trêS) anos.
Senador O lavo Pires, na Comissão de ConstiO próprio autOr, na justificação, esclarece
tuição, Justiça e _Cidadania, sobre o Projeto
que "não haverá elevação do quantum a ser
de Lei do Senado n~ 98, de 1988, que ·'dá
despendido, já que se estabele,ce apenas freriovà redação ao art. 146, da Lei n~ 1.711.
qüéncia mais consentânea com o estímulo,
de 28 de outubro de 1952".
haja vista que a incidência - apenas sobre
De autoria do nobre Senador Francisco
o vencimento e não sobre a remuneração Rollemberg, vem a exame desta Comissão
pennanece na proporção de 1% (um por ceno presente Projeto de Lei que •'dá nova redato) para cada ano de serviço".
ção ao art. 146 dalei n? 1.711, de 28 de outuC_o~quanto reconht:ço o elevado·métitO 4a
bro de 1952'·.
proposição, vejO no artigo 61, § 1", da Coris~i
O referido art. 146, da Lei n\' 1. 711, de
tuição obstácu_lo ip.tr~nspo~ívçl à_contin_uid_a28 de outubro de 1952, conheCida como Esta~
de de sua tramitação. Com efeito, reserVando
tuto dos Funcionários Públicos Civis da
o .dispositivo à competência privativa do PreUnião_, concedeu ao funcionário que comple~
sidente da República a iniciação de lei sobre
tasse 20 (vinte) anos de serviço público efe~
servidores públicos da União e seu regime
tivo uma gratificação igual a 15% (quínze
jurídico, não há como prosperar o projeto,
porcentO) dã iespectivo vencimerito, a qual
com este tema, de iniciativa parlamentar.
seria ele-Vãda a -25% (vinte e cinco por cento)
quando o tempo de serviço do funcionário , O parecer, conseqüentemente, é pela in·
atingusse 25 {vinte c cinco) -anoS completos. · CO"nstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado n~· 98, de 1988.
Po::;terioimente, a Lei n'·' 4.345, de 26 de
Sala da::; Comissóes, 19 de abril de 1990.
junho de 1964, em seu art. 10, alterou o citado
dispositivO, passando a gratificação de efe- ·-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente~ Áu~
reo Me11o, Relator.
tivo exercício, até o limite de 7 (sete) qütnqüênios, o qual transcrevemos:·
"Art. 10. A gratificação adicional a
que se ref~re o artigo 146 da Lei n" 1.711,
de 28 de outubro _de _1952. passará a ser
concedida, na base de 5% (cinco porcc:-lt·
to), por qüinqüénio de efetivo exercidü.
até 7 (sete) qüinqúênios.
··
§ l'' A gratificação qülnqüénal será
calculada sobre o vencimento do cargó
efetivo estabelecido nesta_l_ei_, bem como
sobre o valor do vencimento que tenha
ou venha a ter o funcionário beneficiado
pelo que esta~elece a Lei n\' 1.741, de
2z-ae .Íleiv"einbro de ·1952~ _ou pelo que
dispõe· o artígO 7~ di:t Lei n'' 2.188, de
3 de março de 1954.
.§ 2'1 O tempo de serviço público
prestado anteriormente a esta Lei será
computado para efeito de ap!ícação deste artigo, não dando direito, entretant(;.,
à percepção de atrasados.
§ 3'·' O período de serviço púhlirr1,
apurado na forma da legiSlação vigente,
que exceder ao qüinqüênio ou qüinqüênios devidos, será considerado para integralizaçào de novo qüinqüénio.
-§ 4" O direito à gratificação instituída neste artigo c.omeça no dia imediato
àquele em que o servidor completar o
qüinqüêilío, observado o dispOsto no parágrafo segundo deste artigo.
§ s~ Sobre a gratificação de tempo
de serviço, de que trata este artigo, nãq
poderão incidir quaisquer vantagens pecuniárias."
O objt!tO da presente proposição do nobre
Senador Francisco Rollernberg é passar a
conceder a referida gratificação- a cada 3
(três) anos, na base de 3% (três por cento)
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).

PARECER N• 100, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto

Legislativo n" 22, de --1988, que "'sUSta
O Decreto no 96.814, de 28 de setembro
de 1988, que transforma a Secretaria--Geral do Conselho de Segurança Nacional
em Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacionai-SADEN/PR, e dá outras
providências."
Relator: Senador Mauro Benevides
Objetiva o ilustre Senador Fernando Hen·
rique Cardoso, através do presente proje-to
de decreto legislativo. sustar o_ Decreto n~
96."814, de 28-_9-88, que transformou a Secretaria-Geral do Conselho de__S.egurança Nacional em Secretaria de Assessor.amento da Defesa Nacional - SADEN/PR.
O artigo l" da proposta, além de estabelecer a sustação referida, declara nulos todos
atas praticados a partir da vigência do Decreto n" 96.814/88, dele decorrentes.
Consta do processo o Ofício n" SM 286/88,
de 18-10-88, do Presidente do Senado Federal, solicitando que esta Comissão de Consti~
tuição e Justiça aprecie, preliminarmente, o
emprego do decreto legislativo para a sustação pretendida.
Em ·douta justificaç-aú, sustenta o Autor
a colidência entre o Decreto n" 96.814/88 e
as Constituições de 1967 e de 1988. Entende
o nobre parlamentar que a matéria, na nova
ordem constitucional, escapa da esfera de
competência do Poder Executivo e do Presi~
dente da República, o que atrairia a inciçlên~
cia do artigo 49, V, da Constituição. Este
díspositiVo inclui na competência do Congresso Nacional a sustação de atas normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder

-,
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regulamentar ou dos liml.fes da delegação legislativa.
É o relatório.
Voto

A preHminar, cujo exame foi solicitado peJo Presidente do Senado Federal, foi ultrapassada pelo entendimento do Plenário, agora
inclusive já reíterado, de que a competência
do Congresso Nacional para a sustação de
atos normativos do Poder Executivo é exercida através de decretos legislativos.

n' 4, de 1990, do Senhor Senador Jal'bas
Passarinho, requerendo nos tennos Regimentais, congratulaçõt>s desta Casa ao
Gover·no do Presidente Frederik de
Klerk, pela libertação do Líder nacionalista Nelson Mandela.

Relator: Senador Márcio Lacerda
Incumbe a esta Comissão-de Relações Exteriotes e Defesa Nacional manifestar-se, nos
termós do permissivo regimeiltal sobre o Requerimento D7 4, de 1990, do Senhor Senador
Jarbas Passarinho, requerendo nos termos
Coni respeitO- à ·matéria sob exame, vale
Regimentais, congratulações desta Casa ao
notar que a expedição do DecretO n" 96.814, Governo do Presidente Frederik de Klerk,
·de 28 de setembro de 1'988, ·suscitou justUi- pela libertaÇão do Líder naCionalista Nelson
Mandela, de autoria do eminente Senador
·cada estupefação. À época, já ení tonhecida
•a redação final da Corls_tituição de 1988.
_ Jarbas Passarinho.
SerVindo-se'disso, o PQder Executivo cui_A iniciativa legislativa eira apreciada, de
dou de assegurar a transformação da Secreta- tudo consentànía com o que tem sido uma
ria-Geral do Conselho de Segurança Nacio- _das linhas mestras da política externa brasinal em Secretaria de Assessoramento da Deleira, como expressiva representação de granfesa Nacional. Foram destinados ao novo órde anseio nacional, além de cumprimentar
o governo sul-americano pela libertação de
gão, em'28~"~l~88", pelo Decteto n'·' 96.814/88,
Mandela, vai mais aléin, referindo as medidas
precisamente as atribuições do _Cons.elho da
visando à pro'gressiva eliminação do regime·
_ Defesa Nacional, previstas na artigo 91 da
-Carta Magna que sornente,s.eri{t promulgada
racista do apartheid.
· em 5-10-88.
·
Trata--se-de verdade per si, que a cons-Ciência do mundo civilizado tem como ponto
Quando da recente edição do denominado
pacífico, sendo desnecessária qualquer de"Plano Verão .. , voltoU o Poder Executivo
monstração teórica ou_ filõsofica a seu respeià matéria. A Medida Provisória n" 29, de
to. Tal requerimento pela sua rotunda opor~
15 de janeiro de 1989, incluiu, entre os órgãos
tunidade, dispensa justificativa, como maniintegrantes da Presidência da República, a
festa demonstração de_ sua ve!!mente adequaSecretaria de Assessoramento da Defesa Nacional (art. 1~', parágrafo úníco, letra a,-" -ção -ao que pensa e quer a Nação brasileira.
redação retificada no DOU de 17-1-89). Não
Pelo exposto, somos pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 24 de abril de 1990. tendo sido convertida em lei a referida MeHumberto Lucena, Presidente - Márcio Ladida Provisória, expediu o Presidente da República a Medida Provisória n•· 39189. Esta,
cerda, Relator - Francisco Rollemberg Maurício Corrêa- Mauro Benevides -- Chatambém em seu artigo 1'·', pa~ágrafu único,
gas Rodrigues- Edison Lobão- Hugo Na~
letra a, incluiu a Secretaria de Assessoramente da Defesa Nacional entre os órgãos
poleão - Ronaldo Aragão - Jarbas Passada Presidência da República.
.
rinho - Saldanha Derzi.
A Medida ProviSória -n" 39!89 foi aprovada
PARECER N• 102, DE 1990
pelo Congresso Nacional e convertida em Lei
n"7.739,de 16 de março de 1989, que ''dispõe
Da Comissão de Relações Exteriores
sobre a organização da Presidência da Repúe Defesa Nacional, sobre o Requerimento
blica e dos Ministérios e dá outras providênn• 5, de 1990, do Senhor Senador Jarbas
cias".
Passarinho, requerendo nos termos regiEm resumo, a inclusão da Secretaria de
mentais, que o Sehado Federal, pelo voto
Assessoramento da Defesa Nacional entre os
de aplauso, expresse, através das Embaiórgãos da Presidência da República recebeu
xadas da Polónia, de Tchecoslováquia,
a aprovação da maioria dos membros do Conda Romênia e da República Democrática
gresso Nacional. Entendemos, por conseAlemâ, acreditadas no Brasil, o regozijo
guinte, que perdeu a sua finalidade a sustação
pela democratização de seus regimes poli~
do Decreto n" 96.814/88, pretendida pelo ilusticos, e -peta decisão de con'"·ocar eleições
tre Senador Fernando Henriqut~ Cardoso.
gerais, pelo sufrágio uniYersal, e que se~
Ante o expo!>tO, somos pela rejeição do
jam apresentadas congratulações ao GoProjeto de Decreto Legislativo 11~ 22, de 1988.
verno da União Soviética presidido pelo
Sala da Comissão, 26 de abril de 1990. SenhOr Mikhail Gorbachev, pela decisão
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Mauro
de eliminar o monopólio político do ParBenevides, Relator - Francisco Rollemberg
tido Comunista.
- Meira Filho - Jamil Haddad - Carlos
Relator:
Senador Mareio Lacerda
Patrocínio- Maurício COrrêa (abstenção)A proposta legislativa cõ"ntída na medida
Afonso Arinos - Antônio Luiz Maya - Ro~
berto Campos - Leite Chaves - Chagas Ro~ ora apreciada encerra grande oportunidade,
tendo em vista a liberalização dos regimes
drigues - Carlos Alberto.
do leste e a'eliminação do monopólio político
PARECER N' 101, DE 1990
do Partido Comunista, abrindo perspectivas
para a instalação de um regime pluripartiDa Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional sobre Requerimento dário, na União Soviética, com todas as con-
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seqüências que isto Concerne, é sem dúvida
um fato históricO de gúmde importância, sem
-precedente-s -n-a h1S:tõria contemporânea das
Relações Internacionais, que por si só justificaria a iniciativa do eminente autor requisitante da proposta, Senador Jarbas Passarinho_.
__
__ _
A coragem política e o desassombro histórico de seu grande artesão, Mikhail Gorbachev, nominalmente citado no Requerimento, justificam sobremaneira tal referência,
complementando com··opQrtunidade e a alta
relevância a medida le~islatJva em apreço.
Pelo exposto, somOs pela sua aprovação. _
Sala das Comissões, 24 de abril de 1990.
-Humberto Lucena, Presidente -Mareio
Lacerda, Relator - Edison Lobão - Chagas
Rodrigues - Ronaldo Aragão - Saldanha
Derzi- Jarbas Passarinho- Francisco Rollemberg ~ Maurício Corrêa - Mauro Bene·
vides - Leite Chaves - Hugo Napoleão.
PARECER N• 103, DE 1990
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
no 9, de 1990, do Senador Humberto Lu~
cena,. requerendo, nos tennos regimentais, a inserção em ata de um voto de
censura à invasão do Panamá por contingentes das Forças Armadas norte-americanas.
Relator~ Senador Antonio Luiz Maya
Incumbe a esta_ Comissão de Relações Exteriores _e Defesa N aciomil manifestar.:se, nos
termos do permissivo regimental, sobre oRequerimento n" 9, de 1990, de autoria do eminente Senador Humberto Lucena.
Em sua justificação, aduz o eminenté Sena·
dor Humberto Lucena, ora presidindo esta
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que
_ .. Mesmo na época do autoritarismo,
ao longo de vinte anos, isto é,.de 1964
a 1984, a política externa do Governo
brasileiro não sofreu pleito absoluto aos·
dois prfncípíos bãsilares da paz internacional, a não intervenção e a autodeterminação dos povos.
Numa linha de coerência, cabe ao Senado, na sua competência constitucional
de acompanhar a política externa, posicionar-se sobre os recentes e lamentáveis
acontecimentos que culminaram com a
invasão do Panamá, por tropas norte-americanas.
Anteriormente, os_I;.stadOs i;r_iíçtos da
América do Norte já haviam invadido
o território de Granada, sob o protesto
geral, inclusive do Brasil."
Resta claro que a proposta ora apreciada
é de_ todo oportuna, tendo a ação norte-ame·
ricana sido objeto de considerável_condenação internacional, seja no âmbito da organização regional, a OEA, seja no âmbito da
organização internacional com vocação universal, a ONU.
Violando princípios ba<>Hares do direito internacional público, plenamente reconhecidos pela magna civitas, como bem enfatiza
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a justifiCativa supratranSC'ri'ta, alridevida ação
militar dos Estados Unidos contra o Panamá
é de todo apta a gerar reaçóes de repúdio
por parte da comunidade internacional.·

Isto posto, somos pela aprovação do Requerimento que aqui se- apreciã Como propos_ra legislativa de_ todo oportuna.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1990.
-Humberto Lucena, Presidente - Antônio
Luiz Maya, Relator - Chagas Rodrigues Hugo Napoleão - Jarbas PassHiDho - Edi.son Lobão - Saldanha Derzi :..._ -Francisco
Rollemberg- Maurício_ Corrêa- Mauro Benevides _---: Ronalf;lo A-ragão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-·Do Expediente lido, consta o Prcijeto de
Lei do DF n~ 27, de 1990, que nós termos
da Resolução n~ 157, de 1988,- será despa·
chado ã Comissão do Distrito Federal, onde
poderá receber emendas, após sua publicação
e distribuição em avulsos, pelo prazo de 5
dias úteis.
O SR. PRESIDENTE (Po,mpeu de Sousa)
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 1~ Secretáriõ.
São lidos os seguintes
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
O!. n• 18/90·CD
Brasília, 26 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta Comissão rejeitou o PDS 022/88,
que susta o Decreton~ 96.814, de 28 de setembro de 1988, que "transforma a SecretariaGeral de Segurança Nacion-al- em Secretaria
de Assessoramento da Defesa Nãcional SADEN/PR, e dá outras pT-eVidências", de
autoria do Senador Fernando Henrique Car-doso, na reunião de 26-4-90.
Na oportunidade renovo a V. EXl' meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóla de Carvalho, Presidente.
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Of. n' 20/90.CCJ
Brasília, 26 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. E~
que esta Comissão aprovou o PLS 098188,
que dá nova redação ao art. 146 da Lei n•
1.711, de 28 de outubro de 1952, de autoria
do nobre Senador FranciscO Rollemberg, na
reunião__ de 19 de abril de 1990.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos _de elevada estima e consideração.
- Senador Cid S3bói8 de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com teferência aõ Expediente q-ue acaba
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário que, ·nos termos do art. 91, §§ 3\' a 6•
do Regimento Interno, abrir-se-á o pfazo de
5 dias para interposição de recurso, por um

décimo da compos-ição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senado n\' 98, de 1988,
seja apreciado pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso a proposição setá"reme.tída à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência comunica que, nos termos
do. arL254 do Regimento Interno, por ter
recebido pare~::er-ront~;:ário, quanto ao méri·
to, da Comissão a que foi distribuído, determinou o arquivamento do Projeto de Decreto
Legislativo n~22, de 1988, de autorfado Senador Fernando Henrique Can:loso, que susta
o Decreto no 96.814, de 28 de .setembro de
1988, que "transforma a Secretaria-Geral do
Conselho de !?egurança Nacional em Secretaria de Assessoramento da Defesa NaciOnal
- SADEN/PR, e dá outras providências.
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 recurso de 1110 dos membros do
Senado no sentido da tramitaç~o- da matéria,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimep.to que será lido
pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 86, DE 1990
Solicita informações ao Ministério da
Agricultura - -INCRA, sobre conflitos
de terras em lturama, Minas Gerais.
Nos termos dos artigos_214 e 216 do Regimento Interno, re_queiro ao Ministério d8.
Agricultura -Instituto Nacional de Coloni·
zação ~Reforma Agrária (Incra) ª-S seguintes
informações:~

a) se foram ou não realizadas vistorias nas
fazendas Qu=iJ:i, Água Vermelha, Barreiro
Paranaíba e Varjinha;
b) se foram, quais os laudos para efeito
de desapropriaç-.lo para fins de_ reforma agrária;
c) qual a avaliação oficial e quais os documentos q~ue ãferiram as condições dos trabalhadores rurais acampados às margens da BR
497 e que foram desalojados da Fazenda Co·
torado;
__ d} quais as alternativas de solução dos conflitC!s __de_ ~~r_~a no Município de Iturama~G, à ~z ~a {101ítica governamental para
a reforma agrária?
Justificação
O Município de lturama vive, desde janeiro de 1990, momentos de intranqüilidade decorrentes do desalojamento de numerosas familias de uma fazenda no município, cOnsiderada, pelo Incra, como empresa rural, insuscetível, portanto, de desapropriação para fins
de reforma agrária.
Acampados às marg~ns da Rodovia
BR-497, os camponeses continuam a pleitear
a ~estinaçáo de assentamento onde possam
exercer o seu trabalho.
A representação política inclui o dever de
apresentar ao público o que o Governo fez
e fará no seu interesse ou contra ele. Daí
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o requerimehto õra apresentado que, ademais, cumpre as _exigêhcias regüneiltais estipuladas no art. 216, incisos I e II, eis que
a Casa tem ComiSsão Parlamentar de Inquérito em curso, que aprecia a matéria, presi·
dida pelo nobre Senador Odacir Soares.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1990. Senador Mata Machado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido vai ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência-reCebeu, do Deputado Augusto Carvalho, anteprojeto de lei que "dispõe sobre a criação de quadro de pessoal
da Câmara Legislativa do Distrito Federal
.e determina outras providências".
Nos termos do parágrafo únicO do art. 2:>
da Resolução n9 157, de 1988, a matériá será
despachada à Comissão do Distrito Federal.
É o seguinte o anteprojeto recebido
ANTEPROJETO DE LEI
N• • DE 1990
(Do Senhor Augusto Carvalho)
Dispõe sobre a criação de Qu~dí:-o

de

Pessoal da Câmara Legislativa do Di,s..

trito Federal e determina outras provídêucias.
O Sinado Federal decreta:
Art. 1\' Fica criado -O- Quadro de Pessoal
da Câmara Legislativa do Distrito Federa-l,
observadas as disposições desta lei.
Art. zo O Quadro de Pessoal da Cârriara
Legislativa do Distrito Federal conipieende
os cargos de provimento efetivo e os de proVimento em comissão e as funÇões coÍnls"sib·
nadas.
Art. 3° O preenchimento dos cargOs-- de
provimento efetivo dar-se-á, exclusivamente,
por habilitados em concurso público.
Art. 4~ Os cargos em comissão destinarri~
se ao atendimento de atividades que por sua
natureza exijam o critério da confíança para
seu provimento.
§ 1" Os cargos em comissão _são de provi·
mento privativo dos servidores da Câmara
Legislativa e de recrutamento amplo, não podendo, no último caso, ultrapassar o limite
de 20% (vinte pOr cento) do número total
de servidores da Câmara Legislativa.
§ 2? Para os efeitos desta lei, são de recrutamento amplo os cargos em comissão integrantes da lotação de gabinetes, de livre
escolha de seus titulares.
Art. 59 As funções comissionadas- São
privativas dos ocupantes de cargos efetivos
e destinam-se às atividades de direção, assessoramento e assistência em todos os níveis.
Art. 6° Os quantitativos, valores e escalas dos cargos em comissão e de funções comissionadas serão fixados em resolução da
Câmara Legislativa.
Art. 7~ O Quadro de Pessoal deve atender às seguintes funções, dentre outras:
I - assessoramento administrativo à Mesa
Diretora da Câmara Legislativa, Lideranças

1612 Terça-feira I

DIÁRIQ.DO CONGRESSO l:'i\CIQNA)- (Seçijo•ll).

de. Fartidos_Políticcs, -Diretorias e Departa~
cumpriment,o.d,e díspositi~os c_qns~ituçim;li:lis .. ·
mentos;<
',_,·~: 1.,, : EIJI sua m~9t:i~, os ca,rgos .são in4icadol? pelos .
Il._.__assessorameato• jurídico â Adlninisr. pa;lamentares ~leitos~ pe;lo Ex~cptivo Es.tatração;••••·•
;r, .. ·
1 _,, • , .
du;d.
~·, 1 ,
'III•.....;......consultoria e assessoramemto legisla~·
Este prqjçto, visa,_ por~arito, assegurar· que
tivo,eorçamentário;. 1 t r ~ (~ •• • ·
aG_omposiç~o.d.o,Q~adro de Pessoal da futura
·IV .....__divulgação e relações públicas;_ , , Q\mara I.._egisiativa dq Distrito Federal fª'rV- gestão administratiVa, ·envolvendo se--=~ em correspondência com a Cartã Magq.a.
·parte processual, aplicação de normas e ge~
U~lizamos aqu~ alguns cr~térios _forniuladoS.
po_r um Projeto Qe ~es_ol!Jção da CânJ.ara_dps
rência de recursos humanos, material e patri ·
mônio; informática ·e .organização de méto·, Deputado~,,e_rq tqu::nitaçãQ .. Definimos uma
estrutura mínima para o seu funcionamento ..
dos.; o I
I •
I I '
I , ,
•VI-pesquisa, processamento, anp.azeria-. Fixamos a1·realização de um primeiro .conmento e recuperação de.doturrientos e_ info,r- CtJ-rso púbbco para p atendimento desta estru0
tura, prevencl_o os cargos de confiança p.ara
(
~nações;• I
( J I I I , '
" , ''
·\lU'._ registro taquigráfico de debates;
os Gabinetes dos Deputados. . ,,.
VIII ......:.polícia- administrati\!'a e judiciária.
Tr.ãta--Se, portanto, de uma Illedida neces~
de competência da .Casa ..
sária. Aprovada esta proposição, assistireParágrafo único. Na formação do Qua· · mos a un:ta instalação adequada da Câmara
dro de Pessoal de que, trata esta lei, e para . Legislativa do Distrito Federal.
,Ou._tro ponto importante deste Projeto _é,
o atendimento do _que dispõeoeste artigo, se-.
rão.óbservados os_seguintes critéribs:
a.geração. êle emprego no Distrito Federal,.·
.r~o. primeiro- .concuiso· público para
num momento em que milhares de funciQ-,
preenchimento. de.cargos <;le provifD-.ento efe·
n~rjos ist~~ ~endo _demitidos, em função d9
tiv.o~ âceSsível àqueles.que atepdam aos·re .. , Plano de EstabilizaÇão' Ecoriómic"a' do Qo-_
vemo Fernando COllor e, especialmente, da
quisitõs fixados em.e.dital,•será realizado no
praza. ·máximo de 4 (quatro) meses, a contar Reforma Admiilistrátiva:
da publicação desta lei;· ~
Aguardamos a manifesta:ção favorável dos
membros da Comissão do DiStrito Federal
n.~.a.responsabilidade do concurso público a 'que se refere o inciso anterior será de- e do Senado Federal como um .todo,.
uma comissão"-paritária de tÇcnicos da área
.Sala da Comissão~. de abrill;le_~9?Õ·-;
de recursos .humanos ·-do•Senado Federal :er Augusto Carv,.lho, PCB-,. DF..
do Governo do Distrito Federal, a serem indicád'os,: t'eSpettiv:rine'IJte',. ·p~lil --Coiniss~O
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) .
Dístritb'Feder<).l do '$enado- Federal e pela ---.Esgotou-se hoje o prazo previsto no art.
Secretaria' de Admiiiistraçào-Oo Distrito Fe'-' 91, § 4~ do Regimento Interno) 'sem que tenha'.
deral·; - • · · · · · • · -·, ·
· · 1 sido interposto recurso no sentido de inclusão
•Í!{-..::.o- nrimero niáxímo de c·argos a serêm ' em Ordem do Dia, -das seguintes matérias:
preen~hidos nO ccinc~rsó 'pi:evisto no inciso '
'-Projeto de Lei do Senado no 320, de
I é500 (quinhentos};
··
. ' 1985, de autoria do Senador Roberto Satur·rv·....:... o 'critériO d~ c;tistribuição dos cargÕs~ : nino, que dispóe sobre concessão do.adicio-.
e~ 'fer.?.~ãÇ> 'as~~ mit~~11:za, ficará a cargo d!il na! de insalubridade aos trabalhadores da cate·goria dos aeroviárioS, nas funções que espeCçnp.-!s~ão a que se :r:efere o Inciso II, e, p.ço-cifica;
· - -- · '
porcio~lm~t~, em consonância com a ~sr.
-ProjetO de Lei do Senado p.~35, de 1989,
trutura da Câmara. dos Deputados.
1 •
'§ i<?· .'os v'alores de retrib.uição dos cargo~: de autoria do S-enador João Menezes,-que
de
trata este ,artigo serão fixados cqq~. extingue o Conselho Monetário Nacional e
base nos atribuídos aó.s da Câmara dos DeptJ:· a- Secretariá Especial de Administração de
tados, situados todos na posição inicial d~ Preços;
__;_Pro fé to de Lei do Senado n~ 207, de
Carrelr.i. a que pertencem-~
Art. 89 Esta lei será regulamentada no 1989, de autoria do Senador Odacir Soares,
prazo máximo-de 60 (sessenta) dias, a contar que altera o art. 49 e seu-§ 29 da Lel nG 5.108,
de sua publicação, revogadas as disposiçõe~ de 21 de setembro de 1966, que institui o
Código Nacional de Trânsito; para aumentar
emocontrário.
o número de membros do Conselho_ Nacional
Justificação
de Trânsito, mediante a inclusão de_ um repre·
X.con~tituiç3.o_ brasileira, no capítulo re,e- sentante do Sindicato da- lridústria de Reparente ao Distrito Federal, reflete uma impOr- ração de Veículos e Acessórios;
-Projeto -de Lei do Senado n~ 261, de
tante ç;onquista do povo brasiliense: no dia
3 de outubro próximo serão eleitos os Depu- 1989, de autoria de Senador Francisco Rotados Distritãis. A -Câmara Legislativa do llemberg, que acrescenta dispositivos, após
Distiito Federal será instalada no dia 15 de o art. 242, do Título II do Código Eleitoral
fevereiro de 1991. Ela será, sem dúvida, mais (Lei n9 4. 737, de 1965, com suas-alterações).
um instrumento do exercício da cidadania do
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Coii?tituição,Justiça
brasiliense.
As experiências recentes de instalações de e Cidadania. Tendo sido aprovados, os ProjeAssembléias Legislativas nos Estados criados, tes de lei n?' 320, de 1985, e 2Jíl, de !989,
pela Constituição de 1988 têm demonstrad_o vão_ à Câmara dos Deputados. Os de n~" 35
que a pressa gera uma composição de Quadr-o e 207, de 1989, por terem sido rejeitados,
de Pessoal sem critérioS definidos e sem o vão "ao arquivo.
c

?? ,

que.

••
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0 S!!.,·PRESIDENTE (Pompeu d,e,soula,)
inscritos,,.
, • ,·,
1
Concedo a. palavra aO nohi~ Sena,dpr ·.f\..1·,
berto Hoffmann.

-~á.or..adores

o sR. ALBERTO HOFFMANN. (l>bs·_:_··
1

RS. Pron\lncia_ o seg-ujJ1~~ diséqrSq.) ~·~f~ •

Presidente, Srs. SenaP,ore~,.é._com IJ!Ui~a.h<;JO-~
ra que,. nesta: tarde de segunqa-f~ira, ,vésp~ra;
de r.~_ de maio, com o plenário apar_ent,e~~:gt,e.
vazi.õ, mas cheio daquele~ que são_ as sentinelas, a,v!lnç;rçjas~ ,repn~sent3.nteS da Federa-'
çâp,Brasileira, e~ che~o: t~rp~~rit d~ a~iyid~ct;e:
daqueles que, embora 9-usç-ntes, e~tão·dan.do
tuQo de si para, nos diversos· reCaniõs'b'ràsl-'
leiros, .levai a b~nde_it:a~ d.e_ ~ejJs j>in~ii~ôS é,'
em_muitp~ C<~:S?S,. de_ SY,?S_ pr~px:i~s _ca~ªi~-.
turas, com murta honra, repito, apàs ·doze
anos de atividade na Assembléia Legislatívà ·
do Rio Grande· do Sul; após- vinte anos -Gle
atividade parlamentar· na· Çâmara dos Deputados, e; recentemente, por sete anos na Tri~
bunal de Contas da União, que ,venho~ aqui,.
um· pou_co -destreinado-- conforme -se .diz
na gíria-_,_ saudar -à eminente ·Presidente;em
exercício, neste instante, e os _emiherites Se-_,
nadares ·que compêiem o Plenário neSte mo_____ :~·-·-·
mento.
Gostaria de referir-me também ao Senador.
Carlos Chiarellij do meu Estado, guindado
à condição de Ministro da EducaÇão. Tivemos a grata oportunidade, graças à acolhida
do Senado Federal, notadamente da sua Co-_
missã-o de Constituição, Justiça·e Cídàdania,
com o Senador Cid Sabóia de Ca!Valho,.Presidente, e o Senador Mauro Benevides, Relator. Apoiado pelo voto do 'Sr. Senador Mau·
rício Corrêa, de ser convocado pelo Sr .. Presidente, Senador Nelson.~J?:eiro, e aqui estamos para, dentro das nossas limitações, dar
a nossa contribuição, na discussão dos problemas que interessam ao.País.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Ex~ um aparte, nobre Senado( Alb~rto .H.offrilann?
O SR. ·ALBERTO HOFFMANN - Com
muita honra, ouço o nob[e ~e_nador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Alberto Hoffmann, desejo saudar a presença
de_ V. Ex• na tribuna Qesta Casa, nO seu primeiro pronUnciamento oficial, após inves~ir·
se; há apenas alguns dias, no seu mandato
de Senador da República. Com o' seu brilhante curriculum, Deputado Estadual à Assembléia Legislativa do Rio Grande do S_ul e
membro do Congresso Na~i~_9-al, integrànte
que foi, por várias legislaturas. da outra Casa
do Congresso, e, depcii~ de haver exercitado,
com brilho e proficiência indiscutíveis, a alta
Magistratura de Contas, como membro e Presidente do Tribunal de Contas da União, V.
Ex~ chega a esta Casa para substituir o eminente Senador Carlos Chiarelli, hoje guindado à pasta da Educação do Go.verno Collor
de Mello. Eu, que já conhecia V. Ex' arnda
no tempo do meu primeiro mandato senatorial, quando chegamos a conviver no Parla·
mento brasileiro - eu, nesta, e V. E~~. na
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outra Casa do CongresSo'~. posso·exferriat
a minha confiança em que V. EX", como Senador da República, trilhará o mesmo caminho
de dignidade e dedicação à causa pública,
como o fez na condição de peputado EstaM
dUal; di Dêputado Federal e de membro e
Presidente do Tribunal de Contas da União.
RegiSt!o,'Pots; nesté inStãóte, a presença· de
V. Ex• na triO una do Senado com absoluta
cónvicçâo" de que o seu trabalho, que agora'
vai ser desenvolvido aqui, será ,direcioiuido
eM favór do seu Es-tado, o Rio Gialld~- do
Sul e, Sobfeti.tdo, do nôs'só País. Receba1 porM
tantó, Sernldor Alberto H'offínann 0 à nossa

saúdação neste- inst:in'te e OS votõS parã qUe
seu ·tràbalho venha sempre a inspirar-se no
desejo superior de atender às ~spirações coletivas. ,

OSR- ALBERTO HOFFMANNN -É com
muita honra que registro esse magnífico a-p"atte de boas-vindas~ com que o eminente Senador Mauro Benevides me distingue. Ao iniciar, não poderia deixar de fazer um breve
registro, também aos 'eminentes Representantes do Rio Grande do Sul -Paulo- Bisol
e José Fogaça. MaS, ao fazê-lo, não poderia
deixar de relembrar aqueles que, da II Repú-·
blica em diante, representaram o meu Estado, no plenário do antigo Palácio -Monroe
no Rio de Janeiro e, a partir de abril de 1960,
neste augusto plenário do Senado Federal
aqui, em Brasília. Reafiro-me a Getúlio Vargas, Alberto.Pasqualini, Ernesto Dornelles,
Armando.Cârilara, Mém-d"e"Sá, Daniel Krieger, Guida Mondin, Tarso OUtra, ~aulo
BrOSsard, Pedro Simon e Octávio Cardoso.
Ao citar esses nomes,--estou homenageando a todos aqueles que, do_s diferentes Esta·
dos brasileiros, aqui representaw a Federação.
O Sr. Lourival Baptista- Pennite-me V. Ex'

pelo Tdbunal de Contas da União - é interesSante·-e inbitó iriiportah.te", cada:vez mais,
no- que posSível; os Ministros do Tribunal de
Contas se entrosarem com as ativídades óO
Senado Feder~! e da Câinara doS o·eputados,
pata que os Srs. Senadores e QS SrS. Depu~
tados compreendam aquilo que é a sua missão
superior, a fim de que haja controle, a fiin
de que, em um Pais com falta de recursos,
se possà dar o máximo pásssfvel em rendimento aos recursos arrecádados pelo Tesouro ·
Nacional.
·
Portanto, com mui~a honra sempre regiS- ·
trei a visíia de V. Ex', a visitã das- COmissões
de FiscalizaÇão e ContrOle tanto desta quanto ·
da outra Casa, ou dos Parlamentares que pessoalme_nte" pediam dados e, ãs vezes, audito·
rias cju3:se que impossíveis-, mas niuitas vezes
viáveis, tudo, porém, no superior interesse
de que o controle funcione no país a fim-de
que -os dinheiroS da União, pagos -pelo povo
brasileirO, produzam mais em benefício do·
mesmo povo.
o Sr. Chagfts Rôdl-igueS -:.:....:. -Peimite-mC '
V ..E:ll:'um3r.:~rte?
---- . -_

O SR. ALBERTO HOFFMANN -

Com

muita honra, eminente Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Cliagas Rodrigues --Nobre Senador
Alberto Hoffrilan·n~ tive a sâtisffição e a honra
de ser colega de V. Ex" na Câmara dos Deputados e, pode V. Er ficar certo, de que hoje
esta alegria e esta honra não·são menores.
Vejo, pois, ·com especial contentamento a
cl:legada de V. Ex• a esta alta _Casa do Poder
Legislativo. Licenciou-se o eminente e ilustre
Senador Carlos Chiarelli, de quem igualmente tive a honra de ser colega. O Ministério
da Educação; hoje, também, sem dúvida, es· _
tá enfregtie ·a um homem honrado e culto.
Mas posso-dizer, ·ainda, que a cadeira que
V. Ex~ ocupa: está também enaltecida pelo
~-ap~e?
espírito público, pela dignidade e pela com~
O SR. ALBERTO HOFFMANN - Com petência de um homem como V. Ex• V. Ex~
muita honra, ouço o aparte de V. EX'
é bem-vindo a ~ta Casa. O Senado Federal
e o Congresso tênl a _ganhar com a colabo~
O Sr. Lourival BaptiSta~ Eminente Senaração clarividente e patriótica de V. Ex• Esdor Alberto Hoffmann, é com muita alegria
que estamos ouvindo V.EX", velho compa- .tou certo de que V. Ex~, mais uma ve~. fará
registrar no Congrçsso Nacional um brilhante
nheiro na Câmara dos Deputados, onde nos
conhecemos e, muitas vezes, nos entende-. trabalho a serviço deste Poder, porque, ser·
mos. V. Ex~, como Deputado, fOi atuante,· vindo ao Poder Legislativo, V. EX" serve também, e de modo superior, à Nação brasileira.
depois guindado ao Tribunal de Con_tas da
União, chegando até a sua Presidência digniO SR- ALBERTO HOFFMANN - Ao
ficando aquele Tribunal com o seu saber jurí- eminente Representante do Piauí, carísSimo dico e a sua maneira de proceder. V. Ex~,
amigo e companheiro de tantas pretéritas baà frente do Tribunal de Contas da União ou
talhas parlamentares, 1!1 meu muito obrigado.
como Ministro, nunca mandOu dizer que não
Mas eu queria dar curso a es~aglinha priestava ou que não podia receber alguém, tra·
meira íntirvençâo, voltando aos antigos -tetava a todos com atenção. Assim sendo, é
mas, aqueles que, há muitos anos, debatíacom muita alegria e satisfação que o vemos
mos e seil.tíamos, de coração, de alta impornesta Casa, que, sabemos, V. Ex• também
tância para os destinos deste País. Refiro-me,
irá dignificar no período em que aqui estiver.
nesta primeira inlerVinçãõ --a-0 prObteffia da
O SR. ALBERTO HOFFMANN- É com agricultura, envolvendo, embora em parte,
muita honra que incorporo ao metf pronu-no problema básico para tu_do o_que é agrícola,
a própria terra. Entendíamos sempre que o
ciamento o aparte do eminente Senador LeuBrasil, mais do que nunca 1 devia s~ntar-se
rival Baptista. Efetivamente, na sua missão
à mesa e estabelecer as suas reais e mais objçdo controle superior - o controle externo
é exercido superiormente pelo Parlamento; tiyas metas, dentro do possível, no que intetccnic~ente, e em termos de julgamento, . ressa em termos de produção vegetal, prodü-·
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ção anim!'ll. produção priniári3, à -3liméntação do povo brasileiro e que, num item _niúito
importante, interessa aq fornecíment~ de matérias-primas para as nossas indústrias e~ aO ·
final, aquilo que com tanto destaqt~:e se sentiu
nos últimos anos, que iriteressa ã exPoitai;ãO
dos excedentes para o exterior, a fim de s_o..
correr melhor o-orçamento cambial brasileiro.
O que interessa, efetivamente, em tellilos
da produção - vamos pela ordem alfabé,ica ·
-de algodão, que já atingiu m~s de 1 mi1Ção
e 800 mil ton~ladas;_ dQ arrÇ>z- em -cãsca; _qu_e
superou 11 milhões de tonelada; do cacau.
394 mif toneladas, tonelagem pequena mas,
de valor alto; do café, com quase 3 milhões.
de toneladas; cana-_de-açúcar, que sofreu..Yei~
dadeira revolução em matéria de auméDto·
de produção, por causa do problema do- álcool que atingiu a mais d~ r260 _niilhõ_e:S _de
toneladas; batata inglesa, com ~us modes.f9&.
2 milhõis_de-toneiadas; do feijão, com 2.300;
da laranja, outro boom da economia brasileira .que, pela exportação de suco~ taitto
prestígio alcançou no elenco geral, 90milbóes
de toneladas de frutos; mandioca. 23 milhões;
milho, 26 inilhões. milho esse que _devia ser"
basicamente o cereal rei, pelo significado qu~
tem em matéria de alimentação e na produ·
çãO de tantos outros alimentos, servindo 1\
alimentação do gado, à suinoCultora, à aVicultura; a soja, 24 milhões de toneladas.
-

.

-

'

.

-

-

.

Abro um parênteses para dizer que, ilos
idÇls de 1960. a produção d~ soja era poUCo
superior a 400 mil toneladas. Portán"to, mUi~
tíssimo menos do que hoje. Lançam--se_ 54::-.
m~ntes ao solo, n~o mais sQ do Rio Gi-aDde
do Sul, que foi o iníciO, depOis Sãnta Catarí:rul
e Paraná, mas em quase_ todos ós nossoS. Estados. O trigo, a essa época, estava aquéin de
um milhão de toneladas; já passou dos S iní~
lhões. Sem'pre se sonhou com a auto··sufi·
ciência de trigo em nósso País.- Os demais
produtos, cont menO$ íntpbrtância, ~eix<? de
citar neste instante. Falo, ainda, da ext_raor- .
dinária importância da nossa-.í'ecuária, cJos
bovinos de _corte e da pecuána leiteira-. O
rebanho bovino foi estimadõ, em 1988; Coin
cento e trinta e nove milhões de cabeças,
o dobro de poucos anos atr~;__o surno, com
trinta e dois milhões; o Dvino, com vinte mi-'
lhões - _a produç~o da lã atinge não 'só a
exportação bruta, mas_ também a beneficiãda,
e têm importânCia para o Sul do País. Falándo
das aves. a avicultu.t:a preencheu o doro todas
as vezes em que o boí falhou, em que o Suíno.
por motivos diversos, inclusive pela peste,~
não_ podia comparecer ao mercado, teve um
inCremento espetacular. alcançando qoinhentos e treze milhó~s de cabeças.
Tudo isso foi apresentado para dlzennOs
da lei.agrícola que temos presente,l'buvando
aqueles Secretários da Agricultura de todo
o País que se reuniram em Brasília, armaram
e esboçaram um projeto que, ao final, foi
assinado pelo Presidente desta Casa, na sua
tramitação inicial. Houve, inclusive, preocu.pação do próprio GoVerno; pelas declãraçõeí
que estamos lendo do Sr. Ministro AntôniO·.·
Cabrera Mano Filho.
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Fazemos votos para que, finalmente, se es:
tabeleçam metas objetivas, no sentido de que
não se produza à toa, para ql.le esses· produtos
não se deteriorem e não aproveitein ao nosso
povo, nem -à nossa indústria, nem à nossa
exportação, para que se. produza objetivamente.

Existe também o problema do álcool,

qu~

está na cabeça de todos aqui presentes. São
tantas as dificuldades m.1ma agricultura sempre problemática! Uma agricultura não é .só
semente, não é só adubo, não é só defensivo,
não é só armazenamento, mas também venda
e está sujeita às intempéries. _ ,
- ~

No momento em que se fala em abrir as
torneiras do dinheiro, do qu~iro, para irri-

'pelO níeD.os, funcionavam em termÕs de érédito fundiário. Meu saudoso- pai foi, lá no
rudo_de uma-colónia pequeni_~o meu ljul,
cOIDõ eu diria no Rio Grãnde ão-Sul,_gerente
da Cooperativa de Crédito, da Caixa Rural.
Isso, na década de_ 30. Na década de 40, funcionava como?- O agicultor depositava as
suas economias na Caixa Rural, recebia 6%
com um Prazo um pouco maior, depositava
o lfinheiro, d~va_ esse rendimentQ e, no momento em que_ <!lguém da_ITle_s~a rigi~()pfeci
sava comprar um lote colonial, um lote de
te~r_!ls parl!_ o_s~L! filho, para o seu sobrinho
ou socorrer ate Um vizirihO, essa niesma Caixa
Rural, naquele- teiiipO, firiaD.ciãva- sistematicamente a aquisição de terras a 8% ao ano.
Isso funcionou durante muito tempo, porém,
mais tarde, uma reforma bancária cortou as
-atiVidades tão benéficas às cooperativas de
c!édito, que deram alguns escândalos, em algUmas regiões, ~õ Sul do País, mas elas fun'cíonaram. A de Nova: Petrópolis, por exemp[o, foi fundãda há 80 anos. Ainda existe,
'nlas não póde mais fazer financiamentos dessé tipo.
· ·
-

gar ·a produção, também temos que contar
sempre com São Pedro; para que as torneiras
lá de cima sejam abertas em tempo oportuno,
a fim de que a produção brasileira seja mais
equilibrada, ela que está sempre sujeita ~ todos esses .sobressaltos. Aos poucos, penosamente, no Sul e no Nordeste, estamos fazendo esforço de irrigaçã.o daquele adubo mor"
que se chama H 20, a água. Às margens do
São FraitciscO ·e: deis- riás._do meu Estado a
Elltáo, eu-gostaria de .dize_r_a V. Ex~,
água aumenta tanto e, acima de tudo, garante
Presidente em exercício e Srs. Senadores,
a produtividade. _
que- nõ momento em que o eminente MinistrO
Temos também que encarar o aspecto básida Agricultura fala em reforma agrária, nos
co, a própria terra. Nunca se falou tanto em
~us projetos· de desaproriação, de reassentareforma agrária como nos últimos tempos,·
mento e tantas outras coisas, devemos dizer
palavra mágica que vai resolver a produção,
~empre que temos que considerar ,duas vocaque vaí resolver o problema do pol;.lre. Entre
ções, a vocação da _terra, e a vocação do hoas medidas tomadas, há projetas de coloni- mem porque uma t_erra que não tem vocação,
zação c de reassentamento.
que tem apenas dois palmos, como se diz
·oueiia ãb(ifdai-, n-esiã-tarae;·umpêqueno·
no Sul, de areia, entãQ é deixar o gramado
aspecto, mas fundamental e muito importanlá, criar o boi, ao invés de fabricar mais um
deserto, e a vocação do homeml, daquele
te, como importante foi nos Estados Unidos
filho do agricultor habituado à _agricultura,
e e~ outros tantos países. _yamos pensar um
pouco ·no· financíamentõ; há financiamento
que tem voCação e merec_e ser socorrido, afim-de,
numa nova área, rião só'_ s_e resolva o·
para tudo, para adquirir tni.icir; a:iadOs, grades e ·demais iriiplementos e máquinãs ãgrícoseu problema social rilas se aumente_a produlas necessários ao aumento da produtividade;
tividade brasileira.
Para dar õin exemplo~ tive_ caso, pessoalfinarida.m:entos há para a. semeriie e sem boa
semente não há boa p-rodução; financiamento
mente ao _tempo de Secretário de Agriculhá para os adubos, para ·o calcário; financiatura, de uma fazenda de 2 mil he_ctares, no
Município de Bagé, que estava numa situação
mento básico ;;:;:..; todos anos, há discussão de
difict1ima; o seu proprietário não tinha meios
custeio da_ lavoura, que inclui também a próde levá-la avante. Mas, diante de um crédito
priã.-Colheíta, 6 próprio transporte e tantos
outros aspectos; financiãiileJ1tO ·para a pró- - '(undiário que, transitoríamente, se conseguiu
naquela época - depois parou - dividiu a
pria armazenagem e para a própria venda,
fazenda em duas; dos dois mil hectares, mil
como eu disse há pouco; para os defensivos,
· para os produtos químiCos e- tail.tas -Oútras
foram divididOs ein áreas de 100 hectares.
Numa terra -fértil como naquel3 região 'isto
coisas; financiamento para os reprodutores,
para o gado de cria, para os remédios, para
foi um sucesso. Então, dez filhos de agrículas vaciJ'Ias, para cercas, para rações; fiiiãiidatõres daiide úlitras regiõeS_-d!Jerentes chama~
mento até houve, em certas épocas- agora
das colônias rio-grindenses, tivf:r_am oportuestá Urn pouco restrito - para a própria casa
nidade: de adquirir essaS- terraS. Com dez pro-·
do agricultor~. firianCiamen-tO paralelo ã iSSo;- priedade novas, ao_lado de sua única proprieno comércio e na indústria, no próprio autodade, .o_ que aconteceu, Srs._ Senadores, em:.
móvel e na geladeira; enfim, há financi<imen- - muito pouco tempo? Os mil hectar~$ rema-to para tudo. Mas tem sido tabu, neste País,
nesçentes valiam dez veze_s mais do que os
o financiamento do básico, gu~ é :o_ crédito
2mil de.que anteiormente ele era titular. ~·
fundiârio, -o finãnci:lmeitto da ~i(uiSição --da
Enfim, o crédito fundiário é uin dos ífétl$
própria terra.
_ importantíssirilõS para uma_ reformá agráría
Tivemos o ensaio de uma chamada CarespontâÕea. Ao lado dos grandes projetas
teira de 'Colonização do_Bailco do BrasÜ, que
dos grandes finandartJ.entos para a agriculfuncionou pouco tempo, num- passado remotura brasileira, para forma a nossa pecuária,
to. Posso dar meu testemunho pes!}Oal de que
que se destaquem pelo menos, uns 10%':
as cooperativas de crédito do _Sul do País ... paraa formar um fundo para crédito fund(á-
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rio. Ao lado daqu_ele.s .projetes dirigidos, e~-·
pontaneamente,_ em todos o_s pontos do País,
vai su·rgir uma· _O-portunidade de progresso,
a fim de que maior número de agricUJtcires.
autênticos_ daqueles que querem faZ!!! da agricultura um negócio, possam tçn:n!if·!?e independentes, autônomos e pagar esse financiamento com a r?nda da própria produção. Assim, alcançamos o grande objetivo, dentro
de outras mant;iras e em outros projetas, para
· que se dê_ mais renda ao interior, a fim de
que o Brasil prodyza,mais, para que o povo
se alimente melbor, a nossa indústria tenha
mais ·capacidade de transformai prodUfOs-pn.--:
mários e dar oportunidade de trabalho aos
trabalhadores das cidades , e para que, ao
final daquilo que ainda sobrar in natura e
que não possa ser transformado, o Brasil aumente ainda mais um pouco aqueles quantitativos de dólares a sere·m -somados ao seu
orçamento cã.rnbial.
__
_
Muito obrigado, Sr. Presidente, Pela tolerância. Muito agradeço as manifestaÇões ·e.
principalme:rite, a atenção e a Pre-sença dos_
eminentes Senadores que tão brilhantemente
defendem e representam o País neste augusto
Plenário,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)

DOCUMENTO A ÓUE SE REFERE
O SR. ALBERTO HOFFMANN EM
SEU DISCURSO: .

Relação dos Senhores Senadores nas suas
respectivas legfslaturas.
Carlos Chiãrelli -1983.
Paulo Biso!- 1983.
Jos'"é'FogaÇa.....:.. i983.-

Getúlio Y'!l"gas -1946/1951.
Alberto Pasqualini- 1951/1956.
Ernesto Dorneles -1946/1951.

Armando Câmara - 195511956.
.
Mem de Sá--, 19.5611%3_!963/1971.
Daniel Krieger- 1955/1963 - 1963/1971
- 1971/1979.
Guido Mondin- 1959/1967 -1967/1975.
Társo Outra - 1971/1979- 1979/1983. Paulo Brossard -1975/1983.

Pedro Simon -1979/1987.
Octávio Cardoso -1981/1987.
1 .. Pr-odução Vegetal (em tonelada}

1989

caroço)
1. 844.603
Arroz (em casca)
•
11.043.228
Cacau-(em amêndoas}
394-616
Café (em cacO') ·
.2.998. 705.
Cana-de-açúcar·
260.643.347
Batata-inglesa.
2.134.807
Feijão · .
2~327.973
Laranja (d1st. · frutos)90.456_.537
Marad1oca ·
23~701.158
Algodão (em

M11ho

26 ~568. 778

Trigo

24.085.193
5.295-.335
155.913

Soja

Amendo1m

Fonte:_ Funda-ção IBGE - Desenvolvim~nto Sist.e· ·
mático de Produção Agrícola. Vol. 1 - n~ 4, Dezembro 1989.
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Nota- Para 1990, os últimos dados diSponíveis CRelatõriçl IBGE em 19-3-90) indicam uma reduç<'io
na produção esperada. -de_ s_oja, (-W.4.%), ar:rQz
(-15_,4%), milho (-5,8%), todos com relação à safra

. Sr .~fetiVÇ)_(ifos Rebaf)hos.

de 1989. -Para os produtos com ma.is de uma safra
anJJal, a variação relativa é pa;sitíva, por exemplo

parl} feijão- ta. sat:ra (38,2%) e p'ara batata-ingl~~a -la. safr<;t (14,,9%)._

1985-88 (cabeças)

~987

1985

S;ovinos

Sufnos

Ovinos
Aves (•)

128.422.666
82:247'.687
18~658-.967

503 • 353•. 027

132.-22~.561

82.""S.889
19.659.739"
·504:._689. 182

1988

135:7;26'.280 1 '1'39.599. 106" ..
32.497;681
32.120.895·
. 19.8'59..606 ; 20... 084.877 ~
538,~4Q ..89?,' !'\18.921.724 '

(*) Exclu1: P.atds. marrecOs e· ganSo-s

Fonte: Fundação IBGE, 1986..SS - Anuário Esta·
tíitico, 19'89 e para 1989- Fundação IBGE, Con·
juntura Agropecuária - co-mentários Sobre o Desemp_enho daS Lavouras_e Pecuária, 19-3::'90, estimativa.

, 0 SR. PRESIQENTE (Pompeu de Sou<a)
-·A Presidênciâassinala, com satisfação, o
primeiro discursO proferido, neste plenário,
pelo nobre Sena9or Alberto Hoffmann, para
o ·qual,_ aliás, concede'u 10 minutOs a mais
do que o· tempo. regiment::ll c;Ie que S. Ex~
diSpunha.
Concedo a palavra ao nobre Senador Má·
rio Maia.
O SR.. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia o· seguinte discurso. Se-m revisãO do
orado(;) - Sr. PreSidente, SrS. Senadores,
na' véspera dO l" de maio, quero aqui deixar
um registro de preocupação para com interpretações duvidosas que alguns setores, e até
iôl Justiça Eleito'ral, colocam para o texto
Constitucional recém-promulgado faz pouco
mais de um ano. ·
Durante a discussão dos trabalhos de elaboração da Carta Magna promulgada em 5
de outubro-de 1988-, registramos, entre várias
proposições, algumas que_ se referiam ao período de mandato do Executivo quanto à conyeniência ou não da sua reeleição. Lembrome de que pelo menos dois Parlamentares
apresentaràm emendas neste sentido. Apre·
sentamos, se não
falha a memória. duas
p,r.oposições sugerindo que, no textoconstitu·
ciçmal, fosse estabelecido o mandato de quatro an'os para Presidente da República, para
Governador de Estado e para Prefeito, com
direito a reele.ição por uni período subSeqüente.
Proposição semelhante, lembro-me bem,
apresentou também o nobre Senador Fernando Hen'rique: Cardoso. no sentido de que o
mandato p•tra o Executivo. nas ti'ês categorias- Uniüo . ..Estados_ e Municípios- também fo~se de lJUatro aoos. com direito a um
.perítlúo Je redeiçfio'.
·
Ma.' a grande maioria dos Srs. Parlamentares optÕu pelos cinco anos-:. sem reeleição
no período subs~qüente.
E foi estl!_ o esptritn. Sr. Pn.·sidente. dos
Srs. ParlamentarL·~. durante_a apreciação

me-

exaustiva desta questão, quando foi diSc~
tida, votada, .e inserida ·no corpo da Corisiituiç;;i:Q - art. 14,_ § 5°, do Capítulo JV_ ~
· dbs Direitos Políticos - , que estabeleceU,
de maneira clara, transparente, cristalina, a
imençãO:apJegislador: Qu~e -oS EXecutivos Ílào
deveriam ser eleitos, para Os-mesmos cargqs,
no período subseqüente.
Aliás, essa conveniência· Ou incoveniência
vem de distus~ões pretéritas; de outras épocas, porque entendiam esses legisladores qt!e,
durante esse período, se poderia, mesmo"- à
revelia- do detentor do Poder, eleito ou nomeado, com autorização· ou não do Senado
ou do Congresso Nacional, ·criar circunstân·cias tais que pudessem set elementos de favoritismo para· a sua· reeleição, em detrimento
de outros cidadãos brasileirds ·que pleiteassem o mesmo cargo, através de um mandato
que deveriam ou deverão receber do povo.
Então, está estabelecido na Constituição;
é auto-aplicável. O texto náo piecisa de interpretação do Superior Tribunal Eleitoral nem
do Supremo Tribunal Federal nem de nenhuma-Casa, pol-que é tãO trailspa'rente e cristalino que qualquer ginasiano ou estudante primário o lê diretamente e entende que, em
l':Jipótese_âlguma, são inelegíveis para os mesmos cargos, fio período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de ?stado e do Distrito Federal, os Prefeitos, ...
O Sr. Mauro Bene"·ldes- Nobre SenadÓr
Mário Maia, já que nãO estoU compUlsando
a Constituição, V. -Fx..- po'aeria ler integralmente o artigo?
O SR. MÁRIO MAIA -Pois não! Dispõe
o art. 14, § 5"
"São inelegíveis para os mesmos cargos. no período subseqüente. o Presidente da República. os Governadores de
Estado e do Distrito Federal. os Prefei- -- ros e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito."
Além dos titulares. quem os tiver sub:-.tituldo. no~ seis meses anteriores ao pleito.
fica talnbém inelegível.
__ Ot modo que a intenção do legislador é
essa. quando fala em cargo. está-se referindo
ao- cargo E 5. -função.
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A propósito de cargo, estou ba~tante preocupado, porque o Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, indagado pela imprensa
quanto à aplicabilidade desse dispositivo
constitucional, colocou a hipótese de ser passível de interpretação, porque a Constituição
Federal não fala em mandato, mas, sim, em
cargo.
Sr. Presídeflte, Srs. Senadores, é uma filigrana muito s.ensível. O mandato é uma prerrogativa, um diploma, semelhante a uma no--I!leação. Quando o cidadão é nomeado para
um cargo ou função, não vai ex.ercer a no'meaçM, mas, sim, o·cargo o-u a- função, porque
·a nomeação lhe deu a prerrogativa de exer-cê-lo. Logo, o povo que deu o diploma, a
nomeação, que deu o mandato-~nYcidadão
brasileiro o fez para ele exercer um cargo,
ou função de Presidente da República, de
Governador de Estado, de Senador, de De-putado federal ou estadual, de Prefeito ou
de Vereador.
Quando o cimdidato eleito vai exefceÍ- a
- Sua atividade pofítica: co'mo representante do
povo, por ele nomeado, através do diploma
~chamado mandato, ele está desempenhando
uma função em Virtude dã prei-rogativit ·do
mandato. Quando o Presidente do Supérior
Tribunal Eleitoral quis fazer essa interpretação, a meu ver, pretendeu que todo legislador colocasse "são ínelegíveis para os mes. rpos cargos, mandatos~ funções etC.''__:_ todos
os adjetivos ou substantivos ou predicados
que fossem exigíveis'pata esse exetcfcio. · '
Mas está claro, aqui, que o carg'o -é a função. O .cargo a que se_refere é-o.de.GOvernador, que um 'cidadão exerceu, em determi·
nado perfodo, e que, por isso, ficou inelegível
para o perfodo subseqüente para ·a mesmo
cargo, para a mesma função; ele pode se candidatar a outros cargos, outras funções.de Senador, de Vereador- mas para Govern.ador de Estado ou do Distrito F~deraf está
claro que não pode.
Essa preocupação me assalta, Sr. Presidente, porque leio nos jornais- já li mais de
uma vez- que o ex-Governador do Distrito
Federal, inelegível, portanto, à luz da Consti~
iuiçâo, está inaugurando comitês pelas cidades-satélites e aqui pe,l.o Distrito Federal, certo de que será candidato a reeleição para
o Distrito Federal.
De modo que essa eufçria do e_andiato me
deixa preocupado porque, à luz da Constituição, entendo que ele é inelegível, a não
ser que se contorne essa situação. E caso se
abra esse precedente. Sr. Presidente, o -Presidente Fernando Collor também é elegtvel;
paSsadcls cincos anos, Sua Excelência será
tambérií elegível porq~e a Constituição não
fala em mandato do Presidente da República,
e o Sr. Fernando Collor está exercendo o
cargo _de Presidente da República.
Entãó. todo o trabalho que se teve para
colocar na Constituição a inelegibilidade do
exercício do Executivo vai "por água abaixo"_. pois todo~ os Governadores do! Estado
serão ekgíveis. O legislador, na época, não
quis_e:stabelecer se era governador direto. indireto. nomeado. llu o que fosSe: disse apenas
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"Governador de Estado e do Distrito FederaJ. Está bem claro, aqui, na Constituição,
que são inelegfveis para o pérfodos_ubse.qü~n
tes os GOvernadores de Estados e do DIStnto
Federal.
O Sr. Matn'OBenevides-Permite--riie V. EX"
um aparte, eminente SeÔador?
O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte
ao nobre Senador pelo Ceará e Líder do
PMDB Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Mário Maia, esta Casa já s.e habituQu a ver
eín V. Ex" um homem de_.cultura polimorfa,
sobretudo, médico competente. qualificado,
e, na defesa das teses ..mais in~rinsecamente
vinculadas à sua área de especialização científica, V. Ex" é mestre que pontifica na tribuna
como se na cátedra estivesse. Mas, agora,
V. Ex• nos permite fazer uma nova avaliação
dessa. sua abrangéricia cUltural. V. EX" pretende incursionar na áfea ç:la hermenêutica
jurídica buscando a exeg~sc d~ um texo constitucional .que todos nós, Çof!.Stituintes na
época, eQ187/88, ajudamps, realmente, a elaborar _e a.construir par,a se trarifórmai na Carta Magna brasileira. V. Ex•, quando se reportou ao § 51', teve a preocupação insistente
- foi o que percebi - de caracterizar os
mesmos cargos no período subseqüentc. Entretanto, se V. Ex·· tiveSs~ -alOngacfõ a su,a
leitura e alcançado o § 6" verificaria que o
nlesffio não fala em cargo~ mas, sim, em manw
dato:" ... "os respectivos mandatos até seis
me~es antes do pleito". y. Ex•, gratia argumentandi~ já pretendeu, certamente. abstrair
essa diséussão em torno da qual se concentram as atenções de círculos jurídicos· aqui
de Brasília. No sábado, por exemplo, assisti
a um programa da TV Capital, onde o Minisw
tro Laura Leitão, ex-parlamentar e dos mais
brilhantes, que integrou o antigo Tribunal
Federal de Recursos, defendia, com brilho,
oom clarividência, com lucidez, com pleno
conhecimento de causa, exatamente um ponto
de vista diferente do expendido pot V. EX'
neste instante, na tribuila do Senado Federal.
O que posso dii:er a V. Er é que já cumprimos a nossa missão, na última quinta-feira,
votando a Lei de Inelegibilidade e V. Ex•
sentiu a preocupação não apenas desta Casa,
mas de outros segmentos da Câmara dos Deputados, no sentido de que excluíssemos a
mais remota referéncia, que, analisada em
uma interpretação conexa, pudesse abrir ao
julgador, quando o problema lhe for afetado,
a questão da elegibilidade ou não do ex-Governador Joaquim Roriz. Nobre Senador Mário Maia, a nossa missão íoi cumprida, a de
V. EX•, a minha própria e a dos demais Companheiros presentes àquela quinta-feira,
quando se votou uma lei complementar, sem
as cautelas indispensáveis, especialmente as
relacionadas com o quorum- de 38 votos, a
serem apurados com a explícita manifeStração "sim". E isso não ácorreu. Se alguém
aqui de Brasília pretender argüir a nulidade
dessa votação, não seremos nós que iremos
fazê-lo, mas pode surgir algum interessado
em ampliar a pendência, fundamentando-se

em vícios insanáveis, _de fácil constantação.
Mas-, V_-- Ex• -se recorda de que foi votada
uma lei complementar. V. Ex~' é parlamentar
anJigo, conhec_e bem as exigências para a tramitação dessa matéria e sabe que teriam que
ser apurados, na votação, 38 votos 'jsim" para
validar aquele diploma legal; V. Ex~ sabe
também que esta Casa já tinha apreciado,
há poucos dias, matéria referente à lei complementar votada quinta-feira última. O Senado Federal, aliás, já havia_se. manifestado
em torno do primeiro projetoJarba-s Passarinho, de que resultou um substitutivo remetido â Câmara dos Deputados e o -próprio
projeto da Câmara dos Deputados que aqui
se votou. Então, se qualquer Senador tivesse
pretendido. promover, e eu não me arrisquei
a assim proceder, a argüição_de prejudicialidade daquela matéria, com base no art. 334
do nosso Regiln"ento Interno, o Presidente
Nelson Carneiro não teria Ou trá_ alternativa
senão acolher a "'coriSulta", que era de embasament_o claro, flagrante, visível e meridiano;
nãO precisava nem uma inteipretação aprofundada do texto regimental; ela aflorava facilmente em decorrência de simples l~itura
do texto do Regimento Interno. Veja, então,
V. Ex~: há duas conclusões a que chega~rfamos
sê pretendêssemos alongar o debate: primeirã, a votação de uma lei complementar, Processada sem apuração dos 38 votos desta Casa
e; ·segundo, o instituto da prejudicialidade
do art. 334. Entendi de tecer essas considerações em função do discurso de V. Ex', nun-ca por iniciativa própria. Eu viria ao plenário
do Senado Federal para argüir; por anteci~
pàção, aquilo que qualquer pessoa do povo
póderá fazê-lo, que é a notificação da votação
que aqui se processou na última quinta-feira.
O SR. MÀRIO MAIA - Nobre Senador
Mauro Benevides, V. Ex~ fala como Parlamentar Jurista, e um ·~velho guerreiro", Parlamentar acostumado a interpretar os fatos
à !uzdo Regimento e eu falo como um médico
de aldeia, não afeito às luzes jurídiCas e muito;
~çnos às interpretações regimentais.
·
Entretanto, estou aqui vezo de ver e, com
os ouvidos já passados,, ouvir a proclamação
da Mesa de que "realmente o Regimento Interno exige quorum qualific_~do de tantos Srs.
Senadores para aprovação dessa matéria,
mas, em havendo acoTdo de Lideranç;lS, a
matéria é submt!t!da__ à ~preciação do Plenário, de conformidade com os Líderes", o que
equivale, já por uma modalidade de votação
de Plenário, a umS. combinação semelhante
àqueles 38 ou mais votos. ASsim: matérias
e mais matérias têm sido ...
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Mário Maia, não quero ser impertinente, mas
diria a V. Ex•, agora, para resguardar a verdade histórica, que liderava, na ocasião da votação, a maior Bancada desta Casa, e não fui
consultado pela Mesa, e em nenhum momento expressaria meu assentimento a isso.
O SR. MÁRIO MAIA- Então, Sr. Presidente, foi o que verifíCamos durante a votação. De modo que fíca aqui, também, a praxe,
das interpretações do Regimento Interno.
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Agora, quanto_à priineira parie, nob{e Se:
ii<iaOr Mauro Benevidês, nã9 precisamos_ sef
hermeneutas!. não precisamos ser juris.t~)~:
ra ler na Constituição. Como Outra falava:·
"Está a:qUi no "livrinho" e qualquer "e:StU~
dante lê e entende". Pergunto: V. J?X',11obi-~
Senador Mauro Benevidf1S 1 quis dizer qu.e o
ex-Governador do Distrito .Federal não estava ex.erce:iido um mandato, mas, sim, um ccir~
go nomeado pelo Presid~nte da R.epiíb!IC8.1 ·
O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador
Mário Maia, não adiantei nada nas minhas
CO'nclusôes, nem incursionei em uma área da
competência da Justiça Eleitoral; limitei-me
a apreciar os fatos que, na área legislativa,
se registraram, envolvendo esse problema,
menos por iniciativa minha e mais pela manifestação de V .. Ex~ que, de certa forma, até
me surpreendeu, hoje, passadas 72 horas da
malsinada deliberação, volvendo ao debate
da passada quinta-feira.
O SR. MÁRIO MAIA - Absolutamente!
Não estou colocando o caos para sustentar
o passado mas me preocupando com o futuro,
Com as interpretações do futuro que estão
aí; Stitilrilente sendo manipuladas para que
venham a tornar elegíveis os inelegíveis.
V. Ex• citou o art. 6~, que diz:
"Art. 6~ Para concorrerem a oUtros
cargos o-Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Fede:
ral e os Prefeitos devem renundã.r aos
. respectivos mandatos até seis meses an~
tes.·do pleito."
V. Ex' disse que, no artigo seguinte, ele
fala em mandato. Sim, mandato para outroS
cargos que não de Governador, riem de }>residente~ nem de Prefeito. Ele pode, sim, ser
candidato ao Senado, _a Deputado distrital,
Deputado feder~!; isso ele ,pode; agora, nã~
pode ser candidato à reeleição para Governador do Distrito Federal, porque está proi~
bido. E o Presidente do Tribunal dizer. que
S. Ex' n~o exercia mandato, exercia, sim,
poiS, embora fosse nomeado pelo Presidente
da República, exercia um mandato, com autorização do Senado, através__àe votos; assim
como os SenadOres biônicos tiveram seus
mandatos ind_ÍretoS. E o Presidente da República, também, àquela época, teve um mandato indireto, eleito indiretamente pelo Congresso, recebendo o mandato de Presidente
da República quando foi desempenhar a fun~·
ção no seu cargo de Presid_ente da República~
foi para exercer, digamos, a função de Pre~;i
dente da República. Assim, o ex-Governador
Joaquim Roriz e todos os prefeitos e governadores de Estados que queiram se reeleger
este ano, no perfodo subseqüente, não podem, porque o "livrinho," aqui, não deixa.
O Sr. Mauro Ben-evides- Nobre Senador
Mário Maia, sufragamos o nome dos Embaixadores e eles nã"o têm mandato. As indicações dos Embaixadores são submetidas ao
Senado e, nem por isso eles são detentores
~e mandato.
O SR. MÁRIO MAIA- No caso, não têm
mandato porque é uma indicação diferente.
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M~s_pa{a efeito de Pte~údente_da República,
d~ .S~nildor,

de cargo legislativo e ~xecutivo,
a,npmeação equivale a um mandato, porque,
ir:tc.Iusive~ foi através de_ voto. Se quisermos

também chamar de mandato, por uma questãO &- interpretação, poderemos dizer qw!
os_SfS. 'EmbaixadOres têm um mandato para

eX:ercÊ:r a função 'de. embaixador, porque designados pelo Presidente da República e eleitos pelo Senado da República; eles têm man-

dato; é só querermos chamar a função_ de
mandato 'OU cargo.
• Ficam,, aqui, as noSsas preocupações quanto às futuras interpretações para, na oportunidade em que o Tribunal se manifestar ou
os recursos chegarem Já, o povo ficar sabendo
que, fora daqui, se está cometendo uma violação à Constituição e uma yiolênciã à vontade
soberana do povo brasileiro e do povo do
Distrito Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu~
rival Baptista.
- O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE . .Pronuncia 6 seguinte discurso.) - Sr.
Presidente., Srs. Senadores, desejo referir-me
à viagem que fez o ilustre Ministro de Estado
da Justiça Bernardo Cabral, a qual decorreu
da necessidade impostergável do Brasil de
participar do Encontro de Ministros dos Países Membros da Organizaçâo dos Estados
Americanos (OEA), realizado nos· dias 25
e 26 de abril, na cidade de Ixtapa, no México,
onde' foram examinados e debatidos todos
os problemas vinculados à produção, tráfico
e uso de narcóticcrs e substâncias psicotrópicas.
Recentemente, cerca de 110 países reuniram-se em Londres para discutir tais problemas e suas ~rágicas consequências.
Considero reviver, nesta Casa, a preocupação· que deve ser permanente até que consigamos vencer esta guerra contra tão insidioso
mal. As drogas destroem a vida, arrasa com
os seres humanos, envergonha a todos, dilacera a familia e devemos combater o seu consumo com todo o nosso vigor, sem lhe dar
tréguas.
Na reunião da OEA, o Ministro Bernardo
Cabral defendeu pontos de vista que considero importante ressaltar, para que neles nos
engajemos como forma de luta contra tão
degradante mal.
Advertiu o Ministro da Justiça do Brasil
que o combate ao cultivo, produção, distribuição e consumo de drogas é dever de todos,
de todas as pessoas, de todos os países que
se devem unir neste sentido, sejam ricos, sejam pobres, e não somente de alguns. Isto
porque o mundo ficou pequenO CQm os modernos meios de transporte e de telecomuni-,
cações, e a luta de alguns países, isoladamente, seria perdida sem o engajamento de
todos.
Muito oportunamente, defendeu o Minis_tro Bernardo Cabral que a hora é de os países

se darem- as mãos; em vez de se criticarem
uns aos outros, como chegou a o-correr.
Outi"o ponto de vista que defendeu o Minis-.
tro, com propriedade, é o de que o aviltamento do preço de produtos primários, nos
mercados internacionais, está levando grupos
de pessoas de países que os produzem, geralmente do Terceiro Mundo, a preferir a produção __de folha de coca e da papoula, que
lhes rendem ganhos muito mais elevados e
garantidos, ainda que Hegalmente.
Ficou dar o,- no discurso do nosso Ministro
da Justiça, que a simples destruição das plantações daqueles produtos e de outros similares, não tem contribuído, como era de se
esperar e de se desejar, para diminuir o tráfico e o consumo de drogas. A _erradicação
_dos cultivos, apenas, apesar dos enormes esforços para que isto ocorra, além de não inibir
a demanda por drogas, ainda aumentou o
uso de substâncias-químicas altamente tóxicas
para fabricação doméstica de entorpecente
e de alucinógenos.
Na oportunidade, o Ministro Bernardo Ca~
bral colocou a sua experiênCia de vida como
advogado e como parlamentar, aproveitando
para destacar os esforços colet_ivos que ·a
ONU vem fazendo e as reuniões regionais
para combater as drogas. É com base nesta
- percepção global que o Brasil tem atuado
nos foros internacionais, para a adoção de
políticas e programas de combate às drogas.
Ao final de seu discurso, o Ministro da Justiça
do Brasil declarou que a cooperação internacional não pode servir de instrumento para
o exercício de pressões de qualquer natureza
como justificatiVa para-áções interve:ilcio-o.i~
i"ãs, sob pretexto de proteção à paz e à segurança internacionais.
Levando em cons1deração os objetivos-hUmanitários-e a,_ esseri_CiãJidade do combate às
drogas, por motivos óbvios, felicito o Ministro Bernardo Cabral pelo êxito da sua missão
e pela eficiência-que tem cafã.cterizado o seu
desempenho político-adm~nístratíVo no Ministério da Justiça.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado_res, a história do "Diã. do Trabalho'' começou
em Chicago, f!m 1886. Os trabalhadores, cansados com jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, somados a obreiros
de origem inglesa e alemã, resolveram promover uma greve. A federação de grémios
e associações organizadas nos Estados Unidos e Canadá comandam a mahifestação, na
cidade de Chicago, no dia 4 de maio. Os
trabalhadores resolveram promover comícios. O inspetor Banfietd, chefe de Polícia
de Chicago, acompanhado de 150 agentes de
elite, comandou a repress,ão ao ato e uma
bomba lançada no meio·da multidão causou
a morte de um policial e oito operários foram
indiciados.
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Inicia-se, nos Estados Unidos, um processo, que ·chamou a atenção do mundo, com
a condenação de dois operários à cadeira_ elétrica e _que foram os primeiros· mártires da
classe trabalhadora, na qual o to de maio rende homenagem a estes heróis- Sacco e Vanzet~i. J::nquantb-oS oito ope'rários eram jUlgados, Chicago conhecia o estado de sítio, o
toque de recolher, fechamento de jornais
operários, prisão de centenas de trabalhador_es, O Inspetor Banfield queria de todas as
maneiras descobrir quem havia jogado a
bomba.
Quando a Justiça deu o seu veredicto, sete
operários foram condenados à forca e à prisão
perpétua. Um se suicidou na prisão, três foram enfocadqs em 1887, depois de se recusarem a pedir perdão ao govemador sob o argumento de que eram inocentes. Os outros três,
depois de uma intensa campanha da associação pela anistia, foram perdoados pelo governador de IllinoiS. Em 1~ de maio, o Congresso
americano promulgou a lei que regulamentou
a jornada de trabalho de 8 horas. A data
tornou-se, então, o dia sfmbolo do trabalhador. No Biasil, ehtre 1890 e 1930, a data
era sinónimo de lu_ta em memória ~os operá~
rios ameiicãfioS qrie- mOrreram: e-rií Chicago-.
Os anarquistas brasileiros festejavam o 19 de
maio sem apoio do estado, faziam apresentações teatrais com um texto de atares anarquistas como o dramaturgo Pietro Garcia,
apresentaÇão- de bandas musicais- opei"ári3S,
comícios e passeatas. Com a ascensão do Presidente Getúlio V argas as comemorações mudaram, principalmente a partir de 1937,-cõm
a instauração do Estado Novo, totnando-se
Getúlio Vargas o "Pai dos TrabalhadoreS."
Os sindicatos foram atrelados ao Estado. O
"Dia do Trabalho" v~rou sfnôÔ.imo de concentração de operários, em homenagem a seu
líder máximo, Presidente Vargas, a quem
presto, neste momento, minhas homenagens.
Foi ele quem criou o salário mínimo do
trabalhador, criou a Previdência Social, deu
estabilidade ao trabalhador, criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a mais ádiantada do mundo, melhorada e aperfeiçoada
com a nova Constituição, onde teve mais
avanço em- defesa da classe tl"ãbalhadora.
Desejo também render minhas homenagens ao Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, Ministro Lindolfo Collor, que foi o mestre, a cabeça pensante no aperfeiçoamento
das leis trabalhistas de quando o tiabalhador
brasileiro conheceu os séus direitos até a·nova
Constituição de 1988 -de 1945 a 1964, O
quadro alterou-se para solução htbrida. Governantes _e operários passaram a promover
juntos suas comemorações de 1~ de maio.
Em março de 1964, foi deposto c- Presidente João Go_ulart, que seguiu para o exílio,
instalando-se no País o Regime Militar. Mais
uma vez, as comemorações independentes do
·lo de maio tornaram-se problemáticas; instaurou-se no País o concurso ope-ráriopadrão. Só no final dos anos 70, com abertura le_nta_e gradual do Presidente Geisel,
os trabalhadores - e em especial os metalúrgicos -voltaram às primeiras manifestações
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independentes, dando origem' ao que hoje

se chama "Showmício,

uma mistura de

H

"shoW" com comício pa'trocinados por sindicatos e artistas sem a tutela ·cto- Estado. Amanhã, 1" de maio, o País vivecá um primeiro
de maiO diferente e, nos mais diversos locais,_
a data será lembrada. Em Volta Redonda,
vão se unir os sindicalistas e a população para
lembrar os 100 anos da conquista da jornada
de oito horas de trabalho, reivindicação que
deu ori_gem ao ''Dia do Trabalhador." Hoje,
o Brasil está se transformando em um País
moderno com grandes transformações exigidas por_ intermédio de uma revolução feita
através do voto, instalp.ndo um B:Overno, nes~

te País, para mudar as estruturas arcaicas:
viciadas, fisiológicas.

·

-

O Sr. Mauro Benevides - Perlnite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. MãurO BeilevideS -....-=.-No- momento
em que V. E~ se reporta: ao ti-anscurso, amanhã, l~'de maio, do "Dia do Trabalho," desejo dirigir a minha saudaÇao-, neste aparte ao
brilhante pronunciamento de V. Ex', a todas
as classes operárias do País, na comemoração
da data que lhes é consagrada. Recordo, com
imensa alegria, que, ao·Jongo da minha vida
parlamentar, tenho procurado me identificar
com aquelas aspirações mais justas e mais
legítimas das classes trabalhadoras. E me per- ·
mitiriã destacar para V. Ex• que, em 1979,
quando o Congresso NaCional foi instado a
deliberar sobre a nova política salarial do
País, coube a mim, então, no desempenho
do primeiro mandato, apresentar emenda garantindo a unificação do salário mínimo em
todo o País, uma unificação que seria realmente gradual e que s6 se efetivou em 1984,
porque o Presidente João Figueiredo entendeu que, se essa unificação se processasse
imediatamente, poderia haver um desequilíbrio no orçamento das empresas brasileiras,
das empresas no nosso País. Mas, em 1984,
quando se chegou realmente à unificação, tive o privilégio de ser alvo, no meu Estado_,
já nesse momento sem mandato na fase que
meeleou o primeíro e o segundo mandatos
senatoriais, de uma homenagem dos sindicatos do meu Estado, que viam naquela conquista um passo agigantado para s-e pretender
corrigir as disparidades que separavam a nossaiegião, a região de V. E~. das outras áreas
geográficas do País. Ao destacar este fato,
o que pretendo é, neste aparte ao brHhante
pronunciamento de V. Ex•, dirigir a minha
saudação a todos os trabalhadores do País,
neste momento em que deles se exige imenso
sacrifício em nome de um projeto que o atual
Governo elegeu como de estabilização econômica. Esperamos que, depois de tanto sacrifício e tantas asperezas, consigamos, realmente, chegar a um estágio de tranqüilidade
e de bem-estar social em nosso País.
·

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço o
aparte do nobre Senador Mauro Benevides.

Sabemos_ que V._Ex\ aqui no Senado da
República, é um representante do povo brasileiro que se ocupa de todoS os ângulos de.
interesse da Nação. Sei que esse trabalho que
V. Ex~ fez com respeito à unificação dos salário foi muito importante; e_V. Ex~ finha consciência de que aquilo era uma justa reivindicação, uma justiÇa" que devíamos ter para com
o trabalhador brasileiro.
.
Complementando o aparte de V. Ex~ neste
assunto, lembro também que, nos anos de
1962, _eu, Deputado federal, lutei quase duas
tegislatU-rã:s para diminuir também essa diferenÇa salarial; tínhamos váriaS zOnas de salários, da primeira até a sétima. Em 1962 ou
1963, se não me _engano, o Presidente João
Góu1art assino1,1·o Decreto n~ 50.502, quereduziu essas zonas salariais para quatro. V.
EX"-, mais adi;;mte, complementou essa luta
que~ o trabalhador vinha tendo há muitos
____ ___
_
__
anos. ___ __
_0-Senad.o( que lhes fala, neste momento,
naquela época Deputado federal pela Bancada trabalhista_ na Câmara, lutou também
para que os _trabalhadores_ tivessem esse direito.
;·Agradeço o aparte de V. Ex•, muito impOrtante nesta data em que vamos comemorar,
amanhã, o trabalhador do mundo inteiio.
MUito obrigado.
O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex•
um aparte?
-O SR. NEY MARANHÃo" ~ Co~ muitO
prazer, nobre Senador Mário Maia.
·O Sr. Mário Maia- Antes que_ V. E~
prossiga no seu discurso, quero valer-me do
prõnunciamento que faz nesta -tarde, que precede o "Dia Mundial do Trabalho," para,
em nome do meu Partido, também congratular-me com os trabalhadores do mundo e do
Brasil, neste momento em que, na sua data,
Q reconhecimento da importância do trabalho
para o bem-estar ~a ~umanidade ficoU registrado e é comemorado de maneira universal.
Neste instante em que V. Ex~ também faz
um retrospecto histórico da evolução do trabalhismo no Brasil, citando a figura ímpar
de Getúlio Vargas e do seu Ministro Lindolfo
CóUor, que contribuíram para a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo normas justas, horário de trabalho e a relação
entre.o capital e o trabalho, queremos, como
trabalhistas que continuamos a ser, através
de um Partido também progressista e popular, como aqueles outros a que pertencemos
no passado, trazer a nossa palavra e o nosso
reconhecimento a todos aqueles que contribuíram até hoje para a colocação de um tijolo
nesse edifício da Justiça socíal, que se vai
construindo aos poucos, para que o nosso
povo alcance, amanhã, aquilo que todos es~
peramos. Neste instante em que V. Ex' exalta
o trabalhador brasileiro e os trabalhadores
do mundo, neste dia que antecede a data
de 1~' de_ Maio, quero deixar registrados, va~
lendo-me do seu discurso, também o apreço
e a solidariedade dos feitos para o progresso
.da Humanidade, quero apresentar, em nome
do meu Partido, o Partido Democrata Traba-
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lhista, a minha homenagem à digna classe.
MUito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO -Quero a8,radecer ao Senador Mário Maia, trabalhista autêntico que conhece a carta-testamento de
Getúlio, e dizer a S. EX" que o trabalhismo
que professamos não é somente aquele do
trabalhador de mão calosa.- No meu entender, e no de V. Ex\ trabalhista é aquele que
luta pelo bem-estar da Nação brasileira, todos ·os que trabalham pelo bem-estar da Humanidade; não é ~sõ uma classe, são todas.·
Quando o Dr. Getúlio Vargas criou o Partido
Trabalhista, Sua Excelência, como estadista,
estava vendo muito longe. Esse partido proliferou, porque vinha de baixo para cima, -onde
o trabalhador sentiu que as suas reivindicações eram defendidas com altivez e justiça.
Quero agradecer a V. Ex•, como Membro
do PDT, que segue a linha de Getúlio Vargas,
por esse aparte, nessa maior data de comemoração do trabalhador do mundo inteiro, prin~
cipalmente o do nosso País.
Muito obrigado a V. Ex•

O Sr: Meira Filho- Permite-me V~- EX"
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANiiÃtf -- Corii multo
prazer, nobre Senador Meira Filho.
O Sr. Meira Filho- Nobre Senador Ney
Maranhão, inicialmente, parabenizo V. Ext
por· estar enfocando assunto tão import8.nte,
qual seja a comemoração, amanhã, do "Dia
do Trabalho". V. Ex', como eu, e tantos outros Senadores, sabe perfeitamente que_a memória nacional é curta e, 4s vezes, até comete
injustiças. Felizmente, -em boa hora, cOmemora-se o centenário do estadista Lindolfo
CoHor.,O Brasil, sem dúvida, fica devendo
muito à inteligência e ao -patrio"tisino de Lindolfo Collor, autor das primeiras leis que deram amparo ao trabalhador brasileiro. Lembro-me, como se fosse hoje: chegava ao Rio
de Janeiro, em 1940, recem~imigrado da Pa~
rru.ôa, quando o Dr. Getúlio Vaqj;as recebeu,
por inspiração, a ajuda do trabalho de Lin~
dolfo Collor. Quando se estabeleceram as leis
de amparo ao trabalhador brasilero, a reação
contrária DO' Rio de Janeiro foi terrível ....:. .:
as grandes indústrias, os comerciantes fama- ,
sos, logo se posicionaram contra as leis do
trabalho. E Getúlio Vargas, como que numa
resposta enérgica a essa reação contrária,
criou o Ministério do Trabalho. De maneira
que, hoje, se destaca, na História nacional,
a figürã ímpar de Lindolfo Collor. Dou parabéns a V. Ex·
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço a
V. Ex~, nobre Senador Meira Filho, pelo
aparte. V. Ex•, conhecedor profundo dos problemas do Brasil, com esse aparte, derilonstrou que é muito fácil comentar, hoje, a luta.
pelo bem-estar do trabalhador. Mas, naquela
época, quando Lindolfo Cotlor tinha essas
idéias em defesa do trabalhador, o mundo
vinha abaixo.
O Sr. Meira Filho- Naquela época, não
havia hora para começar nem para terminar
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o trabalho; a retribuição era s6 a--da folha
de pagamentos, nada mais.
O Sr. Ney Maranhão -Na América, o
horário de trabalho durava 16 horas por dia

e entendiam que era pouco-:-Por isso, o Ministro Líndolfo Collor, com sua visão de estadista e patriotismo, como bem disse V. Ex•,
ajudou muito o Presidente Getúlio Vargas
na ·questão da justiça social.
Portanto, essa homenagem, no Brasil, ao
"Dia do Trabalho", deve-se muito ao ex-MinistrO do Trabalho de Getúlio Varga~- Lin-

dolfo Collor. Neste instante, dou parabéns
a V. EX' pelo seu aparte.
Continuando, Sr. Presidente, o povo_ brasileiro está voltando suas esperanças no Presidente Fernando Collor, eleito pelos descamisados, e Sua Exc-elência não faltará aos trabalhadores. As medidas tomadas pelo ptesidente, com o apoio do CongreSsO~ estão calando
fund9 no País, e este está dando seu apoio,
como demonstram as pesquisas com o apoio
quase unânime da população brasileira quase 80%- írlnafladá numa única Corrente
para lutar, no próximo 1~ de maio, para que
o trabalhador brasileiro, os fazedores de riqueza do Brasil, comemore um 1~ de maio
sem este dragão que é a inflação que estava
corroendo o vencimento do assalariado, corroendo nossa economia, que a paz e a bênção
do Senhor cubra todo o- Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito beml)

COMPAJIECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello- Mata Machado.
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 17 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO W 59, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 376,
e, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Decreto Legislativo D"' 59, de
1989 (n~97/89, ria Câmara dos DepUtados), que aprova o texto do acordo
sobre Transporte Aéreo Regular entre
o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Venezuela, assinado em Caracas,
em 11 de novembro de 1988. (Dependendo de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides a leitura do parecer da ComissãO de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB :___
CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta C..a.sa é chama:da a, em
confofmidildi- Com o ãrt. 49; I~ ç-onjugad6
ao art. 84, VIII, da Constituição Federal pi'Omulgada enr 5 de outubro_ de 1988, pronunciar-se sobre o Prõjeto de Decreto Legislativo
n"' 59, de 1989, que "aprova o texto do Acordo
sobre Tr~sporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas em 11 de novembro de
1988".
Disciplina o presente Acordo as relações
aeronáUticas entre o Brasil e Venezuela, estabelecendo normas relativas ao tráfego aéreo
de passageiros, carga e correio eritre os dois
países, sempre dentro dos princípios e disposições constantes da Convenção de Chicago,
assinado em7 de dezembro de 1944 sobre
Aviação Civil Internacional.
Conforme assinala o Ministro de Estado
da!'. Relações Exteriores em sua Exposição
de Motivos ao Senl_19r Presidente da República, o Acordo em t~la vem estreitar os laços.
de cooperação e amizade existentes entre. ambos os países, revestindo-s_e, portanto, .-de
grande importância para as relações do Brasil
::om aquele país irmão.
_Çhama-nos, entretanto, a atenção, dispositivo COI).S~ant~ do Projeto de Decr~to Legislativo, e~abelecendo que:
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cia desta prática, riO noSso entendei, seieT
a de sobrecarregar em demasia o Legisl_a_tivo,
gerando uma situação de verdadeira paralisia
no tocante à implementação, pelo Brasil, dos
tratados por ele acordados.
Sugerimos, portanto, sejam submetidos ao
crivo do Congressõ apenas os atas que possam resultar em revisão do Acordo sub examen, ou 'aqueles ajustes complementares que
acarretem encargos ou ccimpf"9mJssos gr~vo
sos ao património nacional (art. 49, I da
Constituição Federal).
Em face do expoStô, manifestamo-nOi;pera
aprovação do Projeto de Decreto LegislativO
em tela., com a adoção da seguinte emenda:

EMENDAN• I
Dê-se ao parágrafo único-do art.
guinte redação:
·

1~

a se-

·"Parágrafo úllico: Ficam- sujeitos à
aprovação do Congresso Nacional quais~
quer atos que possam resultar em revisão
do referido Acorda, bem como quaisquer ajustes Complementares qué, nos
termos "do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos -comptottlis!ros
gravosos ao património nãcional." -

b o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIOE"N'l'E {Poiiipeu -de Sousa)
~o parecer c~nclui ra\..-orav~tinente ao PrOJeto, com a emenda que apre5enta.
"Ficain sujeitos à aprovaÇão do Con::..
Em discussão O projeto e a emerida, em
gresso Nacional quaisquer atos que pds~
turno dnicO. '{PauSa)
.
sam resultar em revisão do referido
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Acordo, bem como quaisquer ajustes
a discussão.
· complementares ao mesmo".
Encerrada a discussão, em obediência ao
Os ajustes Coinplementares, no enterider · disposto no art. 168 do Regimento Interno,
de Celso de Albuquerque Mello, são aros
que estabelece que n?o haverá_ votação_ d_e
i~_~e_rnacionaís "que versam sobre matérias
proposição nas _s~ssões de segundas e sext~
de importância secundária", geralmente- de
feiras, a matéria sairá_ da Ordem do Dia, a
teor administrativo. Ademais, internaciona- ela retQrnando na sessão_ de quarta~feira,
liStãS brasile_iros como Hildebáutdo Acciol"y_,
quando poderá ser votad~.
·
LeVi Caniéiro, JOão '1-Ieriné"s Pe"reiia de
O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de
Sousa)
Araújo e Geraldo Eulália Nasciinento e SilVa
- Está esgotada a matéria constante da Or- ,
sustentam que seria dispensada a aprovação
dem do Dia.
do Legislativo para os acordos que decorrem,
Há oradores inscritos.
lógica e necessariamente, de algum tratado
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-·
vigente e São como que o seu- cOmplemento.
ro Benevides.
Os ajustes complementares são, muito fre~
qüen~emente, concluídos por troca de Notas
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB Diplomáticas confonne, alias, prevê o artigo
CE. Pro~~nci~ o segui!J.te_<(isc_~,~~~ -~~-~~vi
XVI do Acordo em tela. Também o art. XX
sáo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
colitemp1a á possibilidade de modificaçõeS
dores, ao iitiCiar~se a·pres-eôte seSSão Legisla~
nos dispositivos do Acordo, caso necessáris
tiva, apelei para as· Lideranças partidárias no
para adequá-lá a- COrivei:J.ÇóeS oU effi.etiàaS
sentido de que conjugassem esforços para -a
a Convenç6es Aeronáuticas multilaterais que
imedia-tá regulamentação do Regime Jurídico
possam, eventualmente vir a entrar em vigor.
único, dando, assim, eficácia ã nonna ConstiEmbora não possa o Legislativo fazer abStudOnili inserida, por unanimidade, rio texto
tração, em sua participãçâo na celebração dos
diLefMaior em_vigor.
_
_
atos internacionais, dos chamados ajustes
Com apartes solidários de VárioS SenadOcomplementares, conviria, ao ·nossd ver, re- res, o te_llla tinha todas as _condiçõ_es de prosfletirmos d_etidanl.ente sobre a eXeqüilidade
perar nas duas -Casas do- Conire_SSo, juntade um dispositivo que estabelece a o6rigatomente com -outrOs--diSpositiVoS de i&Uai-!tlieridade de se submeter ao crivo do Congresso
vância, pendentes de disciplinação por-p-arte
todo e qualquer ajuste complementar a um
dos"legisladores brasileiros.
aco~do preexistent_~. inclusive aqueles qJJe diRessalte-se qu~milhares de celetistas
gam respeitei a· matéria meramente 3drfl.inisaguardam a oportunidade de ser absorvidos
trativá, --ou- que ViSe-m tão-sorriente à imple~
ria estrutura estatUtária, coríforme- Pr"'icbitizã.
mentaçao do referido acordo. A conseqüên- a letra da Carta Magna, ainda sem aplicabi-
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menta, (Juer através do reconhecimento _do
seu trabalho. O regime jurídico único é_ a
Já que-a_ quase totalídade das M~didas Pro- valorização do funcionário.público. _V. Ex•
visórias, que servem de base aO Plano de Es- faz muito bem quando _vem, nesta tarde, co~abiliiação Económica, teve' a' sUa tramitação . brar isso. _Associo~nie a V. Ex~ -nesta luta.
concluída, é de supor que Deputados e Sena- Vamos juntos lutar para que se estabeleça,
dores se voltem, a partir de agora, para temas quanto antes, o regime jurídico para o funcio~
nárlo pUblico ..
como o do Regime Jurídico único, indO aO
encOntro de anseio legítimo dos servidores
OSR- MAURO BENEVIDES- Muito gra·
!1'g!dos pela CLT.
to a V. Ex' nobre Senador Francisco RollemEIIÍ condições de_ iequerer aposentadoria,
berg, que assume, com o se_u aparte, a posição
milhares deles aguardam o deslinde da magna
já _de todc;tS conhecid.ada; intergralmente a
'quCstão, para que possam afastar-se do servifavor da imediata regulamentação do dispo~
Ç(f público, reSpaldados no art. 39 da ConstiSitivo co-riSiitucional previsto no art. 39, que
tu,ição~ que prescreve fn-verbis:
~termina__ç-~gime jurídico único entre ceie~
"Art. 39. -A União, os Estados, o tistas e estati.itãriós.
' Distrito Federal e os Municípios instituiRecordo que, no início da presente Sessão
rão, no âmbito de sua competência, regi- ~gislativa, V. Ex~, ocupando a tribuna do
me jurídico tínico e planos de Carreira Senado Fe_deral, fez apelo semelhante a este,
para os servidores de administração pú~
que agora torna público, reivindicando, das
blica direta, das autarquias e das funda~
Lideranças partidárias, Uma tOmada de atitoções públicas. ••
..
de que representasse celeridade na tramita~
Na Câmara dos Deiputados foram apresen~ ção de projetas que, na outra Casa do Congresso, estão pendentes de deliberação, para
tado~ alguns projetas sobre o assunto, que
permanecem à espera de manifestaÇão de ·que possam vir ao· Senado e os autógrafos
suas Comissões TécnicaS Perinanentes, com respectivoS sobmetidos à sanção do Senhor
relatores, inclusive, designados para evitar Presidnete da República.
. -Muito grato a V. Ex' por essa nova e incio respectivO parecer. siva man_if~s_t_ação em defesa do regime juóO Sr. FrancfscoRollemberg- Permite~ me
dico único. Queira Deus que os nossos emi- .
V.- Ext um .aparte, nobre Senador Mauro Be~
nentes Colegas na Câmara dos Deputados
nevides?
arregassem as mangas para, no âmbito das
Comissões téCnicaS e, posteriormente, no do
O SR. MAURO BENEVIDES - Com
Plenário, possam oferecer um texto que re~
imenso prazer~ eminente Senador Francisco
presente, sem dúvida, o desejo de todos nós,
Rollemberg.
Constituintes, quando fizemos inserir, na Lei
· O Sr. Fi-ãnclSc.o Rollemberg - Eminente
Fundamental do País, esse dispositivo que
Senador Mauro Benevides, em muito boa hopermanece Sem qUalquer aplicabilidade, à
ra V. E:i• vem percutir esse temà nesta Casa.
falta de sua indispensável regulamentação.
Sou daqueles que conheceram a instalação
_: _Dian'te das dificuldades de quorum no sedo sistema Celetísta no Brasil e sei o quanto
gundo semestre; em razão da intensificação
sofre'u o funcionário público que foi obrigado
da_s atividades polftico~eleitorais, obrigando
-estatutário àquela época - a fãzer a op- os. parlamentares a demorar_ nos seus Estados
çio_. Na ECI", recordo~me bem, dois eç>rpos
de origem, é imperioso proceder~se à discus~
de funcionários foram criados: os que optasão e votação de tais proposições, sem prote, ram pelo regime celetista e os que ficaram
lá-las mais, como tem ocorrido nos últimos
em disponibilidade como estatutários. Assisti quinze meses.
__
a homens da melhor qualidade, no final de
É esse o novo apelo, Sr. Presidente, já
suas Carreiras, desenvolverem neuroses, úlceagora com a solidariedade do eminente Sena~
'C3S, coronariopatias, porque foram colocados
dor Francisco Rollemberg, que entendi de
para fora do serviço público de maneira arro- meu dever reiterar desta tribuna, na expec~
gante, violenta, à época comandada pelo Sr.
tativa de qúe as várias Bancadas haverão de
Darcy Siqueira.' Alguns não optaram, como articular~se para assegurar a tramitação, sob
o seu Colega que lhe fala neste instante, con- o rito regimental de urgência, do regime jurítinuaram estatutários, assistiram a·seus salá~
dico único·com que serão favorecidos nume~
rios serem praticamente congelados, viram
ros_os servidores presentemente regidos pela
· os celetistas terem o direitO aO 13• mês, receConsolidação das Leis do Trabalho.
berem salários superiores aos seus para dar
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
o mesmo tempo e o rp.esmo trabalho às repar- (Mf!.ito bem!)
. ~s públicas. Agora, quando a ConstituiO Sit. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ção Federal diz, em seu~ -~igos, que se deve
instituir regime jurídico único para os funcio- -Concedo a p·atavra ao nobre Senador N ey
Dários públicos, nobre $COador Mauro Berre- Maranhão para uma comunicação.
vides, venho a esta tribuna para corroborar
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
.o que V. EX' de.fende nesta tard~, porque Para comunicação. Sem revisão do orador.)
é uma injUstíça o qu~.; ocorre neste País: ho- -Sr. Presidente, encaminho à Mes~ projeto
~ns.que fazem os lfiesniOS trabalhos, mulhede lei que "dispõe, com fundamento no inciso
res que prestam os mesmos serviços, serem VIII do an. 23 da Constituição Federal, sobre
diferenciados no serviço público, quer atra- a obrigatoriedade de órgão da administração
vés. dos salários; quer através do prestigia- pública federal realizar suas compras na
lidade por injustificável omissão do nosso
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Companhia Nacional de Abastecimento _;.,
Conab, e dá outras providências"'.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O expediente de V. Ex•, devidamente en~
caminhado à Mesa, será lido na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -.PI.
Pronuncia o segUTrlti disCufso.) -Sr. Pr~
dente, Srs. Senádôies, a minha passagem pela tribuna do Senádo Federai, na data de hoje, deve-se à cii'ctinsiância de eu des~j~ J;Il~-'
nifestar o zp.ei mais pnJfundo pesar pelo falecimento do ex-Chanceller Azeredo da Silveira.
Azeredo dá Silveira representou, no ltamaraty, verdadeira reviravolta na política externa brasileh:a. Vínhamos agindo, em maté·
ria de política internacional, da maneira a
maiS tradicional_ possível. Na ÁfriCa, pof
exemplo, era total, completo e absoluto o
engajamento com relação às colônias portuguesas e à-defesa dos interesses daquele país
irmão. Não estávamos levando em conta os
interesses de indej>endêndia dos POVOs amigos da África, como Angola, Moçambique,
Guiné~ Bissau, São tom é, Príncipe e Cábo
Verde, e, de uma maneira geral, no concerto
das nações, o Brasil restringia-se à egoística
posição, digamos assim, de não considerar
o Terceiro Mundo, de não olhar, não voltar
os olhos para as nações do Terceiro Mundo,
sofredoras e innãs das inesmas motivações,
das mesmas dificuldades, do analfabetisdlo,
das doenças, das endemias rurais, dos altos
e elevadíssimos índices de mortalidade infantil, enfim, dos devedores. Era toda uma política, Sr. Presidente, excludente das verdadeiras circunstâncias em ql!e nos deverfamos
encontrar.
Assim sendo, Francisco Antônio Azeredo
da Silveira, diplomata de carreira, quando
ascendeu, no Governo do Presidente Ernesto
GeiseJ, à pOsição de Chanceler do nosso País,
deu, realmente - como dizia eu -uma verdadeira reviravolta, que consistiu, basicamente, na supressão e na eliminação dessa
política tradicional, a que me refiro, substituída por outra, de natureza bastante m~
enfáticã, po-rém, de acordo com a realida~e
internacional, Criando_ solidariedade com paises que efetivariiente dcitinharo, como dcitêm
ainda, aqueles alarmantes índices que citei~
O Sr. Mauro Benevides- Perinite:-me V.
Eif uffi ~parte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com muito
prazer, no..Ere Senador ~aura Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Senador Hugo
Napoleão, no xp.omento em que V. Ex~ homenageia a memória do ex~Ministro, Embaixador Azeredo da Silveira, desejo associar-me
a essa sua manifestação, ainda mais porque
tive o privilégio de conviver com S. Ex' à
época em que desempenhei, entre. l9I~ e_
198_3~ o meu primeiro mandato de Senad~r
pelo Estado do Ceará. Recordo, e V. EX!'
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o faz ·com absoluta' propriedade,· as linhas
mestras da política iilternacíorial cumprida
pelo BraSil, por inspiração do seu Chanceler,
s9-bretudo aquela que foi cógnoininada como
de pragmatismo responsável ...
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Exatamen, ter
O Sr. Mauro Benevides- .. .-que expungia
a conotação ideológica no nosso relacionaJl}ento com as outras nações. P_osteriormente,

,ao,deixar: a c;bance.laril\ P.a_ra ocupar as mais
eleyaQa~ funçõ~s d~ P,..Il\b,a~xador de nos~o

.P.at:s...e.m Washington~ ~qedit_o _qu~ um dos
·mais_ importantes postbs do Itamaraty, o exChanceler e então Embaixador Azeredo da
SilVeira teve ali um papel dos mais destacados, RJ:ojetan'do o nosso País e defendendo
aquilo.. 'que, no pensamento do próprio GOverno do Presidente da República, significava
a defesa do interesse maior de nossa Nação.
. No momento em que V. Ex• se reporta
~ !ig4r~t 4o Embai~dor Azer~<? fl2 ~ih:ei!'~.
desejo render minha homenagem à me_m~ri_a
.<;faqÚele ilustre Embaixador e enviar à sua
família, ao próprio ltamaraty, a manifestação
de nossas sinceras condolências.
O SR- HUGO NAPOLEAO - Agradeço
ao Senador Mauro Benev-i.des o aparte, tão
:;ig~ificativo p~ra.o ~eu .P!~nu~c!a_mento.

. Dizia eu, Srs. Senadores, que o Chanceler
Azeredo da Silveira havia realmente modificado os rumos. Fez referência, aqui, O nobre
SeDador Mauro Benevides à política do p"ragm3.tisino responsável. FOi exatWerite ·essa
política: que fez com qúe o Brasil roSSe'ô Primeiro País a reconhecer ll independência de
Angola. E, naquela o·casião, outro ilustre diplomata, o Embaixador ftalo Zappa disse,
referindo-se a palavras-do Embaixador Paulo
Tarso FJecha de Lima, que o Brasil havia
·tomado o último trein para Angola, ao reconhecer Angola, como o País pioneiro- O fez.
E então, o Brasil passou a adotar uma política
extremamente coerente; coerente com a sua
posiura, coerente com relação ao pro~lema
'do apartbeid, coerente Com os irmãos das
novas nações africanas, e abriu-se completamente para o Mundo, não adotando relações
única e exclusivamente com os países de ideologia semelhante àquela adotada pelo Governo Central do Brasil, mas abrindo-se em
grande leque para todas as nações, independentemente da~circunstâncias da ideologia
desses países.
Posso referir-me, de modo especial, ao reatamento de relações diplomáticas com a República Popular ,.da China. E o faço de maneira muito emocionada, porque, nessa ocasião foi--O meu: estimado pai designado como
primeiro Embaixador do Brasil junto à República Popular da China, uma -vez que servia
ele, nos idos de 1975, junto a_O Reino da Suécia. De lá .foi removido, por determinação
do Presidente Geisel e sob a direção do Ministro Azeredo da Silveira.
De mais a mais, a política passou a ser
realista, uma política de não alinhamento automático. Essa foi a expressão usada pelo
Mif.!i.s_!~o das Relações Exterio_res para refe~
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iir-se justamente a ·essa oportunidade de
A matéria será incluída em ordem do dia,
abrir-se para õ mundo todo, como. tive a oporoportunamente.
·- f -~·r~'- ~
tunidade de salientar, mantendo relações aci- .. b SR;·PRÉSioENTE (PÓmpeu' de'so'usa)
ma dos matizes _ideológicos. . - ~
-- ~'
Quanto à pasSagem altamente. frutífera de · .:....~ a_dà ·majs\aYÇn~dÔ ~a ~tiat~r •. ~ Pr_~~,i9~~c1;1
Azeredo da Silveira, tive também, como O . vru encerrar fi Jl:t'-f:S~nte sessao, _desrgnando,
para a sessáo ordinár~a· de quarta-fe'ira: a'seSenador Mauro Benevides, a oportunidade
guinte ·
·· · · ' ' · · · '
' -' · •
de acompanhá-la. Eu também, Deputado Federal de_ primeira legislatura, nos idos de 1975
ORDEM DO DIA
a 1979, quando fiz parte da Comissão de__R~
laçOes
dã.-Cãffiara dos Deputados,·
.. I
tendo osid() ViCe--Pi-esídente_ daquela Co!Tiís~ão, acompanhei com o maior interesse todOs
PROJETO DE LEI DO DF
'· •
oS_assuntos relativos à políticã _eXterna brahl.N•·22,' DE i990
l~ira: a_ ratificação e homoJo_gação dos a~Q_s
(Em regime·de UTgê'itcia; nos termos dO·art.
internacionais, como os-tra-tados_e_as conveQ336;_c, -~9--~egiJ.llento Int.erno)
ções. Um deles, inclusive, foi um passo vigoDiscussão, f:Ih"tuino'único, dci Pro}eto de
roso no Brasil, _a adesão de nosso País ~ap
Lei do DF n9- 22,-- dé ·r990, de inicíaliva do
tratado da Antártida, que propiciou e deu
Governador do Distríto Federal, que autoopotiuDidade a que tivéssemos acesso a uma
riza o Poder ExecutivO a abrir ao Orçamento
inesgo_t~v:el fonte de rec:urso~.
do Distrito Federal crédito suplementar até
Assim sendo, Azeredo da Silveíra, ao tero limite de um bilhão, treze-ntos· e·-sessenta
minar-sua gestão, foi ainda Em'baixador em ,e nova milhões dy _cruzeiros, para os fins _que
Washington, nos Estados Unidos, e em Li.?- ,especifica. _(Dependendo de. parecer.)
boa, Portugal. Para ser veraz, esse homem
. 2'
_, . ''
teve uma carreira brilhante, toda ela dediPROJtió 'ó'J;. DECRETÇI_ • '.: ..
cada incansavelmente ao Itamaraty. Eu o Vi,
pela última vez, na cidade do Rio de JaÍ:teiro.
LEGISLATIVO N·, 56, DE 198.9' ,
Estava eu de féiias, caminhando na Av.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Atlântícã., qu-:ando passou Azeredo da Silveiart. 376, e, do Réi=gimento InternO)
ra, no banco dianteiro do seu automóvel; aceVotação, em turno" únicO, do ProfetO de
nou-me, Ínuito calorosamente. Nunca imaDecreto Legislativo n" 56, de 1989 (ll9'53t89,
ginei que pudesse ser a última vez que o via. -na Câmara dos beputados), qtie aproVa o
Essa doença que a Humanidade enfrenta cortexto da ConvenÇão n9 139, da Organização
rói o orgariisnio por inteirO; mas deixa viva
Internacional do Trabalho - OIT; .sobre -a
a leinbrança, a saudade e o respeito.
•
_Prevenção e .o. Controle de_ Riscos ProfissioS'ão esseS- os sentimentos, Sr. Presidenie, - n_ais causados _pelaS. Substâncías_·ou· A.geó.tes
que quero traduzir neste instante, formulanCancerígenos, ferido PARECER-FAVORÁdo à D. May, aos filhos e netos de Azer_edo
VEL, proferido em plenário, da Comissâ.o
da Silveira, bem como ao MiniStério das Re- de Relações Exteriores e Defesa Na_cional.
lações Exteriores, os meus votos d~ profundo
3
l• •.- _;.·,
pesar. Contou o ~rasil com um grande Chan·
celer, com_um Diplomata exímio, impecável,
PROJETO'DE:DECREfó-~
discreto e amigo-. daí por que chamar-se de
LEGISLATIVO N• ~9.;I)E .1Q89,
Silveirinha, na Casa a que dedicou toda a ,(Incluído em Oj-dt:UJ. fig .Dií.i çip~ ~e(l).lqs, çlo
·'
sua existência.
art. 376, _c; ÕO: ij.egim~nto ~Qt.~~npl".
Quero, portanto, estender os meus sentiVotação, em turno único,_ do PrÕjeto de
mentos ã família: e ao Ministério das Relações
Decreto Legíslativo n9 59, de 1989 (n9 97/89,
Exteriores. ·
na Câmara dos Deputados), que aprova o
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo ReO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
gular entre o Governo da República Federa-;--A Mesa associa~se à manifes~ação de pesar
tiva do Brasil e o Goyerno da República da
pela morte do grande Chanceler Azeredo da
Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de
Silveira, que teve um porta-voz exemplar na
novembro de 1988, tendo PARECER, profe-figura do nobre e jovem Senador Hugo Naporido em plenário, da Comissão ~De Relações
leão, cuja vocação diplomática constitui uma
Exteriores e Defesa Nacional, favorável ao
herança das mais apreciáveis, de vez que filho
projeto, com emenda que apresenta.
do nosso querido amigo Aluízio Napoleão.
4
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
PROJETO
DE
DECRETO
-Na presente Se-ssãó, terminou o prazo para
LEGISLATIVO N• 68, DE 1989
apresentação de emendas ao Projeto de Lei
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
da Cãroa_ra n9 70, de 1989 (n9 6.094/85, na
art. 376, e, do Regimento Interno)
casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o art. 39 da
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de
Lej. n~ 6.849, de 12 de novembro de 1980,
Decreto Legislativo n' 68, de 1989 (n' 119/S9,
que fixa os valores de retribuição da categoria
na Câmara dos Deputados), que aprova o
funcional de agente de vigilância e dá outras
texto do Acordo Comercial entre o Governo
providências.
da República Federativa do Brasil e o Go. A<? projeto ilão foram oferecidas emendas.
verno do Reino Hachemita da Jordânia, subs-
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crito em Ama, em 15 de junhà de 1989 (dependendo de parecer.)

fo ao art. 159 e alteia a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

5
REQUERIMENTO N• 4, DE 1990
(Incluído em Ordem do Di<i ·noS tei-inos dQ
art. 222, § 2~ do Reginlerito- Interno)

10
PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO N'4, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n'? 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e .outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 69
ao art. 59 do Ato das Disposições Constituciomris Transitórias.

Votação, em turno único, do Requerimento n'~'4, de 1990, de autoria do Senador Jarbas
Passarinho, solicitando, nos termos regimentais, que o Senado Federal expresse, junto
ao Governo da África do Sul, v,otos de congratulações pela libertação do Líder Nelson
Mandela e pelas medidas adotadas visando
a progressiva eliminação do apartheid, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 101, de
1990, da Comissão -de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
6
REQUERIMENTO N• 5, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos- do
art. 222, § 29 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento P." 5, de 1990, de autoria do Senador JarbasPassarinho, solicitando, n~?s termos regimen.tais, que o Senado Fediàal, pelo voto de
aplauso, expresse, através das Embaixadas
da Polónia, da Tchecoslováquia, da Romênüi
e da República Democrática Alemã, acreditadas no Brasil, o regozijo pela democratização de seus regimes políticos, e pela decisão
de convocar eleições gerais, pelo sufrágio universal e que sejam apresentadas congratulações ao Governo da União Soviética ·pela
decisão de elímiriar o inonOpOiio político do
Partido Coini..Utista, tei:J.do PARECER FAVORÁVEL, sob n• 102," de 1990, da Comissão - de Relações Exteriores e Defesa Naiconal~

7

REQUERIMENTO N• 9, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
.a!1 . 1~?_. § 2" do Regimento Interno}
Votação, em turno único, do Requerimento n"9, de 1990, de autoria do Senador Humberto· Lucena, solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata de um voto de
censura à invasão do Panamá por contingentes das Forças Armadas norte-americanas,
tendo PARECER FAVO RÃ VEL·, sob n•
103, de 1990, da Comissão - de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
8
REQUERIMENTO N' 67, DE 1990
Vot3ça.O, em turno único, do Requerimento n" 67, de 1990, do Senador Alexandre Costa, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n" 14, de 1990,
de sua autoria e de outros Senhores Senadores; que autoriza a instalação nas dependências do Senado.Federal de gabinete do VicePresidente da República e dá outras providências.
9
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 3. I)E_1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à ConstifUiç30 rl~" 3, de 1989, de
aUtoria· do Senador Marco Maciel e outros
~enhores Senadores, que aCrescenta parágra-

11

PROJETO .DE LEI DA CÂMARA N" 79,
DE 1989
Discussão; em turno único, do Projeto de
Lei qa Câmàra n• 79, de 1989 (n• 2.255/89,
na Casa de origem), que institui normas pro~_qimentais para os processos que especifica,
perante o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal, tendo PARECER, sob n9 57, de 1990, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e contrário à emenda apre·
sentada perante a comissão.

12
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 5, OE 1989
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 358 do Regimento Interno)
Dispõe ~SObre a remuneração dos Deputados Estadu_ais e. dos Vereadores.
13

P.E.Ql'.QSTA DE EMENDA Ã
CONSíiTUfÇÃO N• 6, DE 1989
(Incluída em Ordem do Dia nos tennos do
art. 358 do Regimento Interno)
Acrescenta artigo ao texto constitucional
prevendo a criação e definindo a c9inPetênçia
do Conselho Nacional de Remuneração Pública.
·14
PROPOSTA DE EMENDA Ã
CONSTITUIÇÃO N• !, DE 1990
(Incluída em Oidem do Dia nos termos do
art. 3~8 do Regimento Interno)
ACrescenta êfiJ:positivos aO Ato das Disposições Constitu..ciOnais Transitórías·da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está, encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 22.
minutos.)

ÁTA DE COMISSÁO
COMISSÕES DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS
6' reunião, realizada
em 25 de abril de 1990
Às dez horas do dia vinte e _cinco de abril
de mil novecentos e noventa, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador
Jorge Bornhausen, com a presença dos "Se·
nhores Senadores: Afonso Sancho, José Ri·
cha, Leite Chaves, Luíz Viana Filho, AÀureo

Maio de 1990

Mello e Jarbas Pass!riinho e dos Senhores
Deputados: Dionísio Dar Prá e Stélio Dias,
reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam ·de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Ronaldo Aragão, Severo GomeS, Ruy__Bacelar, Meira Filho, Mansueto de Lavor,-Irapuan Costa Júnior, Mauro Benevides, Nabor Júnior; ,José
Fogaça, João Calmon, MárCio Lacerda, Edison Lobão, Odacir Soares, Marcondes Gade~
lha, DirCeu Carneiro, Teotónio Vilela Filho,
O lavo Pires, Carlos De"Carli, Roberto Cain·
pos, Moisés Abrãtl, Maurício ·corrêà, Rai- mundo Lira e Jamil Haddad. Havendo número regimental, o Senhor Pr.esidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada por
aprovadã. A seguir, o Senhor Presidente comunica que a presente reunião destina-se à
exposição dos Ilustríssimos Senhores Jacy de
Souza Mendonça, Presidente da Anfavea,
Sérgio Reze, representante-da Feuabrave- e
Alberto Fernandes, representante do Sindipeças, a respeito da situação da indústiia automobilística el)l. face do Plano Económico
do Governo Collor de Mello. Em seguida,
o Senhor Presidep.te confere a palavra ao Senhor Jacy de S.ouza, para que teça suas considerações a respeito do tema. Encerrada a
esposiçáo, o Senhor Presidente concede a pa·
lavra ao Senhor: Sérgio Reze, p"\_ra que discorra sobre o assunto. Ao final da exposição,
o Senhor Presidente passa a palavra: ao Senhor Alberto Fernand~s. para que faça suas
__observações. ·A seguir, o Senlior Presidente
franqueia a palavra aos Senhores Senadores
que queiram interpelar os Senhores convidados. Usam da palavra os Senhores Senadores:
Leite Chaves,·Afonso_Sancho Jorge Bor·
nhausen. Não havendo mais perguntas, o· Senhor Senador Jorge Bomhausen agradece a
presença dos Senhores Jacy de Souza Mendonça,• Sérgio Reze- e- Alberto Fernan4~s e
demais convidados e declara cumprido' o ob~
jetivo da r.euniãO. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, às doze horas e
vinte minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira
ho, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente._:- Senador,
Jorge Bornhausen, Presidente em exercício.

e

ANEXO A- ATA DA 6• REUNIÃO
·DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS, REALIZADA EM 25
. DE(!.BRILDEJ990,ÃSDEZHf}RAS.
· REFERENTE Ã EXPOSIÇÃO '/)OS
SENHORES JACY DE SOUZA MENDONÇA, PRESIDENTE DA ANFAVEA, StRGIO REZE. "REPRESENTANTE DA FENABRAVEE ALBERTO FERNANDES REPRESENTANTE DO SifJDIPEÇAS, A
RESPEITO iM SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILISTICA EM
FACE DO PLANO EC,ONÓMICO DO
GOVERNO COLLOR DE MELLO.
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE
AUTORIZADO pELO SENHOR
PRESIDENTE, EM EXERC/C/0, SENADOR JORGE BÓRNHAUSEN.
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O SR., PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
-Vamos dar início à reunião da Comissão
de Assuntos Económicos; agradecendo apresença dos ilustres convidados Jacy de Souza

Mendonça, Presidente da Anfavea, Sérgio
Reze, Presidente da Fenabreve, e_ Alberto
Fernandes, do Sindipeças.
· Ã Comissão de .Assuntos Econômicos,
· preocupada com o novo plano económico e
os seus reflexos numa indústria -responsável
por um setor que tem peso significativo dentro da economia brasileira, procedeu a convites para que pudéssemos aqui conhecer, da
melhor maneira possível,.os problemas exis-

tentes na área e, com os esclarecimentos, contribuir pelo Poder Legislativo

para~sta

nova

,fase em que vive a Nação e que tem que
merecer da nossa parte não só apoio, mas
sobretudo aprimoramento para que possamos chegar a um resultado adequado, que
deseja toda a sociedade brasileira.
Quero, inicialmente, agradecer a aquiescência ao convite feito pelo Presidente Raimundo Lira e, na seqüência dos trabalhos,
passo ao Dr. Jacy de Souza Mendonça a palavra para que apresente a sua exposição.

O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
-Sr. Presidente, Srs. Senadores,-Srs. Deputados.:
__
Srs. Senadores, a indústria automobilísti"
ca, como o próprio Congresso Nacional, recebeu o Plano Brasil Novo como um sacrifício
inevitável ao povo brasileiro, em face do
fut~ro apocalíptico que a hiperinflação lhe
oferecia.
Superar a fase de transição do velho Brasil
na hiperinflação para o novo Brasil da estabilização económica está sendo, porém, mais
penoso do quer era esperado.
O adquirente de automóveis, caminhões,
ónibus e tratares desapareceu por falta de
dinheiro e crédito. Em face da absoluta falta
de mercado, com os pátios abarrotados de
produtos sem comprador, a indústria automobilística parou. Quase todo o seu pessoal
Produtivo foi para casa, em licença remunerada. Poucas linhas ficaram produzindo, em
razão de compromissos de exportação inadiáveis.
Paralisada a indústria automolfstica, arrastou consigo forte segmento da economia: seus
fornecedores de insumos, desde a matéria
prima, seus prestadores de serviços e concessionários. Todos formando uma massa de estagnação jamais imaginada.
Tínhamos conhecimento de que nossos
144.000 trabalhadores, SQmados aos empregos irldiretos, chegam a quatro milhões e duzentos mil. Sabíamos também que, quando
se multiplica esse número pela família média
brasileira de 4.4, chega-se a 19 milhões de
pessoas que, de alguma forma, dependem da
existência de compradores de vefculos automotores. Estamos Certor, porém, de que os
tentáculos invisíveiS que ligam nosso se to r
à economia nacionál são ainda muito maiores
que essa aparência.
ConseguirilOs manter os empregos de nosso
pessoal e, com duros sacrifícios financeiros,
...seus salários. Pela primeira vei: em nossa his1
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tória, pOrém, não conseguimos manter em
tempo, e só começará a partir do momento
dia o pagamentO de no~os aproximadamente
em que a taxa cambial, sob as novas regras,
3.000 fornecedores, que estão sofrendo duraw atinja níveis economicamente razoáveis, o
mente com isso, com elogiável compreensão
que não ocorrerá enquanto perdurar a atual
também.
paralisia das operãções internacionaiS.
Preocupados com essa situação, preocupaTentando visualizâr" ci futuro, o adc;juirente
dos com nosso País, esperançosos do sucesso
de veículo automotor só ·será estimulado a
do Plano Econômico, corremos a seus admivoltar ao mercado quando duas condições fo·
nistradores com sugestões e pleitos. Juntos
rem preenchidas: a redução do preço do propassamos a lutar para encontrar o rumo corduto e a existência de crédito barato ã sua
reto de nosso mercado.
disposição. A primeira condição, redução do
Aos poucos, conseiuimos: autorização pa-.
preço do produto final, só ocorrerá se e quan·
ra financiamento de vefculos automotores, do for possível reduzir os preços das matéfías
que ·não se concretizou por absoluta falta de
primas e dos componentes intermediários (lureCUrsos, associada ao então ainda elevado
ta na qual estamos empenhados com muito_
custo do dinheiro, prorrogação de prazo para
poUCo sucesso) ou_ reduzir ·a cãrga tributária
recolhimento do IPI vencido a 16 de abril,
incidente sobre os veículos. Daquilo que um
que contribuiu para melhorar o fluxo de caixa comprador desembolsa para a aquisição de
de algumas empresas do setor, autorização
um automóvel, 42.6% são destinados aos co~
para utilização dos cruzados das Administrafres públicos. Essa é a maior parCela: de comdoras de Consórcios, depositados antes de
ponentes do custo e aquela que mais facil15 de maçro, e recolhidos ao Banco Central, mente poderia ser utilizada para redução do
para aquisiçã-o de veícUlos destinados aos
preço final, ainda que _temporariamente. Ao
consorciados sorteados antes de 15 de março," contrário, na edição do Plano, foram elevaoperação em tramitação, que enfrenta as difidas em 4 pontos percentuais as alíquotas inciculdades da adequação do veículo desejado
dentes sobre os vetcu[os. Ora, .é obvio que
ao disponível no estoque, bem como reduzido
42% sobre nada é muito menos que_ qualquer
do prazo para aproveitamento dos cruzados
percentual sobre alguma coisa. E nós já tive- _
-até 18 de maio- para pagamento de tribumos no passado essa mesma experiêncía-,tos, única poSsibilidade de destinaÇão parã.' quando o Governo reduziu de maneira SígD.ieles; outra medida foi a autorizaç~o para fificativa o IPI e foi recuperando gradativananc-iamento dos carros usados em 18 meses,
mente a alíquota a?te!ior, em p~rcelas menmedida que, se concretizada pela existência
sais, estimulando assi!D,_ o mercado a reto!Ila,r
de estabelecimento financiador, poderá ser
sua normalidade. Isso sem dúvida, é algo que
o ponto de partida da movimentação de merpoderia agora ser repetido corri s-uCesSo. cado._
A segunda parte da receita- o crédito barato
Não podemos deixar de destacar a valiosa
ao consumidor - dePende dOs estãbeie_ci-iniciativa do Governador de São Paulo, Oresmentos privados de crédito, dos estabeleci~
tes_~ércia, prorrogarido prazo para recolhimentes públicos, mas acima de tudo dePendemento do ICMS e destinando recursos das
do próprio sucesso-do Plano, pela redução
instituições financeiras do Estado ou coorde- . do custo do dinheiro que dele decorrerá.
nando o dir~ionamento de recursos de estaAs dificuldades, pois, não são pequenas
balecimentos bancários privados para o mere os riscos são muito grandes_. -Nossa preocado de veículos au_tomotores, consciente de
cupação com os empregos e salários é fundaque, assim fazendo, está ativando a economia
mental, nossa preocupação com a capacidade
paulista.
de sobrevivência -de nossos fornecedores,
Depois de tudo isso, há tênues sinais de
concessionários e prestadores de serviços não
reação no mercado. Num sumário do ocoré menor. A preocupação com todos os nossos
rido até aqui, a manifesta boa vontade dos
programas futuros é total, pois foram retidos
admin-isiraóores públicos da economia não
os recursos disponíveis para torná-los realiconseguiu ainda, devolver vitalidade a nosso
dade. Ou seja, preocupa-nos o dêstino da
segmento de mercado.
indústria automobilística brasileira.
Estamos certos, repetimos, de que tudo
Algumas me,.didas que estamos desenvolisso era necessário passar, pelo bem doBravendo com as autoridades económicas podesil. Estamos confiante é'm que Ultrapassarerão determinar maior fluxo no mercado autow
mos essç período e atingiremos uma fase de
mobilístico brasileiro, tais como: a liberdade
às administradoras de consórcios, a eliminaw êxito. Os sacrifícios e Os riscOs do presente
são, porém, inocultáveis. Comõ brasileiros
ção do contingenciamento das sociedades fiou como empresas cjue adotaram o Brasil co·
nanciadoras, a ativação das aplicações financeiras de longo prazo, a recapitalização das
mo sua pátria, estamos dando tudo de nós
sociedades financiadoras, a ativaçâo do Finae tudo continuaremos dando para o sucesso
me, a liberação dos Fundos de Capital de lini:ll. Por isso, na pt:óxima semaria; áS linhas
Giro dos Concessionários da Indústria Autode produção voltarão a rodar. A 50% de sua
capacidade ou a 75%, quem sabe, mas em
mobilística, a injeçâo de recursos para aquisição da safra agrícola e a retomada das obras
busca do retorno aos 100% que já nOs fizeiam
públicas.
a 9~ -indústria automobilística mundial, que
já nos deram a marca de produtores de
0: mercado internacional poderia começar
20.000.000 deveícUios, que já nos inclUíram
a ser recuperado com recursos do Finex e
criação de um programa substitutivo ao Beno rol dos 10 maiores· exportadores de veícufi.ex. Essa recuperação exige, porém, muito
los automotores. Tudo isso que dá razões a .
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nosso orgulho empresarial e ao nosso ufanismo nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
--Agradecemos e, na seqUência das exposi·
ções-, passaremos a ouVir o Dr. Sérgio Reze,
da Fenabrave.

O SR. SÉRGfO -REZE .:..;_ Bom dia, Srs.
Senadores e Srs. DeputadOS, companheiroS·
da Anfavea e do Sindipeças. Nós, da Fena-

brave, somos o segmento da distribuição,
exatamente aquele que responde pela atenção ao público, pela ade"quaÇão da demanda'
entre a fábrica e o público~ pela garantia dos
produtos-, pela boa imagem tia montadora e
dos seus produtos perante o público.
Sentimos, durante este Plano Econômico,
uma. posiÇão de perplexidade. Poderemos dizer que apoiamos o Plano, entendemos perk
feitamente as necessidades que o País está
vivendo, sabemos perfeítamente que, sem
aquilo que foi feito, caminharíamos para uma:
situação de to ta( perda_e não poderíamos imaginar onde nos conduziria tudo __isto. Dest~
forma, estamos conscie·ntés de. que _este é um~
momento que merece baStante reflexão, sa~
crifícioS e~ ao mesmo tempo, eu diria até que
uma dose grande de patriotismo e de falta
de ambição.
Entretanto, em que pese toda essa boa vontade, essa disposição moral que temos, existem alguns espaços, alugmas coisas que sãomateriais e qú.e"i!ão podem deixar de ser ana·
tisadas, porque, sem esS_e mfnimo de participação material, não poderemos ter a sobrevivência· garantida. Desta forma, o caos que
se imaginava com um·a hiperinflação pode
tornar-se também presente com uma depres~
são, uma recessão muito profunda.
O setor automobilístiCO, eu diria, o varejO:
do automóvel é o primeiro que é atingidopor ·qualquer mudança, qualquer coisa que
a sensibilidade no mercado assim o determine.
Fizemos algumas análises, e vou permitir·
me }é-las, o que esse pacote, em nosso entendimento, modificará o perfil do comércio. •
Após o período recessivo que deve marcar
o início do Plano, haverá um gradativo rea·
quecimento das vendas balizadas pelo crédito
que deverá voltar a representar 50 a 70%
das vendas totais no varejo, _dependendo do
ramo do negócio. No nosso negócio, a ve9da_
à vista era considerada uma anormalidade.
Tínhamos como registro de venda à vista os
consórcios. que se situavam como venda à
vista e na realidade não são; os fillanciamentos, que muitas vezes não eram contabilizados como venda à vista, porque o dinheiro
entrava à vista, mas havia um respaldo atrás,
e muitos daqueles financian:1entos que eram
concedidos diretan:tente pela c;oncessionária
nos prazoS""CUrtos,_ ~0,, 60, 2.9 dias, que era
para viabilizar- o negócio.
Uma 'grande parte também dos nossos negócios era motivada pelo valor de troca, o
carro usado, que era um degrau para que
o comprador viesse à concessionária, motivado por novos lançamentos, enfim, a _moti~
vação, ãs vezes, era até do momento econó-

~--

mico, q~e faz cani que iss-o· se.f~:ffiaiS bd ·fue-'
nos veloz, dependendo, como eu· disse,_da'
se-nsibiliC:Utde ·económica.
-A reali(l._cide do-_iiOSso negódb, ·portá.rito;
é que trãb'aih'ávamos sempre com créditO, no
se'tor de ai.J.toVeículos_..
__ _
·No seicir de-Ca"minhóes, então, isso é funda·
mental. O setor de caminhões e o setor de
trãto!es náÓ sao mõViri'l.i!rit3dos por aquela
vóntade de aq_uisiçãà, ãquele impulso de
cOmpra que ':rhó~t1v'a.-'a 'espósa; que motiva: o
filho, ou cJ.ue'd hosso Visual motiva a fazer
essa comp-ra· que··nos-efiiio1Ve: No setor de
tratares e êinllDhões essa não é a ·realidadet
porque são setor6s que vivem exclusivamente·
do movimento de. mercadorias, da compra
e' venda;· -40"giro da produção agrícola, da
produção industrial, do transporte, enfim, e
o tratar também dentro do mesmo esquema.
Então, só compra aquele que precisa comprar
e -que entb:6Jfà cdndi_çõe_S, dentro do seu negócio, de pOder viabilizar a compra, de encontrar o-respaldo financeiro para reaUzar
a_ compra 'e também -das condições dos agentes ecop.ômico's ·de adequarem essas possibi·
!idades ao preço, ao valor do investimento.
Eu diria que o setorde caminhões e o setor
de tratares vêm vindo, ao longo de muitos
anos, sofrendo uma restrição muito grande
- t;;n;t especial o setor de tratores - com
relação aos, aspectos de financiamento. Não.
há um incentivo, os que compram esses produtos não têm incentivo material para se lan~
çarem mais.~Então~ o seior de caminhões está
estagnado e o de tratares, incl.usive, redu.zindo mais que todos.
, O cOmportamento dos produtos nessa fase.
_As linhas_ mais afetadas serão as de produtOs duráveis. Como V, Ex•$ mesmo viram,
li':á poucos di?S atrás, h,o_uve um incremento
na venda de'eletrodomésticos, por se tratarem de bt!ns de consumo de valor pequeno.
Na área de veículos a paralisação foí total.
Na área der alfqle_nraçap IJ.averá mudança qualitativa dos produtos e matcas ·consumidos,
mantendo-se_ a parcela de renda reservada
p.lra esse iteffi. Qüer &zer, as pessoas vão
se recusar a comprar aquilo que elas consi-·
deram- desnecessário no momento, procurando manter o seu poder de consumo para a
área da alimentação, aquela área da sobrevivência mais imediata. Os segmentos do vestuário, particularmente a moda para a·dulto,
serão os rriais àfelados, prevendo-se que nesse_ setor possa ocorrer um reeqúilíbrio de preços relativos. Quer dizer, a adequação do
preço da me~cadoria à necessidade do comprador, com muito mais rapidez do que em
nosso sé-tor; no setor" da indústria de vefcuJos,
como forma de r~composição.0 finaL de- março- e íníc;io de abril, como
já mencionei, foi marcado por uma bolsa de
consumo, como efeito do recebimento de salários com uma cotreçãõ; Então, houve uma
queda de preços, hoUve uma estabilizaçãp
de preços, houve uma injeção de salários e
por íSSo houve um pequeno reaquecimento.
Mas, à medida que o consumidor sentir que
o efeito do salário é· passageiro, ele vai se
eD.contrar coin a reãlidade e esse salário no-

e
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ri:linal•rr:lo ·mais o ftrceri.tivará a no-VaS!&q\lisF

ç6es>. ·A sua satisfação de alguns· dettflniRãdos bens estar!i pronta, atendida.·e à'V<rita'
a preocupação com o desemprego" e à rebOifF
posição da poup·ança, inclusive essa parcela
da poupança que procuramos destinaT•à'P'revenção de acidentese-~áCásos; será' um fai:or
altamente inibidor do consumo.· ·' · ·1 t :•.\ ~_.~
·· ·O t::Ortsúhlidor que emergirá desSe. peiíado;
tenêl'o pa_ssado por todos os outroS'plaribs'ecO•
nórtliCos, "setá umâ. peSsoa-mã.IS prãgiTiâti~-,;
racional e cautelosa na compra, desc'Ohfíiiáa
e·ma~s madura-ndsett comportamento aquisitivo. Esse novo' cliente em Jtotenci'al• estàiá
mais consciente do seu valor, enquanto eo:nsumidor, e dos seus direitos, o que o torrtàrá
mais exigente em' relação aos ·produtores 'e
em relação a quem·verrde- ·o vare'jo.
Haverá aqueles recém-chegados que; dentro da perspectiva de increruento real de salário para Os consumidores de·baixa rf:-nda; passada a fase mais aguda de nosso período •recessivo, ãos pou:côs- irão·sendo _incótporados
ao mercado consumidor. Isto, quanto a eSses
grupos· da população <}ue foram afastaa&s,
pafcialmente, nesta década de 80. ·
Mas esse consumidor tem um valor.muito
relativo para o setor da ·indústria ·autOmobilística~ para o segm_énto da indústria' auto~
mobilística; o valor dele é muito relativo. O
que_ e!~ pode fazer é acender, reativar-alguns
setores menores da economia que,~'por Seu
lado, irão, muito devagar, adquirindo capacidade de c-ompra; e o inverso, ·C:j'ue. 'se't'ümf os
recém-proletarizados, o·u seja·, ·a· clâsse'-rhé"
dia, porque o comportamento de ·compra da
classe média se deverá tradUzir pót uma proletarização, pela pressão da economia desa~
quecida, recessiva, pela ameaça de desempregõ, enfim, por tudo isto que V. E~··estão
acompanhando dentro da econotnia,neste
período em que estamos vivendo.
·
Temos qUe chamar a atenção porque a economia informal, que formava uma gra:rtde
pãrte ·dessa área de consumo, dessa classes
média, hoje, tem que se adequar a-os novoS
proce-dimentos fiscais, ao novo comporta~
meato do fisco e do Governo coino um todo;
deverá haver um reaHnhamento de tudo issó,
o que sabemos ainda é até quando e como
se processará.
A importância do crédito.
O elemento irripulsicmad9r do consumo será o crédito. O conStimidár que; de Uma forma geral, náo está devedor, 'não tem ônuS
e dívidas adquiridos ao período anterior a
essa euforia que vivemos, ele tem, hoje, restrições. São restrições_, primeiramente~ psico,.Jgicas; em segundo lugar, são restrições· efetivas de manualização de trabalho, como se
processar isto. As psicológicas são motivadas
principalmente pela retenção dos ativos financeiros, que foi praticada e que ainda é
um trauma. Essa recomposição da vontade
de poupar ·deverá passar ainda por um período de volta da credibilidade e dos instrumentos tradicionais de poupança; Esta é uma primeira etapa.
A segunda etapa é a reacomodação do mercado financeiro como um todo, onde as taxas
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de juros ainda praticadas na coinpra do papel
não estão diretamente vinculadas às taxas de
juros praticadas na venda do papel, ou seja,
na utilização do recurso capital d_o. Então,
hoje não há interesse. Os bancos não têm
condições de oferecer prazo maior, não há
quem queira comprar a prazos maiores e não
há condições de oferecer uma taxa efetiva

para que o poupador vá ao mercado, emprestar o dinhieiro ao banco e o banco, por seu
lado, emprestar o dinheiro ao comércio e à
ind6stria.
•
· ·
Esse é um aspecto que deverá, ainda por
algum tempo, prevalecer nas relações financeiras, entre poupança e uso dessa poupança.
O consórcio, que é uma outra ã.tividade
altamente valorizada, de muito interesse para
à economia do País, porque é uma poupança
não inflacionária, é uma poupança que se
~daqueles pequenos poupadores, daqueles
que têm desejo de adquirir um bem e se cotizam em grupos, em sociedades administradas
por terceiros, para fazer a aquisição de um
bem em condomínio.
· Ora, essa associação de poupança, ou melhor, essa poupança privilegiada, como podemos chamar, está hoje tremendamente preju..
dicada. V. Ex!s estão acompanhando que a
não-liberação dos fundos retidos pelos consórcios, em cruzados novos, estão impedindo, praticamente, a resolução daqueles bens
que foram comtemplados até o dia 15 de mar-

ço.
A simples liberação, pela Ministra, dos cru-

zàdos não significa que vamos poder operar
com esses recursos, porque os cruzados que
saem da administradora vão continuar blo-

queados nas montadoras ou nas concessionúias.
ED.tão, há que se encontrar uma maneira
para poder operar. As montadoras têm um
limite de volume de cruzados que elas podem
aceitar que permaneçam bloquedos; se não
o que vai acontecer?
Elas vão ter que pegar matéria-prima comprada em cruzeiros, transformar essa matéria-prima em veículos e vender em crozados,
cujos cruzados não poderão ser reaproveitados.
.
Sabemos que no dia 18 de maio há um impedimento, é uma data-chave que bloqueia o ,
uso desses recursos em cruzaêl.os.
V. Ex~ estão sentindo que nesse gargalo
hã um afunilamento. Enquanto não se resolver, na área do crédito, o problema da credibilidade, e, na área do consórcio, a plena
entrega daqueles bens que haviam sido compromissados anteriormente ao Plano· Collor,
ao Plano Brasil Novo, teremos ainda u.m gargalo em nosso setor.
A nossa -esperança é que esse Plano traga
uma interiorização, que esse Plano consiga
fazer com que haja uma descentralização na
economia e não uma concentração em torno
das grandes cidades e das grandes capitais;
fazer com que a agricultura possa se desen~
volver, a exportação possa ser praticada com
maior desenvoltura para que, dentro dos parâmetros de produção, a montadora possa
produzir mais, a escala de produção possa
5
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trazer uin benefício maior ao mercado interno.
Ao contrârio" dO que inuita g-ente pensa.,
a exportaçtlo que é praticada p"elas montadoras é encarada por nós, distribUidOres, com
mUita simpaiía -pOl-qUe ela·propida-algumas
coiSas q~e são muito importantes para o nos:
so mercado.
A primeira cOísa que ela propicia é o avanço tecnológico. Para vender lá fora somos
Obrigados a praticar na p·rodução, aqui den~
tro, uni Devei ae qualidade, um nfvel de tecnogia adequado aos mercados externos.
E a segunda coisa é que mantém empregos;
faz a escola de produção tornar-se mais :iD.teressante, aproveita-se a tecnologia no mer~·
cado internõ; aproveita-se OS ·custos reduzi:
dos pela escala de produção. :enfim, é ·uma
válv\lla que deve ser plenamente utilizada e
incentivada pelos montadores.
Como segmento da distribuição preocupa·
nos, sobremaneira, a capacidade que tenham
as montadoras de reagir ao Plano Brasil No_vo_ É. imõrtãfffe-que--tõdos os segmentos en_volvidos tenham condição de se readequarem
e de" se acertarem perante o Plano para que
o País não cOntinue-nessa situação.
Eu apenas lembraria o seguinte: o setor
de distribuição é capilarizado a nível de Bra·
sil. Quando há a grita, quando há um desem·
prego lá em São Bernardo do Campo, é muito
grande. Se São Bem_ardo ~o campo dispensar
10 mil operários·, a:quilo é concentrado no
ABC, é concentrado naquele sindicato dos
metalúrgicos, quê tem um poder de reper"
_cus~_ão muito grande.
Não acontece o mesmo em nosso segmen·
to, o da distribuição, porque ele é capilarizado em 4.200 conce~ionárias espalhadas
pelo interior de todo o Brasil. Somos 300
mil funcionários !
Então, quando há uma dispensa de 10, de
15, de 20, d-e 50 mil fuilcionários no setor
da distribuição niriguém percebe, não sente,
náo há uma grita.
·Os siridicatos que regulam esse setor de
operários não têm esse poder de representação que tem uma CUT, instalada no ABC,
1
em São Bernardo do Campo.
·
1 Isso se espalha por todo o Brasil, mas não
deixa de ser tão grave ou mais grave ain4a
do que acontece no ABC.
Aquele mecânico do interior, ao ser dis- ·
pensado, ele não tem a qualificação, não tem
a oferta de emprego, e não tem a variedade
de mecanismos que se encontra numa grande
cidade, numa grande região industrializada
como São Paulo para poder, talvez, mudar
de emprego, aceitar alguma variável diferente daquela que ele tem. Então, ele sofre muito rriais do que o sindicalizado, do que aquele
que é localizado no centro da produção.
Acho muitO importante que, atraVés Óe
V. Ex~. seja visto, Seja enfócadõesse_~~ect~
do setor da distribuição, a capilaridade do
setor da distribuição, a importância que ela
exerce lá na cidade, na pequena cidade .do
interior do Paraná, no interior do Ceará, da
Paraíba, de todos os Estados do Brasil.
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Srs. Senadores, era iSso o que o setor de
distribuição tinha para dizer.
Acreditamos Il? P~ano; achamos que aquilo que foi feito era nec.essário, estamos cons·
cientes daquilo que foi feito, mas i:e"iiiOS- qu~
fazer a dos~gem correta dos remédios porque
achamos que é muito importante que não
se mate o paciente .. Não queremos que o paciente esteja usando uma cocaína para se sentir eufórico e tentar fazer coisas, que, normalmente, não fãriá. Porém, não podemos tomar
uma dose de veneno para que caiamos de
inanição. Apenas isso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
a palavra ao Dr. Alberto Fernandes, Presidente do Sindipeças.
O SR. ALBERTO FERNANDES - Sr.
Presidente Srs. Senadores, Srs. Deputados,
Senhoras e Senhores, após a apresentação
feita pelos Colegas Jacy de Sousa e Sérgio
Reze, dando um quadro da indústria automobilística e da comercialização de veículos, torna-se muito mais fácil V. Er.~ entenderem
á posição em ·que se enContra o setor de auto·
peças, uma vez que se trata de um setor que
depende fortemente da indústr_ia automobilística.
Trata-se de um setor que tem o seu faturamento em cinqíienta e cinco por cento destinaUos à indústria automobilística, trinta por
cento ao mercadO de reposição e quinze por
cento às exportações.
Em face dessa situação em que nos encontramos na indústria automobilística, realirien·te o setor sofre toda essas conseqüencias.
Para que V. Ex~' tenham uma idéia, vou
' apresentar apenas alguns dados comparativos
de como estava a situação em 1979 e a em
que nos encontramos agora, após o Plano
~Concedo

Collor.
O setor é composto de aproximadamente
duas mil empresas, sendo oitenta por cento
delas representadas por pequenas e médias
empresas. temos cerca de trezentos e cinco
mil trabalhos díretos, com um faturamento
na ordem de quatroze bilhões ~e dólares, que

foi o número de 1989.
As exportações representaram dois bilhões
e quatrocentos milhões de dólares do total
desse faturamento, sendo que os investimentos feitos por todas as empresas do setor representaram setecentos bilhões de dólares.
A situação em que nos encontramos, hoje,
com a palaliszação da indústria automobilística, as difeculdades encontradas no mercado
de reposição, faz com que estejamos enfrentando uma paralização da ordem de setenta
a oitenta por cento da nossa indústria.
Dois terços desses trabalhadores, hoje, estão no sistema de licença remunerada, isto
é, afastados das companhias, espetando um
retomo a partir de maio, se realmente se concretizarem as prespectivas colocadas para a
indústria automobilística de voltar ao trabalho no ini.cio de maio. Possivelmente, o ritmo
de trabalho a partir de maio, pelo menos previsto para maio e junho, será da ordem de
cinqüenta a sessenta por cento do patamar
que estava produzindo em 1989.
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certamente, isso fat:á cOm que tenhamos
que adotar sobre o aspecto trabalhista algtF
mas outras medidas para acomodar as neces· ·
'
sidades reais de produção.
No setor relativo à repdsição, que é tn'n'
mercado também bastante importante pata

nós face da situação d_a econOmia que estamos·
atravessando, está havendo um consumo me-·
nor de automóveis, e com isso· sendo poster~
gada, certamente, a manutenção dos veículos. Começamos, agora, a sentir leves sinais
de retomada desse mercado. Realmente, são '
muito leves, principalmente naqueles produtos' em que a manutenção é necessária para
colocar o veículo em posição de ser utilizado.
A área de reposição de camiiJhões pratic~
mente está parada, em face do número menor
de cargas transportadas. Hoje, muitos cWni~
nb;ões estão parados e,logicamente, não necessitando da parte de reposição.
As exportações continuam sendo feitas já
num ritmo menor, conforme vinham sendo
feitas nos últimos meses, principalmente em _
função da defasagem cambi{ll, da defasagem
que encontramos, retádva á alterações de·
custos que tivemos nesses últimos meses. Hoje a exportação é -um mercado em que as
empresas lutam para consegui-lo; há necessi~
dades de um sacrifício adicional a manutenção das exportações de auto peças. Exportamos principalmente para companhias montadoras, localizadas em váricis outros J)afSeS.São compromissos assumidos há longo prazo.
Mesmo com o sacrifícío ·que ·estamos enfren-·
tando a situaçã:o-espei<iniosque seja pass·a-·geira - estamos atendendo esses noSsOS
clie'ntes: ·
· ·
~ ·
Hoje, d setor enCOntra-se em séria difícUldade, principalmente nas primeiras semanas .
depois do Plano Collor, tivemos de recorrer,
por falta de descapitaliz;:t.ção das companhiãs,
e, logicamente, por todas as conseqUências
do Plano, a bancos inclusive para pagamento
de Folhas. Como eu disse, o setor que é coinposto de pequenas e médias empresas enfrentou e ainda está enfrentando sérios problemas
pwa obtenção de verbas para pagamentos
dr.:! salários. E quando capta, consesue a altos
··ustos,
Nos primeiros dez, quinze dias chegamos
a pagar entre 30 a 35%_de- juros mensais,
quando a inflação é zero. Hoje mesmo, com
dificuldades, este custo está em tomo de 9
a 12% e com necessidade de reciprocidade
por parte das empresas, por ela não representarem gtandes empresas junto à cadeia finan~
ceirSJ..
Esperamos que essas medidas confornie O
exposto pela p~rte de,comercialização, quer
seja financiamento, consórcio) púsiergação
de impostos, possa representar re...imente
a retomada da indústria automobilística e,
conseqüentemente, dando-nos maiores possibilidades ao retorno das atividades, também, do setor de autopeças.
Estamos confiantes que essas medidas pos~
sam trazer resultado mas, certamente, não
trarão rapidamente, de acordo com a nossa
visão, aos mesmos patamares em qpe vínha_mos operando.

Será necessário iml.a readapt'!-ção das empresas aos novos patamares de mercado e
uma necessidade de racionalt?ação das em~
presas pára maior competividade. E, logicamente, ler-condições de fornecer aos nossOs
clientes um produto com um custo mais baixo
e com a possibilidade de críaçã.o de um maior
potencial de mercado. Muito obrigado.
O SR. PRE.SlDENTE. (Jorge Boinhausen)
-Vamos facultar aQs Srs. P~arlanientares
as indag1;1-~õ~e~, consultas aos presentes. '
.
Conced_Qa palavra ao Senador Leite Chaves.
- '- - ,
~

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente,
ser o primeiro interveniente pofque, logo depois terei que me retirar. Eu
gostaria que V. Ex• me desse permissão.
(Asentimento da Presidência)
Srs. empresários, pessoalmente fiqu_ei muito impresionado com a palestra. Muito sinté~
tica, muito clãra e muito conVincente.
Creio qu~_ PouCas vezes tivemos a oportunidade, em três palestras curtas, de_ ter uma
visão panóptica, abrangente da situação real
do setor automo_bilísticó. Mas, permito-se tomar uma determinada posição, haja vista que
- há muito tempo tenho estado pessoalmente
preocupado com isso.
Em 1976 apresentei um projeto ciqui, condicionando_ as mudanças externas do auto~
móvel a que isso ii_nplicasse em melhor qualidade e mel_hor ín9ice de segurança. Po~que
víamos que um automóvel era feito num ano
e no ano seguinte _se_ mudava um friSo e
aquilo implicava numa mudança muito acen~
tuada de preço com desprestígio para o carro
passado. Apresentamos este projeto e houve
até uma grande reação do próprio setor auto~
mobilístico; esse projeto túffiinOu não pa<>·.
sando.
Por outro lado, temos algumas consideraçõeS-e gostarfamos de ·submetê-las à consíderaçáo de V. Ex~·.
Há uns cinco dias saiu um·a-- rep-ortagem;
num dos jornais do País, comparando os preços dos automóveis brasileiro com seus sirnilares da mesma marca!! do mesmo ano, CQm
outi"os carros fabricados no ~strangeiro.
O que se via? Mesmo_deduzindo ~~ impostos que a iD.dústria automobilística diz serem
excessivos Do País, ainda assim o preço do
carro nacional era duas vezes mais caro que
o carro estrangeiro. Não sei se os senhores
tormaram conhecimento dessa reportagem
muito: preCisa. Não Sei se foi na Folha de
S. Paulo ou no Estado de S. Paulo, da semana
passada para cá.
Levamos em consideração, ainda, que a
indústria a_utomobilística fã existe ·aesde
1961, quando o Presidente Juscelkino Kubitschek com grande esforçO a estabeleceu. Esta
indústria tem sído inclusive protegida. Criamos para a indústria, em grande paite, estrangeira, uma reserva de mercado.
Ora desde 1960 eleas trabalham aqui e aqui
se instalaram. Tiveram todas as concessões
e exclusivamente do mercado, e numa situação dessas é estranho que a indústria não
esteja capitalízada para ela mesma financiar, .
pennita~me
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uma crise transitória, seus próprios consuritidores - , como de resto ocorre em outros
países. Há 30 anos exiSte essa indústria! Surpreendida, ag·on, p·or uma mudança dessa
forma, ela fica na dependência absoluta de
bancos.
Vejo, por outro lado, que os preços de
todos os pro-li.-.:Jtos na praça estão caindo. Vim
agora de uma loja onde comprei 2 duas fechaduras La Fonte. O preço qe cada uma era
Cr$ 9.000,00, por conSeguinte, od.everia pagar
Cr$ 18.000,00, mas terminei pagãndo Cs$
5.6_60,00. Quer dizer, uma redução absoluta
e isto ocorre em- maferiais de construção, de
escritório, está ocorrendo em tudo. Mas o
setor automobilístico jamais baixou os seus
preços, jamais anuiu ou consentiu que os pre~
ços se reduzissem.
Estas são as considerações que eu queria
colocar a Vossas_ Senhorias a começar pelo
nosso primeiro palestrante, que foi o Dr. Jacy
de Souza Mendonça, cuja palestra eu me congratulo. Achei Uma peça muito bem colocada, muito bem posta, muito respeitável. Muito Obrigado, Sr. ~residente..
O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
Senhor Leite Chaves, muito obrig'ado a
V. Ex\ principalmente pelas suas palavras
finais e, acima de tudo, pela oportunidade
de trazer alguns esclarecimentos relativos às
suas preocupaçõeS.
- - - --- -- - -

~

Destaquei em 4 blocos as suas preocupações e gostaria de abordá-las uma a uma.
Em Primeiro lugar' v. Ex~ se refere "às arte~
rações· d~ model~ de veículos que gostaria
não fossem feitaS, ·a não ser as relacionadas
com qualidade e segurança. Devo dizer-lhe
que não só no Brasil, mas no mundo todo,
particularmente no Brasil, o autonl6vei é um
produto que desperta paixão e ódio. As pessoas gostariam muito que- todos ·as automó.veis do mundo fossem muito simples e baratos, menos o seu próprio. Há uma identificação muito grande entre o proprietáfiõ e
o seu veículo. Temos inúmeras experiências
na nossa história da indústria automobilístiCa
em que se tentou oferecer produtos simples,
discretos, baratos, e o consumidor ou os rejeitou totalmente, ou quando ·os adquiria corria
à prim~ira esquina põssível para cõmpletá-lo,
fazer dele alguma peça afetivamente importante..
- As alterações a que V. Ex~ se refere, -aS
alterações de aparência, de estética, estão
dentro dessa linha porque elas respondem
ao gosto do cliente. É ele quem termina levando o mercado a isso, é a preferência, são
as pesqüisas de mercado que nos levam a
isso. Somos obrigados a atender ao nosso
cliente e is~ não significa que estejamos desvalorizando o carro anterior. Não! Está-se
criando sempre alguma coisa a mais. Se nãO
se fizesse ísso, haveria uma estagnação do
prodúto, umâ paralisação qu-e não faz o menor sentido. Temos Sempre que fazér alguma
coisa nova, sempre alguma coisa melhor,
mais bonita, mais cómoda, e oferecer coni
todos esses acréscimos que não têm nenhum
propósito de desvalorizar os anteriores; mas

-~
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de custOs. _O prejudicado foi o consumidor
Nós somos contra, Achamos que o brasi~
brasileiro, em primeiro lUgar; enl SegundO
leir9 deve tet: O di;reito..cJ:e~comprar o _produtõ_lugar foi o próprio País que, nessa disputa
que quiser,_ de _qualgu~r n_açionalidade, ~ onrência a um comparativo de preços entre prointernacional, iem que disputar com países_ de for produzido. Ma~ isso não está Circl!nsdutos brasileiros e os do .exterior - também
em cuja filosofia económica predomina orescrito à indústría automobilística, e sim no
precisa -ser analisado com cautela. O fato de
peito à qualidade de um lado, _e de outro
País, como um iodo: E ã indústria ~mtomo
se· tratar-de produto da mesma marca, do. a redução de custos de tudo que é possível.
bilística isso é_ prejudicial. Nós não temos,
Então, chega~se a um momento em que _ por exemplo, licença de comprar um equipamesmo ano, não significa que seja o mesmo
produto, necessariamente. Todos os produhá um produto equivalente, só que mais caro.
mento, uma peça ou uma máquina. O que
tos_são relativos a um determinado mercado.
Nos_ exemplos que eu dei, admitindo-se que
é mais sério nãO temos liCenÇa de importar
Todos os produtos são condicionados às disse tenha o mesmo produto - e eu, disse
quando o bem custar menos e ser melhor
ponibilidades daquele mer,cado. Então, V.
que não é o me·smo, mas admitin~o-se que
no exterior. E aí, pelo mesmo princípio que
Ex• pode comparar dois veíc.ulos que tém a
V. Ex~ se refere, somos obrigados a comprar
seja' o mesmo produto - é muito provável
que V. Ex• tenha razão e que o nosso seja
mesma marca · - como V.- Ex• disse -- 0 o
no mercado nacional, se existir alguma coisa
mesmo ano e seria preciso_saber se os compo- mais cãro, hoje. E nõs temos vários estudos
assemelhada- V. Ex•- disse similar.....:., ainda
sobre esta matéria; temos estudos de mernentes que estão naqueles dois veículos são
que não tão boa, _e não tão a baixo custa, _
iguais. V. Ex• verá que não são, verá que
cado.
.O que V. EX" disse é pfoteção, para nós
são motores diferentes, peças, _componentes
Um produto nosso colocado no mercado
é proteção <;:om prejuízo. Somos cOntra tudo
de determinado país, num determinado dia,
diferenciados; principalmente, verá que é o
isso. Achamos que a economia do Brasil já
com a posição relativa aos demais igual a
estado de tecnologia de cada país que vai
é suficientemente madura, para se abrir, disputar e vencer.
x. Pegamos o mesmo produto, no mesmo unideterminar esse_ diferencial.
Um outro dado a mais: não é 96 ver que
verso de produtos competidores, e O- colocaO SR. LEITE CHAVES - Quer dizer
ele tem _compontentes diferentes, é 'verificar
mos hoje. Vamos ver que o nosso produto
que V. S• concorda com· a posição do- a tua!
que ele tem .componentes de custos diferen~
subiu de_ preço e- os outros permaneceram
Presidente da Repdblica de abrir as barreiras
tes. E não vamos nos iludir, o custo de fabriou subiram, mas não tanto.
pata que possam-os tomprar automóveis es~
cação do nosso.querido Brasil cresceu mais
É o custo de fabricação no Brasil que cres-- tráilgeiros nas coildiçóeS emoqi.Ii;! eles possam
do que o custo de fabricação da média munceu e isso se deve a uma filosofia ec-onómica
nos colocar, aqu~ no Brasil?
pela qual o Brasil optou, mas que está nos
dial. São coisas que nóS não queremõs -ouVir.
O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
Sempre pensamos que a mão-_de~obra brasitrazendo conseqüências negativas.
-Se foi uma coisa que nós aplaudimos, no
leira é tãO barata, ilusão! O ·mundo. moderilo
Com relação â indústria automobilística,
atual Presidente da República, desde a sua
esqueceu a importâriciã da mão-de-obra baque V. Ex~ diss_e protegida, acho que a indúscampanha, foi quando Sua Excelência levan~
rata, porque com menos gente se produz a
tria automobil(~tica brasileira foi protegida
tou a bandeira da lib_erdade na economia.
mesma ·c_oisa a um mesm:o custo de mão~de
como· todas as indústrias. Eu não vejo neEl}t$'ndemos
que o ]3,rasil deve enfrentar,
obra, substituindo~se a mão~de-obra pela má~
nhum tratamento diferenciado, não encontro
com liberdade e responsabilidade, a econo~
diferendal. Mas V. Ex~ faz uma menção à
quina. Então. a mão-de-obra deü..:ou de ser
mia mundial.
alguma c.oi~a importante no diferencial de
reserva de mercado, e eu serei muito insisNo seu exemplO, Ó qu~ me preocupa não
tente em dizer que não existe e nunca existiu.
preços entre. os países produtores.
O Brasil, nesse s_entido, foi sempre aberto
é isso; preocupa-me que abramos as :(>ort~s
É precisa saber que há um comparativo
para a vinda de produtos de outras naciona~
ao·mundo. Inúmeras vezes, ministros de dide preço que é o resultante de um todo, de
!idades, ao mesmo tempo em que o G6verno
uma filosofia. O. que aconteceu c_om a filosoversas Pastas saíram mundo afora, convidanmantém para as nossas indústrias as restrições
fia económica do Brasil em comparação com
do empresas a virem se instalar no País. Nun~
que elas têm. V. Ex~_ sabia que somos proibi~
ca nós tivemos as portas fechadas· para outras
a filosofia económica_ do m.u.ndo economicados de atua1izar tecnologicamente os no.ssos
mente des_envolvido? Se V. Ex~ chegar ao
empresas até hoje não há qualquer norma
país ao qual V. Ex~ se referia e quiser comprar
no Brasil que crie alguma restrição à vinda · produtos? Então, não faria sentido nós sermos proibidos de atualizãr tecnologicamente
de qualquer empresa, a qualquer tempo.
um determinado bem, há a possiblidade de
os nossos produtos e importarmos produtos
optar entre os diversos produtos da mesma
Em nosso setor, tivemos na década de 70
de alta tecnologia. Isso é acabar com a econo~
qualidade, com a mesma destinação e V. Ex'
a vinda de _uma empresa, a Fíat. Na dé-Cada
mia do País.
vai escolher um produto de igual ou seme~
de 80, -tivemos a vmda de outra empresa a
Defendemos uma liberdade, mas uma lilhante qualidade ao melhor preço, pelo meVolvo e esperamos que na década de 90. teberdade plena, absoluta, total! Isto é, querenhamos a oportunidade de receber muitas
nor preço.
mos produzir como os outros produzem;
outras.
Nesses países toJ:los, a indústria é mátivada
comprar o que for necessário onde ele existir,
pela redução de preços, redução de custos,
O SR. LEI'tE CHAVES - -Mãs eu me
dependendo da qualidade que ele tenha e
racionalização de produção, o que representa
refiro à similaridade._ Um_ Mercedes, por
do preço que ofereça para fazer com que toda
o fator de competição. Eu só -ganhei, só perexemplo, de 4 anos. Se V. Ex• o compra por
a indústria deste País tenha espírito de com~
mancerei no mercado e_ serei parte da econoUS$ 80 mil lá fora, aqui no Brasil ele é vendi~
petição e de vitória. Queremos que o Brasil
mia, se conseguir produzir a mesma coisa por ·do por três ou quatro vezes esse preço. Ou
ganhe; que o produtor brasileiro ganhe, todos
um preço menor.
qualquer outro carro. Isso para a proteção
nós; mas temos que ganhar na co.mpetição.
ACtuiôO mundo em.presaríãJ ninguém tem
do similar nacional. No caso, os automóveis.
O que há em termos de reserva é algo muito
culpa. O Brasil perdeu quando, há mais de
mais prejudicial à indUstria automobilística
um quarto de século, decidiu que os preços
O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
do que benéfico; põT ísso somos contra e
deveriam ser fixados pelo Governo, e fixados
-Sim; a segunda parte â qual eu ia me refe~
de forma parcimoniosa, não-incidindo sequer
rir, que poderia ser tida como uma reserva _aplaudimos as informações, porque até hoje
não houve concretização desses ideais, mas
o custo sobre o preço. Isso fez com que toda
de mercado e que seria a limitação das imporaplaudimos os propósitos do Governo de lia economia brasileira se preocupasse em contações. lsso foi efetivamente realizado, duberação da economia.
quistar patamares cada vez mais altos, tão
rante algum tempo, no início da indústria aualtos quanto possíveis, porque não se sabe
tomobilística, não só da indústria automo~
V. EX" fala que a indústria deve estar capi~
se no dia de amanhã o burocrata vai conseguir
talizada por causa disSo; mas a indústria deve
bilistica, como de toda a indústria. E ainda
ou não repassar os-seus custos.
hoje, o que e_xiste é- a- suspem;ão da emissão
estar capitaliZada como indústria e não como
Perdeu-se no País o que a competição tem
comércio. A indústria automQbilística braside guias para a importação de determinados
qe ótimo, que é o esforço para a reduçilo
leira tem as forças- necessárias para se manter
produtos, inclusive o automóvel.
que têm o propósito de senipre oferecer algo

melhor.•,
O seu comparativo de preços- a sua refe~
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como indústria automObilístiCa brasíleira,
crescendo e se aperfeiiçóando. A comerciilização é uma outra et3.pa qt.i_e não é da nOSsã
reponsabilidadc e que em_ todo o- mundo de
baseia no apoio do sistema finãnceirõ, porq'uêo próprio COIJ,lercianfe- de bens dessa natUreza, jamais teirá o- vOhimê dC: Capital sUficiente para, economicamente, fínincíãr ·asoperações. Ele vai depender sempre do siste-.

guir che"gar a um perito de equilíbiio. É O
nosso objetivo. Eu lhe disse ·que queremos
oferecer ã. -melhor c}ualidade do prodUto. e
queremos oferecer o __:rp.enor preço; Só assiin
teremos colldiçõeS de sobreVivência. É o que
nós queremos, mas não é o que nós podemos.
Espero ter atendido às suas dúvidas, suas
qUestões.
--

ma financeiro, que para isso existe. 'E isso·
não é novidade, também, para nós e no mundo todo.
O seu último ponto faÍllbém, me preocupa,
que é a respeito da queda de preços. Precisá
lembrar-lhe que nos últimos dias do Governo
José Sarne)' eu fiz questão de deixar muito
público· a SituaÇãO, · ertf q'ue estavam colocando a indústria automobilística. Naquela
época, tínhamos comprovação, com ênfase,
de que nos dois meses firiaíS~- de que houve
aumento dos nossos custos de 127%, ou seja,
produzir um automóvel custava 127% a mai~
no período de 2 méses meio. A primeira atitude dos homens que controlavam o preço naquela época foi nos -dizer o seguinte: já fazt
mais. de 30 dias que vocês, têm 16,07, Então
vocês vão ter que suportar. Só com um passe
de mágica é possível fazer isto: não só escamoteannos os 16,07 - e eles disseram que
dos 96, que nós reconheciríamos, segundo
os nossos critérios na verdade nós só teríamos
aumento de custos de 85.%, porque só vamos·
considerar 30 dias.
Então, repito: aquilo que comprovamos
que era um aumento de custos de 127%, o
CIP reduziu a 85% .. Mas não satisfeito nos
deu um aumento de preço de 3_6%. Então,
veja V. Ex• em que condições a indústria automobilística fez a virada de governo, com
custos que cresciam em 127% e preços que
cresceram 36%.
Depois disso, a energia elétrica subiu_32%, ·
o correio.85%, a gasolina 57%, o álcool 57%,
os óleos comb_ustíveis 12%, o aço plano 32%,
a mão-de_-obra 72%, ~!PI 4%. Como é possível manter ou baixar p.reços?
~ Vimo-nos nunla situação em que a nossa
luta é reduzir custos. O diálogo com os nossos
fornecedores é no sentido de tudo fazer para
reduzir custos e manter o mesmo preço este preço que nos foi dado abaixo da realidade - reduzindo os custos, e tentar com
isso atingir o ponto de equilíbrio. Não é fácil
para os nossos fornecedores, porque eles
também deoendem dos fornecedores deles.
E começamoS, então, a nossa luta a partir
da matéria-prima. Fomos ao diálogo com a
siderúrgica brasileira, fomos ao diálogo com
a petroquímica, a partir de onde vem a predominância da nossa matéria-prima, que vai repercutir sobre os nossos fornecedores, e termina repercutindo sobre nós.. E encontramos
uma siderurgia falida: ao invés de ter forças
para reduzir custos ela necessita de preços
para sobreviver.
A situação não é tão fácil assim. Temos
um produto que podemos baixar o preço?
Não! O "nosso produto é um complexo de
milhares de itens; ele é o resultado disso.
N2§ temos que lutar item por item para canse-

O SR. LEITE CHAVES - Agredeço a
V. s~ Nem tão completo, mas há outras pes.soas que haverão de fazer arqilições e .fico
muito satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen)
- Concedo a palavra ao Senador· Afonso
Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO- Inicialmente, faço minhas as palavras do Senador Leite
Chaves quanto à objetividade das exposições
feitas pelos três ilustres membros da indústria
automobilística.
Em segundo lugar, desejava sabei dP Dr.
Jacy de Som:a_Me:ndonça qual era o pensamento da indústria automobilística para a entrada do novo Gover_no? Porque todos sabíamos que Vivíamos praticamente numa "ilha
da fantasia''. A inflação Já estav~ incontro~
Iável. E uma indústria de responsabilidade
como a automobilística deveria ter, pelo menos, tinla" ViSão· do que poderia oco!ret coní
o novo Goverrio, qu~e 'efa-im"previsslvel o que
poderia vir. Esse prazo foi preVisto pela indústria automobilística, a fim de contorn~
o interregno da decretação de qualquer pia~
no, porque, por outro lado, ouvimos econo~
mistas de todas as ideologias dizerem que
o País só sairia do marasmo que estava se
houvesse um choque violento ... Que esse
choque traria recessão e_seria muito amargo
para o povo brasileiro durante alguns meses.
A-minha endagação _é esta: Dr. Jacy, _o
que vislumbrava -a indústria automobilística
com a entrada deste novo _Governo, e com
a possibilidade de planos dentro daquele pensamento, alicerçados pelõs_economistas?
O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
- Sr. Senador, o que poucas pessoas sabem
é que as empresas multinacionais são regidas
por um código de ética internacional muito
durO, muito rígido, muito sério. Se sua pergunta é feita volta.da para as empresas, ·em
lhe diria que as empresas nu~ca tpmaram e
nunca tomari~m qualquer posição de caráter
político, de opção partidária ou opção por
candidatos.
O SR. AFONSO SANCHO indagãção não entra nisso.

Ã minha

O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
-Posso, no entanto, dar-lhe a resposta, dizendo-lhe qual a minha observação das pessoas que convivem no setor, qual seria a média de idéias das pessoas que convivem no
setor. Isso eu lhe diria com alguma facilidade,
até.
O setor, por definiçãO; só- pode ter uma
fisolofia pqlítica e económica de liberalismo.
Vínhamos de um Governo em que o esta-
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tisinO eni rriaruteS~O; á inte-NfmçãO dq Estado
na· ecoôomiá chegou a um ponto mÚlto violento, niUito forte. -A intervenção-·direta, o
Estádo assumindo a ·posição de enipresário,
ocupando os espaços da economia, e _O~t!pan
do de uma forma ineficiente, cara e sem qualidade nem· preço nos SeÍores críticos até· da
eCOnomia, em seus Sel:ores fundamentais, ·e
tarrtbém uma intervençãó indireta: o Estado
discipllnaildo tudo em minúdas, dificultando
a qperaçã-o-_econômjca, pela s~a i~tr01n~ssã_o
de poder regulamentador.
"Tínhamos, na campanha eleitoral, cartdidatos qUe proclamavam maior estatismo,
maior intervenção do. Estado pela sua formação ou pela ori.entação dos seus Partidos, e
os candidatos-que propunham idéias liberais:
a saída do Estado do mundo. da economia.
Sempre aplaudiría-mos e aplaudimos os candi~
datas que proclamavam, proclamam ou defendem os princípios do liberalismo: a retirada do Estado da economia, não só porqu'e
temos a experiência do dia~a-dia, de quão
grcive é isso, como temos a experiência internacional: os países que tém sucesso económico no mundo são exatamente aqueles em
que o Estado está distante da economia, e
os pafses que têm fracasso são exatamente
aqueles em que o Estado domina a economia.
Recentemente- temos histórias fáceis de
lembrar- se escutannos palavras como solidariedá.de, Praça de Pequim-, Muro de Berlim; glasltost, vamos ter consciência: clara que
os p3.fses que têm sucesso econôniico são
aqUeles nos quais a economia é livre. Defendemos_ isSO e -todos· aqueles que defendem
estas -idéias. Tenho a esperança, portanto,
de que o atual Governo biasileiro, lendO essa
lição do mundo, caminhe em direção a uma
economia livre.
Há notíCías bem claras neste sentido, com
relação às estatais: fechamento, desativação,· ·
venda, o que é um dbs caminhos positivos
do . mundo. Confesso~lhe que não_estou tão
seguro de que tenhamos oportunidade de dar
passos no que se refere· ao intervencionfsmo
estatal, caracterizado pela regulamentação,·
pela hipertrofia do poder de regulamentar.
QUando leio ·nas páginas dos jornais de hoje:
autoridaOe da República, do,Govemo atual,
falando que vão traçar nonnas sobre produ-tos e que estes deven;t ter tais e tais caracte.rfstícas, eu me" arreP.,iO, porque parece que
nada aconteceu. Quem tem que traçar regr~
sobre produtos, sobre a produção industrial
é a própria indústria. Quem define, e!-1 disSe,
é o próprio mercado, e ele sabe fazer, ele
não precisa de nenhum burocrata que venhá
aSsumir esta posição.
Penso que ousei, até, em lhe responder
sua questão.
O SR. AFONSO SANCHO- V. S• divagou um pouco. Quero dizer que sou empresário e admirador da indústria autOmobilística, participei da inauguração da primeira
fábrica de'motores, convidado pelo Presidente da Aero Willys. Acompanho, não tenho
nada contra a indústria, pelo contrário, na
qualidade de livre empresário há 40 anos,
Membro da Confederação Nacional do Co-
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mércio, da Fenabam -

pois também

parti~

cipo do -sistema fínaríCeiro .:..... So"u úm ãdmifa-'
dor da indústria automobilfsticã.
· · · ·
Mas, a minha pergunta priricipal 6ra saber
se realmente a indústria automobilística previu um prazo de dificuldades, porque, no momento, estamos atravessando pouco mais de
40 dias deste Governo.- Então, o que de'sejava
saber era isto: se a indústria- tinha um prazo
cte 60 dias, de 90 dias, de 120 dias, seis m·eses;
não sei, para que fosse retomado_ o desenvo)-.
vimento que vinha ocorrençlo. D<:!-quela "il_h(!.
de fantasia"?

--- ·•··

O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
- V. Ex• me desculpe, entendi mal a sua
colocação.
Não-previmos nada, nem poderíamos prever. Todo o Brasil foi surpreendido num determinado dia com a norícia'do que iria acon-

tecer a partir do dia seguinte. Não tivemos
o dom de prever absolutamente nada. E con~
tinuamos não prevendo nada. Porque sabe~
mos que há uma série de decisões que estão
tomadas, e são-ocultas, e que serão reveladas
um dia, mas que vão afetar totalmente a nossa
vida, o nosso mercado, a nossa atividade,
e que ignoramos. E como é possível fazer
alguma previsão dentro de um quadro desse?
Nenhuma, respondo-lhe, ·previsão zero.
O SR. AFONSO SANCHO -Faço· parte
aqui de uma Comissão que trata de assUntos
das siderMglcas, e há uma reclamação muitO
grande que o preço do aço no Brasil é ffiuito
barato.· Chegaram a dizer que um veículo,
um automóvel, teiia apenaS de despesa 600
cruzados na aquisição do aço, porque O aço
no Brasil era barato, praticamente subsidiado.
Essa infõrmação, 'para v. s~ tem fundamento?
O SR. JACY DE SOUZA MENDONÇA
- Eu não tenho hoje exatamente comigo
o preço para poder lhe responder, mas posso
lhe dar algUmas informações de que dispo·
nho, ajudando a entender a resposta que eu
gostaria de lher dar, pelo menos.
No ano passado, houve um determinado
momento- ao que me recordo, por meado
talvez de julho ou agosto- em que vivíamos
a curiosa e ridícula situação. Os controladores de preço do País tinham fixado o preço
do aço nacional em 400 dólares a tonelada.
Por que 400 dólares a tonelada? Porque com
isso eles estavam pensando, como--sempre,
que estavam contendo o indicador da inflação.
.
O aço internacional estavà sendo vendido,
ou estava custando 500 dólares a tonelada,
e as siderúrgicas - V. Ex' deve saber muito
melhor do que eu- em terríveis dificuldades
económicas. Evidentemente, as siderúrgicas
nacionais fizeram o qué? Em lugar de abastecer a indústria automobilística com aço, a
400 dólares a tonelada, começaram a exportar aço a 500 dólares a tonelada, ganhando
100 dólares a mais por tonelada. Justíssimo!
Nós, desabastecidos de aço, fomos nos valer do mercado internacional, e fomos importar aço. E aí fomos pagar os 500- dólares.

m,a~s

os Çl,lstQs .d.a importação, ou seja,, fomos

p~gar-pon_ dóla:res. a tp!J-elada_ de a,ço .. E assim
conviv,emos d.u~B;n_te. Jlm longo período do

ar,o.
,
,
Quem foi beneficiado com isso? ,
Eu sei quem foi prejudicado. O País jogou
pelo menos 100 dólares, por tonelada de aço,
no meio do oceano, porque o nosso consuniidor foi quem teve de pagar •. no final, o
equivalente a 600 dólares a tonelada, enquanto o produtor nacional estava recebendo à
razão de 400 dólares a tonelada.
A indústria automobilística não tem nenhum benefício com nada disso. Porque se
nos vendiam por 400, que merecia ser Vendido por 500, o que repercutia sobre o nosso
preço que ia ao consumidár não eram 500,
mas 400. Nós não ficávamos, na indústria,
e isso vale para a indústria de autopeça<> e
para a indústria montadora. Não ficávamos
com nenhum centavo· disso. O ,beneficiado
talvez fosse o consumidor final._ O prejudicado, s.em dúvida, foi o País. Ninguém tem
dúvida disso. Graças a isso é que a siderurgia
nacional está em dificuldade, porque foi forçada a vender o seu produto a um preço inferior àquilo que era necessário para a sua sobrevivência.
Corroboro com suas observações. Ho!.!ve
um errQ brutal erii tud.o i.ss.o~ $!, mais uma
vez, .a meu ver, o erro_ está na in_tromissão
dq _Es~ado _em. querer gerir e ad,ministrar a
e~o_nomía. Aí ~st~ o _erro.__
O SR. AFONSO SANCHO - Fala-se
muito em câmbio- e V. EX' falou também
em câmbio. Qual seria o câmbio razoável que
serviria de teto para nossa exportação?
O SR. JA.CY.D.E SOUZA MENDONÇA
- ~ão acho possível lhe dar uma resposta
simples e direta sobre isso._ Nosso problema
de exportação está no fato de que nós vendemos _om ]?tOduto no mercado externo e recebemos lá em moeda forte. Vamos simplificar:
recebemos dólares. Aqui dentro do País, não
recebemos esses- dólares, mas o equivalente
a eles, multiplicado pela taxa cambial. Multi·
plica-se aqueles dólares por uma taxa "x",
e isso nos gera um resultado.
A nós o que interessa, como indústrias ex·
portadoras, é- que ô valor que conseguimos
em dólares no mercado externo, multiplicado
pela taxa cambial fixada no País, seja ela qual
fõf, g~re um mo-ntante suficiente de cruzeiros
para_pagar os nossos custos de produção e
remunerar OCapital investido. b isso que nos
interes:;a,
Existem vários c<iininhos para se conseguir
isso. Um caminho é ..aumentar o preço pelo
qual o produto é vendido lá fora. Esse é um
caminho muito -difícil, porque encontra um
mercado competitivo que estabelece limites.
Se alguém quiser vender a mais não vai"conse·
guir, porque outro vai vender por menos o
equivalente. Então, aqui há o limite de mexer
nessa ponta do problema. O limite é o preço
da competição no mercadq externo.
O outro limite - V. Ex~ disse - é a taxa
ca:ffibial.
-
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O terceiro ponto em que poderíamos mexe_r é no custo de fabricação. Mexendo a taxa
cambial, é o mais. simples aparentemente, o
mais rápido, o m,ais fácil. Só que, quando
se:mexe nã taxa cambial, gera-se um desar·
rapjo na economia, corria um todo._ Então,
peJo bem do País, .a taxa cambial deve ser
a menor possíveL
Poder(amos lutar por reduzir os nossos custos, de forma que a necessidade de cruzeiros,
no final, pudesse ser satisfeita com uma taxa
cambial menor. Há um limite também nessa
redução de custos, ~~ cus~o razoáyel, que
n~9 d~ para baiX.a,r m.ais._ Nesse caso, eu precis~ria fixar o custo. ~e ~u lhe falar h,oje_ os
nÚJíleros, V. Ex~ se.!!s~u_sta~ ql!a_ndQ f~zt;rp.os_
a _comparação do que ocorreu. _Temos fedas_
aS projeções feitaS da evolução dos custos
do nosso setor, num determinado período,
e da evolução da taxa cambial naquele seto r,
que gera uma distância entre essas duas.
_v,_ Ex' perguntou qJ.!ando seria nece"sSário
corrigir para conseguir o mesmo equilíbrio.
Os números são à.ssustãdores. Eu preciso tomãr um período para dize! o que aconteceu.
Se eu tomar urit período, como janeiro de.
1986 até agora, e quiser repor a exportação
dos produtos_ manufaturados da indústria automobilística e das suas autopeças, se eu quiser repor ao mesmo nível custo/taxa cambial
do que ocorria em janeiro de 1986, eu terei
que modificar a taxa cambial em 240%, hoje.
Veja que é impossível.
··
·
Quais são os outros caminhos? Os outros
caminhos são: não jogar isso na taxa cambial,
mas jogar num trabalho de redução de custos
de produção, para conseguir o mesmo resultado, movimentando outra ponta do problema, não aquela que parece ser a mais simples
e a mais rápida.
O problema é complexíssimo. O ponto de
partida, para nós, tem que ser o de lutar pela
redUção de custos. No segundo momento,
a táxa cambial vai se ajustar iiormalmente
nas operações de troca de importação e exportação, vai atingir o-ponto de equilíbrio.
Não sei lhe responder de forma mais sünples o que penso, mas certamente -outras pessoas poderão.
O SR. AFONSO SANCHO -cómpreen·
do. Vou fazer a última indagação, de caráter
geral.
V. S• não acha que, às vezes, a indústria
automobilística, nessa pressa de entregar o
seu produto, entrega um produto incomple-.
to? Porque eu lhe digo, com toda sinceridade,
todos os anos eu compro carro de alto luxo.
Mas, tenho aborrecimento desde o primeiro
dia em que compro até o últi~o dia em que
o troco por outro: é a porta que não funciona,
é o ar refrigerado que ~;~ão funciona. Atti_buo
isso, como empresário, à pressa de entregar
e não se fazem aqueles ajustamentos neces.
sários.
V. S' não acha que isso depõe contra a
empresa, chegando ao ponto, até, de o Presi~
dente fazer aquela declaração, quando estava
no ex~erior, de que os nossos carros são verdadeiras carroças? Eu não concordo total-
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mente com essa declaração', mas há defeitos
que não deveriam vii 1 o• próprio distribUidor

também não está muito· desejoso de atender
a essas: falhas. Isso não é uro defeito que de·
põe contra a indústria•automóbi!ísfica nado·
nal? · '

--0 SR: LEITE CHA.V~s -"Três _a~ô~' e
meio ...

O SR .. JACY DE SOUZA MENDONÇA
• ....;.!..

Total~ente

equivocado.

O SR. LEITE CHAVES- A duraç<'lo ni.é-

. O SR. JACY DE 'so'u:tA MENDON~A
-V. Ex• já nie disse qUe 'tem experiêÍlda

dia .

de contatos com o setor industrial e eu até

-Não~ não. Todos os nossoS trabalhos·são

gostaria de convidá-lo para que fizesse uma
visita--réc'ente a -quillquer uma das nossas empreSas para verificã.i à Zeló, d carinho, a cau·
tela com que cadà Produto é tratado, até o
último minuto, até .o último'segundo. É claro
.que são produtos, complexos- repito_-,
são produtos que têm 3..000 itens, e os iiscos
de que haja algum desequilíbrio, num determinado momento, sempre existirão em praw
dutos complexos_ como _os nossos. Um produw
to simples, uma peça única, é mais fácil de
se controlar a qualiQ.ade Qo_ que uma peça
complexa.
MaS V. Ex' está és(tllecértdo, também, de
outras razões para que as portas do seu carro
batam, que as peças do seu carro vibrem ou
se desajustem. Temos, em nosso País, costuw
mescuriosíssimos. Fazemos hoje uma estrada
reta, seu aclives nem declives, para amanhã
começarmos a colocar uma série de obstáM
culos para dificultar a vida do automobilista
que tem que brecar o automóvel, tem que
passar de lado, tem que sofrer, coisas que
nenhum carro importado poderia resistir sem
ser ajustado. Pprque as nossas vias públicas,
estradas, além dos danos naturais que sofrem
pelo desgaste e pela falta de manutenção,
são feitas de acordo com os nossos costumes.
V. Ex~ certamente é vítima como eu de
tudo isso. Também ficoirrítado com qualquer
ruído no meu· carro e sou obrigado a estar
todo dia cuidando disso se quiser mantê-lo
nessas condições.

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente,
s6 uma interferência. Segundo estatísticaS inw
ternacíonais, por exemplo, a duraçáo média
de um carro europeu é ae 6 anos. No Brasil
é de 3. E o Mercedes Benz tem uma duração
de 25 anos. Eu, pelo menos, tenho um Mercedes Benz de 1961, anda com toda essas circunstâncias; jamais em relação ao Mercedez
Bens tive uma despesa que tenho - é um
carro que tenho desde os idos de 61, é um
carro de estimação. Então, jamais tive em
relação a ele a despesa que tenho com qual~
quer outro carro nacional, na primeira revisão que faço;-

0 SR. JACY. DE SOUZA MENDONÇA
-Agora fico·em dificuldade, porque tenho
um colega de diretoria, o Vice-Presidente da
Anfavea, aqui presente, que representa a
Mercedes Benz, e fico meio complicado para
dar a resposta. Mas vou fazer uma concessão.
É claro que V. Ex' vai sempre, como- em
tudo na vida, encontrar prod"utos com qualidades diferentes, e também vai encontrar os
mesmos produtos com preços diferentes, "etc.
Agora, V. Ex' registra de que o carro brasileiro tem a duração de 3 anos. Isso é totalmente equivocado.

O SR. JACY DE SOUZA MENDON"ÇA
feitos para' a dur:iÇão média,--mínima;de 10
anos, que é á dutaçâo da frota brasileira.
Tod'!s a mínim3 é dã. 10 ariOs.
'
O SR. LEITE CHAVES~ Estava numa
estatística de 5 anos atrás .

O SR. Jf\CY DE SOUZA MENDONÇA
- Não, não, o seu daQo não ·está correto.
Eu lhe asseguro e, depois, podemos tro_car
informações que me _forem interessantes.
Mas tenho que responder. Acho que aqui
está o cerne da sua colocação. A duração,
a vida media d..e ~osso. ero.du~o ~ .de )O. a
·
15 anos. Não é mferior a 1sso.

O SR. AFONSO SANCHO- Sr. Presidente, agradeço ao Dr. Jacy pelas respostas.
Realmente, S. S' foi muito brilhante, ao res~
ponder ao Senador Leite Chaves. Estou satisfeito e reiterO cjue sou um admirador, como
um bom brasileiro, da indús~ria automobilística brasileira.
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~~~enes da amea~·à da hiperinfl-ação·. E•para

-sair· dessa· intervenção, vami:rs levar ·um 'bom
espaço· de tempo. Não estou negando a intenção do governo de chegar a essa liberdade
de mercado, mas preocupa-me que essa intervenção anterior pOssa- ié leVado a nosSa nlw
dústria automobilísticia à beira da- situ~çã·o
de ser-obsoleta.
· · ·
· Por isso, eu gostaria de, nesta peigunta
final, conhecer os dados sobre-exportação dos
últimos anos, a existência de suas quedas ·porque; se o processo de defa'sagem' Ve:ai de
;1.986. para cá, deve ter havido Umà q'ueda
- e sobre as persPectiVas- para f990. ·Evidentemente, se não houvei' a vâlvuli:t da eXportação, v.amos atravessar uma criSe riuiito·séii a
na indústria .automobilística.
·
·

O SR. lAC"I' D.t SàiJZA MENDONÇA
- GOStãria· de cOmeÇar a resposta, Sr. Presidente, pelo "fínaf. ESta resposta pode ser dci.da
até se nós. olharmos .um gráfico caO:i.o es.te,
que mostra a evolução da produção .da indústria automobilística, desde_-1957 .até 19.89.
Vê-se .nitidamente, que a,,indú$tria. a,u,tomobilística na década de 60 teve um leve crescimento; na década de 70 ouve um crescimento acelerado e, depois, na década de 80,
houve uma queda.

Coincidentemente, esta é a década na qual
escutamos repetidos planos económicos se~
rem editados, e todos eles tendo como propóO SR. PRESIDENTE (Jorge Bornhausen) sito último o combate ã inflação, todos eles
- Embora na Presidência, acho que este é tendo como instrumentos para o combate à
um assunto que deve ser ainda enfocado nesta inflação a-contenção da demanda, contenção
reunião, porque foi parcialmente levantado, esta feita fundamentalmente através de um
em um determinado momento pelo Senador prOcesso de-- redUção" de saláiios e controle
Afonso Sancho, quando fez uma consulta so- de preços.
bre a necessidade do reajuste cambial â adeConseguiu-se, a demanda foi reduzida, os
quação- das exportações.
gráfico~ nos mostram, com absoluta clareza,
Acho que o mercado da indústria automo- que conter a demanda, conter a indústria aubilística brasileira, necessariamente, se com- tomobilística, conter preços e salár~os, tudo
põe dos itens interno e externo. E há uma isso foi possível. Não se conseguiu nada com
partiCipaç-ão expressiVa-dO item externo. Ena inflação - diga-se a verdade -,-que era
tão, eu gostaria~ antés de encerrar, de pedir o objetivo esquecido, mas houve esta conseao Dr. Jacy de Souza Mendonça algumas exw qüência para o setor.
plicações sobre esse processo de exportações.
Na década de 70, pressionada por esta situação dramática, nós tivemos que partír para
o processo de exportaçGes, porque, concomiEm primeiro lugar, conhecer os volumes
tantemente; as autoridades começaram a gede exportações nos últimos 4 anos, de 1986
a 1989. Em segundo lugar, saber se estamos . rar programas de estímulo à exportação.
Eu tenho aqui um gráfico, náo Sei se: está
perdendo em percentuais e em quantidades.
visualizável pani"V. Ex'' O que·está em azul
Em terceiro lugar. na resposta ao Senador
são as vendas do mercado interno e, em verAfonso Sancho, ficou um dã.do altamente
melho, as exportações.
preoeupante, porque, no momento em que
As exportações começaram a ser signifise faz uma colocação de que determinado
cativas em 1971, graças aosestfmulos dos proelemento necessitaria, para readquirir preços
gramas Befiex, e que tiveram um cresciménto
de 1986, um reajuste de cerca de 240%, temos
bem acentuado em 198611987.
que temer profund<lffiente sobre o futuro da
Bem, aí come-çou o final da exportação e
indústria automobilística. É evidente que não
n6s estamos no último capítulo das exporpoderemos ter um câmbio diferenciado para
taç_ões do nosso setor, sem dúvida nenhuma.
a indústria automolíStica e a redUção de cus.Por quê? A exportação $uncionaVã. à base
tos, aqui frisado, com muita ênfase, pelo Dr.
de- um esquema de Befiex e finaitciameitto
Jacy de Souza Mendonça. É um processo lenà exportação; eram estímulos a exportar, o
to, que passa, inclusive, por aquilo que S.
Governo queriaieiai divisas, e gerou d_ivisas.
5' chamou a atenção da diminuição e da interTenho os dados todos das divisas que foram
venção do Estado na economia brasileira, ingeradas, graças às exportações do' setor, uma
tervenção esta que não será conseguida a curquantidade fantástica -de divisas que o País
to prazo, porque n6s tivemos agora uma ingerou.
E, ao gerar divisas, o Governo disse:
tervenção fortíssima, em função dos males
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Bom, eu quero gerar 100 de cÜvisas estoUpronto a conceder 10 para estimular isso. Era

o programa Befiex, a concessão de um estí~
mula para que se gerasse um saldo de_divisas.
Conseguiu-se. O prograffia Befiex; no entanto, terminou e foi substituído por alguma coi-

sa que não tem nenhum estímulo à exportação, ao contrário, passaram a surgir desestí, mulas, o que. não era tributado passou a ser
tributado, o ICM incide sobre o produto ex-

portado e o Imposto de Renda incide sobre
o resultado da exportação, coisas que ·não
existiam, antes.
Ent~o, não é_de_ espantãr-se que o Brasil

p"erdeu o .seu poder de competir. Eu dizia,
há pouco, que os nossos custos industriais
crescem mais do que os dos outros e nós retiramos os estímulos da exportação e acrescentamos imposto na Exportação. E-porque nos
espantarmos que o·resultado seja· a perda da
exportação? Nós perdemos as exportações e
mercados-que tínhamos aberto para os setores de automóvel e de autopeças. É fantástico, mas estamos fechando, cada vez mais

reduzindo. Mercados,- como· o dos Estados

-l[niqos; OBr'asif estava conquistando: tanto
J!9 ~tor de automóveis quanto a de auto peças. Bem, ao invés de nos rnanterm·os na posição e conquistar posições maiores, nós estamos fechando esses mercados espetaculares
que tínhamos. Eu dou os números.
Em 1988, nós exportamos 320 rnH; em 1989
nós exportamos 254 mil. Baixamos de 320
par~ :254.
in,édi~ d~~ l,l.n_içlade$ exportadas,
no ano passado, foi de 21 mil e 200· a mêdia
deste ánO para ter Um indicadof é de 15 mil
_óu seja, 21 contpi 15, e, se 'eu ,prqje~ar esse;
15 que estamos mantendo, em n;tédia, este
ano, nós vamos chegar ao fim ,ao ano com
umas 190 mil unidades exportadas,-o que sig-nifica dizer~% abaix~ do aQo P.a,ssaçfo, que
já foi 20% abaixo do anterior, e assim, sucessivamente, nóS vamOs desce~o~
d m.erc~"cio interno, como foi ditõ-Pélo Sérgio_ R~ze, já foi de 1 milhãO de unidades;
a .duras penas, chega hoje por volta de 700
?. 7~0; _o merc;<i,do externo, que já foi de mais
de 300 mil unid~de~, não. chegará a 200 mil
este ano, porque. no ano q_ue vem, será menor.
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Essa é ·reaLmente a nossa história. Mas eu
vou dizer, eu vou. lembrar a V. Ex.:. que se
nós folhearmos a hlstória da edição dos pro. gramas económicos do País; nos últimos
.anos, vamos. encontrar sempre esta estrutura;
combate à inflação através da contenção da
demanda, congelamento de preços e de salá~
rios. Conseguiu~se. Não é de esparitar que
S'e tenha conseguido, foí isso que se quis. A
única coisa que não se consegu~u foi conter
a inflação, que era o objetivo; o resto tudo
se ·conseguiu; a ecbboriüa sofreu e ·coritinua
SOfrendo como c~~~9~êil7ia 'de _tdd? i~9:
"O SR. PRESIDENTE (JorgeBornhausen)
-Agradecemos ao Dr. Jacy de Souza Men-donça, ao Dr. Sér&io-Reze,,e ao Dr: Alberto
Fernandes pelas palestras aqui proferidas e
pelas gentilezas de. suas respostas e declaramos encerrada a reunião desta Co.rnissão de
AssuntOs Económicos~
Está encen3:da a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 hqras e
10 minutos.)

