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1.1- ABE~TURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer
Referente à seguinte matéria:

-Consulta do Presidente_do Senado
Federal a _fim de que proceda à análi!>e

do processo de votaçáo ocorrido sobre o
Projeto de Lei de Conversão n"" 37/90, originário da Medida Provisória n~· 184/90.
1.2~2-

-

Ofício

N~ 45190,

do &.esídente da Comissão-

de Constituição, JUstiça e Clàidàn'"ia, cOmunicando a aprovaçã-o do p~recer do Se:
nadar Francisco Rollemberg~ sobre a_ consulta feita pela Presidência,_ atrayés do

Ofício n" 191190-CN.- -1.2.3 - Comunicações da Presidência
-Aprovação pela Comissão Diretora,
em reunião de 13 do corrente, dos Reque·
rimentos nu!. 115, 126, 137, 141, 145, e
146/90.
-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclus-ãõ em Ordem'dQ Dia do Projeto de Lei do Senado
n" 216/89, que altera o artigo 25 da Lei
n"7 .492, de 16 de junho de 1986 apreciado
cOnclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-Prazo parã apresentação de emendas aos Projetas de DecretO Legislativo
n'" 62 e 64189.

SENADOR JUTAHY MAGA\LHÃES- Críticas ao plano de _estabilização ec.onônflca do Governo Fernando
Collor.

• SENADORPOMPEUDESOUSARealízação da convenção dos partidos da
Frente Popular Brasl1ia.
1.2..5 - Leitura de Projetas
- Projeto de Resolução n~ 25/90, de
autoria da Comissão Diretora, que dispõe
sobre o registro de freqüéncia .dos· servidores do Senado Federal, e dá outras providências.
__ ~Projeto d_e L:ido DF o" 38190, apreSentado por sugestão do DepuütdO Au~usto Carvalho, que dispõe sobre a reali-zaçã"o d_e auditoria-affibi6nta\ no Distrito
Federal nas condições que disciplina.
1.2.6:..:. Comunicação da Presidência
- Prazo para apresentação de ernend'as ao Projeto de Lei do DF nY 38190,
lido anteriormente:.

1.2. 7- Comunicação
-Do Senador Roberto Campos, que
se ausentaJ:#--Cio PaJ? rt9 período de 19
a 23 de junho do corrente mês.

1.3- ORDEM DO DÍA
Projeto de Lei do Senado n'' 23, de
!99--,-Q. de _a,y_tor@__do _Senador João_Mene-.z_es:- que c0mpatibi11za os interesses dos
_t~abalhactores cpm as necessidades das
·empresas em situação dífícÜ.Discussão en--c_err~~-ª ~pós parecer favorável da comissão compete-nte. ficando _a votação adiada

1.2.4.- DiscurSos do Expediente

_~?~. !~rfl?-?S

SENADORLO.URIVAL BAPTISTA

Mensagem n" 182. dt 1989 (n'' 500/SY.
na. origem). relativa~ propthta para que
seJa autOm::ado o Governo do Estado do
--Piauí, em caráter excepcional a emitir,

-Palestra proferida pelo Senado_! Jai:bas
Passarinho, na Escola Superior de Guerra·. sohre a hi!->tOria política brasileira.

reg~"ment~i~·:--:::_~_·__:_

mediante fegistro no B-anco Cent.ril.do.
Brasil, Letras Financeiras do Teso1,m dp
E.stãdo do Piauí (LFTPI). destinadas a
possibilitar a substituição d_e_l 20{LQi'fL
Obrigações do Tesouro daquele Es.tado .
Retirada da pauta pela Presidêncía.
Projeto de Lei do Senado nu 50, de
1990, de autoria do Senador Odacir Soares, que estabeleee novas disposições penais e processuais penais para-·o:rcrllDes
de seqüestro e extorsão mediante seqüestro, e dá outras providências~ Discussã()
encerrada após parecer favorável da co!IlÍSsão competente, ficando a votação
adiada nos termos regimentais.
Projeto de R~olução n·• 23, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitit e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
cujos recursos, advindos de tal emissão,
serão destinados ao giro de 107.862,370
Letras Financeiras daquele Estado. Discussão encerrada, ficando a vot<~ção adiada nos termos regimentais.
Parecer n" 130, de 1990, da Comissão
de Constituição, Justi-ça e Cídadania, concluindo pela restituição ao Poder ExecuCivo da Mensagem n"71, de 1987 (n" 97/87,
na origem), encaminhando ao Senado Federal proposta de reassentamento do exocupante da Reserva Indígena Pimentel
Barbosa. n<;> Estado do Mato Grosso,
através de alienação de terras do do mini o
da União, com área sUperior a TODO hec-_
tare<>. Discussão encerrada, ficando a votaç:.it~ adiada nos termos regimentais.

Projeto de Lei da Câmara n" 55. de
(n' 4.968. 85, n?Casa de origem),
que altew dispositivos da Lei n·• 6.389,

ltJH9
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EXPEDIENTE
CENTIIO GRÁFICO DO SENAOO FEDEIIAI.
DIÃIIIO DO CONGIIEIISO NACIONAl.
lmp,esso sob .a responub•hdolde d• Meu do Senado Federlll

PASSOS PORTO

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINATURAS

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

SemeStral ..... ······················~··...,.·-·········~---.-~---·~ CrS l.twtt,M

Diretor Adjunto

T1ragem: 2.200-exemplares.

de 9 de dezembro de 1976, que fixa as
referências de salários dos empregados do
Grupo-Processamento de Dados. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
nos termos regimentais.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSÉ FOGAÇA -Cem

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Seilador Alberto Hoffmann,
pronunciado na sessão de 18-5-90.

3- ATOS DA COMISSÃO DIRElU~~

- N•' 9 e 10/90

dias do Governo Collor.
SENADOR MAURO BENEVIDES
-Demissão de funcionários públicos federais. Extinção do Instituto Nacional do
Livro -- INL.
1..3.2- Designação da Ordem do Día
da próxima sessão

Ata da
4~

77~

4- ATOSDOPRESIDENTE
- N• 109 e 110/90 ·

6 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL
-Edital de convocação da Assembléia
Geral, Extraordinária a realizar-se no dia
2:8 de junho de 1990.
7 - COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
- Edital de convocação para reunião
·a realizar-se no dia 19 de junho, terçafeira, às Phoras.

8- MESA DIRETORA

5- CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
{COnvênio)

.

9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO-DE COMfSSÓES PERMANENTES

Sessão, em 18 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Francisco Rollemberg

ÀSI4HORASE30MINUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho -João Lobo- Chagas
Rodriguês - Marcondes Gadelha - João
Lyra - Lourival Bapti:-;ta - Jutahy Magalhães - João Calmon - Afonso Arinos Severo _Gomes- Pompeu Sousa- Meira
Filho- Wilson Martins -Leite Chaves Affonso Cãrilai-go - Jorge Bornhausen Dirceu Carneiro- José Fogaça.

-ae

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicianlõs nossos
trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É l_ido <! seguinte

EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N• 200, DE 1990
Da Comissão de ConstitUição, Justiça
e Cidadania, sobre a consulta do Sr. Pre-sidéite dO Senado Federãi,_Senador Nelson Carneiro a Um de que proceda à anáM
Use do processo de votação ocorrido sobre
o Projeto de Lei de Conversão n~ 37, de
1990, originário da Medida Provisória n9
184, de 4 de maio de 1990.
Relator: Senador Francisco RoUemberg
Cabe a esta Comissão, por imperativo regimental, manifestar-se sobre o recurso interposto pelo Senador Mário Maia, à decisão

da Presidência do Senado que permitiu computar-se o voto do Senador Marco Maciel,
no processo de verificação de votação quando
da deliberação sobre o P!ojeto de Lei de Conversão n~ 37, de 1990, ocorrido em sessão
conjunta realizada no dia 6 de junho do correl;lte ano.
Examinadas exaustivamente as notas ta-·
quigráficas, foi possível constatar a correção
com que se houve a Presidência naquela
oportunidade.
Com efeito, a Presidência acertadamente,
com fulcro no art. 293, indso VII, do Regimento Interno do Senado, acolheu o voto
do Senador Marco Maciel antes de encerrar
o processo de vo(ação e declarar o seu resultado,-não se configurando, destar'te, a hipótese prevista no inciso X do mesmo artigo,
levantada pelo recorrente.
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Diante do exposto, não vemos como dar
acolhida ao recurso interposto pelo ilustre
Senador Mário Maia.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Francisco Rollemberg, Relator- João Lobo
- João Menezes- Mário Maia, (Abstenção)
- João Calmou - Chagas Rodrigues, ( con •
trário)- Severo Gomes-- Mansueto de La..
vor (contra) - Francisco Rollemberg- Me i ..
ra Filho -, Jutahy Magalhães, (contra) Aureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício qu~ será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte.:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Of. n" 45/90/CCJ
Brasllia,--15 dé-flillho de 1990.
Senhor Piesidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que e·sta Comissão aprovou parecer do Sr.
Senador Francisco Rollemberg, sobre a consulta feita através do Of. CN191, de 11-6-90,
no qual essa Presidência computoU o votO
do Senador Marco Maciel no processo de votação do ProjcúO de Lei de Convers-ão no 37,
de 1990, originário da Medida ProvisÓria ti"
184/90, a reunlão'realizada no dia 13-6-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
--Senador Cid Sabóia de Cárvillho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunic~ a9 ~PJe;nário _que
a Comissão Diretora aprovou, em reuhião
de 13 do corrente, os Requerimentos n~s 115,
126, 137, 141, 145 e 146, de !990, dos Senadores. Jamil Haddad, 1utahy Magalhã~s,
Mauro Borges, Mata-Machado _e Maurício
Corrêa, de informações soll.ciiadãs ã Minis'Íra ·
da Economia, Fazenda e Planejamento, ao
Tribunal de Contas da União, ao Ministro
do Exército e ao Ministro da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotou-se hoje o prazo previsto nO ·art.
91, § 4~, do Regimento Interno, sem- que tenha sido interposto recurso no· sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei
do Senado n~ 216, de 1989, de autoria d_o
Senador Mauro Borges, que altera o art. 25
da Lei n'-' 7.492, de 16 de junho de 1986.
Aprovado em apreciação _conclusiva pela
Comissão de ConStituição, Ju-stiÇa e Cidadania, a Presidência, atendendo ao disposto no
§ 6~ do referido artigo, despachará a matéria
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu d.-Sousa)
-Na sessão ordinária de sexta-feira passada
foram encaminhadas à publicação os Pare~
ceres o~ 194 e 195, de 1990, da Comissão
de Assuntos Econômicos, que concluem favoravelrnente aos Projetos de Decreto Legislativo n"g 62 e 64, de 1989, respectivamente.

As matérias ficar~o sobre a mesa, d_urante
5 .sessões . .ordinárías, para recebimento de
emendas, nos ~os do disposto no art. 277
do Regimento Interno.
Õ SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador LouM

rival Bapti5ta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenaM
dores·, tive a satisfação de receber de um ami·
go, estagiário da Escola Superior de Guerra,
uma cópia da palestra que o eminente. SerraM
dor Jarbas Passarinh_o proferiu naquela Casa
de Altos Estudos, 1?~- último dia 13, I;J.a quaJ
expôs, corii a sui reconhecida competência,
aspectos que nos convém conhecer e registrar, corno verd"l.deira aula a respeito dos partidos políticos, de sua evo~ução (f.té os tempos
atuais.
-DesejO recordar tóPicos essenciais da palestra do Senador Jarbas Passarinho, iniciada
coma observação de que ''não se pode discorrer sobre partidos políticos sem que nos refiM
ramos ã configuração triangui3.f do poder:
Parlamento, Governo e Povo.
E o que são essas instituiçóes chamadaS
"partidos políticos", indaga o eminente Senador? Rememora definição de Benjamin
Constant, de 1816, na qual define ".Um partido político com uma reunião de home_ns que
professam a mesma doutrina polítiCa".
O Senador Jarbas Passarinho historiou o
surgimento dos partidos, ressaltando- que na
sociedade moderna, de massas, todo governo
é sempre governo de partido, não importa
a-natureza do regime; se autocrático, se democrático.
Aborda aspectos relativos à dífeiença entre
·dirigentes pártidários e militares, quando diz
que "não se pode comparar um· militari.te de
parüdo totalitário,- como ·a fascista e· o Comunista, com o militante dos partidos burgueses
democráticos''.
Mais adiante, esmiuça, com propriedade,
o que vêm a ser partidos de massa e partidos
de quadros, afirmando que "a diferença des·
ses partidos não está na quantidade de seus
adepto·s, mas·nasua qUalidade, e arrola, mes-mo entre os pattídos fascistas e os burgueses,
as pessoas notáveis, os técnicos ,e os ·abasta·
dos, que constituem os trés grupos de pessoas
que os integram.
Cita o Senador Jarba~ Passarinho; quando
aborda a import_âqcia da retórica partidária,
a frase célebre de Abraham Lincoln - "Go·
vemo do povo, pelo povo e para o povo",
para citar afirffiações- de Duverger de que
isto é uma balela: ''Nunca se viu, nunca se
verá"- escr.eve Duverger- ''um povo go·
v~mar-se a si mesmo. Todo governo é oligár·
quico, comportando neceSsariamente o do·
mfnio de um grande número, por um peque·
[]0 1 ' .
t
o=
_
Adi.ante, o eminente Senador-Jafbas Passa~
rínho analisa:, com o seu conhecimento de
muitos anos na vida pública e no trato com
a política, os regimes de partido único, afir~
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mando que "se há os que se rebelam contra
o regime de partidos, há os que defendem
o.de partido único. Os. que professam ideolo·
gias tvtalitárias". E afirma: "'O nazismo, o
fascismo, no passado, e o comunismo, no presente, onde é governo, são exemplo desses
regimes".
O senador paraense ilustra a sua palestra
abordando o Estudo do Caso Brasileiro sobre
a nossa história mais recente~ a partir da Re. volução de 30, que trouxe a grande reforrna
política: o voto secreto, reformulação do sistema eleitoral, justiça eleitoraJ, havendo, pela primeira vez, uma referência legal aos partidos. Nesse capítulo, o Senador Jarbas Passarinho aprofunda a análise dos partidos políticos brasileiros desde aquela época aos tempos de hoje, percorrendo, também, a seguir,
"os principais partidos políticos e seus pro·
gramas". Neste particular, ainda uma vez,
classifica-os entre os partidos de massa e os
partidos de quadros, enquanto que os demais
pouco significam do ponto de vista doutri·
nária. A divisão nítida observada pelo Senador Jarbas Passarinho está, justamente, no
tratam~nto que os programas dispensam à
propriedade privada, ã iniciativa individual,
aoestatismo, ao papel do capital estrangeiro,
nele incluído o das multinacionais ou trãrtSnacióTiãiS.
-~-'------~
Finaliza o Senador Jarbas Passarinho sua
brilhante palestra na Escola Superior de
Guerra fazendo comparação entre a frase secular de Benjamin Constant, que mencionei
no principio, e a lição que nos é dada por
Hans Kelsen, segundo a qual "com efeito,
é uma ilusão ou hipocrisia sustentar que a
democracia é possível sem partidos políticos.
Ele é, necessariamente e· inevitavelmente,
um Estado de partidos".

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. Ex~
um aparte?

O SR. LOURJVAl. BAPTISTA -Com
muito prazer, nobre Senador Jarbas Passa·
rinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Para agr3decer
a V. Ex~ o registro que está fazendo com
resumo da palestra, seguida de debate, que
tive na semana passada com o quadro de estagiários da Escola Superior de Guerra. E
quando, há poucos dias, discutíamos aqui a
possibilidade de dar_ um registro, ainda que
provisório, ao Partido Verde, o eminente Senador pelo Rio de Janeiro, Senador Afonso
Arinos, mostrou vontade de fazer uma palestra, eu entendo como tal, no Plenário do Senado, a este respeito. S. Ex' é_ ':'-!II homem
que tem todas as qualificações em çrudição,
pela cultura que_tem para tratar de um problema dessa natureza. Acho que seria interes·
sante que nós discutíssemos a matéria, porque uma visão particular minha, inclusive esta debatida na Escola Superior de Guerra,
pode ter aspectos limitados da minha interpretação. Eu me lembro, por exemplo, que
em relação ao Partido a que V. Ex• pertence
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e o Partido Libertador, num debate que tive
com o_ Senador José Fogaça e com o Deputado Alvaro V alie, foi feita uma pergunta:
qual era a diferença entre _o Partido Liberal
e o Partido da Frente Liberal. Então, o Deputado Álvaro Valie, para surpresa minha, porque é um homem muito polido, e a pergunta
foi feita a ele, respondeu dizendo que a diferença era o "f', de fisiologia, do PFL. Veja
V. Ex~ que uma colocação dessa natureza é
contundente, mas, ao mesmo tempo, minha
apreciação pode ter sido até um pouco radicalizada, quando digo que, à exceção dos partidos de massa, os outros, de modo geral, os
nossos partidos de quadros não têm uma caracterização perfeita do militante com a aceitação do programa. Para ser registrado é preciso qu.!! ele, ao assinar a ficha, declare que
aceita o programa e o estatuto. Mas, muitas
vezes, o militante nem -lê o Programa. De
modo que, daí a expressão que usei e a que
V. Ex~ se refere, neste momento, para honra
minha, ao fazer a citação da minha palesti-a,
com a definição de Benjamin Constant, ainda
no século XIX, quando ele dizlã. que Opartído
é uma insfítuição permanente, que reúrie pessoas com o mesmo pensamento doutrinário.
Estamos vendo aqui, inclusive nesse quadro
recente, o desmoronamento do PMDB, por
exemplo, que não se trata disso, que os homens, às vezes, estão, na maioria d()s casos,
reunidos por circunstãnciãs especiaiS-e i:ião
pelo mesmo pensamento doutrinário, oU,
ainda menos, pelo mesmo pensamento ideo·
lógico. De modo que aguardo a sábia liçâo
que nos será dada pelo Senador Afonso Arinos, para tentar debater o problema em profundidade, e agradeço a V. Ex~ por haver
tomado a iniciativa de fazer esse comentário"
a respeito da minha presença na Escola Superior de Guerra.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agra·
deço a V. Ex~ o aparte, que muito enriquece
o meu pronunciamento. Quero dizer a V.
Ext que tive a sorte de ter uma pessoa muito
lig~da a mim que assistiu à sua palestra, e
depois telefonou-me, p3ra saber da minha
amizade com V. Ex\ indagando se eu me
dava muito com o Senador Jarbas Passarinho;
eu respondi: é meu grande amigo, ao quê
a pessoa disse: ele fez uma palestra que foi
uma beleza! Vocé quer recebê-la? Eu lhe disse quero. E ele, imediatamente, mais rápído
do que imediatamente, mandou-me a cópia.
E achei por bem trazer ao conhecimento des·
ta Casa a palestra que o eminente Senador
Jarbas Passarinho fez na Escola Superior de
Gúerra. E não vou revelar o nome do amigo
que me deu o telefonema, por uma questão
de reserva. Eminente Senador Jarbas Passarinho, foi com muita satiSfãção que fiz este
pronunciamento na tarde ~e hoje, e peço ao
Sr. Presidente que, devido ao alto valor e
conteúdo da palestra proferida por S. Ex•,
seja ela incluída na oração que acabo de fazer.
Era o que tinha a dizer, Sr.. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOUR/VAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:
'4
PARTIDOS POLÍTICOS
Jarbas Passarinho
1. Não se pode discorrer sobre partidos
políticos sem qUe nos refiramos à configuração triangular do poder: Parlamento, Governo e Povo. Cámo sustenta Karl Loewenstein:
"Esses tiês detentores do poder não
seriam mais que um mecanismo morto
e um aparelho estatal inócuo, se não eStivessem iinpulsiollados por aquelas instituições-que constituem as forças incentivadoras da vida política, em uma democracia: os partidos políticos."
2. Que são essas in-stituições, chamadas
partidos políticos?
Entremos no terreno aborrecido das definições. Em 1816, Benjamim Constant escrevia
que:
"Um partido político é uma reunião
de homens que professam a mesma doutrina política."

Loewenstein amplia a definição:
"Partido político é uma associação de
pessoas com as mesmas concepções ideológicas, que se propõem participar do
pOder, ou conquistá-lo, e que para realização desse objetivo possui uma organizáÇão permanente."
As duas definições estão separadas de um
século e meio. Uma se refere à doutrina e
a outra ã ideologia. Duverger, em sua obra
clássica "Os partidos Políticos" menospreza
a influênciadas_doutrinas__sobie_as_es.truturas
partidárias, mas reconhece que as ideologias,
que tomaram caráter messiânico, marcam
profundamente as estruturas partidárias e os
militantes. O partido fundamentado na doutrina era o Cie natureza liberal. Já a concepção
marxista levo_u ao partido-classe, cujo objetivo é a destruição da burguesia e a edificação
do s_ocialismo. Aínda assim, para o pensador
frã.o-Cês, os partidos se distiriguem muito mais
por sua organização e a natureza desta, do
que propriamente pelo conteúdo doutrinário
ou ideológico. "Um partido - escreve ele
- é Uma comunidade de estrutura particular.
Distinguews_e pela sua anatomia. Aos protozoários das épocas anteriores, sucedeu o partido de organismo complexo e diferenciado
do séçulo XX."
-Por enci~anto, isso nos basta, para a nossa
conversa. Antes, vale perquirir:
3. Como surgiram CiSJfartidos?
Na sociedade moderna, de massas, todO
g<?vemo é sempre governo de partido, não
iniporta a natureza do regiln e, se autocrático
ou democrático. Nenhum prescindiu da organização partidária. Mas, para chegarmos ã
sociedade moderna, viemos da antigüidade.
A rigor, os partidos políticos, como instrumentos para a conquista ou a manutenção
do poder, só aparecem quando a comunidade,
se desenvolve, se sofistica. Enquanto o voto,
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por exemplo, era privilégio de uns poucos,
no período do sufrágio restrito, não eXistiram
os partidos, senão os clubes, as facções, as
sociedades de pensamento, associações de
âmbito limitado, orbitando em torno de um
líder, em geral por motivações localistas. Há
uma nítida relação _causal entre os partidos
políticos e a integração da massa de eleitores,
que só surge quando se amplia o direito do
voto, no sufrágio universal. Isso data de 100
ou no máximo 150 anos, apenas.
Como se deu essa evolução?
A polis grega foi o primeiro regime qUeinventou literalmente a forma de governo
constitucional, como democracia plenamente
estruturada. A ekklesia, entre os gregos, consistiu na democracia direta, que durou 200
anos. Trata-se de assembléias ou comitês,
que se reuniam "'para levar a cabo a função
de tomar a decisão politica e o controle políti·
co". Não havia distinção efetiva entre os poderes. Só poderia funcionar em sociedades
primárias, simples, em economia baseada na
escravidão. LoeWenstein salienta que, não
obstante haverem as cidades-estado gregas
nos deixado admiráveis marcos culturais e
científicos, terão sido desastradas ·politicamente. Ele exemplifica: "Expulsaram Temfstocles, que os havia salvado do imperialismo
persa; desterraram Aristides, desde então
símbolo da honestidade~ fizeram Sócrates beber a cicuta; e se deixaram seduzir por Cleon,
que desde então é o protótipo dos demagogos" ...
Na medida em que o sufrágio se ampliava,·
e as assembléiaS cresCiam na sua -índependência e desenvolviam maior soma de fun·'
ções, mais os seus membros sentiam a necessidade de se agruparem para defender interesses ou causas comuns. Surgem inicialmen·
te Os ""grupOs parlamentares". Característicos são os· bretões, na Revolução- Francesa,
na Convenção. Alugaram, em Versalhes,uma sala de café, onde se reuniam regular·
mente. Nascia o "clube bretão". O embrião
de um partido político nasce, pois, numa sala
de café. Sentindo identidade com deputados
de outras regiões, os bretões unem-se a eles
e constituem um pólo diferenciado que vai
tomar identidade própria, quando a Assembléia se muda para Paris. Da sala de ca"fé
passam para o refeitório de um convento de
religiosos dominicanos (jacobinos), de o11de_
surge o "Clube dos Jacobinos··. Começa, aí,
a influir i doutrina. Mais tarde, na Assembléia, aparecem os girodinos, que sentavam."
se ã esquerda, de onde se origina a classifi-""
cação atual, vaga, de esquerdismo.
Posteriormente, na França como na Alemanha, multiplicaram-se os ''clubes", já então sob denominação de esquerda e_ direita
e suas variantes. Então. já há uma tintura
ideológica, porque a motivação para os agrupamentos eram as idéias e não mais os interesses localistas, ainda que pouco precisas.
Nem todos os grupos ou clubes, porém-,
congregavam-se a partir de idéias, mas de
interesses. Alguns até escuses. Havia os que
funcionavam como um sindicato, com os
olhos postos na reeleição. Pior: na Inglaterra
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admite-se que a corrupção foí impbrtã.nte na
organiZação de grupos parlamentares. Os ministros, para se garantirem cómoda maioria
no Parlamento, compravam· os votos dos representantes. Essa seria a origem do atual
wbip, que tem gabinete próprio, como o-vi
no Senado americano. Seus predecessores teriam sido oficializados, na própria sede da
Câmara dos Comuns, como "secretários políticos da tesouraria". O deputado votava e
passava na tesouraria ... Hoje, o whip é o
encarregado de convocar e estimular os deputados para irem votar nas comissões como
no plenário.
Os comitês eleitorais já são uma conseqüência da ampliação do sufrágio, especialmente quando-se torna universal. Respondem à necessidade de preparar os eleitores,
orientá-los e <Í.liciá-los para uma candidatura
partidária. Os comitês já fazem parte da organização partidária. Na Améríca, a: partir do
Ptesidente Jackson, crescem na medida em
que se passou a adotar o "sistema de despojos", que garante ao partido vencedor nas
eleições a distribuição dos cargos públicos.
Aí está o que Duverger chama de origem
exterior dos partidos. Além dos grupos, clubes, sociedades de pensamento, jornais, originam os partidos as Igrejas e os sindicatos;
em especial. Estes últimos são responsáveis
pela vitalização do Labour Party, n~ Inglaterra, e dos partidos Socialistas, na Europa
em geral. Da influência' ·da Igreja Católica
se originaram os partidos Democratas Cristãos.
Os partidos não se originam apeÕas de fontes externas. Os movimentos de resistências,
por exemplo, durante a 2• Guerra Mundial,
com o fim da guerra passaram da clandestinidade para a vida ostensiva, sob a forma
de partidos. Assim os democratas-cristã_os e
os comunistas. Fonte interna, também, podf:
co·nsiderar-se quando o partido nasce no Par,.
lamento, de grupos parlamentares, que normalmente figuram nos órgãos dirigentes do
partido.
4. Dirigentes paiiidários e militantes
Não se pode comparar um militante de partido totalitário, como o fascista e e comunísta, com o militante dos partidos burgueses
democráticos. Estes são em geral pessoas que
só se motivam, para a vida partidária, nos
momentos de eleição, de luta pelo poder,
ou de crise. Os outros, esses são messiânicos,
catequistas, praticamente fanatizados. Os
primeiros assinam ficha de adesão, pagam
regularmente ou não súa contribuição mensal, e se dão por quites com- o Partido. Os
militantes de natureza totalitária dedicam-se
full time ao partido, às suas tarefas, dia após
dia, muitas vezes correndo risco de vida.
Quanto aos dirigentes.' rico com a observação de Maurice Duverger: "A direção partidária tem o duplo caráter de uma aparência
democrática e de uma realidade oligárquica".
O füherer, no nazismo, o duce no fascismo,
os secretários-gerais do PC, -fiOs-paitidCiS aUtoritários, com a sua tese de ''centralismo
democráticO", são fáceis exenif)los em favor
da tese. Nos partidos burgueses, converva-

dores ou liberais, há uma autocracia dirigente
disfarçada. Os métodos de elc;;ger QS dirigentes nãO são autenticamente democráticos, especialmente nos escalões mais aJtosda Iiierarquia partidária._ F~ncionam a cooptação, a
indicãça.O de cima para baixo. As decisões,
essas então são tomadas em grupos fechados
e r~stritos.
Enquanto os dirigentes tendem a eternizar-se na direção, os adeptos dividem-se entre membros e simpatizantes. Os_ membros
do partido, que ·nele estão registrados, distinguem-se entre si. Uns são militantes, que dão
vida ao partido; outros são passivos, reservando-se para as campanhas eleitorais, quando dão sua contribuição. Finalmente os simpatizantes têm atuação ainda mais discreta,
quase comparável a dos eleitores não registrados. Isso faz com que os partidos tenham
milhões de votos, em eleições, e elejam seus
dirigentes Com os vOtos apenas de uma cúpula
partidária, no caso brasileiro o Diret6rio Nacional, ãté bem pouco tempo atrás constitufdo de 51 militantes. número elevado recen~
temente para pouco mais do dobro.
Enlie n6s, para ter-se uma idéia da oligarquia nos partidos, basta examinar o número
de votos obtidos em eleições recentes pelos
principais partidos e comparar com o número
de votos para eleger os diretórios municipais,
estaduais e nacionaJ.
5. Partidos de massa e partidos ~- quadros.
.
. .
A diferença desses partidos não está na
q~anUdade de seus adeptos, mas na sua qualidade. Os partidos burgueses, conservadores,
e mesmo os partidos fascistas são e foram
de quadros. Isto é, constituíam-se com três
grUpos de pessoas: 1) as notáveis, que têm
grande-empatia popular e são necessárias_ para obter os votos nas eleições; 2) os técnicos
em comunicação de_massas, que se encarregam das campanhas e da propaganda; e 3)
os abastados, de o~de _provêm os fundos, para
financiamento das atividades partidárias. Já
os· partidos de massa aparecem no momento
em.que se amplia o sufrágio eleitoral, com
sUa universalização. Ent!~ o povo, o chamado ''po_V"ãO" a participar da escolha dos dirigentes nacionais. E é nesse povo que os partidos, especialmente os de esquerda, vão se
arrimar, não apenas na busca dos votos, como
na contribuição financeira. Nessas condições,
qs _p~rtidOs -de quadros acabam comprometendo-se com os abastados, que lhes dão os
meios materiais. NãO'ãc_!edito em ajuda desíilteressada; súlãO Cõino exceção._ Em alguns
casos, as doações têm por finalidade fortalecer partidos que defendem causas (a iniciativa privada, por exemplo), rnas a verdade
é que em grandefreqüéncia a doação estabelece um vfnculo que obriga o partido e seus
eleitos a certos compromissos. Os partidos
de massa, como· os comunistas, não são totalmente livres de:~sa influência, mas dela podem desvincular-se se ch.egarem ao poder.
É o caso dos "empresários progressistas",
que contribuem com o PC na esperança de
serem poupados,_ mais tarde, o que é uma
ilusão, como· a história tem provado.
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6, Onde entra a retófica
Abraham Lincoln tornou célebre a expressão: "Governo do povo, pelo povo e para
o povo". Pode chocar as pessoas, masDuver·
ger afirma que isso é uma balela. "Nunca
se viu, nunca se verá - escreve ele - um
povo governar-se a si mesmo. Todo governo
é oligárquico;comportando necessariamente
o __domínio de um grande número, por um
pequeno". Prevendo a reação _dos que se
acostumaram a louvar, retoricarnente a frase
famosa, o pensador francês chama em seu
socorro ninguém menos que Rousseau, em
cujo Contrato Social há esta contundente
afirmação: "A tomar--O termo no rigor da
acepção, jamais exitiu urna verdadeira demo-__
cracia e jamais existirá. É contra a _ordem
natural das coisas .que o grande número go·
veme e que o pequeno seja governado". (Livro II, cap. IV).
Ao desenvolyer sua tese, o filósofo francês
argumenta que todo governo supõe uma au~
toridade coatora, uma minoria que pode até
ser a elite do povo, mas não a massa popular,
impondo o respeito pela lei e a ordem, contra
a tendência anárquica da massa. ''A vontade
de um povo - sustenta ele - é profundamente anárquica; o põvo aspira a fazer tudo
o que lhe apraz. Governo e coerção-sãoinse~
paráveis. Um povo não se coage a si mesmo,
é coagido; não se governa, é governado_'~, _
Es~e tipo de raciocínio reforça a tese de
que, se o regime de partidos é marcado por
erros, pior seria o regiine sem eles. Por outro
lado, como poderiam os·candidatos apresentar-se ao eleitorado? Em listas avulsas? Nada
sugere que os regimes sem partidos seja melhor. No passado, tivemos a ditadura Vargas,
no Brasil, e no presente a do General Pinochet, no Chile, ambas sem a existência legal
de partidos políticos. Basta comparar com
as vicissitudes de uma democracia representativa e concluir de que lado está a vantagem.
De fato, uma ditadura de partido único, de
natureza popular, com todos os seus graves
inconvenientes, está mais perto da democracia representativa de regime pluralista partidário, do que as ditaduras sem partido, civil
ou militar.
7. Regimes de partido único
Se há os que se rebelam contra o regime
de partidos, há os que defendem o de partido
único. São os que professam ideologias totalitárias. O nazismo, o fa~cismo, no passado,
e o comunismo, no presente, onde é governo,
são exemplos desses regimes. Apesar da variante do eurocomunismo dizer-se favorável
ao pluripartidarismo, seria uma incoerência
e uma violência contra os postulados marxistas admitir partidos de oposição e, muito
especialmente, partidos. da burguesia que,
pcir definição, já não existiria como classe.
A grande invenção da ditadura contemporânea é precisamente o partido, como braço
político, peça central do exercício do poder
e até mesmo privilégio. Leia-se o artigo 126,
da Constituição da URSS, de 1936:
"Art. 126- Os cidã:dãos mais ativos
e mais corrscientes da classe operária e
das outras camadas de trabalhadores
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unem-se ao p~ido Comutlista da União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que é a vanguarda dos trabalhadores,
na sua luta pelo desenvolvimento e fortalecimento do regime socialista, e que re-

presenta o núcleo dirigente de todas as
organizações de trabalhadores, tanto sociais quanto do Estado."

Como se vê, há um nítido elitismo, traduzido pela expressão "os cidadãos mais ativos
e mais conscientes". S6 a eles está reservado
o reino do poder, pois até hoje não há mais
de 3% da população soviética com o privilégio de ,pertencer ao PCUS. Isso explica as
denúncias de Djilas Milovan (A Nova Classe)
e de Solzhenitsyn (Pavilhão de Cancerosos).
L.embre-se que o astronauta Gagarin, por sua
proeza fazendo o primeiro vôo orbital, ganhou a carteirinha do partido.,. Embora se
rotulem democratas, concedençlo à importância da idéia-força que é a democracia, esses regimes, mais que autorifarTos são totalitários, diferença que é conveniente não perder d_e vista.

8.

Estudo do caso bra,siteiro

Com a Revolução de 30 veio a grande reforma política: o_ voto secreto, reformulação
do sistema eleitoral, justiça eleitoral. Pela
primeira vez, há uma referência legal aos partidos. No Código Eleitoral, de fevereiro de
1932, o art. 99 descrevia o que eram partidos
políticos (os que haviam adquirido personalidade jurídica, mediante inscrição de acordo
com o Código Civil, e as associações de classe, legalmente constituídas}. Uns e outros deviam comunicar aos tribunais próprios "a sua
constituição, denominação, orientação política" etc. etc.
Duas particularidades a considerar: 1) as
associações de classe eram igualadas aos partidos; e 2) requeria-se apenas que o partídO
definisse a sua <{orientação política". Não se
falava em programa, doutrina, estatutos. As
associações de classe, no caso, lembram as
fontes externas de geração partidária. Os partidos tinham apenas expressão local, geográfica: PRP, PRM e assim por diante. Todos
eram confinados à área das províncias, o que
de certo modo marcava um retrocesso, dado
que no império eram de abrangência nacional
os partidos, ainda que na verdade não passassem de facções.
A Constituição de 34 manteve os Partidos
estaduais e consolidou a Justiça Eleitoral,
além de confirmar o sistema proporcional nas
eleições, agora com voto secreto. A representação classista (havia os deputados do povo
e os da classe ... ) parece uma conb-es"sâo ao
--- ----fascismo, vitorios-o na época.
Antes da Constituinte de 45, a regra eram
os Partidos de natureza.estadual. As exceçóes
eram o Partido Comunista, fundado em 1922,
mas cujo registro fora negado, e a Aliança
Integralista Brasileira, que seria dissolvida,
com os demais; pelo Decreto-Lei no 37 de
2- de dezembro de 1937, após o golpe que
edificou o Estado Novo. O integralismo, iDobastante certas diferenças, seguia o figurino
fascista de Mussolini. SeU effibrião está na-

"Sociedade de Estudos Políticos", fundada
pelo escritor Plínio Salgado, em 1932, na cidade de São Paulo, mas só_ em abril do ano
seguinte faria sua aparição oficial.
De 1945, ano da queda da ditadura Vargas,
até 1965, quando o Presidente Castello Branco dissolve.u os Partidos políticos fazendo
substituí-los pelo bipartidarismo, tivemos 13
legendas partidárias. No entender de Ruy
Santos ("O Poder Legislativo", Senado-1972) eram na verdade-ape-nas dois: o go~
vemista e o oposicionista. Creio a simplificação exagerada, mas a verdade é_que muitos
desses Partidos eram apenas filiais de outros,
como escreve o político baiano. Algumas legendas foram criadas p~ra proporcionar conchavos eleitorais. Só Partidos Trabalhistas
havia vários: Partido Trabalhista Brasileiro
(PTH), partido Trabalhista Nacional (PTN),
Partido Republicano Trabalhista (PRT), Partido Social Trabalhista (PST) e Movimento
Trabalhista Renovador (MTR).
O Partido Social Democrático (PSD) e o
PTB, orbitavam em torno da popularidade
de Getúlio Vargas. A União Democrática
Brasileira (UDN) era o grande Partido de
oposição a Vargas. Com o PSD, o maior de
todos, e o PTB, constituía o grupo de legendas mais importantes. O Partido Comunista
do Brasil (PCB) concorreu âs eleições, com
resultado expressivo no Rio e em São Paulo,
especialmente, mas durou apenas dois anos
na legalidade, tendo seu registro cassado ern
46 e _seus depl:!ta4os perderam o mandato.
Voltou à clandestinidade. O populismo era
representado princiR~lmente pel9 Partido
Social Progrbssista(PSP), criado sob os auspí·
cios da figura do governador de São Paulo.
Dr. Adhemar de Barros. Partido representativo do socialismo democrático era o PSB·
Partido S_ocialista Brasileiro, que dispunha
de excelente cabeça, mas não tinha corpo.
Seu embrião fora a Esquerda Democrática,
que se desvinculou da UDN. O Partido Libertador, cuja figura tutelar era Raul Pilla, batia·
se pelo parlamentarismo. Os integralistas voltavam à cena, através do Partido de Represe_I_ltaç~o Popular (PRP), ainda tendo em Plínio Salgado a sua maioi expressão.
Dada a proliferação das legendas, foi inevitável a constituição de alianças interpartidárias, ou colígações para fins e!eitõriüs.
eleitor votava (e provavelmente isso ain·
da é verdade) inspirado nos homens e não
nos programas partidários. O rurícola na feliz
sentença de Afonso Arinos, .. ainda confia
mais na açáo dos chefes próximos do que
na promessa dos oradores distantes". E o
efeito do patriarcalismo do interior. Nas cidades, o povo vota fascinado pelo carisma ou
confiante nas lideranças respeitadas, sem in·
dagar seus pensamentos ou filiação doutrinária, e muitõ menos a legenda pela qual
concorrem.
A experiência do bipartidarismo durou vá·
rios anos~ entre os governos Castelo Branco,
que o_ instituiu, e J~ão Figueiredo, quando
se deu a reformulação partidária, com a extin·
ção conseqüente da Arena e do MDB, surgindo o PDS, o PMDB e o PP (Partido Popular),
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mais importantes, além dO PTB, PDT e O
PT, três variantes de trabalhistas. O bipartidarismo só conseguiu manter-se devido a circunstâncias especiais, ligadas à conjuritura
política, e ao fato de prevalecerem as sublegendas, invenção uruguaia, na qual nos inspi·
ramos. Com as sublegendas conseguiu-se a
convivência, em regime de "paz armada",
de adversários tradicionais, no mesmo Partido. No_ caso do PMDB o Partido na verdade
era e continua sendo uma larga frente, uma
aliança de heterogéneos, lembrando o que
se deu com a UDN, que congregava todas
as correntes contrárias do Dr. Getúlio V ar·
gas, nelas incluídos os comunistas e os socialistas, estes sob denominaçãQ de "Esquerda
Democrática" e aqueles infiltrados na legenda, até que se de_u a legalização do PC em
45. A Esquerda Democrática, por seu turno,
fundou o Partido Socialista Brasfleiro (PSB),
ficando a UDN com fisionomia própria e representando, segundo Afonso Arinos, "o liberalismo das classes médias urbanas mais
cultas, o liberalismo burguês. mais político
qu~ social".
A reformulação político-partidária iMpUnha, porém, condições para que um Partido
pudesse conseguir registro definitivo. A
Emenda Constitucional n" 11, de outubro de
1978; que provOcou afeforma política, entre
outras alterações dos dispositivos constitucionais, regulava a vida dos Partidos, sua organizaçáo e funcionamerifo. -A:rgumas exigêridaS,
que podiam inviabilizar a manutenção- de um
Partido, foram inicialmente suspensas e ultimamente abrandadas, pela"Emenda Constitucional n~ 25. Em vez de 5% de votos, do
total nacional, a exigência baixou p8i'a 3%,
e em lugar de 3% dos votos, distribuídos por
nove Estados, passou-se a exigir ape-nas 2%
em cinco Estados. Ademais, o que tem gran·
de significação, deixou de prevalecer a fidelidade partidária.
É dentro desse quandro que, no momento,
há uma corrida perante o Tribunal Supúior
Eleitoral, para registro de inúmeros Partidos
novos. Vale analisar o programa dos principais.
9. Os principais partidos políticos e seus
programas.
Se :!Juisermos fazer uma identificaÇ'ao dos
nossos partidos com as doutrinas _e ideologias
contemporâneas, teremos algumas dificuldades, mas é possível, desde logo, diferenciá-loS
enquanto partidos de massa (PT, PCS, PDT)
e partidos de quadros (PMDB, PDS, PFL~
PL, o próprio PTB ·e paradoxalmente o
PSDB). Os demais- e são nada menos que
16 com_ registro definitivo e quase 30 CõiD
registro pi-ovisório - poucO signTficiiD do
poRto de vista doutrinário, ou são apenas "legéndas de aluguel", além de alguns humorísticos -como o PBM (Partido Brasileiro da.
Mulher), PTS (Partido do Trabalhador Sertanejo), PNA e PNA do B (Partido Nacional
dos Aposentados).
A divisão nítida está no tratamento que
os programas dispensam â propriedade privada, à iniciativa individual, ao estatismo, ao
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papel do capital es.tr~ngeiro, nele_ incluído o
das multinacionais ou transnacionaiS.

O PDS defende a propriedade privada,
desde que 11âo se exerça contra o bem comum. A sua definição é a de Jcão Paulo II:
"Sobre toda propriedade privada pesa uma
hipoteca social".
O PMDB recomenda que a propriedade
privada como a estatal "pautem suas decisões
segundo o interesse público". Por qutro lado,
é contrário "ãs grandes concentrações do po-

der económico privado", Vale dizer que o
PMDB vê com reservas a grande propriedade

privada, mas não explici!a em seu programa
as restrições.
O PDT tenl posição muito restrita em rela~
ção ã propriedade privada. Defende a estati-

zação dos ramos estratégicos da produção
(energia,

~iderurgia,

petróleo, indústria

quf~

mica e farmacêutica, recursos minerais escas~
sos, material bélico, rede de comunicações,
sistema bancário e financeiro, serviçÕs urba·
.nos básicos e comércio exterior). Quanto à
êmpresa privada, apóia as pequenas e médias
empresas, as cooperativas e cria restrições
às.demais. Defende, ainda, a autogestão das
empresas.
Mais restritivo ·ainda que o PDT, é o PT,
que defende a estatização em geral, inclusive
do sistema bancário e financeiro e que prega
um "regime que garanta aos trabalhadores
a direção das deds6es políticas e económi-

cas".

No pólo oposto se situa o PL e, sem maior
diferenciação, a dissidência do PDS, que é
o PFL. Ambos pregam o liberalismo, a livre
economia de mercado, a privatização do Estado em V'ez da estatização dos meios de produção. O PLdeixaclaro, porém, que ao filiar·
se ao liberalismo não significa que pretenda
o retorno puro e simplCs ao "laissez faire".
Outro ponto importante é a propriedade
iural. O PT não aceita reforma, mas fim da
atual estrutura fundiária, com a nacionalização da terra e .sua distribuição aos "semterra". É o que, nas suas arengas de palanque, denomina de reforma agrária radical.
O PDT não fica muito longe~ exceto" na recomendação do cooperativismo e, da empre.<>a
de caráter familiar. O PMDB quer "profunda mudança na política e na estrutura
agrárias, uma produção agrícola voltada para
a satisfação do mercado interno, taxação progressiva e forte sobre as terras improdutivas.
Apóia "inclusive a propriedade coletiva. Já
o PDS não fala em reforma agrária, mas em
política agrária, que impeça a terra usada para especulação ou para propriedade coletiva,
exceto sob fonna cooperativa e excepcional·
mente estatal. Também prega a taxação fortemente produtiva·'sobre a terra ociosa.
Quanto ao papel do capital estrangeiro:
- o PT é totalmente contrário;
.
- o PDT só o aceita exCepcionalmente;
- o PMDB aceita c.om restrições à presepça das multinacionais, que as quer sob
controle rígido;
-o PDS aceita-o como complementO ao
?apel das empresas nacionais, que considera
fundamental;

~ os Partidos Liberais não têm precon.ceiio contra.
Enquanto o PDT se diz um partído socialista, o PSDB filia-se ã corrente dos partidos
sociais-democratas, na verdade um partido
de tendência socialista não-obreiro, mas inte·
lectual. A reação do PSDB, no início do 29
turno das eleiçõe"s presidenciais de 1989, ao
programa mínimo do PT, formulado em 13
pontos, em aliança com o PC do B e com
PCB, fez-se em nome da governabílidade.
"Os 13 pont~?s podem ser um manifesto político,_It!_~ não são um programa viável de governO", salientou o PSDB, ao afirmar que
discorda da "República Sindical" pretendida
pelO PT. An-teS, o discurso do candidato do
PSDB, no Senado Federal, teve OOmo síntese
o "choque capitalista", totalmente conflitan·
te com o socialismo.

- - -

Conclusão

No infcio deste;:: trabalho servimo-nos da
definição de Benjamin Constant, que data
de quase dois séculos. Convém lembrá-lo:
"Um ·partido político--é uma reunião
de homéns que professam a mesma dou."
trina política."

O grande filósofo francês não era contemporâneo de seu tempo, mas do futuro. Como
vimos, os verdadeiros partidos políticos surgi·
ram faz pouco mais de uma centena de anos.
E eu me pergunto, ainda hoje, se mesmo
nas democracias mais estáveis e tradicionais
isso é uma verdade. ,O humor inglês já tirou
partidos dessa falácia.
Quanto a i:J.6s, é Conluni dizer-se e escrever-se que nossos partidos não têm apelo público porque .são faltos de programa. Não
é uma verdade por inteiro. Antes, prefiro
achar que nossos partidos refletem isso sim,
a insuficiência D.otória de nossa cultura política, e da educação cívica do povo. Para concluir, cabe recordar a lição de Hans Kelsen:
"Com efeitO é uma ilusáo ou hipocrisia
sustentar que a democracia. é possível
-sem partidos políticos. Ela é, necessariamente e inevitavelmente, um Estado de
Partidos."
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre. Senador Jutahy Magalhães.
O SR_- JUTAHY M,I.GALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ao longo de mai_s
de duas décadas, reivindicou-se neste País,
com crescente V~emência e intensidade, oretorno ã trãdição republicana de eleição do
Chefe do Estado· pelo sufrágio universal, direto e Secreto dos cidadãos.
Cofistíilliu-; p-Or {gual, generãlizado anseio
a convoeã.Ção de uma Assembléia. Nacional
COnstituinte, a fim de reordenar juridicamente a Nação, retomando-se, desta forma, o
caminho da normalidade democrática.
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Os dois objetivos foram recentemente alcançados, não sem grandes esforços e malgrado os percalços havidos. Entretanto, passados poucos meses da posse do novo Governo, deparamo-nos com um estado de coisas
que recomenda, .!Obretudo, por parte dos
se_gmentos responsáveis pela condução política do País, uma profunda reflexão sobre
os rumos que estamos a perfilhar.
Em março do corrente ano, ao ser transruitida a Chefia do Executivo, padecia a economia nacional de graves e profundos_ males.
A inflação galopanfe, o enorme déficit público, a gigantesca dívida externa, a perversa
distribuição da renda e os pesados encargos
financeiros a onerar o Tesouro a todos preo~
cupava, sendo urgente a solução de tais problemas.
Ademais, ap6s uma década de .estagnação
ecoríõni.ica, impunha-se" buscar uma solução
emergencial para a retomada do processo de
desenvolvimento, única maneira de assegu-rar
uma real melhoria da condição de vida do
nosso povo.
Após tantas frustradas tentativas, elegeuse, mais uma vez, para combater todos estes
males, a alternativa da medida de impacto,
do choque económico, da iniciativa redentora
que, de uma vez por todas, iria sanar a·enfermidade e permitir que o País retomasse o
seu curso de progresso e prosperidade.
Lamentavelmente, reyela-nos a experiência quotidiana que nem- s·empre é possível
adequar a realidade a esquemas teóricos
adredemente concebidos, em especial quando o objetivo último é o de criar uma economia de mercado, livre e competitiva, reservando-se ao Estado um mero papel de sinalizador de metas e prioridades.
Não é meu propósito, nesta sessão, avaliar
os méritos ou defeitos do plano económico
em cürso de execução. Desejo, isto sim, tecer
algumas consideraçáes sobre a importância
do respeito que se há de ter pelas instituições,
livre e soberanamente criadas, bem como pela relevância para o futuro do País da preservação daquilo que os juristas denominam Esfãdo de Direito.
Nos primeiros dias que se seguiram ãs reformas financeiras·, físCãiS e administrátivas,
inúlfieros'foram os que se insurgiram contra
as fOrmulas adotadas. A grande maioria das
críticas partiu dos profissionais do direito,
apontando estes, e com justa razão, incontáveis impropriedades no projeto apresentado à Nação.
O Congresso Nacional resolveu, entretanto, por sua maioria, conced.er um crédito de
confiãnça às novas autoridades e paSsou a
aprovar, sem maiores questíonamentos, a
quase integralidade dos textos remetidos. O
Poder Judiciário, por seu turno, naquele primeiro momento, talvez por excesso de cau~
tela e prudência, decidiU não enfrentar liminarmente o mérito das pretensões que lhe
foram postas.
.A postura então assumida por legisladores
e magistrados, ao que tudo indica, deu às
autoridades executivas a certeza de não exis~
tirem limites à sua ação. As razões e os impe-
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rativos económicos- passaram a imperar soberanamente sobre todo o resto. Pouco a pouco, as falhas e as íncorreções em que incidia
a área fimiilcefra do Governo se agigantavam

em quantidade e qualidade. O número de
pessoas atingidas, de uma forma ou de outra,
pelo arbítrio e pela prepotência Crescia asSustadoramente. Com isto, ampliavam-se, de
forma gradativa, os focos de resistência.
O fenômeno, a princípio oonstãt<ido no plano social, passou a repercutir no meio político, até que as CasaS Legislativas resolveram, pela primeira vez, rejeitar uma medida
governamental.
Entendo necessário, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, analisar, tanto do ponto de vista
conscitucional quanto do pOnt_o de vista político, a :.ítu-ação criada com a reedição -da Me·
dida Provisória n9 185/90, bem como avaliaisuas possíveis conseqüências e_desdobramentos.
No preciso momento em que os meios sindicais, registrando o recrudescimento do sur·
to inflacionário, passaram a teivúldicar areposição de perdas salariais e que os cortes
trabalhistas começaram a deferir tais preten·
sões, ~pressou-se o Governõ--em- editar meelida provisória com o-único--objetivo de outorgar ao Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho poderes para conferir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra sentenças normativas tendo por objeto decisão
de tal ordem (M.P. 185/90).
Segundo alegou à época o Ministro da Justiça, desde 1965 vigorou entre nós, a contento, o princípio que então se pretendia" restabelecer. De fato, a partir daq-uele ano e -até
o advento da Lei n~ 7.788/89, o ordenamento
processual trabalhista sempre contemplou a
faculdade, embora com disciplína por vezes
alterada. Ainda segundo aquela autoridade,
tendo sido _o diploma legal em questão revogado pela Lei no 8.030/90, criou-se "um vazio
legal" incompatível com as exigéncias do momento.
-NeSse ponto, é preciso alertar a Casa, mais
uma vez, para a superfidalídade com que são
examinadas questões jurídicas de alta relevância no âmbito executivo.
Registre-se que o art. 872 da Consolidação
das Leis do Trabalho resultou derrogado, em
parte, pelo art.' 6~ da Lei n" 4.725/65, que
previa:
"Os recursos das decisões proferidas
nos dissídíos coletívos terão efeito rneraM
mente devolutivo."
Esse dispositivo têcve plena vigéncia e eficácia ao longo de mais de 25 anos, conquanto,
como já salientado, ficando as decisões sujeitas a pedido de suspensão da respectiva executoriedade, cabendo a decisão finai ao Tribunal Superior do Trabalho.
Não se diga, portanto,_como quer o ex-Relator-Geral da Constituinte, haver, in casu,
um vazio legal. Cabe aqui reproduzir a lição
do ilustre magistrado e professor Valentin
Carrion:

''Á sentença coletiva é exeqüível a
partir da sua publicação (Lei n~

47.825/65, art. 2~). O recurso tem efeito
só devolutivo e a execução é definitiva,
posto que o provimento do recurso não
importa na restituição das vantagens pagas (art. _6°, § 3?), mas o Presidente do
TST pode dar ao recurso efeito suspensiVo (art.~6~, § 1~). Também o recurso
da União, quanto à parte que exceder
a índice __ fixa~~ pela política salarial do
Governo, será recebido no efeito susM
pensivo-(Lei ri" 5.584770). Está revogado
o art. 873, caput, quando exige o trânsito
em julgado.'' (in Comentários à CLT .1987- Ed. Rev. dos Tribunais- 1~
ed.- pág. 572).
Interpretações ·superficiais de tal ordem
têm levado o Governo a -incidir em patétiCas
incongruências jurídicas, tendo como conseqüência-expor a população ã mais absoluta
insegurança quanto aos seus direitos e deveres.
Uma coisa é afirmar que o efeito suspensivo em-relação a determinado recurso já não
existe; outra bem diferente é dizer que há,
em relação ao assunto, um "vazio legal",
De qualquer sorte, o referido argumento
parece ter sido suscitado apenas para levantar
uma cortina de fumaça ante as verdadeiras
razOes inspiradoras da medida. Vejamos o
que diz o Ministro logo a seguir:
~'No lnomento atual, qualquer senten-

ça normativa em dissfdio cotetivo, criando normas e -cõfldições de trabalho de
natureza pecuniária, poderá ser imposta
coercitivarr:ierite cõnttã. Estados da Federação, Municípios, Autarquias, empresas públicas, fundações e a União Federal, com risco de danos irreparáveis ao
erário público, ante a obrigatoriedade
de seu cumprimento imediato, ainda que
pendente recurso ordinário para o Tribu·
na! Superior do Trabalho. Por outro lado, setore!! da atividade empresarial privada, em dificuldades financeiras, também necessitam de algum.tempo para
promoverem os recur~Os necessários ao
aten-dimento das. condições pecuniárias
que lhes são impostas pelas sentenças
normativas."
O ilustre Deputado, hoje titular da Pasta
que tem por missão primordial velar pela ordem jurfdica (art. 39, I, do Decreto-Lei n"
200/67), parece ter abandonado algumas regras elementares de Direito.
Em primeiro lugar, a sentença normativa
não dá ensejo a "cumprimento imediato",
conforme afirma peremptoriamente S. Ex•
Os trabalhadores beneficiados por decisão de
tai natufeza são, de regra, obrigados a ajuizar
a denominada "ação _de_ cumprimento'' onde
é dado ao réu defender-se alegando as razões
julgadas pertinentes. Este tipo de processo,
a teor do previsto no art. 872, parágrafo úni·
co. da CLT, começa pela ação de conhecimento, ou seja, tem início como qualquer
outra ação ordinária que s6 poderá ser execuM
tada após o trâns.ito em julgado da decisão
definitiva. Normalmente, são anos de liti,;üo
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antes de haver uma satisfação definitiva ·ao-débito.
Acrescente~se a esta dificuldade o fato de
que, em se tratando de execução contra entidade de direito público, ser necessária a expedição de "precatótio", fazendo~se o paga~
menta na ordem cronológica da apresentação
dos pedidos e nos limites das verbas orçamentárias consignadas (art. 100 da CF e 730 do
CPC). Portanto, os infelizes credores da Fazenda Pública não têm, como parece supor
o Ministro, meiOs efícazes para,.. de iritediato,
"coercitivamente" impor ''danos irreparáveis
ao erário".
Em segundo lugar, no tocante às empresas
privadas, acaso impossibilitadas de cumprir
a sentença normativa, socorri: o art. 59 do
Decreto~Lei no 15/66, facultando " ... demonstrar, perante a mesma justiça, a incapacidade econômica ou financeira de atender
ao aumento de despesa decorrente".
Assim sendo, resta inegavelmente patenteado que o único intuito da Medida Provis-óriã n~ 185/90 foí o de possibilitar a procrastinação dos feitos trabalhistas, e isto com manifesto prejuízo, -tanto para o regular desenvolvimento das atividades judíciá"rias como
para a célere realização da justiça no campo
social.
Diriam alguns, tentante refutar a assertiva,
que no texto do aludido diploma existem outras normas além daquela que especificamente faculta a concessão de efeito suspensivo
aos recursos impetrados contra sentenças
normativas. Ocorre que todas as demais referem-se a aspectos processuais e regimentais
do mesmo assunto, instn,J.mentalizando edisciplinando-aspectos correlatas e/ou decorrentes do principal.
__
Esta última constatação é de fundamental
importância no momento em que passamos
a analisar o comportamento presidencial em
face· da posição assumida pelo Parlamento
quando do exame da matéria.
No preciso momento em que o Congresso
Nacional rejeitOu a Medida Provisória n~
185190, por ser consiqerada inoportuna e inconveníente, conforme parecer do Relator,
o Poder Executivo, irresignado com a decisã_o
e julgando-se no direito de contrastá-la, edi-tou nova medida (MP n" 190/90) com o propósito de manter no ordenamento as normas
recém-repudiadas pelo Legislativo.
AlegouMse que o conteúdo normativo do
segundo édito presidencial diferia do primeiro por dois motivos.
Primeiramente, limitava-se a facultar ao
Presidente do TST conceder efeito suspensivo aos recursos impetrados contra sentenças
normativas prola"tadas pelos TRT sem, entreianto, disciplinar aspectos processuais contemplados na medida original. -- Em segundo lugar, modificava a redação
do ari:. 513, alínea 8 da CLT para transformai
o sindicato em substituto Processual dos integrantes da categoria.
Na realidade, um superficial exame dos
textos em questão é o suficiente para revelar
ter o Governo apenas alterado a forma exte-

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

rior do ato sem, contudo, introduzir qualquer

inovação de monta.
Para o propósito ora versado, é irrelevante

saber se algum tecnicismo processual foi omi~
tido no segundo diploma. Releva, isto sim,
saber se as autoridades executivas pretenderam preservar, contra a vontade do Congresso Nacional, um princípio de direito por elas
tido como imprescindível ao sucesso do plano

económic-o.
Quanto â pretendida inovação de atribuirse aos sindicatos a qualidade de ··substituto
processual dos integrantes da categoria", parece-nos que, mais uma vez, a pressa foi ini·
miga da perfeição.
A conseqüência do preceito é o de auto·
rizar às entidades de classe em geral a deman·
darem em juízo direitos alheios (dos integrantes da categoria) sem que o titular originário da pretensão seja consultado ou mesmo
ouvido previamente (art. 6~ do CPC).
Vejamos como define o instituto o Prot.
Waldemar Mariz de Oliveira Júnior:
"O substituto processual assume, sem

dúvida, a posição de parte, no processo,
por força da legitimação extraordinária
que lhe é conferida pela lei" (in Susti·
tuição Processual, Ed. R.T, 1971, pág.
!64).
Devido às características próprias do insti-tuto, notadamente o fato _de a coisa julgada
resultante da decisão judicial atingir tanto o
substituto como o substituído, consoante lição majoritária da doutrina (ob. e aut. cit.
pág. 65 _e_ seguintes), deve o legislador ordinário usar de extrema cautela ao prever esta
possibilidade. É que o titular do direito pode
ver-se-desprovido da pretensão, à sua revelia,
e sem mesmo saber se todos os argumentos
de fato e de direito foram corretamente postulados.
Nestas condições, aquilo que à primeira
vista pode parecer uma conqLJ.ista da classe
trabalhadora, e-m ran.·o ·de uma superficial,
inconseqüente e açodada diséiPlinã- rióiffiãtiva, pode transf&rmar-se em instrumento
aniquilador de legítimos direitos.
Devemos, desde logo, alertar os membros
da Comissão Mista que irá examinar a matéria para a necessidade de um cuidadoso exame, não SÓ da ocorrência dos pressupostos
de relevância e urgênciã - altamente questionáveis na hiPótese - , mas tariibém para
os aspectos constitucionais e de méritO no
particular ora suscitado.
De qualquer sorte, é óbvio que o art. 2~
da Medida Provisória n" 190/90 só foi inserido
no texto com o intuito, já arilplame-nte revelado e reconhecido até mesmo pelas autoridades governamentais em diversos pronunciamentos, de descaracterizar a identidade
entre as duas medidas. Nenhuma relevância
ou urgência haveria em adotar-se semelhante
preceito.
Retornando à questão nuclear, a que realmente interessa para os fins ora analisados,
cumpre-nos avaliar se é lícito-aó POder E"xC~
cutivo recorrer ao instrumento normativo da
medida provisória para manter em vigor, in-

definidamente, norma expressamente repudiada pelo Parlamento.
Neste ponto, parece-nos imprascindível recordar alguns dos postulados básicos acatados pelos constituintes de 1988.
Na esteira da tradição republicana e democrática, instaurada no momento em que as
monarquias ab~olutas foram derrubadas, a
atual Lei Maior fixa como princípio básico
da organização naciOnal a separação dos poderes ou funções do Estado.
~asicamente, cabe ao Executivo velar pela
boa administração do interesse coletivo; ao
Legislativo sobre todos os assuntos de interesse comum, estabelece_ndo regras e normas
de direito- para todos; e ao Judiciário decídir
as pretensões individuais regularmente deduzidas.
Em tal contexto institucional, é de se reputar indébita. qualquer tentativa de usurpação
_
_
de çompeténcia_ pnva!iv_a.
O direito coflstitucional contemporâneo;
ateOdendo às características do momento histórico, vem reconhecendo ao Poder Executivo, em- casáS -excePCionaiS e Pai-a atender
a situações graves e urgentes, a faculdade
de baixar atos normativos com força de lei.
Entretarito, não se tem conhecimento de Cartâ. Magna que faça prescindir de aprovação
legislativa tais diplomas.
No caso brasileiro, por inspiração do modelo adotado na Itália, resol veo..~-se outorgar
ao Chefe da Nação, em casos de excepcional
urgência e relevância, a faculdade de editar
medidas provisórias cuja eficácia caduca ao
fim de trinta dias se não transformadas em
lei pelo Congresso Nacional.
Parece-nos evidente, em última análise,
que a palavra final sobre a conveniência e
a oportunidade da inovação cabe,_ de forma
exclusiva e singular, ao Parlamento. Rejeitada a proposta, não poderá nem deverá ela
subsistir a qualquer título.
As autoridades executivas, entretanto, numa nova demonstração de menosprezo pela
instituição parlamentar, resolveram encampar entendimento diverso. Admitiram ser dado ao Presidente da República, mesmo após
expressa manifestação congressual contrária,
manter indefinidamente_em vigor preceito ou
norma tida por inconveniente pelos representantes do povo. Tal exegese. como é notório,
implica em transferir, de fato, a função legislativa para o Chefe da Nação, quedando o
Parlamento como meta instituição decorativa
no cenário institucional.
O repúdio à prepotente atitude fez-se de
imediato sentir nos meios jurídicos. O próprio Supremo Tribunal Federal, provocado
que foi pelo Prcicurãdor-Geral da República
a proi:iUnciar-se a respeito, concedeu liminar
fulminando de inconstitucionalidade à Medida Provisória n" 190/90.
Sr. Presidente, ,Srs. S-enadores, !J,àO__é a primeiraYez que tão grave violação do equihbrio
en_t_re os Poderes ocorre,
Recordo-me que o chamado "núcleo do
Piano Cruzeiro" foi aprovado pelas Casas Le-
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gislativas, transformando-se na Lei _n~
8.023/90. Passados poucos dias, resolveu o

Chefe da Nação baixar a Medida Provisória
no 180/90 com o único intuito de restaurar
as disposições das Medidas Provisórias nos 172
e 174, revogadas que foram pelo diploma citado. Não fosse isto suficiente, temendo aquilo
que foi qualificado de "ação de minorias inconformadas", houve por bem o Chefe do
Estado adotar a Medida Provisória n? 184/90,
revogando a anterior, a fim de que os Congressistas não se sentissem estimulados a introduzir inovações no plano tido por "amplamente exitoso".
Assim, por duas vezes, num curto lapso
de tempo, pretendeu-se sonegar ao Congresso Nacional a faculdªde de exercer sua legítima função. Tudo isso decorre de uma atitude
prepotente e autoritária que se pretende impor ã Nação.
Entendemos que_ a defesa das instituiçôes
democráticas exige pronta enérgica resposta ante tais atitudes e comportamentos. O
propósito indisfarçável é o de estabelecer-se
um poder inco-ntrastável, incontestável, in~
suscetível de qualquer crítica ou restrição.
Se não reagirmos à altura, repudiando de forma pronta e cabal a investidas de tal natureza,
estaremos a coonestar a prepotência e~ por
essa via, a decretar a sucumbência da democracia em nosso País.
Ademais, aos olhos da população, o Poder
Legislativo quedará desacreditado, pois somente o fisiolOgíSnio Ou a covardia poderão
explicar a omissão ante tão grave afronta.

e

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V.
Ex· um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com
todo o prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro BeneVities - V. Exa, com
o aprumo habitual, faz uma apreciação do
quadro político e legislativo brasileiros, com
realce para essa pletora de Medida Provisórias que o Governo tem remetido à apreciação do Congresso Nacional. Não fora a reação do próprio Congresso, repiesentado praticamente pela rejeição de apoio à última dessas Medidas, e a manifestação do Supremo
Tribunal Federal em relação a Medida provisória 190, aceitando a argüição de inconstitucionalidade, continuarfaÕlos a assistir a esta
sucessão de instrumentos constitucionais, inseridos, portanto, na letra da nova Carta,
que o atual Governo passou a utilizar abusivamente. Mas nós já temos, neste momento,
uma demonstração de que ele cofneça a buscar outro caminho, diante da rea.ção encontrada, tanto por parte do Congresso, quanto
do Poder Judiciário. É que a utilização do
projeto de lei começa, realmente, a estimular
o Governo a assim proceder, permitindo ao
Co_ç~gresso exame em t~mpo mais dilatado
e,_3onseqüentemente, de forma mais aprofundada, àquelas iniC:iativ<U;" emanaóas dO Poder Executivo, Não· tinha mais sentido, dentro dessa sucessão de equívocos, de erros praticados pelo Poder Executivo, que ele bus-
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casse a utilização da Medida Provisória, que
somente na excepcionalidade pretendida pelo Constituinte deveria ser aproveitada como
instrumento de comunicação entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo. A apreciação de V. Ex~ é perfeita e queira Deus que
advertência como a de V. Ex•, manifestações
como a do Poder JudiciáriO e decisões como
a do Congresso possam compelir o Governo
a utilizar exclusivamente aquito que é da tradição do Direito Constitucional- o projeto
de lei - para apreciação pelas duas Casas
do Congresso.
O Sr. Afonso Sancho aparte?

Permite-me um

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- \Jin mi·
nutinho apenas, nobre Senador Afonso Sancho.
Senador Mauro Benevides, V. Ex·, como
sempre, vem abrilhantar o meu pronunciamento com o seu aparte tão judicioso e tão
competente.
Sr. Presidente, Sr5 • Senadores, o Congresso Nacional, no início, sentiu-se na obrigação
de acatar praticamente, na sua totalidade,
o Plano Económico que, sob todas as formas
de_ autoritarismo, foi trazido ao Legislativo
para ser examinado pelas duas Casas do Congresso. Estávamos preocupados em náo alterá-lo, porque se o Plano não desse certo poderia ser considerado certamente, naquele momento, como prova de imaturidade e irresponsabilidade do Congresso Nacional.
Temos aqui, no Brasil, o mau hábito de
considerar crime de lesa-pátria qualquer críticaa um plano que surja com a ídéia de salvação da pátria. E, no caso, isto ocorreu.
Lembro-me, quando conversava com
Companheiros, aqui, do dia exato em que
foi apresei:Jtado o Plano: num momento de
revolta íntima, declarei que este Plano náo
poderia ser intocável, que a obrigação do
Congresso era apresentar sugestões e modificá-lo no que fosse necessário, e até recusá-lo,
.
se foss_e preciso.
Lembro-me bem de que vários Colegas,
vários Companheiros me chamaram a atenção. Disseram-me que eu não deveria, naquele momento, precipitar-me em fazer esse tipo
de advertência Ou levantar dúvidas a respeito
da perfeição daquele projeto.
Mas, desde o início, sem ser versado, sem
ser profissional do assunto, tive minhas dúvidas no que se referia à questão económica;
mas, princip-almente,- tive a certeza de que
as Medidas eram inconstitucionaís, pasSavam
por cima das leis e isso não era possfvel o
Legislativo aceitar. MaS foi aceito. As duas
Casas do Congresso Nacional, por sua maioria, aceitaram as Medidas, principalmente a
Medida Provisória n" 168. Hoje, estamos vendo que elas não deveriam ter sido tocáveis,
porque necessitam de aperfeiçoamento a cada dia. Como disse o nobre Senador Mauro
Benevides, hoje já se pensa um pouco em
projeto de lei.
Sr. Presidente, o que ,.-ejo, o que leiojá que não participo dessas reuniões- é que
o Poder Executivo ainda não perdeu a mania

de fazer negociações·na base de imposições.
Impõe a idéia de que é intocável fazer isso
ou aquilo, no resto ele pode até aceitar conversar, mas nos pontos básicos, não. Está
aí o caso da Lei Salarial, o princípio básico
de todos os sindicatos e assalariados é de reposição dos seUs prejuízos, ve-mos o Governo
imp_gr qlle os prejuízos constantes do PlanQ
Collor não podem ser motivo de discussão.
Não aceitam a reposição salarial àqueles prejuízos causados pelo Plano Collor.
Veja V. Ex' que devemos discutir, estou
preparando um pronunciamento a respeito
dos 100 dias do Governo, mostrando que até
agora ficamos muito presos a esse Plano Collor e nos esquecemos das demais vias de desenvolvimento nacional. O Governo tem um
prazo para estabelecer seu Plano Nacional
de Desenvolvimento, tem um prazo para estabelecer sua política orçamentária e a sociedade não é chamada para discutir esse problema.
Então, este é o problema que existe neste
Gõverno: imposiç6es de vontades. Foi uma
equipe muito nova, muito verde, que chegou
aí, sem ter a experiência daqueles que passaram anos debruçados na Administração Pública no BrasiL Víerarn, no eritanto, com toda
a vontade de acertar, pessoas capazes, na
grande maioria, mas sem o conhecimento necessário, não apenas das leis, mas também
do dia-a-dia da nossa vida. Por isso, têm cometido tantos equívocos, e o País marcha,
infelizmente, para mais um fracasso de um
plano.
Concefto o aparte a V. ~x•, nobre Senador
Afonso s-ancho, com todo o prazer.
- O ~r. Afonst1 Sancho -Senador Jutahy
Magalhães, acompan_hei a sua bela oração
--:-e faço quase minhas as palavras do SenaM
dor Mauro Benevides :--pela reconstituição
que V. Ex~ fez- que eu já pensava ser um
estudo sobre os cem dias de gc.verno - e
como sou chegado a números, entendo, mesmo como Vice-Líder do Governo, que 60%
do que V, Er. disse, aí, é muito razoável,
é muitojusto, tirando esses adjetivos de autoritarismo e outros que V. Ex~ costuma utilizar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Nobre
Senador, permite-me interromper, para mostrar a V. Ex• uma diferença: o Senador Jarbas
Passarinho, como eu, que fui também do Partido, reconhecíamos o momento autoritário
que havia. V. E~ não reconhece que este
Governo está cometendo atas de pleno autoritãrismo e dentro de uma Constituiçáo nova,
feita por nós mesmos, com o juramento prestado pelo Presidente, no dia em que assumiu,
de respeitá-la. E, no mesmo dia, Sua Excelência cometeu um ato petjúrio: feriu a Constituição. Nem V. Ex•, com toda sua inteligéncia, pode negar que há manifestações flagrantes de autoritarismo por parte deste Governo.

O Sr. Afonso Sancho - Discordo. Isto é
questão de pensamento. Talvez V. Ex• e eu,

Junho de 1990

ambos mais ou menos da f!Iesma idade, estejamos pensando de maneira diferente. DiScordo desse autoritarismo e de que o Presidente tenha ferido a Constituição. _Se Sua
Excelência tiver ferido a Constituição, endos$3IDOs esse ferimento feito, porque as medidas foram aprovadas .como exceção. Quero
discordar do meu estimado amigo Mauro Benevides, sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, na liminar, porque ainda não
foi julgado o mérito. Não sabemos o que vem
no mérito.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Fiz esse
pronunciamento justamente baseado na possibilidade de ainda termos que examinar essa
medida,

O Sr. Afonso Sancho- O Governo parou
de editar medidas. Fez isto porque não havia
mais necessidade, pois se houver, ninguém
tenha dúvida de que este Governo tem convfcção do que faz. Se essa convicção é certíssima, não sei, mas sei que ele tem convicção;
não é um Governo fraco, como tivemos no
passado, mas um Governo que sabe o que
quer, faz e manda para o Congresso, e cabe
ao Congresso endossar ou não. O fato de
o Congresso endossar demonstra que não feriu a ConstituiÇão, porque tião é possível que
a maioria do Congresso -deste mesmo Congresso que fez. a. Constituição - vá feri-la!
De forma, Sena-dor Jutahy Magalhães, que
concordo com 60% do que V. Ex' disse.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Isso já
é maioria!

O Sr. Afonso Sancho- E espero que, com
relação aos restantes 40%, vagarosamente,
V. Ex~ vá entendendo e modificando, dentro
~o seu espírito patriótico, dentro do seu espínto de homem sério, dentro do seu espírito
de muita criatividade,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
tem razão quando diz que o plano foi enviado
para o Congresso, que o aprovou por maioria. Isto, infelizmente, ocorreu! E digo, enfaticamente, que isto, infelizmente, ocorreu!
Porque nós- como V. Ex~ tambêm declarou
- fizemos uma Constituição, e somos leva·
dos a desrespeitá-la. E digo nós, mas não
me incluo entre aqueles que votaram a favor.
Inclusive, tive a oportunidade de, no Congresso - está lá nos Anais -manifestar-me
de forma bem clara a respeito do procedimento de natureza jurídica, na parte do Governo, e o meu combate a estas medidas pelo
seu aspecto jurídico.
Mas, quando V. Ex~ diz que no passado
o Governo era fraco, deixo para aqueles que
defendiam o Governo José Samey - ao qual
eu combatia também - fazerem aqui a sua
de~esa. Não me compete fazer esta defesa,
de1xo-a para aqueles que hoje são aliados
do Governo Collor e estão aí dando a base
de sustentação ao Governo Collor. São aqueles mesmos que, quando vejo o Congresso
cheio, em dia de ,;votação, eu digo "está perdido", o Governo ganhou, porque eles vêm
aqui em massa para votar.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1990

O Sr. Afonso Sancho- E patriotismo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas só
não têffi o patriotismo de comparecer às reuniões normais, não têm o patriotismo de com-

parecer no nosso dia-a-dia do processo legislativo. Eles têm o patriotismo de vir aqui
apertar o botão sem saber nem o que _estão
votando, porque não discutiram a questão,
não acompanharam os debates, não leram
a respeito dessa questão, E, no entanto, vêm
atender ao chamamento patriótico do Gover·
no, para· que-estejam aqui presentes, porque
sempre, veja V. Ex• a coincidência, não sei
se o jornal de V. Ex• transcreve, mas todos
os jornais antes dessas votações dizem que
o Governo está pronto para atender às reivindicações e fazer as nomeações nos Estados.
O Sr. Afonso Sancho - Lá, nós não transcrevemos, nós publicamos. Agora, quero demonstrar esse patriotismo, extensivo a V.
Ex', que fiquei deveras entusiasmado quando
vi V. Ext votando na apreciação da Medida
Provisória n9 168.

O SR. JUl"AilY MAGALHÃES Na 168?!

Eu?!

O Sr. João Lobo - S. Ex• votou contra.
O Sr. Afonso Sancho favorl

V. Ex' votou a

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Na 168?!
·
-

Eu?!

O Sr. Afonso Sancho - V. Ex~ votou a
favor da 168. Então, aquilo ali foflltria demonstração de patriotismo, pciiqUe aquela
medida era a "espinha dorsal" do Plano. Se
ela fosse derrubada ... O Senador Mauro Benevides votou também.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
está totalmente equivocadO. A votação da
168 foi na Câmara, não veiO para o Senado.
O Sr. Afonso Sancho- Não. Ela oc-orreu·
na Câmara e no Senado.
O Sr. Mauro Benevides o Senado._

Ela veio para

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. EX'
tem razão. A 168 foi aprovada na Câmara
e no Senado. Agora, estou-me lembrando
do histórico' daquela sessão. A Câmara aprovou a Medida Provisória n~ 168, -e as lideranças do PMDB e do PSDB, para fazerem
com que houvesse ainda um mínimo de possibilídade de entendimento a respeito de certas
emendas, de certos destaques, solicitaram
aos Senftdores dos seus partidos votassem a
favor da 168, para possibilitar essas emendas.
E, no entanto, a Liderança do Governo radicalizou a sua posição e não aceitou: "Nós
somos vitoriosos, nós temos a maioria, não
aceitamos mais conversa". E não aceitaram
mais entendimento nenhum a respeito disso.
Então, V. Ex~ tem razão; eu- estava aqui
sem me lembrar bem como é que tinha ocor~
rido a sessão: eu votei a favor, atendendo
a esta determinação da Liderança do meu
Partido, dentro do princípio que é defendido

pelo Senador Jarbas Passarinho, que devemos ter um pensamento unitário dentro do
Pai:tido. E no PSDB, por felicidade, isso tem
ocorrido. E veja V. Ex·- que, quando a Liderança fala em nome do Partido, todos os seus
componentes votam de acordo com a Liderança, o que infelizmente não ocorre em todos os partidos ...
Mas V. Ex~ tem razão, votei a favor da
Medida n9 168.
O Sr. Afonso Sancho- Por patriotismo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não foi
por patriotismo, foi Por um problema regimental e dentro da possibilidade de um errtendimento.
V. Ex~ pode até fazer o julgamento: o Se.úador Jutahy Magalhães votou a favor da Medida n~ 168. Mas veja V. Ex~ que as razões
são bem diferentes, os motivos são bem diferentes. Nunca, Sr. Senador, nunca precisei
de Governo nenhum, nem daqueles que
apoiei. Se V. Ex• for piocurar na área federal,
verá que nesses cargos chamados importantes
da área_ federal, não há ninguém indicado
por mim; em governo flenhum! Nunca-baseei
meu apoio ou minha discordância de acordo
com o atendimento ou não de reivindicações.
Então, veja .V. Ex•, Sr. S"eni:idor Afonso
Sancho, que estamos em posições completamente divergentes e votamos uma vez de formã. igual, em outras também devemos ter votado, porque a idéia era Võtar, nesse caso,
de acordo com as possibilidades de melhorar
o projeto, o que infelizmente não ocorreu.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
EX" um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com
todo o prazer, Senador.
O Sr. Jarbas PaSsarinho - Tenho visto
a atuação permanente de V. Ex~ aqui, na
Casa, tratando qesta matéria que interessa
a todos nós e até mesmo, como diss_e o Senador Afori_Só Sãitcho, por pãtriotismo, muitos
tomaram posições que não eram absolutamente afins com o seu pensamento, mas, a
partir d~ ~omento em que acharam que deveriam Cfar aquele crédito, deram-no. Mas
gostaria de salientar, neste aparte a V. Ex•,
duas coisas: uma, como estamos, aqui, nuin
túmulo, neste Senado da República - não
~~i se, na a·ahia, V. Ex~ consegue ver publicado o que discursa aqui - nem lá! - está
dizendo V. Ex~ - , aqui, não sai uma linha;
a não ser pela· divulgação ·do Senado, com
profissional competente, é que sai a notícia
em A Voz do Brasil; no resto, não temos
uma informação. Tem V. Ex• percutido, aqui,
temas da maior importância, que têm sido
discutidos. Procuro, no dia seguinte, para ver
qual a posição" que tomamos e nem a de V.
Ex•, quanto mais a dos outros que passaram
apenas como aparteantes. Esta é a primeira
observação que faço. Lembro-me dos tempos
em que chegamos aqui, a safra de 1974, depois a outra, quando o Senado debatia e era
realmente um tambor de ressonância, porque
isso era, imediatarn,ente, objeto de notícias.

-Terça-feira 19 3171

Vemos, aqui, os profiSsionais compdentes
da Imprensa, sempre presentes; eles devem
estar fazendo o s-eu trabalho, mas lá, na hora
da redação, provavelmente, deve ser considerado, como diriam os advogados, despiciendo, palavra à qual tenho horror. Lembro-me
de um grande brasileiro, que foi Abgar Renault, que tinha horror a algumas palavras
-e· ele era bom professor de Português, inclusive - e, um dia, um jornalista insistiu
muito em lhe pedir uma entrevista; ele disse:
"Senta aí, meu filho; eu não queria dar entrevista, mas senta! Diz, aí, que tenho horror
a despiciendo, outrosssim - e acrescentou
umas outras .

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E, na
política, fatos sup.:rvenientes. (Risos.)
O Sr. Jarbas Passarinho - Outro ponto
que daria margem a analisannos, e acho que
devemos fazé-lo, é marcar, nesta cronologia,
os cem dias. Sem fazer trocadilho, cem dias
sem solução. Cem com "c" e sem com "s".

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. EX'
não perde a oportunidade de fazer uma frase.
O Sr. Jarbas Passarinho- Ontem, ã.inda
eu lia, e peço ao meu querido amigo Senador
Afonso Sancho, com a responsabilidade que
tem aqui de Vice-Líder do Governo, que tambl!m s.e detenha no que eu li, uns artigos na
Folha de S. Paulo e no Jornal do Brasil e
tive uma oportunidade proporcionada pelo
Senador João Lyra, com vários Seriadores,
os Senadores Afonso Sancho, João Calmon,
João Lobo, estivemos juntos em um jantar
- aliás eu não jantei, saí antes, porque já
eram onze e vinte da noite e ainda não tinham
servido o jantar- e conversei com o jovem
Dr, Antônio Kandir, .Secretário de Política
Econômica, e, no dia anterior, o Jornal do
Brasil tinha publicado algo que me preocupou muito, mostrando que, de todo aquele
conjunto de cruzados novos que tinham sido
bloqueados, que correspondiam a 105 bilhões
de dólares, restavam bloqueados apenas o
correspondente a um terço. Ora, se esse programa, o Plano Cotlor, como surgiu, diferenciava-se fundamentalmente dos outros, pela
liquidez, chamei até de seca e não de enxugamento da liquidez, esse aspecto era de extrema importância, fazia parte daquela espinha
dorsal a que se referiu o Senador Afonso
Sancho; se, -nessa altura, dois terços. desses
cento e cinco bilhões de dólares voltaram a
moeda circulante, então a liquidez está comprometida. Isso é analisado no editorial da
Folha de S. Paulo. Depois, se analisa também
o processo da inflação, a retomada da inflação. Teria sido muito melhor que O"Governo
se tivesse fixado no seu primeiro objetivo,
quando disse que, dentro de cem dias, reduziria a inflação a 10%, mas preferiu dar aquele tiro certeiro para falar em inflação zero.
E, quando a inflação-não é zero, e o over
já começa a ser cotado a 9 e 10% ao mês,
a preocupação nossa aumenta com isso. Por
patriotismo, até por egoísmo, gostaria de ver
o plano bem sucedido, porque, como classe
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média, Já fui atingido e já fui sacr.íficado,
e o seu malogro significará o sacrillcJO ~qtal.
De modo que V. Ex• •. que está prometendo
uma análise disso, para exatamente corres-

ponder aos cem dias,, deve fazê-lo, apesar
do túmulo a que me referi, que é o silêncio

que temos aqui no Senado. Isso me.le~bra
Agripino Grieco, quando dizia que o gênio
de Camões foi-amortalhado na língua portu. guesa, porque ela não é ouvida nem lida lá
fora. E, aqui, o gênio de V. Ex• está sendo
amortalhado no túmulo do Senado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•,
aí, já está fazendo ironia, porque cha'!lar de
gênio o que aqui digo de maneira tão s1mples
e tão informal, já posso até considerar uma
ironia, embora saiba que não' é a intenção
de V. Ex'
Mas, Senador Jarbas Passarinho, V. Ex~
fala em três aspectos: primeiro, o do túmulo,
e isso é realidade. Conversando com os jornalistas que fazem a cobertura aqui do Senado,
como V. EX" também abordou, sei que as
matérias são feitas, mas não são aceitas pelos
editorialistas, pelos chefes de redação; por, que não consideram importante o que aqui
é dito. :é. despiciendo, como V. E~· falou.
Mas, quando V. Ex• fala da conversa que
teve-com--o Dr. António Kandir, a respeito
da liquidez, a preocupação que V. Ex• levou
até ele, a publicação do editorial da Folha
de S. Paulo e, em segundo, V. Ex~ parece
que informou numa sessão anterior, ele h~ via
tirado essa preocupação- de V. Ex•, que tsso
não existia, não correspondia a uma realidade.
O Sr. Jarbas Passarinho - Perdão! Ele
disse que era próximo disso.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Próximo. Mas veja V. Ex• que, pelo Relatório do
Banco Central ...,... não o tenho aqui, mas,
possivelmente, V. Ex~ também o terá lido
- é verdade.
O Sr. Jarbas Passarinho :......=. Os artigos a
que me referi tém como respalde,> o Banco
Central. O Banco Central fala em um terço.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Relatório demonstra a realiàaâ~. Veja V. Ex• como estão levando informações - não quero
usar a expressão falsas informações - equivocadas ao Presidente da República, porque
Sua Excelência faz essas manifestações c!e público. Quando o Presidente declarou em entrevista coletiva que as cadernetas de poupança estava'\n tendo aumentos de depósitos
e do número de cadernetas, é porque alguém
- informou-lhe iSSo.
O Sr. Mansueto de Lavor - Concede-me
V. EX" um aparte, nobre Senador Jutahy Ma·
galhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A realidade é completamente outra, aí estão os dados__do próprio Baneo Central, mostrand_? o
déficit na caderneta de poupança, na aphcação em l??upança, em relaç~o. ao mé~ 'anterior. A reação-agora nestes ulttmQS dtas, Sr.

Senador, é pela razão de se_ qu_erer também
levar uma falsa informação ao público de que
a caderneta de poupança está dando m~is
do que a inflação. Está-se tentando vender
iSso, e caro, ao p~blico, através de campanhas
de publicidade caríssimas. :é. uma inverdade
_Q_ que se está fazendo. É uma inverdade e
estão querendo vender isso ao público.
O Sr. Mansueto de Lavor V. E-r um aparte?

Permite-me

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-O-Senador Jarbas Passarinho fala também na inflação. Este é outi"o dado eri-ado que levam ao
Presidente, porque -outro dia tive opo~u
nidade de dizer- faz-se tudo com estatísttca:
jogam-se q~ números para lá e para cá e sempre se dá um jeitO.
O Goveino declarou a inflação de zero por
cento; depois, a inflação de 3 e pouco P?r
cento; depois, de 5 e pouco por cento; depo1s,
de 7 e pouco por cento - portanto, ascendente dentro do pensamento do Governo.
Agor;, faz-se uma campanha oposta: a inflação não está ascendente, mas descendente;
já se aceita a inflação da FIPE, a inflação
do DIEESE, de 40 e tantos e de 20 e tantos
por cento nos meses anteriores e, agora, estamos chegando a 8%.
Veja V. Ex~ como se engana o públi~o!
E é por isso que, mesmo sabendo que a I~
prensa não publica uma linha sequer daqUI,
vou fazer a minha análise dos cem dias que -deveria ser feita por gente mais cãpaz,
a fazer um pronuncíamento cOm dados estatísticos, com levantamentos da realidade do
Governo e fazer uma análise daquilo que é
feito, e um debate no Senado para que se
tenha uma idéia do que representaram os 100
primeiros-dias desse_Governo. Isso que deve~
mos fazer, e muitas vezes temos feito aqui.
São vários os. Srs. Senadores que debatem
assuntos do maior interesse nacional, dos novos fatos do nosso dia-a-dia da política naCional, da política administrativa. No entanto,
nada sai _t:iUb!icado. Muitas-vezes defendemos
aciul. a-idorosamente, em companhia dos jornalistas, a liberdade de imprensa, o que é
um dever de todos nós. Mas, quantos são
os jornais que protbem que saia o nome de
alguém, de algum político nos seus jornais?
Que liberdade é essa?
O sR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Senador, soHcito a V: EX" conclua
o seu pronunciamento, pois o seu tempo está
ultrapassado em 27 minutos._
O SR. JUTAY MAGALHÃES- Não houve, portanto, liquidez no meu tempo, houve
inflação, Sr. Presidente.
, Mas, gostaria apenas de pedir a V. Ex~
permissão pa:ra aceita-r o aparte do Senador
-Mansueto de Lavor, que já o havia pedido
há mais tempo, para depois concluir.
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, antes
de pedir o aparte, tive a cautela de olhar
para a Mesa e não havia, ainda, o sinal, o
fatal pisCa-pisca vermelho, dizendo que o
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tempo de V. Ex~ está esgotado. De modo
que, realmente, temos de ser breves par~
obedecer a Mesa. Mas V. Ex• fala em hqutde:Z, que-éU.ifta-aas-palaVi"as-da moda e, segundo entendo, é a oferta e circulação da
m(ieda e um dado apenas para demonstrar
que o-GoveinO-ilão" se calça em estatística~
ou seja, para dizer uma palavr~ atual! está
'"chUtando'', "chutando" quer d1zer amscando .
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Está
"chutando"', porque o Tafarel tem a obrigação de não deixar a bola passar ...

O Sr. Mansueto de Lavor - Mas "chutando" mal, porque não faz gol. O pior é
chutar mal. Mas, quando estiveram na Co-missão de Assuntos Econômicos, dois eminentes e iluminados membros da equipe econômica do Governo, o Sr. Ibrahi(ll Eris e
o Sr. Antônio Kandir, já citado pelo Senador
Jarbas Passarinho, levantamo_s uma questão
simples, já que eles consideram que o limite
da liquidez, a oferta ideal de moedas era d~
17% do PIB, não devia ultrapassar este limite.
Perguntamos: Quanto é·o PIB? Não souberam responder.
Tínhamos em mãos três números sobre o
PIB: um de 148 bilhões de dólares; outro,
falando em 340, 35Q bilhões de dólares; e
outro, falando em 450 bilhões de dólares.
E o Sr. Ibrahim E ris disse que tinha vergonha
de acrescentar mais um. Os últimos d,ados
que temos já calculam o PIB- há essas divergências- em até 480 a SOO bilhões de dólares. Como calcular 17% de números tão díspares, tão distantes uns dos outros? Eles não
souberam responder. Então, há um exercício
.de adivinhação em saber até quando, qual
o limite da liquidez ideal, porque quando dizem "o PIB" não sabem dizer o que é. ASsim
como isso, é a questão da poupança também.
Eles não controlam, não estão sabendo
qual é, realmente, a situação d~ poupança
no País. Nem no que toca à aphcação, nem
a saques, nem coisa nenhUma. Está incontrolável. O Banco Central não tem dados confiá·
veis sobre isso. E para não falar em o_utras
coisas, citemOs o corte aleatório dos servidores públicos. Qual é o critérío? Há um
critério objetivo, claro, transparente? Não!
É à vontade do príncipe. O príncipe quer;
então, dêgolem-se 360 mil servidores públicos. Estou sabendo que, por terríveis pressões políticas, o Governo vai ceder. ~stou
temendo que não corte nem os maraJás e
nem os fantasmas. Tudo bem, é possíve I que
nem isso ocorra, porqf.IÇ está adiando, adiando, etc. Mas esse corte do funcionalismo público é um absurdo, é uma contradição, é
um desrespeito aos direitos da pessoa,. direitos assegurados_ na Constituição aos servidores. A Nação precisaria saber todos os objetivosdo Plano, feito por uma equipe de iluminados que se consideravam infalíveis, naque-
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!e momento em que dizia: oU Vota iio Plano

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma-

ou não se está a favor do Brasil. E, aí, V.
Er lembrou muito bem que, no momento

galhães, o Sr. Po.mpeu de Sousa, 31' Secre-

em que o projeto de conversão em lei, do
Deputado Osmundo Rebouças, foi derrotado
na Câmara, subiu ao Senado a_medida provisória -e, naquele momento, foi terrível para
nós, terrível - porque o que vários companheiros diziam, inclusive as Lideranças, é
que, ou se votava aquela medida, ou teríamos
o caos, o absurdo. Eu não quero dizer que
fiz mais certo do que os _outros, mas fui um
dos oito Senadores que votaram contra a me-

dida provisória, achando que se_ ela fosse derovemo desceria do seu pedestal, do se_u_ trono

de "D_eus_do Olimpo", para vir como pessoa
humana, como pessoa falível, como alguém
que quer cooperação, que quer entender-se
com o Congresso Nacional. Eu queria estar
aqui, Senador, batendo no peito e dizendo:
mea culpa, errei, fui contra o País, fui um
impatriota, fui tudo assim. Queria que o Plano estivesse dando certo, todo o País estivesse
nos trilhos, que a inflação tivesse acabado,
a economia saneada, que os dados econômicos fossem confiáveis, porque nunca o foram e, agora, estão sendo piores do que antes. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. Mas
o Senado tem um papel ainda, Senador, o
C.ongresso tem um grande papel. E nós não
podemos abdicar disso, e esse é o sentido
do pronunciamento de V. EX", pelo que o
parabenizo. Muito obrigado!

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu que
agradeço a V. EX", nobre Senador Mansueto
de Lavor, encerrando os apa-rtes a este pronunciamento, que enriqueceram em muito
o que aqui foi dito. Acredito que V. Ex' é
que tinha razão, quando votou contra a medida provisória. Nós forilos cOnvocados, realmente, como V. EX" disse, porque, se nós
não déssemos número para a votação, nós
irfamos criar um caos, af sim, um buraco negro neste País. Mas, atendendo às Lideranças, que também agiram patrioticamente,
pensando no bem púhlico e, principalmente,
na expectativa de possíveis entendimentos
que ainda estavam se desenvolvendo naquele
momento. Votamos- aí, digo eu agora equivocadamente, porque serve para explorações desse tipo, como a que foi feita hoje.
Isso setve de exemplo.
Vou seguir esses exemplos, aprender essas
lições; e, no nosso dia-a-dia, estamos aprendendo cada vez mais alguma coisa. E esta
foi Inais uma lição que aprendi.
Ao concluir, é nlCu piOj)õsito", ao discorrer
sobre tão lamentável episódio, alertar os
membros das Casas Legislativas para a irri(ieriosa necessidade de enfrentarmos os fatos
de forma altiva e soberana, adotando um
comportamento que dignífique a instituição
e demonstre à população brasileira que o
Congresso Nacional é o verdadeiro sustentáculo da democracia, do estado de direito
e da liberdade.
Era o que tinha a dizer, Sr.· Presidente.
(Muito bem!)

tário, deixa a cadeira da presidência que
é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg.
O SR. PRESlDENTE (Francisco Rollemberg)- Concedo a palavra aq nobre Senador
Pompeu de Sousa.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, procurarei fazer um pronunciamento rápido e espero que de pouca duração
~mbém nos apartes, de vez que, não tendo
o brilhantismo do nobre Senador Jutahy Magalhães, S. Ex~ é quem costuma provocar um
festival de apartes. Pelo menos é o que pretendo. Aliás, costumo dizer isso sempre que
assumo essa tribuna, essa Bancada, e acaba
não acontecendo, às vezes um pouco por culpa minha, mas muito também por culpa dos
aparteantes_, que são muito generosos com
este Senador.
O propósito da minha vinda hoje a esta
tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
comunicar ao Plenário que ontem foram realizadas nesta cidade de Brasília, nesta Capital
da República, convenções simultâneas, em
que sete partidos da chamada esquerda mas de tal maneira já se tumultuaram essas
denominações de esquerda e direita, que eu
diria sete partidos populares e progressistas
-que se entenderam e formaram uma coligação ã que deram o nome, a meu ver muito
adequado, de Frente Popular Brasília.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que riós quere~os, r~lmente, é defender o povo; portanto, atuar popularmente
em defesa .do povo, contra o populismo, isto
é, contra aquela forma até hoje eu não encontrei adjetivO mais-adequado....:..... a forma mais
velhaca de tr?ir o povo, que é o populismo,
e que consiste substanciahnente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em ser supostamente
generoso com o povo- à custa, geralmente,
do Erário público, freqüentemente das terras
públicas, das benesses que o Poder Público
põe nas mãos dos que, neste País, exercem
o poder sem controle, sem limites para "dar",
"doar" ao pobre povo migalhas de direitos
que el_e conquistaria se tivesse aprendido a
conquistá-los, e assim credenciarem-se para
um mito, que nasceu com o pai desse mito
no País, que se chamou Getúlio Domelles
Vargas, isto é, o mito do "pai dos pobres".
Sempre dissemos, naquela altura, e continuamos a repetir hoje: e "mãe_dos ricos".
Na verdade, propagam, mantêm e procuram eternizar o equívoco de um povo a quem
se negou uma educação, através de uma educação deseducadora, a quem se negou a consciência crítica que gera a consciência política,
que gera a politização, a quem se negou, portanto, o atributo fundamental da vida cívica
qUe é a consciência dos direitos do cidadão
e, portanto, a consciência da cidadania. Ao
se negar isto atribuiu-se ao Poder, concen- ·
trado no Governo, nesse Governo ultra-con-
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c_entradíssimo que temos no nosso presidencialismo imperial -nesSe poder que, repito
sempre, é o poder do conglomerado do poder
económico com õ poder político, no qual o
poder político é apenas o braço executório
do poder econômico -atribuiu-se, repito
eu, ao Poder todos os poderes; inclusive o
poder de, de ~ez cm quando, atender a uma
angustiosa situação do povo quando o povo
já começa a chegar a um estado de desespero,
doando, como uma benesse, como um favor
extremo, uma migalha do direito que ele conguistaria se _tivesse adquirido consciência política para aprender a reivindicar, a lutar e
a conquistar direitos e não receber corrio favores migalhas de direitos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos os
componentes desses sete partidos, dois dos
quais ainda em situação não formalizada juridicamente: o PV e o PEB. O PV - Partido
Verde - teve o seu registro negado, mas
está recorrendo e possui um projeto que, talvez, lhe permita ainda tomar-se um partido
ressurgente, com todo o mérito para tanto,
porque defende uma causa fundamental, não
só deste País mas da humanidade.

E temos um surgente Partido jovilfssimo,
o .EEB - Partido Estudantil Brasileiro que é algo que está em surgimento e que
vejo, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, comespecialíssima ternura, além de entusiasmo,
porque costumo dizer que sou um precursor
da UNE, que sou da UNE antes mesmo de
existir a UNE, quando o que existia era o
Centro Acadêmico Cândido de_ Oliveira, o
CACO, o famoso CACO; e costuriio dizer
que até hoje me considero um mHitante da
UNE, porque é a militância da renovação,
é a militância da verdadeira juventude, não
dessa falsa juventude que está aí nesse Governo, assumindo o poder em nome da velhice,
em nome do que há de mais velho, que _é
a exploração dos mais pobres a setviço dos
mais ticos.
Mas, Sr. Presidente--e S.fs. Senadores, eSies
nossos partidos que compõem, hoje, no Distrito Federal, uma aliança constituída pelo
meu próprio Partido, o PSDB -Partido da
Social Democracia Brasileira, pelo PDTPartido Democrático Trabalhista, pelo PCB
-Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão, pelo PC do B - Partido Comunista
do Brasil, o mais jovem Partido comunista
brasileiro - embora se diga o mais velho,
porque o nome original era Partido Comunista do Brasil, do que depois passou a se
denominar Partido Comunista Brasileiro, e
o mais novo então assumiu o nome do mais
velho (essas coisas são muito Brasil, realmente) -pelo PSB -Partido Socialista Brasileiro, de que eu sou, e muito me orgulho
de sê-lo, um dos fundadores no contexto da
luta pela derrubada do Estado Novo, quando
fundamos, ao lado de imortais figuras como
João Mangabeira, como Hermes Lima, a Es~
querda Democrática, já com o lema de Socia-,
lismo e Liberdade, que depois transformamos em Partido Socialista Brasileiro, no ano
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seguinte, em 1946. E, finalmente, esses dois
partidos a que ,me referi, um, surgente, e
outro, espero que, ressurgente, o PEB -

Partido Estudantil Brasileiro, e oPV-Parti~
do Vecde.
Mas dizia eu, Sr. Presldente, Srs. Senado~
res, que essa aliança, essa Frente Popular
Brasi1ia, adotou uma-chapa conjunta para os
três mandatos majoritáriOs:- o- in&ldato de
Governador foi atribuído, com muita justiçã,

ao nosso companheiro, Senador Maurício
Corrêa, nessa aliança representando o PDT;
o mandato de Vice-Govenlador foi atribuído
ao meu companheiro de Partido e nosso com~
panheiro de Congresso Nacional, o Depu~
tado Geraldo Campos; e o mandato de Sena-

dor foi atribuído a este Senador que agora
fala ao Plenário do Senado Federal.
O Sr. Cbagas Rodrigues- Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador Pompeu de Sousa?

OSR. POMPEU DE SOUSA-Com muito
t~o generosa comigo quanto foi com o nobre Senador Jutahy
Magalhães, de vez que já acendeu o piscapisca mal comecei meu discurso.

prazer, se a Presidência for

O Sr. Cbagas Rodrigues- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, V. Ex• faz rc!ferência à
convenção ontem realizada, pelos Partidos
populares e progressistas. Quero congratular-me com V. Ex• e com essas forças do Distrito Federal.
Realmente, é uma chapa que nos fala de
perto, tendo o eminente Colega, Senador
Maurício Corréa, como candidato ao Governo. e V. Ex• como candidato ao Senado. O
Ilustre Deputado Geraldo Campos é candidato a Vice-Governador .- Estanios, portanto,
satisfeitos, alegres desejamos a vitória desta
chapa, porque ela tem compromissos com o
Distrito Federal, com o progresso, com a democracia e com novas condições de vida e
de trabalho para o nosso povo. Quero, assim,
em nome da Liderança do PSDB, congratular-me com todos os_companheiros. E se V.
Ex~ permite, como uni velho companheiro
que tanto militou aqui, no Distrito Federal,
isso me sensibiliza também profundamente.
É com toda sinceridade que espero que os
Senhores tenham o aP.oio do povo e consigam
vencer este pleito. E desejo nosso que V.
Ex~ continue aqui nesta_ Casa, porque V. Ex'
já está completamente identificado, não só
com as aspirações do povo do Distrito Fede_ral, como também aqui conseguiu granjear
um círculo de amigos que desejam realmente
que V. Ex' continue abrilhantando esta alta
Casa do..Congresso Nacional.

O SR. POMPEU DE SOUSA - O apane
do nobre Senador Chagas Ro-drigues só engrandece o meu discurso, ainda mais porque
S. E-r, eu diria que é até suspeito por elogiar
este Senador, por fazer as referências tão
amáveis a est~ Senador; que é até suspeito,
porque a nossa identificaçáo é tão &randc,
que me obriga a fazer aqui uma revelação.
Este piauiense-candango, tornou-se tão brasiliense como alguns de nós, inclusive eu, que
quando presidia eu no Distrito Federal o nos-

so Partido -de então, o PMÓB, quis lançar-lhe
a candidatura para Senador pelo Distrito Federal, e S. EX" é que quis ser mais um Senador
simpatízante do Distrito Federal, eleito pelo
Piauí, o mesmo Sentimento que faz deste Senador que lhes fala, um Senador pelo Distrito
Federal simparizante do Ceará, ao qual ele
jamais deixará de pertencer também.
Mas, voltando ao tema do nosso pronunciainento; o único motivo de tristeza no nosso
dia de ontem - neste nosso domingo de ontem q-ue-fõí para nós um domingo radioso
de esperança para os verdadeiros democratas
d~sta terra - foi não contar ao nosso lado
cõm. o- PT, o Partido dos Trabalhadores, e
efa essa uma _,grande aspiração nossa, de todos nós. Esse Partido, tão importante para
os destinos deste País, este Partido, tão combativo como militantemente combatente, tão
sadiamente barulhento como freqüentemente bulhento, o que é um sinal da sua própria
juventude e, às vezes, a juventude leva ao
eoiilétimento de imaturidades, embora a juventude tenha todas as justificações. Mas,
dizia eu que esse Partido equivocou-se e, com
isso, vai dividir as esquerdas. O PT, ao dividir
as esquerdas, não dá a nós, os progressistas
- a nós os defensores do povo contra o populismo --a segurança da vitória. Apenas nos
deixa que essã segurança se transforme em
esperança, seja mantida como esperança de
vitóría e como segurança de _que no segundo
turno nos uniremos todos contra o populismo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de falar ligeíramen~e - ~l_!lbora .as luzes
vermelhas da Presidência me- Pisquem inexorável e implacavelmente - da emoção deste
velho combatente das causas populares deste
Pafs, desde o amanhecer até o anoitecer de
ontem, quando percorreu as convenções, não
só a nossa- própria, de que participei, a do
PSDS, mas as convençõe-s dos vários aliados,
dos váriOs -compOnentes -di Ffi-nte Popular
Brasília. E em todas elas eu me senti em
casa;- e até tive a opOrt-unidade de assítialar
isso, ao ViSitar o PCB e o PC do B ....:. que,
na verdade, são irmãos, embora irmãos desavindOs, mas irmãos em todos os sentidos lenibrava da minha remota juventude e,
quando, chegando ao Rio de Janeiro, c_om
15 anos, em 1931, pouco depois, não sei bem
se em 32, 33, mas seguraritente deve ter sido
antes de 34, tomei-me membro da juventude
comunistac, Jililitante da juventude comunista, pela mão de doíS: mestres InesqueCíveis,
dois mestres realmente mestres em todos os
sentidos; mestres pelo valor intelectUal; mestres por todos os valoreshumano_s. Um, o
próprio fundador do PC do B, Astrogildo
Pereira; meu mestre, não apenas em marxismo, mas tãmbém no espírito ~rítico, na visão
crítica da criação literária, aquele mestre
inesqiiedvel que deixou obras magníficas
nesse terreoº'-_E_ a__o_utra, uma mestra também
inesquecível, mestra de humanismo: Nise da
Silveira. Eu diria mais: não é bem de humanismo·-- é de hUmariismo também mas, vamos diz_er, de uma peculiaridade de humanismo que é humariitarismo; embora, tal co-
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mo Abgar Renault, que tinha antipatia por
várias palavras, eu também tenho; e esta é
uma delas. Humanitarismo cheira um pouco
a paternalismo, a favor, a favorecimerito, e
eu sou contra todos os favorecimentos, sou
a (avor l dOS d-ireitos do povo. Mas, essa
mestra inesquecível, aquela psicóloga, aquela
psiquiatra extraordinária Nise da Silveira, e
Astrogildo Pereira for~m meus mestres de
inarxismó, mestres da Vida pública nascente
de~te hoje _velho Senador.
De fonita que, aqui, ontem, no PCB e no
PC do B, me senti em casa e pude contar
para eles, como quem conta a filhos e netos
- como se filhos e netos meus eles fossem
- explicando inclusive nossas divergências
tátiCas e, às vezes, estratégicas, que me levaram, ã certa altura, a me desligar, ainda na
juventude, do Partidão, porque o Partidão
era atacado, então, por uma febre de obreicismo um tanto linear, pela qual mantinha
uma atitude de vigilante suspeição de quem
não fosse filho de operário e operário também; porque, quem não fosse filho de operário e operário também, era um traidor em
potencial, um dia poderia trair. Então, havia
equívocos enormes, e isso me desgostou muito; mas quando me desgostou demais e eu
quis me deslígar, caiu em cima de nós o Estado Novo, e então não me desliguei e fiquei
como um sacerdote défroqué- perdoem-me
a língua colonizada, mas é uma língua mais
civilizada, que recebemos em nossa juventude, do que a língua que, hoje, "americanalhamos" a Língua Portuguesa, pois. asSim,
malhando o vernáculo, é que o imperialismo
cultural, isso atua como ísntrumento do imperialismo económico. Então, como um sacerdote défroqué, aguentei assim todo o Estado
Novo, até o momento da nossa libertação
da ditadura do Estado Novo, quando fundamos a esquerda democrática e criamos a famosa divisa de "socialismo e liberdade".
Eu disse isto nas convenções de todos os
companheiros e, finalmente, pude voltar correndo ã minha própria convenção. quando
já faltavam apenas cinco minutos para o encerramento dos trabalhos. Eu e minha mulher fomos os últimos a votar, porque estávamos percorrendo as outras convenções. E votamos, ao se encerrarem os nossos trabalhos,
tal como Maurício Corrêa, que também ainda
não havia passado em sua própria convenção,
e foi, entáo, correndo ã dele, para poder
igualmente votar. Ao final, fomos todos, os
componentes de todas as sete convenções,
à sede da OAB, para, juntos, selarmos a nossa aliança, essa aliança que nos vai levar ã
vitória. E foi outra emoção enonne pa-ra este
velho Senador, cujo coração tem agüentado
muitas emoções, e espera que continue a
agUentar muitas outras!
O Sr. Mansueto de Lavor - Perinite~me
V. Ex~ um aparte, Senador Pompeu de Sousa'?

O SR. POMPEU DE SOUSA -Sr. Presidente, faço um apelo à generosidade de V.
Ex~, para que eu possa conceder este aparte

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Séção II)

ao-nossCfquerido amigo e companheiro, Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Eu serei brevíssimo.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente, V. Ex' manda, nós obedecemos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Quero congratular-me com V. Ex•, Senadof Pompeu de
Sousa, pela sua escolha, por via democrática,
como Senador dessa Frente Popular Brasília;
e aqui me pede o Senador José Fogaça, para
falarmos também em nome dele, Vice-Líder,
e, logo depois, em nome do PMDB, natural-

mente falará o nosso compartheiro e Senador
Mauro Benevides. Mas quero dizer a V. Ex•
que a escolha não poderia ter sido mais acertada, pelas suas ligações com Brasília, pelas
causas que V. Ex• defende e aqui temos agradável descrição dessa trajetória política de
V. Ex~ Creio também que não poderia ter
sido mais acertada, do ponto de vista da nossa
expectativa. Nós confiamos que povo de Brasília lhe renove o mandato de Senador da
Repúblicã; esta Casa- necessita do seu trabalho, do seu entusiasmo e da sua juventude.
Sucesso Senador.

O SR- POMPEU DE SOUSA---'Muiio obrigado a V. Ex~, nobre Senador Mansueto de
Lavor, que se refere, mais uma vez, à minha
juventude, que todos os meus amigos apregoam, justamente para disfarçar a minha idade provecta; mas eu me esforço para que
isso não seja uma mentira, porque eu não
admito que os meus amigos sejam acusados
de mentirosos.
·
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
EXl' um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA- Com pra·
zer, dou o aparte ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, eu não poderia me escusar
de aparteá-lo, neste instante, já que acompanho, muito de perto, a sua atuação na vida
pública brasileira, e, de forma particular, co·
mo Senador da República. Todos nós nos
habituamos a vê-lo presidir, com aprumo e
equilíbrio insuperáveis, os trabalhos do Senado Federal, a partir das 14 horas e 30 minutos
de cada tarde. Além disso eu, presidindo a
Comissão do Distrito Federal, sou conhecedor da preocupação permanente de V. Ex•
com as questões de Brasília, na área educacional, sobretudo, a sua atuação sobreleva
aos outros setores da adininistração pública.
Professor dos mais distinguidos, ex-titular da
Secretaria de Educação do Distrito Federal,
V. Ex~ tem levado a debate, naquela Comissão Permanente, as questões que mais se vinculam ao désenvolvimento educacional de
Brasília. Mesmo sem ter direito de int~rferir
na política de Brasília;eu me arriscaria a dizer, neste instante, que se o eleitorado brasiliense conduzir V. Ex' a um nova mandato,
nesta Casa do Congresso Nacional, estou ab-

solutamente convicto de que essa decisão será
a mais acertada, e irá lhe permitir dar conti~
nuidade a esse magnífico trabalho· como
membro da Mesa, como Secretário da Mesa,
como Presidente, na eventualidade, de chefia
dos nossos trabalhos, e essa eventualidade,
para alegria nossa, se confirma a cada tarde,
pela sua dedicação e assiduidade aos misteres
da Mesa Diretora. Enfim, V. Ex' é aquele
homem que nos ministra, a cada dia, lições
admiráveis de juventude, de dedicação e de
amor à causa pública. Portapto, o eleitorado
de Brasília fará justiça se conduzir V. Ex'
a mais um mandato de Senador da República.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Nobre Senador ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. POMPEU~DE SOUSA- Concedo
-o aparte a V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Não quero ser
responsável por ultrapassar o tempo, portanto, darei o aparte o mais rápído possível. Mi~
ilha solidariedade e votos de _êxito.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Mas quero
dizer-que esses apartes...
O Sr. João Lobo--Permite~me V. EX' um
aparte? Serei breve, Senador.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Vou ter
que-dar uma resposta coletiva, o que me deixa
muito frustrado, porque eu gostaria de responder a cada um.
O Sr. João LObo- Se fiador Pompeu de
Sousa, apenas para juntar os votos de congratulação, os parabéns do meu Partido, do PFL,
à convenção de V. Ex~, essa convenção que
se desenrolou tão brilhantemente, no último
dia, em Brasília. E quero dizer que faço isso
com toda a satisfação. Pompeu de Sousa, para mim, é uma legenda, o Senador Pompeu
de S_ousa é uma cidade, é uma região do meu
Nordeste. Então, reencontrar o Senador
Pompeu de Sousa, conviver com S. Ex• diariamente, nesta Casa, é um raro privilégio que
não me canso de louvar. Meus parabéns.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Bem, só
me resta agradecer coletivamente aos três
apari:eantes, dizendo que o aparte do nobre
Senador Mauro Benevides é particularmente
grato a u111__ Companheiro de Comissão do
Distrito Federal, porque ele dá um testemunho específico sobre a nossa atuação no DiStrito Federal.
O nobre_ Senador Jutahy Magalhães- embora tenha_a suspeição do parentesco,- é
meu primo, todos nós sabemos aqui é também descendente de Senador Pompeu, ovelho, o grande, este, sim, o grande Senador
do Império --conseguiu o ibáximo de concisão em l!_m aparte, o que mostra o seu espírito
de cooperação, não ?6 comigo como com a
Presidência. Quero dizer, S. Exa que não costuma ser conciso nem nos disc_ursos nem nos
- apartes- agora foi ''RuiKBarbosionamente''
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conciso, atendendo a uma aspiração do velho
Rui Barbosa, que se queixava de nunca ter
tempo de ser conciso.
E-s. Ex\ agora, conseguiu esse espírito
realmente de síntese.
E o nobre Senador João Lobo, em nome
do seu Partido, traz uma comovente solidariedade a este adversário partidário e, prova~
velmente, adversário ideológico, mas comungante em um esforço para servir a este País.
Meus amigos, eu dizia, quando os apartes
interromperam, da emoção com que aSsome'i
à tribuna da OAB, para o fecho de abóbada
da composição que gerou a Frente Popular
Brasília. Naquela Casa, quantas vezes fui
àquela tribuna para lutar como dirigente da
ABI, como Presidente da ABI local e dirigente nacional da ABl, como Presidente do
Comitê de Anistia, como Presidente da Associação Brasileira de :EscritOres, lutar, ao lado
de Maurício Corrêa, _que era Presidente da
OAB, na defesa dos Direitos Humanos, con~
tra todos os abusos, violências, arbitrariedades e desmandos que a ditadura cometia du~
rante o regime militar. E felicito a V. Ex',
Sr. Presidente, embora não felicite nem a
mim nem ao Plenário, pela ausência do nobre
Senador Jarbas Passarinho que, seguramente, a esta altura. protestaria veementemente
por chamar de ditadura_ militar o r:ç_gime que
infelicitou este País por quase 30 anos. E se
S. Ex• me aparteasse, teríamos esta sessão
prolongada até_ alta noite.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acentuei isso nessa saudação final, quan-do lembrei que nós, que haveríamos de escrever esta
Constituição e ao promulgá-la dar, finalmente, a carta de alforria, da cidadania dos brasilienses, da cidadania de Brasília, nós, que
lutamos por isso desde o princípio e lutamos
unidos- Maurício Corrêa, Geraldo Campos
e eu vamos, na eleição de 3 de outubro, disputar, afinal, nós, pioneiros de Brasília- eu
para cá vinha desde que Juscelino concedeu
a idéia de Brasília e vínhamos num teco-teco
e pousávamos e decolávamos do (erreno do
Catetinho_ - , nós criadores de Brasr1ici.~ vamos afinal com todos os integrantes das forças_
populares e progressistas, assumir o governo
e os destinos do povo de Brasrlia. (Muito
bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES'
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Aureo
Mello - Carlos Patrocínio - João Castelo
- Hugo Napoleão - Afonso Sancho Mauro Benevides - José :A.gripino - Rai~
mundo Lira- Mansueto de Lavor ---,Albano
Franco -Francisco Rollemberg - Jamil
Haddad -Iram Saraiva- Maur(cio Corn~a
-José_ Paulo Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem·
berg)- Sobre a mesa, projeto de resolução
que ser4 lido pelo Sr. 1~ Secretário.
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É lido o seguinte

PROJETO OE RESOLUÇÃÕ
N• 25, DE 1990
Dispõe sobre o registro de freqüência
dos servidores do Senado Federal, e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ O art. 434 do_ Regulamento Administrativo do Senado federal passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos,
renumerados para 3° e 4'' os atuais §§ 29 e
3Q:

"Art. :\43.
§ 1" Ficam isentos do registro de freqüência os diretores de órgãos de (fireção
e assessoramento superiores.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior aplíca-se, de igual modo, aos ocupantes de empregos de confiança admitidos na forma da Resolução ·n"-130, de
1980, e do Ato da Com~íssão Dir"ei:ora
n" 12, 1978."
Art. z~ A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, com as
alterações constantes nesta resolução.
Art. 3·~- Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art.

4~

Revogam-se as disposições em

contrário.
Justificação
Com a alteração proposta para O-ãi"f.434
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, pretende-se que a isenção- de registro de freqüéncia fique limitada aos detentores de cargos de direção superior, incluídos
os de idêntica posição das áreas de assessoramenta superior.
Com isto, restringe-se, ao indispensável,
o critério de liberação que, hoje, abrange
situações demasiado amplas, que contrariam
o interesse_ da própria administração.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1990. Nelson Carneiro - Alexandre Costa- Meu~
des Canale --Pompeu de Sousa.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N' 9, DE 1989
Dispóe sobre a jornada de trabalho dos
servidores do Senado Federal e dá outras
providências.
Art. 1~ O art. 358 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte red3çáo;
· ·"Art. 358. Os sei-villOres do Senado Fe:
dera! estão sujeitos à jorllada de quarenta
horas semanais de trabalho, ressalvados os
que têm jornada de trabalho específiCa, estabelecida em lei.
§ }v Para os fins deste artigo não são OOn~
siderados dias úteis os sáOaaOs dOiningos,
além dos feriados, e outros em que não haja
expediente.
§ 29 _Cada dia útil terá oito horas de trabalho, divididas em dois turnos, o primeiro

e

das. oito horas e trinta minutos às doze horas,
e_ o _segundo das quatorze horas às dezoito
horas e trinta minutos.
§ 3~ Para os servidores que têm jornada de trabalho específica, estabelecida em
lei, o-horário será fixado pelo diretor respectivo.
§ 4\' Para os _servidores de gabinetes, o
horário fixado pelos respectivoS titulares-,
obedecida a carga horária semanal a que está
sujeito Cada servidor, por força da lei.
§ 59 Para os servidores encarregados .da
limpeza e manutenção dos edifícios, o horário
ser_á fixadO ~lo Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, ouvido o Diretor da Subsecreiaiia de Engenharia.
__
§ 6" Para os motoristas o horário será fixado pelo Diretor da Subsecretaria de Serviços Geráls;~Oilvido o Chefe do Servlço de
Transporte, ressalvados os casos dos que es_
tejam lotados em _gab_in.etes. , __ ,
§ 7° O horário fixado em decorréncia do
diSposto nos parágrafos anteriores será registrado em ponto diariamente."
Art.
O art. 359 do Regúlarnento Administrativo dÕ Senado Federal passa a vigo__rar com a seguinte redação:
"Art._ 359. A freqüência dos servidores
do Senado Fedeial será reg"istrada, diariamente, por meio de equipamento aprovado
e em locais determinados pelo 1" Secretário.
§ 1" Estão isentos do ponto o DiretorGeral, o seCretáriO:G-erai_da Mesa, o Consultor-Geral, osDirétoreS d3 Assessoria, de Secretaria, de Subsecretaria, da RepresenfaÇão
do Senado federal no Rio de Janeiro, os servidores lotados nos Gabinetes dos membros
da Comissão Diretora, do~ Líderes e nos Gabinetes dos Senadores. -§ 29 Quando a _conveniência do serviço
o eXigir, os responsáveis pelos mesmos poderão retardar, pelo prazo necessário, a abertura ou o _en~rramento do ponto dos servidores sob ~ua direçãó.
§ 3" Na hipótese do _parágrafo anterio!,
o retardame_nto, para produzir ·seus efeitos
legais, deverá ser comunicado, justificadamente, em sua natureza e finalidade, ao DiretOr·Geral."''
Art. 3" São revogados os'§§ fo, 2~ e 3'·'
do art. 361 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Art. 4" Os titulares de unídãde administrativa da Casa são responsáveis pelo cumprimento rigoroso das normas desta resolução
em áreã sob sua jurisdição.
Art:
Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições ~m_
contrário.

zo

su

O Sr, Francisco Rollemberg deixa a
cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Sicretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto-=que acaba de sei" lido ficará
sobre a Mesa, durante cinco sess.ões. ordinárias, para recebimerito de emendas, de àcor-
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do com o art. 235, II, alínea f, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, pr9jeto de lei _que será lido
pelo Sr. r Secretário•.
É lido o seguinte:

PARECER
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o anteprojeto de lei, que "dispõe sobre
a realização de Auditoria Ambiental no
Distrito Federal nas condições que disciplina".
Relator: Senador Maurício Corrêa
Pretende a proposição em análise, de autoria do ilustre Deputado Augusto Carvalho,
representante do Distrito Federal, definir e
regular a realização de auditoria ambiental
no Distriw Federal.
A matéria foi encaminhada à Mesa desta
Comissão, nos termos do parágrafo únicO dO
art. 2~, da Resolução n" 157, de 1989, a qual
estabelece normas para que o Senado Federal
exerça a competência de Câmara Legislativa
do Distrito Federai, em cumprimento ao dis·
posto no§ 1", do art. 16, dos atas das Dispo·
sições Constitucionais Transitórias. -- ---

Ao defender a sua proposição, diz o ilustre
Qarlamentar que o disciplinamento da realização de auditorias ambientais terá como objetivo rastrear ecossistemas em situação de
desgaste na região geográfica do Distrito Federal bem como promover levantamento do
estado presente desses ecossistemas e propor
ações concretas para sua recuperação e resguardo.
O anteprojeto em análise está de acordo
com o disposto no parágrafo único do art.
29 da Resolução n9 157/89, por se tratar de
matéria que é de real interesse do DistiitO
Federal, para dar cumprimento ao art. 89 do
mesmo instrumento legal acima citado, pro·
pondo que_est_a_ nobre Comissão decida favoravelmente à tramitação do anteprojeto de
lei na forma do seguinte:

PROJETO DE LEI DO DF N• 38, DE 1990
(Apresentado por sugestão do Deputado Augusto Carvalho)
Dispõe sobre a realização de Auditoria
Ambiental no Distrito Federal nas condições que disciplina.
Art. 19 A Secretaria de Meio Ambiente
e Tecnologia do Governo do Distrito Federal
(Sematec), com os objetivos de identificar
espaços e ecossistemas desgastados na área
geográfica do DF e promover a recuperação
desses ecossistemas, poderá realizar auditoria ambiental nos termos definidos nesta lei.
Parágrafo único. As auditorias previstas
no cftput deste artigo poderão ser operacionalizadas pela própria Sematec ou por profissionais e/ou empresas por ela autorizadas.
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Art. 29 As auditorias em tela abrangerão
basicamente os seguintes aspectos:

I - avalía.ção detalhada dos impactos ambientais promovidos no ecossistema analisado;

II- identificação do(s) agente(s) promo·
to r( es) desses impactos;

III -levantamento da existência de estudo prévio de impacto ambiental, bem como
do cumprimento ou não das suas reçomendações;
IV- definição da(s) estratégia(s) de recuperação do ecossistema desgastado;

V- estimativa dos recursos financeiros
necessários â(s) estratégia(s) de recuperação
proposta(s);

VI - plano de execução de obras elaborados em conjunto com os responsáveis pelos
desgastes produzidos.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor 45 dias
após a sua publicação.

Art. 4~
contrário.

Revogam-se as disposições- em
Justificação

CórilO bem sabemos, cresce a cada dia a
importância, em nosso pais e no resto do
mundo, que as pessoas dão à preservação
dos bens naturais. Desenvolve-se uma saudável consciência ecológica-, particularmente
entre a juventude, que luta para manter a
planeta em condições de habitabilidade saudável para os seus filhos.
Nosso anteprojeto·de lei se insere em um
rol onde se encontram alguns outros, já apresentados, que têm o intuito de promover a
defesa e a preservação da ecologia no Distfito
Federal.
Desta feita, tratamos do discipfínamento
da realização de auditorias ambientais, que
terão como objetivo rastrear ecossistemas em
situação de desgaste na região geográfica do
Distrito Federal, bem como promover levantamento do estado presente desses ecossistemas e propor ações concretas para sua recuperação e resguardo.
Sendo assim, o Governo do Distrito Federal, através do órgão apropriado, a Secretaria
de Meio Ambiente e Tecnologia (Sematec),
terá condições de administrar de maneira-efetiva e com eficácia os bens ecológicos aqui
situados.
. Várias espaços e ecossistemas fOCam degradados pela ação do homem em projetas de
urbanização, mineração, desmatament_o~,
projetas agropecuários mal executados que
necessitam urgentemente de recuperação.
Para isso, propomos que, através da auditoria
ambiental, seja identificado um caminho e
respectivo orçamento para a tetü.perát;ão do
dano.

Tendo em vista a relevãncía social da ritaté·
ria, solicitamos a atenção _e o apoio dos Senhores Senadores no sentido da aprovação
do presente anteprojeto de lei.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1990.
- Mauro Benevides,Presidente -Maurício
Corrêa; Relator- Lourival Baptista- João
Lobo- Chagas Rodrigues- Aluízio Bezerra

- Pompeu de Sousa- Meira Filho- Mauro
Borges - Francisco Rollemberg - Jrapuan
Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Nos ternios do art. 89 da Resolução no
157, de 1988, o projeto que acaba de ser lido
será considerado como de autoria da Comissão dQ__ D_istrito Federal, tramitando coni a
referência de·que foi apresentado por sugestão do Deputado Augusto Carvalho.
De acordo com o a.rt. 235, inciso II, alínea
r, do Regimento Interno, o projeto ficará SO·
bre a me&a, durante 5 sessões ordinárias, para
recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)

--=- Sobre
Sr.

a mesa, ofício que será lido pelo
Secretário.
---é lido o seguinte
1~

Offcio/GAB/n" 29/90

Brasílía, 18 de junho de 1990
O Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, de
acordo com o disposto no art. 39, alínea a,
do Regimento Interno que me ausentarei do
País no período de 19 a 23 de junho do ano
em curso, para proferir conferências rio exterior; durante as quais farei exposição sobre
a economia brasileira.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V, Ex~ os protestos de estima e distinta consideração. -Senador Roberto Campos, Líder
do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está esgotado o perfodo destinado ao Ex-

pediente.
· Estão presentes na Casa 35 Srs. Senadores.
Não há númáo para deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO I.V23.
DE 1990
(Em regime -de urgêflcia, nos termos
do art. 336, c,do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n?23, de 1990, de autoria do Senador João Menezes, que com·
patíbiliza os interesses dos trabalh<tdores
com as necessidades das empresas em
sítuaçâo diffcil (dependendo de parecer).

Solicito do nobre Senador Carlos Patrocínio o parecer da COmissão de Assuntos SociaiS~~ ---

9

SR. CARLOS PATROCÍNIO (-TO ..

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadore.!'., de autoria do eminente Senador
João Menezes., visa o presente projeto a estabelecer fórmulas- de cõmpatibilização de interesses entre empregados e as empresas que,
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circunstaneialmente,.se encontrem em-difícil
situação financeira e, por isso, necessitem reduzir suas despesas, inclusive com a folha
de pagamento do pessoal,
Dentro desses objetivo, determina que as
empresas procedam a um plebiscito entre
seus empregados, de tal modo que possam
escolher, dentre as hipótese que enumera,
o meio mais adequado à redução dos encargos salariais, seja através da simples dispensa
de empregados, seja com a diminuição da
jornada de trabalho.
Por se tratar de matéria de relevante interesse social e atualidade, pois que se insere
no campo das negociações que estão senda
desenvolvidas entre o Governo e o Congresso
Nacional, foi deferida, por acordo de lideranças, a tramitação urgente do projeto.
Na verd~d-e, a f9rma ptebiscitári~ pa;; dirimir _conflitos p.a.r_elaçáo empregatfcia é totalmente inovadora e amplamente democrática.
Isto porque a previsão legal estabelecida no
artigo 503 da Consolidação das Leis do Tra,
balho confere, de forma arbitrária ao empregador, poderes para reduzir os salários em
25% quando, por motivos de força maior,
quando se vê impossibilitado de suportar suas
despesas operacionais. Por outro lado, o Decreto~ Lei n~ 15, de 1966, também não alcança
a hip6tese p-rtwista no projeto, pois qUe, apenas, permite às empresas, em tal situação,
escusarem-se do cumprimento de decisões
nofmã.tivaS da Justiça do Trabalho.

O projeto, diferentemente, dessas normas
legais, entra numa fase inicial das negociações entre empregados e empregadores, possibilitando o ajuste de interesses sem o recurso, habitualmente adotado, da greve ou do
dissídio coletivo.
Muito haveria, ainda, que falar sobre a ma~
téria. Entretanto, face a Urgência de sua inclusão na Ordem do Dia, resta-nos opinar
pela aprovação, ressaltando a sua oportunidade e pertinência.
É o parecer, Sr. Presidente.

.O. SR.

PJlliSIDENTÉ (Pompeu de Sousa)

- o parecer condui

favoravelmente a matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a djscussão.
De acordo com o disposto no art. 168 do
Regimerito Interno, não se realizará votação
de proposições nas sessões ordinárias das segundas e sextas-fe_ira~.
Ãssim sendo, a matéria sairá_ da Ordem
do Dia; a ela retornando na sessão de amanhã, guarido poderá se! votada._
-

O_S)L PRESIDENTE (Pompeu de Sousã)
A Presidência retira a matéria constante

do item 2 da pauta,~nos termos do art. 175,
letra "e", do Regimento Interno.
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É o seguintcJo item retirado da pauta:

MENSAGEM W 182, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 182, de 1989 (n• 500/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado
do Piauí, em caráter excepcional, a emi·
tir, mediante registro no Banco central
do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Piauí (LFTPI), destinadas
·a possibilitar a substituição de 1.200.000
Obrigações do Tesouro daquele Estado
(dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Item3:
PROJETO DE LEl DO SENADO
N• 50, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos
do art, 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 50, de 1990, de autoria do Senador Odacir Soares, que estabelece novas disposições penais e processuais penais para os crimes de seqüestro
e extorsão mediante seqüestro, e dá outras providências (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para emitir o pareCer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MAURO BEI\IEVIDES (PMDB CE. Para emití!-parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, este projeto de lei contém
proposta de alteração aos arts. 75, 83, 107,
109, 148 e 159 do Código Penal (Decreto-Lei
n~ 2.648, de 31 de dezembro de 1940) e também do art. 594 do Código do Processo Penal
(Decreto-Lei n9 3.689, de 3 de outubro de
1941)~ com o objetivo de dar tratamento mais
severo aos crimes de seqüestro e extorsão
mediante seqüestro.
·A primeira modificação proposta, relativa
ao art. 75, busca estabetecer que o limite do
tempo de cumprimento das penas privativas
de liberdade, fvmdo em30 (trinta) anos, riãO
se aplique aos casos de seqüestro e extorsão
mediante seqüestro de que tratam os arts.
148 a 159 do Código Penal.
Em relação ao art. 83, que inaugura o capftulo sobre livramento condicional, pretende
o autor do projeto introduzir inciso contemplando quem, além de ter atendido aos demais requisitos, constantes dos incises r a IV
daquele artigo, também tenha colaborado para a elucidação do crime e a punição dos
culpados.
Através do inciso IV do art. _107 e do parágrafo único do art. 109, pretende o-autor introduzir nova redação que torna impres-critfveis os crimes de se:qüestro a de extorsão
mediante seqüestro.
No art. 148, que trata de seqüestro e carcere privado, o objetivo é exasperar as penas
(caput, §§ IV e 2") e, através do § 39, busca
o projeto estabelecer a comunicabilidade no

teor delituoso a todo que, de qualquer modo,
facilitar, colaborar ou concorrer para a prática de delitos previstos naquele artigo, isto
é, privar alguém de sua liberdade, mediante
seqüestro ôu cárcere privado.
As alterações propostas ao art. 159 visam,
primeiramente, exasperar as penas. Mais
adiante, inclui-se ali a previsão do crime de
estupro ao lado da preexistente de lesão corporal de natureza grave (§ 3?), e de agravamento diário da pena.
Na hipótese de morte, a previsão é de aumento do limite mínimo da pena para 28 ( vinte e oito) anos em lugar de 20 (vinte), constante da atual redação (Código Penal, art.
1~9.; 3').
Para o$ 5? do art.159, o projeto conceitua
de hediondo o crime de seqüestro "quando
qualificado pelos eventos morte, lesão corpo.ral de natureza grave ou estupro", casos em
que, ademais, preconiza não se concedam
fiança, graça ou anistia.
No que tange ao Código de Processo Penal,
o projeto pretende estabelecer que, nos casos
de crimes de seqüestro e extorsão mediante
seqüestro, só se abrirá possibilidade de apelação ao indiciado recolhido ã prisão.
As demais medidas propostas são de que
não se conceda liberdade provisória nem remição por trabalho realizado em estabelecimentos prisionais aos incursos nos arts. 148
e 159 do Código Penal (art. 4 9 ) e de que
o seqüestro, ainda que praticado sob motivação polftica, seja punido da mesma forma
que o executad<;> sob qualquer outra motivação.
A filosofia do projeto é evidente, é a de
sancionar os culpados pelos crimes de seqUestro e de extorsão mediante seqüestro segundo
a indignação que esses crimes causam à sociedade. Evidente, portanto, também, a procedência e oportunidade da propOsição.
A análise a que procedemos nos conduz
às seguintes conclusões:
I -No art. 107, inciso IV, entendemos
desnecessário alterar-se a redação atual. A
redação proposta é de que se extinga a punibilidade, exceto nas hipóteses dos crimes previstos nos arts. 148 e 159 do Código Penal.
Isto é, para qualquer crime, extingue-se a
punibilidade, dentre outros motivos, pela
prescrição, exceto pãra os crimes de seqüestro e extorsão mediante seqüestro. Ora, para
esse fim consta do projeto parágrafo único
ao art. 109:

"Art. 109.
Parágrafo único. Os crimes previstos
nos arts. 148 e 159 deste Código são impreSttitíveis."
II- No § 39 do art. 148 do texto proposto
há, a nosso ver, comunicabilídade imprópria.
Veja-se que a punibilidade é conseqljência
jurfdica do crime, mas não seu requisito. Os
requisitOSdo crime são o fato típico e a antijuridíCidade. A prática de fato típico e ilícito
faz S"urgír a-punibilidade. Mas não se pode
estabelecer comunicabilidade criminal por
mera associação de fatos. Disto se conclui

que a facilitação .ou a colaboração podem,
eventualmente, concorrer para os resultados,
mas também_podem não constituir fato ilícito.
Idêntico raciocíniO prevalece para o disPosto no mesmo § 3~, in fine, que pretende seja
a pena cominada "independentemente do
grau de culpa ou intensidade da participação".
Ora, essa previsão sancionaria índevida·
mente qualquer pessoa que, involuntariamente, ou ainda que no exercício regular e
honesto de sua profissão, interagisse com os
que perpetram o crime. Por exemplo, o moto·
rista de táxi que, desconhecendo as intenções
criminosas do passageiro, o conduz até o local
onde se realizará o seqüestro, ou o locador
de boa-fé que desconhece o uso criminoso
que poderá ser dado ao seu imóvel.

III- Do ponto de vista de resultado, entendemos que a mera ampliação das penas
e a ímprescritibilidade desses crimes não têm
o.condão de diminuir sua prática. Todavia,
quando o projeto aborda o art. 81 do Código
Penal, recomendando tratamento diferenciado ao que, embora tenha participado do crime, venha a colaborar para sua elucidação
e para a punição dos culpados, percebe-se
ser esta a via através da qual se poderá obter
melhores resultados; impedir ou abortar seqüestros. Aliás, essa foi a modalidade também encontrada na Itália.
De fato, a mera exasperaçãO da pena pode
significar, para o criminoso, o fim de suas
perspectivas e, por isso mesmo, vir a elimínar
a vítima. Havendo, porém, a oportunidade
de resultado mais favorável a ele, pode-se
supor venha a colaborar.
A atual redação do art. 83 e seus incisos
prevê condições alternativas a concessão de
livramento condicio_p.al. É necessário que o
condenado tenha se enquadrado em uma daquelas hipóteses para que o juiz avalie a possiblidade de livrá-lo condicionalmente. A proposta, relativa àquele artigo, cantante do projeto, é de que todos os requisitos tenham
sido cumpridos. Ora, sendo alternativas, é
impossível dar cumprimento a todos.
Dessa análise se dessume que é boa a pro·
posta, constante do projeto, de que se dê
tratamento diferenciado ao criminoso que venha a colaborar, de forma efetiva, para a
elucidação do crime e a punição dos culpados,
ou, antes, para evitar seja perpetrado. Mere·
ce,__ p<?rém, alterações, essa proposta, para
qUe se torne exequível.
Diante do exposto, e reconhecendo a constitucionalidade, a boa técnica legislativa e a
oportunidade de projeto, manüestamo-nos
pela sua aprovação com as seguintes emendas:
EMENDA

N'l
Dê-se ao inciso V do art. 83 -a seguinte
redação:
"Art. 83.
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V- em se tratando dos crimes previstos nos artigos 148 e 159 deste Código,
tenha colaborado, de fonna efetiva, para
o im.pêcfimento ou elucidação do crime

e para identificação e pudição dos demais culpados''.

N•2
Dê-se ao§ 3Ydo art. 148 a seguinte redação:

"Art. 148. ---·-···-···-··-··•··-·"···

§ 39 Quem, intencionalmente, facili-

tar, colaborar ou concorrer para a prática dos delitos prevtstos neste artigo fica
sujeito às mesmas penas, observados o
grau de culpa e a intensidade da partici-

pação".

N•3
Somos por que seja mantida a atual reda-

ção do inciso IV do art. 107 do Código Penal,
haja vista a introdução de parágrafo óníco
.ao art. 107, proposta no projeto de lei, exata"'b:tente no mesmo sentid_o. Pela supressão,
portanto, da alteração do art. 107, inciso IV.
É o parecer, Sr. Presidente.
__

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- 0 parecer conclui favoravelmente ao projeto, com as três em:eildas que apresenta.
Passa-se à discussão do projeto e das emendas, em turno único.
Erii-discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
De acordo com o disposto no art. 168 do
Regimento Interno, não se realizará votação
de proposições nas sessões ordinárias das segundas e sextas-feiras.
Assim sendo,· a matéria sairá da Ordem
do Dia, a ela retomando na sessão de amanhã, quando poderá ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 23, DE 1990

(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c; do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 23, de 1990 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
n" 198, de 1990), que autoriza o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LIT-RS), cujos recursos, advindos de tal emissão, serão detinados ao
giro de 107.862.370 (cento e sete milhões, oitocentas e sessenta e duas mil,
trezentas e setenta) Letras Financeiras
daquele Estado.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão,
De acordo com o disposto no art. 168 do
Re_gi.mento Interno, não se realizará votação

I1Y

Terça-feira 19 3179

de proposições nas sessões ordinárias das segundas e sextas-feiras.
Assim sendo a matéria sairá da Ordem do
Dia, a _e"ª retomando na sessão de amanhã,
quando poderá ser votada.

orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores;
queria apenàs, nesta sessão, registrar um fato
político importante, ou seja, que estamos
próximos aos 100 dias do Governo Fernando
Collor.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

Infelizmente o exame, a apreciaçáo do saldo deste Governo ainda não é uma avaliação
positiva. Lamentavelmente há uma grande
insegurança jurídica no País e uma enorme
incerteza econômíca, dois fatore-s que geram
ansiedades, expectativas e um comportamento dos agentes econômícos que sempre tende
para o descontrole de preços, tarifas, portanto, à retomada da espiral inflacionária.

- ItemS:
Discussão, em turno únl.co, do Parecer
de 1990, da Comissão de Consti-tuição, Justiça e Cidadania, concluindo
pela restituição do Poder Executivo da
Mensagem n• 71, de 1987 (n• 97/87, na
origem), encaminhando ao Senado Federal proposta de reassentamento de exocupante da Reserva Indígena Pimentel
Barbosa, no Estado do M!Íto Grosso,
através de alienação de terras do domínio da União, com área superior a 3.000
hectares.
Em discussão o parece, em turno único.
(Pausa)
Não havendo "quem peça a palavra, encerro
a discussão.
.
De acordo com o disposto no art. 168 do
Regimento Interno, não se realizará votação
nas sessões ordinárias das segundas e sextasfeiras. Assim sendo a matéria sairá da Ordem
do Dia, a ela retornando à sessão de amanhã,
quando poderá ser votada.
n~ .130,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem6:
Discussão, em turno único', do Projeto
,de Lei da Câmara n? 55, de 1989 (n?
4.968/85, na Casa de origem), que altera
dispositivós-âa Lei n? 6.389, de 9 de de- zembro de 1976, que fixa as referências
d~_ saJários dos empregados do GrupoProcessamento de Dados, tendo.
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
30, de 1990, da Comissão

- de Constituição, Justiça e
ola.

Cidada~

A Presidência esclarece ao Plenário que
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco

sessões ordinárias, a fim de recebei em~ndas,
nos tenriõs do art. 235, inciso II, letra d;
combinado com o art. 277 do Reg~mento lnterno.
·
Passa-se à discu!!são do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa)
"Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

De-acordo com o disposto no art. 168 do
Regimento Interno, não se realizará, votação
de proposições nas sessões ordinárias das segundas e sextas-feiras.
Desta forma a matéria sairá da Ordem do
Dia, a ele retornando amanhã, quando poderá ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador
José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pronuncia o se~uinte discurso. Sem revisão do

É impOrtante registrar, Si. Presidente, que
alguns aspectos já havíamos levantado aqui,
já havíamos ressaltado em oportunidades anteriores.
Fizemos, incrusive, da tfibuna do Senado,
uma análise da questão política e psicossocial
da postura do Presidente da República, pelo
fato de sua Excelência não ter relações orgânicas mediadoras d~ um processo de convivência mais democrático com a sociedade
brasileira.
Aqui dissemQ!!. várias e insistentes vezes
que 1 de fato, não há e1templo, nem mesmo
na história republicana brasileira, nem mesmo na história moderna dos povos civilizados, de um governo que, mesmo eleito pelo
voto direto, tenha sido bem sucedido se não
eóntaSse_com um ·apoiO-social e político organizado.
-Este Governo elegeu-se sem uma organização política e social sólida que o sustente.
Aparentemente alguns supuseram -ou imaginaram que isso seria uma vantagem; alguns
partiram, inclusive, do princípio de que um
Presidente desvinculado de partidos políticos, liberado de pressões partidárias, libe~
rado das pressões corporativistas da sociedade, seria capaz de pôr em prática, de aplicar, de forma mais eficaz e contundente, um
programa eeónômico de austeridade-, n-0 sentido de enxugar a máquina do Estado e de
estabilizar e modernizar a economia.
Passados alguns meses, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, verifica~se qtie a História não erra
e que os processos pol(ticos não mudam através dos tempos, ou seja, assim como não há
exemplo na ciV"ilização política do século XX
de um País que se tenha tornado Estado está·
vel economicamente, próspero e desenvolvido, sem que-por trás disso haja um projeto
nacional de um grande partido políti~co, que
seja capaz de apoiar movimentos táticos, mas
que tenha uma concepção estra-tégica da so~
ciedade, assim como não há exemplos nessa
direção, verifica-se que o Brasil não está sendo o primeiro exemplo da História da Humanidade. Aliás, muito ao contrário, Presidentes há que assumíram o poder, muitas vezes
até - é preciso reconhecer --no bojo de
um grande apoio popular, como Fulgencio
Batista, como Ferdinand Marcos, para dar
dois exemplos recentes da história dOs povos
contemporâneos, dos povos subdesenvolvidos da Ásia ou da América Central. Foram
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presidentes que assumiram o poder com base
em grande apoio popular, tanto Fulgencio
Batista como Ferdinand Marcos, mas que se
tornaram, com o tempo, exatamente porque
não tinha relações orgânicas estruturais com
a sociedade, sangüinários ditadores. E foram
derrubados por movimentos de profundo cunho popular.

A História só registra exemplos assim, não
regiStra exemplo de um Presidente da República que s_e_tenha tornado, sem apoio partidário, sem vínculos orgânicos com a sociedade, sem relações estruturais com sólidos
partidos políticos, que se tenham tornado estadista. Só registra exemplos de presidentes

que surgiram no bojo de um processo popular
momentâneo, passageiro e que acabaram tornando-se ditadores.
Penso que exemplos assim a História está
plena, está cheia. Talvez seja importante lembrar aqui o que ocorreu no Irã. No Irã, a
ditadura do Xá Reza Pahlevi, sustentada por
um acordo militar de extrema direita, -tratou
de destruir os partidos políticos, supondo
que, destuindo todas as organizações políticas do país, haveria de eternizar o poder
ditatorial e discricionário do Xá. E com isto,
pela inexistência de uma organização social
institucionalizada como partido político, com
objetivos sociais, políticos e ec_onómicos claros para a sociedade, só restaram no Irã as
formas de organização social de base religiosa: os pequenos molás, chefes religiosos das
aldeias, até os aiatolás. A destruição dos partidos polítícos, e eliminação completa dos
partidos da vida institucional do Irã, acabou
por permitir a ascensão de organizações religiosas fanáticas que transfqrmaram o Irã no
país que é hoje e que, até há pouco tempo,
era governado por uma- figura que engolfou
aquele país numa guerra terrível, como a
guerra Irã-Iraque, que ceifou tantas vidas.
Sr. Presidente, digo isto, neste momento,
voltando a insistir, a bater n~~ta tecla, porque
o saldo do a tua! Governo não é positivo. Verifica-se, por exemplo, que este Governo está
nadando com dificuldades imensas em termos
de estabelecer uma política salarial para o
País. Política salarial pode ser aquela baseada
num sistema de indexação,_como tínhamos,
no Plano Cruzado, o gatilho; no Plano Bresser, a URP; no Plano Verão, a política aprovada pelo Congresso, sistema de indexação;
ou pode ser uma outra política salarial baseada na inexistência de uma política; o que também não deixa de ser uma política que seria
colocada nos termos liberaffi da chamada livre
negociação. O Governo não consegue estabelecer nem uma nem outra, e também não
consegue equacionar os setores sociais mais
repres_entativos; não consegue colocar em
torno de uma mesa, para produzir resultado
eficiente, empresário e trabalhadores.
Ora, não hâ exemplos, também, no mundo
moderno, de termos suplantado situaçóes inflacionárias graves, nos regimes democráti·
cos, senão através de um verdadeiro acordo
social e político, ·integrando sindicatos de patrõ_es e de empregados, partidos políticos, o

Governo e toêla as demais instituições que
sustentam a democracia. h o exemplo do México, com- o pacto de solidariedade económica
de 1987, hoje absolutamente vitorioso. Podese analisar defeitos, problemas, dificuldades,
mas o México venceu a inflação mediante'
um pacto social que. foi introduzido pelo governo, proposto pelo governo, mas apoiado
pela sociedade, tanto pelos sindicatos, quanto pelos partidos políticos.
E preciso dizer que o Presidente Carlos
Salinas, também um jovem de 40 anos diga-se de pasSagem- não surgiu do acaso,
náo emergiu no bojo do nada. O Presidente
Carlos Salinas vem das entr:anhas_deum partido político que tem uma profunda capilaridade na sociedade mexicana, o Partido Revolucionário Institucional, com mais de 70 anos
de tradição, de presença na vida mexicana.
O caso de Israel também exemplifica e ilustra esta mesma análise que estou fazendo.
Israel chegou, em 1985, a uma inflação superior a mil por cento. Viveu, para os termos
da economia israelense, um estado económico rigorosamente hiperinflacionário. Não
foi vencido esse processo inflacionário senão
através de um plano económico sólido, mas
evidentemente ba.seado num acordo, num
pacto social em que entraram os sindicatos
e os partidos políticos.
Governos sérios, governos maduros, mas
principalmente governos que tenham apoio
orgânico na sociedade, obtêm esse tipo de
solução. Se quiséssemos ampl!ar o leque de
análise, poderíamos lembrar o exemplo da
Espanha. A crise económica espailhola só foi
vencida quando oposição e governo - é preciso que se diga isso -oposição e governo,
mas os-sindicatos patronais e de empregados,
participaram do famoso Pacto de Monctoa,
que levou à consecução dos objetivos econó~
micos então pretendidos pela sociedade espanhola: estabilizar a economia e retomar os
investimentos, para Permitir o desenvolvimento económico.
É preciso que se diga que nos últimos três
anos a Espanha obteve 35 bilhões_ de dólares
de investimentos externos, graças à estabilização da sua economia, o que significa dizer
quase que 12 vezes maís o que foi obtido
pelo Brasil.
Sr. Presidente, essa constatação que faze.
mos não é, neste momento, meramente uma
crítica artificial e gratuita. é maiS uma vez
o registro e a lembrança daquilo que dissemos
antes das eleições do primeiro turno; dissemos, antes das eleições do segundo turno
aqui, neste plenâ:rló, -e continUaremos insistindo: não conhecemos, e acreditamos não
existir, exemplO~ ·na-HiStoria -dã Huiiu\nidade, de um governo que. tenha sido bem suce~
dido nas suas propostas democráticas e estabilizadoras da economia, senão através de
um grande projeto sustentado por um grande
partido político.
Há exemplos de governos que chegaram
a lograr sucesso económico do ponto de vista
da estabilidade, da estabilização do proc_esso
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inflacionário, mas é p-reciso que haja o plano
econômico numa mão e uma metralhadora
na outra, como acontece_u no Chile. Man-dando prender, mandando matar, mandando
eliminar líderes sindicais e trabalhadores,
qualquer um implanta um programa de estabilização, como o que foi aplicado no Chile.
Outra forma é aquela empregada na Bolívia, que' chegou a mais de vinte mil por cento
ao ano de inflação. Houve um arrocho brutal
dos salários, um processo recessivo de quase
20% ao ano de desemprego, e essa situação
maciça·de desemprego gerou tal queda da
dema_nda de bens, da procura de bens, que,
evidéntemente, os preços baixaram, foram
reduzidos a uma inflação quase zero. Evidente que uma parcela muito ampla e. desprotegida da sociedade boliyiana que pagou caro
por isso. Essa parcela, na Bolívia, não é capaz
de reagir e de se expressar politicaMente, porque e profundamente inorgânica e desorganizada; não tem possibilidade_ de se articular
e de se coordenar para reagir e protestar;
vivem quase em estado primitivo de organização política.
Essas soluções prete-ndidas pélo Governo
Collor ou dão c_erto nas ditaduras, co:ffio a
chilena, ou nas socie~ades mais primitivas.
como na boliviana, do ponto de vista da organização social e política do povo, ou, então,
nas sociedades minímamente organizadas e
politicamente maiS desenvolvidas, através de
um pacto social e de_ um projeto sustentado
por um grande partido político.
Estão aí Espanha, México e Israel para
confirmar o -que digo.
D:e modo, Sr. Presidente, que ficamos.
aqui, apenas neste registro, mais uma vez.
O Governo se debate com uma crise que
não resolve. A questão dos salários é irresolvida, é um~ questão pendente no Governo
Collor. Já há_ um registro claro de perdas reais
do poder ,aquisitívo da classe trabalhadora,
e o Governo ·não está encontraildo solução.
A mesma impotência que caracterizou o Go~
vemo Samey. _Mas o _Governo Samey também não tinha legitimiadade, não tinha sustentação para esse tipo de proposta, porque
não havia sido um Governo eleito pelo povo,
originou-se do Colégio Eleitoral e, evidentemente, mesmo pode"ndo acontecer, o Governo não se legitimou através do tempo. Ao
.contrário, o Governo Sarney, dados os seus
erros sucessivos, inclusive no campo político,
foi perdendo gradativamente a sua legitimidade, perdendo, portaoto, a sua capacidade
de ascender, a sua capacidade de influir, a
sua capacidade de estabelecer uma direção
para as soluções da crise económica.
O Sr. Afonso Sancho- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobre
Senador.
-0 Sr. Afonso Sancho- EstOU acompanhando o relato que V. Ex• está fazendo,
ou essa apreciação, essa análise, sobre a economia ínrefnacional, para fazer uma comparação com o nosso País. V~ Ex• disse, e bem
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disse, que no Chile foi preciso a metralhadora
em uma mão e o desenvolvimento na outra
para se chegar ao modus vivendi. Fala que
em Cuba houve, por parte do Sargento Batis·
ta, popularidade. Acho que a popularidade
do Sargento Fulgencio Batista foi uma popularidade emocional, passageira.

OSR. JOSÉ VOGAÇA- Exatamente isso!

Emocional, passageirá~ inas muito gtat~.de;
ascendeu ao poder no bojo de uma grande
popularidade.

O Sr. Afonso Sancho- V. Ex• fala sobre
as Filipinas também, e acho que não há autor

seguido nem citado, porque lá, se existia eleição, era aquela que sabemos também do ba-

camarte, quem mandava mesmo era o presidente que já faleceu. No Irã, houve um golpe
religioso, que considero uma covardia, por
parte do Xá, que não soube manter a autoridade; 'tão autoritário ele era, como todos os
autoritários, que acabou caindo, porque apodrecem; foi o que aconteceu com o Xá. Por
que o Xá permitiu que o Aiatolá fosse para
o Irã? Não tinha necessidade de permitir;
poderia ficar em Paris a vida toda; o negócio
já estava apodrecido e ele não sabia mais
onde se apegar. V. Ex~ fala na Bolfvia, que
é uma sociedade subdesenvolvida, e que lá
pode-se tomar determinadas medidas porque
o povo talvez não tenha a expressão que têm
as outras nações. A Espanha, esta sim, foi
o grande milagre do Ocidente, houve o Pacto
de Moncloa, e a compreensão, depois de uma
longa ditadura, pode ocorrer. Comparando
agora com o nosso Pafs, V. Ex' não vai negar
que este Presidente que aí está fez tudo para
concretizar um bloco juntando os grandes
partidos. Tentou, através de emissisários
competentes, como o atual Ministro da Justi·
ça, converSar com o Presidente do partido
de V. Ex", o Dr. Ulysses Guimarães. O encontro foi quase forçado, não como aquele
descrito por um jornalista, que disse que o
Presidente ofereceu 250_ cargos à o Dr, Ulysses, que assim, daf por diante, iria apoiar
o Governo. Foi um encontro sério, um encontro patriótico e o PMDB também não quis
esse acordo. Os outros dois partidos maiores,
o PFL e o PSDB: o PFL, esse compreendeu
o momento histórico e está dando o seu
apoio, naturalmente não um apoio incondi·
cional mas dentro daquilo que pode ser; o
PSDB, por motivos ainda eleitorais e não
vamos rememorar para não criar nenhuma
seqüela, não quis aceitar fazer o entendimento e se fala muito até em dois Ministros da·
quele partido. Entáo, não podemos acusar
o Presidente Fernando Collor de Mello de
não ter desejado fazer a união entre os grandes Partidos, para poder governar o País com
mais tranqüilidade. Não encontrando esse
apoio, Sua Excelência teve que seguir com
os meios que lhe foram dados até este mo·
mento. Discordo de V. Ex• quando diz que
o Governo não tem saldo positivo. Será que
sair de uma inflaçáo de !00% e ficar abaixo
de 10, aliás dentro de uma promessa que todo
mundo levou no deboche, quando disse- o
Presidente aue dentro de 100_ dias baixaria

essa inflação para 10%, será que isso não
é um ponto muito positivo? Será que el-ota
liberdade que existe de se fazer gr,eve diaria·
!flente em toda parte, a greve por grevt!, a
greve política, também não é um ponto positivo, em que o Governo está demonstrando
que qu_ergovernarcom ~emocracia? Será que
o Presidente, ao assumir o Governo, deseja
vir aqui, ao Congresso, fazer uma exposição,
que náo foi aceita pelos partidos radicais, por·
que, ao invés dessa exposição do Presidente,
queriam fazer um debate, que não competia
naquele momento, isto não é uma demons~
traçãO positiva? Então, meu estimado amigo
Senador José Fogaça, temos muito fatos positivos. Temos fatos negativos, e não poderíamos deixar de tê-los, porque encontrar o País
em um caos, com uma corrupção terrível,
com uma falta de autoridade tremenda, com
urna inflação galopante, e conseguir dominar
esta fera ... E hoje as coisas estão entrando
nos seus caminhos, talvez não como desejá·
vamos·, porque nós, brasileiros, desejamos
que as "coisas se realizem ontem" e não pode
ser, tudo tem que ser a longo prazo. V.
Er.- tem muita razão quando propugna um
grande pacto. Então, faço um apelo: vamos
trabalhar qeste sentido, vamos fazer como
que;. haja mais compreensão, mais patriotismo, mais entendimento, para que possamos
chegar a esse desiderato, porque é disso que
a Nação precisa. Devemos, hoje, pensar não
mais em nós, mas nos nossos filhcs, nos nossos netos. E que e_ste Governo, que vai passar
5 anos no poder, transfira a outro Governo
- que pode ser até V. Ex~. porque vem o
regime Parlamentarista e quem sabe, V. Ex•
não será o 1~ Ministro a ser votado - uma
situação limpa, calma, _um_a situação de tran·
qüilidade, a fim de que õ País continue crescendo e desenvolvendo. Eram estes os reparos que, com todo o respeito e amizade que
tenho a V. Ex', desejava fazer neste momen-

to.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador

Afonso Sancho, o seu aparte é sempre bem
recebido. Até hoje não tive oportunidade de
registrar um aparte a favor. Nem por isso
é um aparte mal recebido. Pelo contrdrio,
temos divergências, temos diferenças políti~
ca.s claras, não é só uma questão partidária,
é uma questão da visão da realidade brasileira. Mas V. Ex~ sempre o faz com muito
caval~~irisl!lo, de urna forma muito respeitosa, e se precebe que V. Ex~ carrega de boas
intençóes as suas diferenças com este Sena·
dor.
Entretanto, não posso cOncordar com o
que V. Ex~ diz. Não houve, realmente, um
gesto claro e concreto do Presidente no sentido da negociação política. Ao contrário, houve alguns ·gestos de_ cena, artificiais, meramente para inglês ver ou para brasileiros ve·
rem, porque, na verdade, não pretendia ab·
solutamente outra coisa senão criar aquilo
que é o-pr6p'ri0 artifício pennal"1""nl,._ n ,.'(,,,
diente normal do Presidente. "-l,
clipe, ou seja, ele precisa, seF·~·- ,.
trução de uma imagem pública; para d(;' a
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versão é muito mais importante do que o
fato.
Então, Sua Excelência o Presidente daRepública queria vir ao Congresso para fazer
um grande discurso, engalanado por luzes de
televisão e pronto. Agora, o acordo político,
o acerto das propostas mediando uma visão
dos Partidos de Oposição, dos sindicatos, dos
Partidos de Governo. uma proposta clara que
conluísse todas essas forças, Sua Excelência
nunç_a o fez, não faz nem quer fazer. Então,
não queremos jogo de cena, não queremos
rn_ontagem cênica para o País, não querenlos
versão, queremos fatos. Porque, embora alguns digam q'ue o importante é a versão e
não o fato, para nós, ainda o importante é
o fato e não a versão, .
Daí porque V. Ex~ não tem razão. E mais:
registre-s-e, também, que toda vez que procu·
ramos a mediação, a aproximação, o Governo fechou a porta. Na votação das medidas
provisórias que sustentaram o Plano Econô·
miqJ, propusemos cerca de 40 alterações, to·
das elas aprovadas pelo Congresso Nacional,
e aprovadas pela maioria dos Partidos aqui
assentados, inclusive com votos do Partido
de V. Er, com votos do PFL, com votos
dos Partidos gove_rnistas. E o que ocorreu?
AS mais de 40 modificações que introduzimos
nas medidas provisórias foram vetadas pelo
Governo,
De modo que o Governo não quer o acordo, não quer o diálogo,_ não quer a convivência. Ele acha que o Plano_é algo intocável,
ou, no dizer neologístico do Ministro do Trabalho; "imexívei".
Então, V. Ex~ há de convir que não tem
razão, o Presidente não está aberto para o
diálogo. Basta dizer que, quando o Congresso Nacional rejeitou a Medida Provisória n9
185, num gesto inédito, insólito, desconhecido até mesmo no Governo José Sarney,
que nã_o era um Governo eleito pelo povo,
edíta a Medida Provisória n~' 190, .com o mesmo teor da Medida Provisória n~ 185, criando
uma situação de_ absoluta inconstitucionali·
dade, tão flagrante, tão retumbante, tão es·
carrecedora, que o próprio Procurador-Geral
da República argüiu a sua inconstitucíonálidade junto ao Supremo Tribunal Feçleral,
que, incontinênti, julgou a inconstituciona·
!idade da Medida Provisória n~ 190 por 9 votos a zero.
O Sr. Afonso Sancho - Julgou a liminar.

O SR . .JOSÉ FOGAÇA- ~A iimillar, mas
o que significa, evidentemente, quase que um
prejulgamento do mérito.
Não tenho nenhuma dúvida de que os Par·
tidos no Congresso, mesmo aqueles que fo·
ram derrotados - e o Partido derrotado tem
unla determinação, ele é guindado pelo povo
ao papel de Partido de Oposição, ele é desti·
nado ao papel de Oposição -,-é a derrota
que nos impõe este papel, que, aliás, é um
''1oel i"~';tJJcion?lmente indispensável à de-

~~~-~'~!.~:~n~~~~l~~~; ;:~;~<1cus<\1 '>!',

o advogado de defesa para defen-
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der, e, enquanto não houver ambas as partes,
rar as mãos do Presidente para que ele não
não há justiça, também para haver demopudesse agir.
cracia tem que haver Partidos do Governo
__ Então, o País tem um Plano;- não graças
e Partidos de Oposição. Se rião houve! ;unhas
à qualidade do relacionamento político do
as partes, também não há democracia. Nós
Governo, mas tem um Plano graças, sobreestamos cumprindo o papel de Oposição.
tudo, à consciência e ã. maturidade do comportaii:tento da maioria das Bancadas de OpoMas, Partidos como o PSDB, como o PMDB,
aprovaram, em grande parte, as medidas prosição no Congressõ Nacional.
visórias, neles introduzindo modificações
Então, chego à conclusão de que, infelizsubstantivas, é verdade, mas que não altera· · mente, não é aquela a que eu queria chegar:
vam, não empanavam, não deturpavam o
o Governo não vai bem, está vivendo dias
sentido básico do Plano, no sentido do enxudifíceis, de grande insegurança, de grave inM
gamento da liquidez e o controle da inflação.
certeza no plano jurídico, institucional e etO·
No entanto, nenhuma dessas modificações foi
nômico.
aceita pelo Governo, nenhuma delas, todas
Ainda registramos da parte do Presidente
foram vetadas literalmente.
_ da República uma ansiedade, uma obsessão
de associar-se às vitórias da Seleção Brasileira
O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex•
na Copa do Mundo, porque para Sua Exceum esclarecimento?
lência a cena, o movimento, a imagem, o
videoclipe, a versão são sempre mais imporO SR- JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• há de
tantes que os fatos. Isto, para as pessoas que
convir comigo, portanto, que a palavra negocuidam seriamente dos problemas brasilei·
ciação, busca da convivéncia, não é uma palaros, da realid_ade brasileira, é assustador, essa
vra conhecida nem conjugada por este Goobsessão do Presidente da _R~pública de apaverno. O Presidente da República, portanto,
recer junto às partidas da Seleção Brasileira,
está em meio a um processo cujo saldo, a
preocupa-o a essas pessoas. É porque as coimeu ver, a esta altura, ainda é negativo. Não
sas estão indo mal do outro lado, ou seja,
estou fazendo o julgamento definitivo, não
é preciso desviar a atenção do povo brasileiro
estou tendo a pretensão de uma sentença,
das questões essenciais do País.
mas não há dúvida de que, no plano jurídico,
o Governo mostrou falhas, lacunas, erros
O Sr. Afonso Sancho.:.... Ia dar um esclaréciconsiderados clamorosos. A comunidade jumento e V. EX' não me permitiu ...
rídica brasileira espantou-se, estarreceu-se 1
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ninguém quer,
escandalizou-se diante dos flagrantes erros
evidentemente, que o Presidente seja antijurídicos cometidos por este Governo. Isso
brasileiro em termos esportivos. Ao contrágera insegurança legal, insegurança jurídica,
rio. __Não é só Sua Excelência, mas de todos
insegurança institucional no País.
os brasileiros, o dever de associar-se à comuDo ponto de vista económico, o que estanidade esportiva na busca da Copa do Munmos vendo hoje é que o tal de enxugamento
do.
_
da liquidez valeu para a classe média e para
V. EX" tem a paiá'vra. Não impediria que
os pequenos poupadores, para os poupadores
V. Ex• desse um novo aparte, que, sei, mais
indíviduais, porque, na verdade, todos os cruuma vez, não será a favor.
zados bloqueados das empresas foram liberados pela via das torneiras abertas pelo Gover·
no, ou pela Medida Provisória n"168, ou pOr
O Sr. AfonSo Sancho- Nõb!e Senador
aquelas torneiras que, eventualmente, a MeJosé Fogaça, vamos ser razoáveis. Não podedida Provisóriin"168 autorizou e o Governo,
ríamos, depois daquele caos em que se enconatravés de Portaria, ou outros instrumentos
trava o País, estar num mundo de alegria,
legais, abriu.
porque só um milagre, só se Jesus Cristo desHoje fá estamos presenciando 14 a 15%
cesse para consertar um País-continente, co. do PIB em termos de liquidez na economia,
mo é o nosso, onde há seca no Nordeste,
em termos de moeda circulante, quando, no
enchente no Rio Grande do Sul, a terra de
início do Plano, foi de cerca de 9%.
V. Ex' e falta de 'Chuva em outros lugares,
Do ponto de vista político, o Governo obtemos que convir que a coisa está caminhando
teve vitórias, porque o Plano foi aprovado?
couetamente. E vamos colaborar, vamos faÉ verdade, foi aprovado. Isto não foi vitória.
Eu diria que isto foi muito mais a consciência - zer esse pacto de que V. Ex• fala. Dizem
que, enquanto a pessoa for relógio, não há
nacional, expressa no Congresso; de que o
perigo ainda; o perigo é quando ela coloca
País precisava de um Plano Econômico. Nós,
o
relógio no ouvido. (Riscrs)
Partido de Oposição, o PMDB e o PSDB,
votamos a favor, pela aprovação do Plano,
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Este gesto foi
com modificações que entendemos corretas
somente em função da atitude do Presidente,
e indispensáveis. M8s por-que votamos a faM
e não em relação a V. J?x~.
vor? Não porque nos identificássemos com
O Sr. Afonso Sancho- Vani.os ser razoáo Plano, não porque fosse um Plano que nós
veis, porque chegaremos aonde desejamos,
empreenderíamos, se estivéssemos no Goaonde nossos filhos desejam, aonde os nossos
verno, mas porque achávamos, acima de tunetos desejam, que é o engrandecimento do
do, que era responsabilidade_ pública nossa
BYasi1 e a felicidade do BrasiL
a de não deixar o Governo sem armas, sem
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Com este aparte'
instrumentos, sem meioS para agir. O Condo ..Q.osso Representante do PFL, nobre Senagresso não poderia ser o antigovemo, amar-
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dor Afonso Sancho, que acredito ser um hOmem carregado de boas intenções, concluo,
dizendo que esta é a questão central. Não
haverá saída para a c-rise_brasileira senão através de um sólido, um amplo pacto de solidariedade económico, em que os sindicatos de
trabalhadores aceitem, por certo tempo, a
não realização de greves; em que os empresários aceitem, por certo tempo, o não repasse dos reajustes salariais para os preços. Então af os exemplos do México, da Espanha,
de Israel, volto a repetir. E isto só pode acontecer quando o GQVertio assume a sua liderãrtça põlítica e_ social, apresenta uma proposta e quando ele tem a confiança -das enti·
dades que organicamente representam a sociedade.
Às vezes um Presidente não nasce com isso, não surge eleitoralmente desses vínculos
sociais mais profundos, como é o caso do
atual Governo, mas esta legitimídade pode
ser buscada, ela pode ser construída.
O Governo ainda pode constrUir esses laços com a sociedade. É preciso, evidentemente, uma notória, visível, transparente
ffiudança de postura.
Governo que fecha portas, Governo que
se nega a tudo, Governo que não quer conversa, é um Governo que está camínhando
no sentido contrário a tudo aquilo que o País
hoje está pretendendo. (~uito bem!l
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Coricedo a palavra ao Dobre Senador Mauro Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, antes mesmo -de
ocorrer a publicaçãcçsábado último, da primeira lista de servidores demitidos ou Colocados em disponibilidade, o funcionalismo federal passou a viver instantes de angústia e
apreensão, diante do anúncio das 360 mil exonerações, com as quais o Executivo pretende
"enxugar a sua máquina administrativa".
--Além disso; já a Medida Provisória -n9 151,transformada na Lei n" 8.029190, estabelecera
a extinção de numerosos órgãos, gerando,
em conseqüência, uma expectativa indormida de seus integrantes, sem saber _se permane·
ceriam ou não no serviço público, reaproveitados em outras áreas governamentais.
É o que ocorreu com a Fundação Nacional
Pró-Leitura, a que estavam vinculados a Bi·
blioteca Nacional e o Instituto Nacional do
Livro.
Segundo o referido diploma legal, caberia
à Biblioteca absorver as funções daquela Fundação, ·o que vem sendo estudado, aliás, pela
Secretaria de Cultura da Presidêricia da RePública.
Destaque-se, porém, que a Biblioteca Nacional, enquanto guardiã da memória bibliográfica do País, há quase dois séculos, possui
missão e funções específicas muito diferenciadas das do INL, da.leitura e da bibliot_eca.
Por outro lado, vale ressaltar que o raio
de ação do JNL alcança hoje mais de 4.000
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municípios, beneficiando· milhões d-e bfasileiros, muitos dos quais encontram na biblioteca o único acesso possível à cultura e à

informação.
Mencione-se, por oportuno, que "o INL
tem, também, apoiado a publicação de quase
3.000 títulos de valor cultural, sem interesse

comercial, entre os quais setenta incluídos
na coleção "BrasHiana". Seus concursos literárioS atingem diversos gérieros e. têm revelado novos valores para a literatura nacional.
No plano internacional, tem participado de
feiras, exposições e congressos, procurando
difundir ·a livro e apoiar a tradução de obras
dos autores nacionais"'.
Pelo seu exemplar funcionamento, esperava o INL, no bojo das estruturações agora
procedidas, alcançar a sua merecida autono·
mia, que melhor lhe permitir1a cúmJ)rir os
seus elevados objctívos institucionais,
· Exatamente no "Ano Internacional de Alfabetização", programado pela Unesco para
beneficiar os pafses Com altas taxas de analfabetismo (o Brasil não chega a consumlr 2
livros per capita),o INL corre o risco de ver·se
transformado em algo de importância secundária e descaracterizado em sua essência, jo·
gado no interior de uma outra organização
- a Biblioteca Nacional -com obje.tivos
e diretrizes próprios, conforme proposta na
Secretaria de Cultura.
Aqui, no Distrito federal, o INL por meio
de sua Biblioteca Demonstrativa, oferece ser·
viços bibliográficos públiCos_ à comunidade,
atendendo a aproximadamente 2.000 usuários/dia, além de atividades a grupos especiais
de brasileiros.
Com b<ise em tOdos esses_ dados sucintamente referenciados, os servidores do Instituto Nacional do Livro estão apelando para
os Membros do Congresso no sentido de que
interceda junto ao Presidente da Repúbtica
e ao Ministro da Educação, para que, mesmo
vinculado hierarquicamente _àquela Pasta, assegure-se a indispensável autonomia do aludido órgão, num reconhecimento à competência e dedicação do seu qualificado corpo
técnico e administrativo, bem aos inestimáveis serviços prestados ao País em 40 anos
de profícua e ininterrupta existência.
E o apelo que dirijo ao- Presidente Fernando Collor e ao Ministro Carlos Chiarelli, na
conVicção de que se preservará o pessoal do
INL e se lhe dará a almejada autonomia ad·
ministrativa, sempre inexplicavelmente pro·
telada. (Muito bcml)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para _a ordinária de amanhã a seguinte:

Votação, em turno único, do Projeto de
n~ 23, de 1990, de autoria
do Senador João Menezes, que compatibiliza
os interesses dos trabalhadores com as necessidades das empresas em situação difícil, ten-

Lei do Senado

sentamento de ex~ocupante da Reserva lndí·
gena Pímentel Barbosa, no Estado do Mato
Grosso, através de alienação de terras do do·
minio da União, com área superior a 3.000
hectares.

do
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 50, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
_votação, em turno único, do Projeto d~
Lei do Senado n~ 50, de 1990, de autoria
do Senador Odacir Soares, que estabelece
novas disposições penais e processuais penais
para- os crimes de seqüestro e extorsão me·
diante seqüestro, e dá outras providências,
tendo
PARECER, jJroferído em Plenário, da Co·
missão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com as Emendas de n9' 1 a 3, que
apresenta.
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-6Votação, em turno único, do P.rojeto de
Lei da Cámara n• 55, de 1989 (n• 4.968185,
na Casa de origem), que altera dispositivos
da Lei n• 6.389, de 9 de dezembro de 1976,
que fixa as referências de salários dos emrpegados do Grupo-Processamento de Dados,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, ~ob n" 30, de
1990, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-7Votação, em turno único, do Requerimen·
to n 9 139, de 1990, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, solicitando nos termos re·
gimentais, a transcrição, nos Anais do Sena·
do Federal, da matéria de autoria do Senador
Jorge Konder Bornhausen, intitulada "reeleição não é crime", publicada no jornal Folha de S. Paulo no dia 25 de maio do corrente

aao.

-:i-

-8-

PROJETO DffRESOLUÇÃO
N• 23, DE 1990

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

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do F.egimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 23, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n~ 198, de 1990),
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFTRS), cujos recursos,
advindos de ta) emissão, serão destinados ao
giro de cento e sete_ milhões, oitocentos e
sessenta e duas mil, trezentas e setenta Letras
Financeiras daquele Estado.

-4MENSAGEM N• 182, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.}
Mensagem n• 182, de 1989 (n" 500/89, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Piauf,
em caráter excepcional, a emitir, mediailte
registro no Banco Central do Brasil, Letras
Financeiras (h Tesouro do Estado do Piauí,
(LFTPI) destinadas a possibilitar a substituição de 1.200.000 Obrigações do Tesouro daquele Estado (dependendo de parecer).

-9Votação, em primeiro turno, da PropOsta
de Emenda à Constituição n~-4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6•
ao art. 5? do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

-lO-

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 6, de 1989, de
autoria do Senador Marcqs Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
-11-

Votação, em primeiro turno; da Proposta
de Emenda à Constituição n9 1, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outrm
Senhores Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
TranS:it6rfãs da Constituição Fedei'al.

ORDEM DO DIA

-5-

-12-

-lPROJETO DE LEI DO SENADO
N" 23, DE 1990

Votaçã.o, em turno único, do Parecer n9
130, de 1990, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo pela resti·
tgiçáo ao Poder Executivo da Mensagem n•
71, de 1987 (nP 97/87, na origem), encaminhando ao Senado Federal proposta de reas-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu
Parecer nP 176, de 1990), do Projeto de Lei
do Senado n? 190, de 1989, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a venda e revenda de combus-

(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
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tíveis derivados do petróleo e álcool carburante, regulamenta o art. 238 da Constitui·
ção, e dá outras providências.

- 13Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Lei do DF na 24, de 1990, de iniCiativa do
Governador do DiStrito Federal, que autoriza a desafetação de domínio de bem de uso
comum do povo, situado no Setor de lndús. tria e Abastecimento, Região" Administrativa

do Guará- RA X- Distrito Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 180,
de 1990, da Corn,issão
- do Distrito Federal.
O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 17 horas e 10

minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE,
LO SR, ALBERTO HOFFMANN NA
SESSÃO DE 18-5-90, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA[DO COM
INCORREÇÓES NO DCN- SEÇÃO
I I - DE 19-5,90:
O SR, ALBERTO HOFFMANN (PDS RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente e Srs. Senadores, tenho a satisfa·
ção de saudar o eminente Senador Meira Filho, que a esta altura da sessão faz as honras
da Casa em termo de Plenário, para tão segu~
ra e brilhantemente presidir a sessão.
Sr. Presidente, meus caros Senadores: é
se~são de sexta-feira, com pouca presença,
evidentemente, mas com debates de assuntos
de alta relevância.
Foi providencial ceder a minha vez ao eminente Senador Lavosier Maia, porque houve
ensejo de completar-se um quadro interessante nesta manhã. O eminente Sertãdór
Odaêir Soares começou a traçá~lo ao abrir
o palco do Norte amazónico do Brasil expondo questões que, no momento, estão em debate tanto em termos nacionais como internacionais. Agora, acaba de falar o Senador Lavoisier Maia sobre a geografia de seca - como alguém já-disse, do drama çlo Nordeste,
do drama da fná distribuição de águas: enquanto que num quadrante do Brasil há enchente, no outro há seca e, assim, o nosso
Sul também é atingido.
Daí por que, Srs. Senadores, tomo a liberdade de, neste instante, apresentar um outro
cenário - o do 'Sul -em pinceladas, para
depois, em posteriores intervenções, abor~
dá-lo mais amiudadamente.
O Sul extravasa :is-fronteiras brasil~iras e,
modernamente tem sido debatido em termos
de COne Sul o qual faz parte do que poderia
chamar de integração sul-americana, no sentido de reavivar ou vitalizar aquilo que se
chamou de Mercado Comum Latino-Americano e que, ao_ longo ~as décadas, ficou
praticamente no papel e nas conferências:
Conferência de Buenos Aires, do Rio de Ja-.
neiro, de Punta dei Este, de Montevidéu e
outras, com a finalidade de discutir alguns
itens das mercadorias, arroladas no Estatuto

da Aladi, para ver se num ano poder-se-ia
reduzir 5% a tarif3. de um produto, 10% em
outro. A _te_alida.de, Srs. Senadores, foi esta
-muitas vezes a conferência Saía muito mais
cara do que os benefícios, do que _os lenitivos,
ou redutivos fiScais decididos.
Fala-se, agora, em Cone Sul de uma forma
mais ampla e, ao tocar neste assunto, vamos
começar a falar em água. V. Ex•, há poucos
instantes, ao falar em seca, estava reclamando água. Ao visitar Portugal, em época que
tive a honra d_e ser o Secretário da Agricultura
do Rio Grande do Sul, observei a sua extraordináriã organízaçáo na questão de distribuição de água. Portugal tem um código de águas
e, na capa do livro desse Código, onde contém o respectivo Plano, estão os seguintes
dizeres: "Agua, bondade de Deus".
Nós pOdemos dizer, -como já disse o caboclo, que a água, na hora da enchente, pode
ser o flagelo do diabo e a falta de água, nobre
Senador Lavoisier Maia, é, -eVidentemente,
sinôni_mo de sede e de fome. Então, é necessário que o hOmem saiba preservá-la adequadamente. Aí está a grande questão de um
tema que nós debatíamos já, há 20 anos, na
Câmara dos Deputados, sobre o problema
das nossas bacias hidrográficas, as mais ricas
do mundo: Bacia Amazónica, Bacia do São
Francisco, Bacia do Paraná, Bacia do Uruguai.
O Brasil tem uma riqueZa infinda com os
seus rios e sua bacias liidrográficas e, obedecendo a um planejamento integral·com a execução paulatina de obras, poder-se-á chegar
a resultados magníficos para que a água seja
usada adequadamente. Planejamento não só
para a eletricidade, não só para barragem,
visando à irrigação de determinada região,
ou de barragem apenas para evitar enchentes.
Tudo deve ser estudado de tal forma que
um elemento não prejudique o outro e também se preserve aquilo que os ecologistas
tanto defendem. Que se respeite o Código
Florestal e desde que o brasileiro tenha a
capacidade e consciéncia de um dia deixar
Sm de vegetação espontânea plantada à beira
dos seus córregos _ou de seus ribeiros; desde
que se deixem Sm de mata ao lado dos rios
maiores e 50% à largura dos outros cursos
d'água. Desta forma, quanta coisa rião seria
preservada! Quanta água não seria assegurada! Mas a ganância vai a esse ponto! E,
aí. não critico o nordestino, nem o homem
do Brasir Central. Isso acontece no nosso chamado adiantado Sul, _em gue o homem chega
a jogar o trãtOr deiüro do arroio e morre
afogado pela ganância de arar aquele último
palffioZiiiho de terra. Isso vai ajudá-lo a produzir um poucO rio primeiro ano; porém, em
contrapartida, já começa a fabricai- um desertozinho no segundo ano!
"Água, bondade de Deus!"
No tocante à navegação, o BrasH aproveita
muito pouco os seus cursos d'água para o
transporte fluvial. Aí está a Amazônia, com
seus aspectos peculiares, que os Srs. Sena~
dores conhecem melhor do que eu! Quanto
ao Sul dô País, já teve uma navegação fluvial
de~n_volvida, mas dep-ois periclitou com o

a
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assoreamento dos rios, justamente pela falta
de proteção de suas margens.
No momento em que o Senhor Presidente
da República vai visitar o Sul, oportunidade
em que deverá assinar os contratos resultantes das concorrências, já feitas, da construção
de ponte internacional, de São Borja a São
Tomé, na República Argentina, quando de~
verá ocupar-se, também, da questão do gasoduto, tomo a liberdade, do alto desta tribuna,
de alertar a Sua Excelência que a solução
dos grandes problemas do Cone Sul começa
pela navegabilidade do rio Uruguai. Poderão
dizer: "Que utopia! O que nos interessa isso?
Ressalto que o problema começa com a Barragem do Salto Grande. Salto Grande fica
entre a República Oriental do Uruguai e a
República Argentina, no rio Uruguai, uma
irriensa barragem fornecedora de energia elétrica para o Uruguai e outras regiões. Mas,
em Salto Grande, faltam eclusas que permitiriam navegação. Perto de Salto Grande há
necessidade da barragem do Hervidero e do
canal do contorno, para tornar navegável o
rio Uruguai desde o Prata até a cidade de
Uruguaiana. Chegando a Uruguaiana, temos
a ponte iritemacional, que também é contornável. Há lagos à margem direita do rio Uruguai, e há um terreno favorável, effi território
argentino, que permitiria o contorno. Então,
a navegabilidade se estenderia de Uruguaiana até Iral, no Rio Grande do Sul, divisa
com Santa Catarina. Há, ao longo deste percurso, mais algumas barragens em construção
que necessitam, evidentemente, de suas eclusas.Sobre a navegabilidade do rio Uruguai_.
quero ler um pequeno trecho de um estudo
que me chegou às mãos, da parte do economista Olímpio Tabajara. Esse professor foi,
durante sete anos, o representante do Brasil
na Co-missão da Bacia do Prata, prestou grandes serviços ao País, representando, incluSive, o ltamaraty, ao longo do tempo dessas
reuniões sobre os problemas da Bacia do Pra~
ta. E, particularmente, quanto à exeqüíbí·
!idade do grande projeto do rio Uruguai, diz
aqui;
"A situação_ atua( d_e endividamento
do Brasil e da Argentina, principalmente, não é propícia às grandes obras, que
impõem elevadas somas de recursos e
financiamentos externos; há, por outro
lado, um conjunto de obras que poderiam ser executadas imediatamente, com
imensa repercussão, como é o caso da
Navegação do rio Uruguai, do Estuário
do Prata e Iraí, com suporte, entre outros portos de importação e exportação,
no de "Nueva Palmira", no rio Uruguai,
localizado na RepUblica Oriental do
Uruguai."

É o que está fãi:eD.do o SerViÇo de Navegação da Bacia do Prata, exportando minério
de ferro e manganês de U rucum, no Mato
Grosso, pelos rios Paraguai, Paraná e Estuário do Prata. Segundo notícias da semana pas·
sada, a navegação taquara, do Grupo Olve~
bra, vai exportar soja e outros produtos do
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Mato Grosso, utilizando a mesma via e insta-

iníciõ das obras da ponte internacional, opor-

lações portuárias. É o que há anos. venho

tunidade em que pross-eguirão aos démarches
conclusivas para a construção do gasoduto
que o SU.f do nosso País espera há tanto tem-

preconizando!
Todos sabemos que o rio Uruguai. de março a novembro, quando o nível é de águas
médias e de cheía, pelo menos, é plenamente

navegável. Os problemas atuais são: a eclusa

po.
Mas é a vez de cuidar de água em. todos
os seus sentidos.

da Barragem de Salto Grande, inconcluída

-como já disse há pouco -e, da mesma
forma, o canal lateral de navegação ilté Her-

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me
Ex~ um aparte, nobre Senador?

videro e a barragem eclusada do. próprio Her-

V.

videro. Tais obras permitiriam a navegação
até Uruguaiana, imediatamente, naquele pe-

O SR. ALBERTO HOFFMANN- V. Ex•
tem o aparte.

ríodo. De Uruguaiana a Irai, o obstáculo é
a ponte Uruguaiana- Passo de Los Libres,

cuja altura não perm:ite a passagem de barcaças ou de navios no sistema moderno de composição. A solução já está prevista, pelo lado
argentino, eis que, aproveitando as condições
do terreno e de lagoas marginais, construirse-ia um canal e uma ponte móvel rodoferroviária, que permitiria o tráfego de veículos,
trens e barcos.
Nos demais períodos do ano, a navegação
ainda seria possível com alguns derrocamentos de umbrais rochosos, como os de Itacum·
bu, São Pedro, Ilha Grande, Ilha do Butuí
etc., ou espigões de corrente, em baixios.
O período de março· a novembro é também
de término de safras- arroz, trigo, soja etc.,
e de preparação de terras para as culturas
que exigem, por sua vez, o adubo e o combustível. O transporte fluvial, em si, já seria uma
grande economia para a produção regional,
somado ao uso dos barcQs que, na volta, possibilitaria economia maior sob todos os aspectos.
Por outro lado, com a ligação de Iraí ao
Estuário do Prata, estaríamos ligados, pelo
Paraná e Paraguai, a Cáceres, no Mato Grosso, e à Foz do Iguaçu, no Paraná, como pontos extremos. Transpondo Itaipu. e com a
conclusão do Canal Pereira Barreto, ligando
o Tietê ao rio Paraná, em São Paulo, toda
a região daquele Estado e de Minas Gerais
estaria interligada ao Rio Grande do Sul e
Santa catarina.
Estas últimas etapas são mais remotas, aparentemente utópicas, mas a verdade é que
já estamos ensaiando o esquema do projeto
internacional entregue a grupos brasileiros
e argentinos, como, por exemplo, no caso
da ponte de São Tomé a São Borja, em que
um grupo internaciOnal constrói a ponte, tem
a concessão, não sei se é por 20 anos- estou
olhando para o engenheiro que deve estar
sabendo melhor desses detalhes -para ex·
piorá-la, sem, portanto, mobilizar os recursos
que te.Qios.
A verdade é que "argentinos no tienen australes", "uruguaios" não têm pesos e o Brasil
não tem cruzeiros, no sentido quente, e, con·
seq_üentemente, todos os trés não têm dólares, havendo a necessidade de mais um projeto, de uma concorrência internacional, para
a qual, estou certo, o Senhor Presidente da
República, continuados os entendimentos
com os pafses vizinhos, deverá interessar-se
quando, ao chegar a São Borja, ao lado do
Presidente Carlos Menem, der a ordem de

O Sr. Mansueto de Lavor - Eu queria
dizer a V. Ex~ que o tema que aborda, entre
outros, o da navegação fluvial, é da maior
importância, não apenas para sua região, o
Extremo Sul do Pafs, como para todo o Terei·
tório Nacional; é matéria central em tennos
de corredores de exportação, de transporte
das grandes bacías fluviais, principalmente
os grandes rios navegáveis. Este assunto,
realmente, me atrai, porque moro à beira
de um grande rio, o São Francisco, costuma-se dizer que há uma tríplice vocação do
rio São Francisco. A primeira, ser a grande
estrada natural, aquela que liga o Centro do
País ao Nordeste, a grande estrada natural,
cuja utilização seria bem maior, como toda
estrada conservada, se nela fossem investidos
recuJ::sos públicos. A outra vocaçáo do rio
São Francisco é a de grande produtor de alimentos. O Senador Lavoisier Maia dizia há
pouco,-no seu discurso, que é preciso irrigar
cada vez mais as terras férteis do Nordeste,
tanto ã beira dos lagos artificiais, dos grandes
açudes, dos médios também, como à beira
dos grandes rios, como o São Francisco. Então, o rio São Francisco, sem nenhuma retórica, pode-se tornar o grande celeiro do Pais.
E já está provando que é possfvel se conseguir
isso, através de projetas de irrigação da iniciativa pública e da iniciativa particular. Com
a sua permissão e sem nenhum bairrismo,
quero dizer que o rio São Francisco, hoje.
está em vias de bater o Rio Grande do Sul
na produção v:infcola. É verdade_que a técnica
ainda é importada, os enólogos que já estão
orientando a produção de vinho do São Francisco vêm todos do Rio Grande do Sul. Mas
podemos afirmar que, por questões climáti_ças, a produção vinícola do Vale do Si\,o
Francisco, dentro em breve, pelas projeções,
poderá ultrapassar a do Rio Grande do Sul.
E vinhos tambéni, de excelentes'qualidades,
já começam a ser produzidos naquela região.
Não são apenas produtos finos ali produzi·
dos, como_a uva, o aspargo para exportação;
também os hortigranjeiros e os alimento_s básicos arroz;- feijão-.......:., tOdos irrigados. A terceira vocação do rio São Francisco, por exten·
são de outras grandes bacias brasileiras inclusive a do Uruguai, que já é brasileiro·
uruguaia, brasileiro-argentina, brasileiro-paraguaia - , é a v.ocação pára a prodw;:ão de
energia através de hidroelétricas: é uma rei·
vindicação nossa, da chamada Bancada do
Nordeste no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados: que o Presidente inicie,
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quanto antes, no seu próprio Estado de Alagoa:;, a Hidroelétrica de Xingó. Sua Exceor a seu Estado, porque não se trata de Uina
reivindicação estadual, mas de uma reivindicação brasileira e regional - mais uma grande hidroelétrica no rio São Francisco, para
aumentar sua capacidade. Queria, sobretudo, dizer que a navegação fluvial é, realmente, Uniá tese de fundamental importância, e
me congratulo com V. Ex+ por insistir na navegação fluvial e até naqueles trechos ainda
não navegáVeis;' que o Poder Público possa
investír reCursos para a navegabilidade. Por
quê? As ferrovias estão em derrocada. Aliás,
nunca foi opção política do Governo brasileiro o transporte ferroviário. As rodovias
que, por imposições até externas, constituem
a opção de transportes terrestres, no País,
estão praticamente inviabilizadas de norte a
sul do País; são estradas que estão impraticáveis atualmente. A grande saída é, realmente a hidrovia, que se deve interligar com
a rodovia e a ferrovia, que é a grande via
de transporte mais barato, onde os investi·
mentos públicos são menores do que qualquer outro. A grande hidrovia do São Francisco está af, e junto com outras, para não
falar no rio Amazonas nem naqueles rios do
sul, tais como o Paraguai e o Uruguai e outros
que podem ser navegáveis. V. Ex' fala até
de interligação de bacias, que é wn p1ano
um tanto faraónico, visando à navegabilidade, mas não o é no contexto de uma prioridade para o transporte fluvial, que deveria
ser; basta um dado. E que, assim como a
ferrovia é um transporte seis vezes mais barato do que o transporte rodoviário, o transporte fluvial, a aquavia, é, em média, seis
à oito vezes .tnaifõãrato do que o transporte
ferroviário. Chega a ser dez vezes mais barato
do que o transporte rodoviário. A comparação do transporte fluvial com o transporte
rodoviário ê, às vezes, em termos de gasto
de investimento público, de dez para um em
favor do transporte fluvial. Então, este tema
interessa ao Pafs. Congratulo-me com V. Ex',
que, hoje, na tribuna do Senado Federal, leva
à Nação e, principalmente, ao Presidente da
República e ao Poder Executivo, a enfati·
zação desta prioridade nacionaf que é o transporte fluvial. O Brasil, indiscutivelmente, é
dotado de grandes potencialidades neste se·
tor. Muito obrigado, nobre Senador Alberto
Hoffmann. Meus parabéns pelo pronunciamento que está fazendo no Plenário do Senado Federal.
O SR. ALBERTO HOFFMANN - Agra·
deço a colaboração de V. EX", que revela
profundo conhecimento de causa de toda esta
problemática. Eu dizia que seriam, ainda 7 um
pouco utõpicOs, em vista da exigüidade de
recursos, até internacionais, as interligações
e, conseqüentemente, toda a integração das
Bacias. Conheço um estudioso que tem as
quotas de altura de todas as barragens neces~
sárias, inclusive para !igar o Prata ao Orinoco
e até à Venezuela poderia estender-se essa
interligação. Há, na altura do Rio Grande
do Sul, e da província de Missiones e Corrien·
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tes, na Argentina, interligação direta, num
trecho muito curto entre o rio Paraná com
o rio Uruguai, no sentido leste~oeste da região.
_
Muito obrigado! É um tema fascinante,
mas a realidade é esta! E sai muito mais barato o transprote de produtos de Mato Grosso,
como já estão fazendo, via Paraguai/Para·
ná/Prata, como é o caso do óleo de soja,
chegando a Porto Alegre, e depois à Lagoa
dos Patos o transporte, pois, é muito mais
económico, lá, do interior do Mato Gfosso
até Porto Alegre, via fluvial, marítima e lacustre, do que um caminhão trazendo soja
a300 km de distância da mesma fábrica. Esta
é uma realidade _e V, E~, com muita propriedade, muita inteligência, expôs o assunto.

O Sr. Lavoisier Maia -

Permite V.

E~~

um aparte?
O SR. ALBERTO HOFFMANN- Nobre
Senador Lavoisier Maia, V. Ex• tem o aparte.
O Sr. Lavoisier Maia - Senador Alberto
Hoffmann, V. Ex• aborda aSsunto da maior
importância para o Brasil V. Ex• representa
o Rio Grande do Sul, nesta Casa, nós representamos o Rio Grande do Norte. Quero dizer a V. E r que existe uma afinidade entre
nós, até sentimental. O Rio Potengi, que ba·
nha a cidade de Natal, o Rio Guaiba, que
banha a cidade de Porto Alegre. E o que
temos procurado - através de amigos co·
muns - é fazer uma comunicação mais efe·
tiva entre os dois Estados. Eu referi, há poucos instantes, por concessão-de V. Ex•, o que
agradeço, problema gravíssimo que estamos
enfrentando, a seca do Nordeste. V. Ex• fala
de outro assunto muito importante, qual seja,
a navegação flu.vial, a que o Governo deve
também dirigi~ atenção. E V. E r bem diz
que é um problema nacional, para o qual,
nesta hora, com muita precisão, com muito
conhecimento, apresenta sugestões, a fim de
melhorar as condições de transporte dos brasileiros, como disse o eminente Senador Mansueto de Lavor, o transporte através dos rios,
hidroviário, que é dez vezes mais barato do
que o rodoviário. Então, falta apenas a sensibilidade do Governo em dirigir a atenÇão pa·
ra o problema. Nesta hora em que representamos nossos Estados aqui no Senado Federal
-eu, o Rio Grande do Norte; e V. Ex~,
o Rio Grande do Sul - , estamos discutindo
problemas importantes, com uma diferença:
a situação que eu defendo para o meu Estado
é de uma prioridade absoluta. O Governo
Federal deve ter a sensibilidade, porque é
urgente urgentíssiMo, em fazer o reconhecimento da situação difícil de milhões de brásileiros que estão morrendo de fome, ou, então, aquele povo sofrido viverá um caos que
provocará repercussão não só no Nordeste
como também no Brasil. Acredito que essa
situação calamitosa não chegará lá, mas eu,
que represento o povo do Rio Grande do
Norte nesta Casa, faço a advertência. Nobre
Senador, parabenizo V. EXi' pela felicidade
e oportunidade de seu pronunciamento, que
dá subsídios ao Governo Federal para que
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veja com at_enção este problema, em benefício de todo o Brasil-a interligação, através
do rio, da navegação fluvial. Parabenizo-o
eidicito-o pela oportunidade de seu pronuni·
ciamento.

ao parág_çafo único do art. 70 da Constituição
Federal, ao Tribunal de Contas da União
Sala da Comissão Diretora, 13 de junho
de 1990. -;-Nelson Carneiro - Alexandre
Costa - Mendes Canale - Pompeu de Sousa.

O SR. ALBERTO Hm't'MANN - Agradeço a manifestação de V. EX"

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' IO, DE I990
Aprova a prestação de contas do Senado Federal, relativa ao exercício de 1989.

Agradeço também ao eminente Presidente
Meira Filho pela paciência em ouvir-nos durante tanto tempo. Mas, se o fizemos, foi,
evidentemente, no interesse nacional,
Hoje, pela manhã, sinto-me felicitado, sinto-me à vontade para, após tantos anos de
atividades na outra Casa do Congresso Nacional, ouvir e sentir como aqui, no 'SeDado,
cuida-se tão bem dos problemas nacionais e
como há interesse, até numa sexta-feira, em
debatê-los.
Faço votos de que tudo redunde em bene·
fícios para o ·povo brasileiro, para, que se
criem mais riquezas, para cjUe o brasileiro
também saiba aproveitar as possibilidades e
chances que lhe são oferecidas, porque não
pode cair tudo do céu.
O Governo deve conSúuir a barragem,
porque o povo da região não têm recursos,
mas .que aquele proprietáriõ- ao "lado tenha
paciência, pegue a pá e faça o pequeno canal
de adução até à sua lavoura, porque, como
Secretário, nci Sul, constatei que, em certa
época, havia a seguinte mentalidade: feita
urna barragem, chegava-se lá e dizia-se: "agtr
ra, falta fazer a valeta". Então, eu diria: a
valeta você mesmo tem que fazer: tem que
fazer algo para merecer esse benefícioT E,
assim, ainda cabe aquela piada que ouvi uma
vez num teatro de variedades,, na Europa,
em que dois cómicos, no palco, perguntavam-se um ao ·outro: "Mas, compadre, qual
é a diferença entre civilização e cultura?"
Num dar -~ __ombros, um deles respondeu:
"Ah!, não sei, mas é muito fácil, vou-lhe explicar: civilizaçã:o é quando" você instala um
banheiro e cultura é quando toma banho,
no duro, quando usa esse banheiro". Então,
é isto: civilízação é darmos as oportunidades,
e o brasileiro, de todos os quadrantes, deve
ser, cada vez mais, conscientizado para aproveitar essas vantagens, dando uma participação mais efetiva na criação de riquezas nacionais. (Muito bem! Palmas)
ATODA COMISSÃO DIRETORA
N• 9, DE I990
Aprova a prestação de contas do Fundo
Especial do Senado Federal, relativa ao
exercício de 1989.
A Comissão Diretora resolve:
Art. 1~ É aprovada a Prestação de Contas do Fundo Especial do Senado Federal
- Funsen, relativa ao exercício de 1989t na
forma apresentada pela Subsecretaria de Adzninist!ação Financeira, consoante o Certificado de Regularidade emitido pela Auditoria
desta Casa Legislativa.
Art. 2? Determinar o encaminhamento
desta Prestação de Contas, em cumprimento
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A Comissão Diretora resolve:
Art. 1" E aprovada a Prestação de Contas do Senado Federal, relativa ao exercício
de 1989, na forma apresentada pela Subsecretaria de Administração Financeira, consoante o Certificado de Regularidade emitido
pela Auditoria desta Casa Legislativa.
Art. 2" Determinar o encarrlinhamento
desta Prestação de Contas, em cumprimento
ao parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, ao Tribunal_ de Contas da União.
Sala da Comissão Diretora, 13 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro ---Alexandre
Costa- Mendes Canale- Pompeu de Sousa.

ATO DO PRESIDENTE
N? 109, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade_ com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Di rdOia" n~~ T, de 4_ de abril de
1973, e tendo.eni ViSta o'que consta do Processo n"' 006.294/90-1, resolve aposentar, voluntariamente-, JOSÉ GOMES DA SILVA,
Auxiliar Legislativo, Classe "2~'', Padrão W,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, incíso III, alínea
"a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515,
inciso II; 516, inciso I; 503, e 488, § 4~; do
~egulamento Administrativo do S~nado Federal bem como o artigo 11, da Resolução
n~ 87, de 1989, com proventos integrais, ob·setvado o disposto em seu artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 110, DE 1990
O Presidente do Senadõ 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 tendo
em vista o disposto na Resolução n~ 130, de
14 de novembro de 1980, e o que_consta do
Processo n~ 005.508/90-8, resolve manter a
contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, do senhor
WILSON MÁRCIO DEPES, no emprego de
Assessor Técnico, com o. salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, com
lotação e exercício no Gabinete do Líder do
Governo, Senador José Ignácio Ferreira. a
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partir de 1~ de maio de 1990, dispensando-o
do Gabinete do Senador Leopoldo Peres, em
28 de abril de 1990.
Senado Federal, 15 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

senhores Associados para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se dia
28-6-90, em primeira chamada às 16:00 horas
e em segunda chamada às 16:30 horas, na
Ala Alexandre Costa, sala 5.

Convênio
SENADO FEDERAL

-Ordem do Dia: Aprovação do Plano de
Saúde -Assete. -José Mauricio Lima de
Souza, Presidente.

CENTRO GRÁFICO
DO SENADO FEDERAL
Espécie -Prolongamento do convênio firmado entre Centro Gráfico do Senado Federal e Templo do Amor Universal-TAU.

Objeto- Estágio remunerado para menores - aprendizes carentes.
Modalidade -Inexigibilidade de licitação.
Crédito -As despesas decorrentes da execução do presente convênio correrão ã conta
de atividade 01007002320250001 manutenção

do Centro Gráfico do Senado Federal, elemento de despesa 34903900 - outros serviçoS
de terceiros/pessoas jurídicas e encargos do
orçamento para o exercício de 1990.
Empenho- Nota de Empenho n9
90NE00054
Valor do Contrato: Cr$ 173.610,00
Data da assinatura: 19 de junho de 1990.
Vigência: até 31 de dezembro de 1990.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
SENADO FEI>ERAL
Em, 13 de junho de 1990

Edital de Convocação
O Presidente da Associação dos Servidores
do Senado Federal - ASSEFE, convoca os

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
ConvoCàção

O Excelentíssimo Senhor Presidente da
Comissão do Distrito Federal, Senador Mauro Beniwides, tem o prazer de convocar Vossa Excelência, para reunião a se realizar no
dial9de junho, terça-feira, às 11 horas, na
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa.
Secretaria da Comissão, 15 de junho de
1990.. _- Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se·
cretário da Comissão do Distrito Federal.
Pauta
11• REUNIÃO, EM
19 DE JUNHO DE 1990

1- Exposição do filme elaborado pela
equipe da Codeplan sobre o plano diretor
do Distrito Federal.
2-Depoimento do Coronel Almir Maia,
ex-Comandante da Polícia Militar do Distrito
Federal, e do Senhor Deputado Fernando
Cunha.
3 -Projeto de Lei do Distrito Federal n'
58, de 1989 (deliberação terminativa).

Terça-feira 19 3187
Dá a denominação de Parque da Cida·
de ao Parque Recreativo Rogério Pithon
Serejo Farias.

Autor: Senador Pompeu de Sousa
Relator: Senador J oáo Lobo
Parecer: Contrário ao Projeto
4- Projeto de Lei do Distrito Federal n9
1 de 1989 (deliberação terminativa).
Regulamenta, para o Distrito Federal,
o princípio de gestão democrática do ensino público, estabelecido pelo art. 206,
item VI, da Constituição Federal.
Autor: Senador Pompeu de Sousa
Relator: Senador Hugo Napoleão
Parecer: Pela anexaça.o do presente projeto ao Projeto de Lei do Senado no 185, de
1989.
5 -Relatório do Senador Maurtcio Corrêa, sobre o veto total aposto ao Projeto de
Lei do Distrito Federal n9 65 de 1989 que
"dispõe sobre a utilizaça.o de cursos d'água
na área do Distrito Federal, por empresas
industriais e agroindustriais".
6- Projeto de Lei do Distrito Federal n'
27, de 1990
Mensagem p9 62. de 1990-DF
(Mensagem n• 35/GAG, ·
de 27-4-90, na origem)
Dispõe sobre a alienação de bens imó·
veis residenciais de propriedade do Distrito Federal e situados no Distrito Fede·
ral e dá outras providências.
Autor: Executivo local
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Parecer: Favorável ao projeto, por consti·
tucional e jurídico.
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-

M~nsagens

do Senhor Presi·

dente da Repúblk.a

N" !36 a 139/90 (n" 473 a 476/90, na
origem), restituindo autógrafos de proje·

tos de lei sancionados.
1.2.2- Ofícios do Sr. to Secretário da
Câmara dos Deputados

Nt!S 98 e 105/90, comunicaiido a aprovação das seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senado n" 253/89
4.248/89, na origem), que isenta do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(1PI) as saídas de veículos automotores,
máquinas, equipamentos, bem como de
suas partes e peças separadas, quando
(n~

destinados à utilização nas atividades dos
Corpos de Bombeiros, cm todo território

nacional.
-Emenda do Senado ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 28/89 (o" 157/86,
na origem), que aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla

Tribu~

tação e- Prevenir a Evasão FisCal em matéria de Impostos sobre a Renda entre o
Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da República Popular da
Hungria, celebrada em Budapeste, em 20
de junho de 1986, assim como o Protocolo, acordado no mesmo local e data,
que a integra.

- Encaminhando à revisdo do Senado
autógrafos das seguintes matérias:
- Emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado nn 89/83 { o.Q
1.677186, na Câmara dOs Deputados, que

dispõe sobre a proibição de caça ao jacaré
e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n" 37/90
(n" 3.650/89, na Casa de origemr. que dá
nova redação ao § 3~' do ari. 1" da Lei
0° 5.584, de 26 de junho de 1970, que
dispõe sobre normas de Direito Procesrual do Trabalho.
-Projeto de Lei da Câmara n" 38/90
(n~ 3.287/89, na Casa de origem), que autoriza os táxis a portarem painéis publicitários fixados no teto.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 39/90
(n~ 3..5.54!89, nã Casa de origem), que dis·
põe sobre a outorga de compensação pela
prestação de serviço como integrante de
Mesa Receptora de Votos e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n" 40/90
(n 7.505/86, na Casa de origem), que au·
5

toriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação,
a doar o imóvel que menciona, situado
no Município de Coremas, Estado da Pa·
raíba.

-Projeto de Lei da Câmara no 41/90
(nfi 262/87, na Casa de origem), que auto·
riza a Uníão Federal e o Instituto de Aà·
ministração Financeira da Pfev-iâencia e
Assistência Social (lAPAS) a permutarem frações ideais de imóveis que men·
dona, situadas nos Municípios de Caxias
do Sul e de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
-Projeto de Lei da Câmara n9 42/90
(n" 3.107/89, na Casa de origem}, que au·
toriza a doação do imóvel que menciona.

-Projeto de Lei da Câmara no 43/90
(n" 3.119/89, na Casa de origem), que au·
toriza o Instituto de Administração Finan·
ceira da Previdência e Assistência Social
(lAPAS) a doar à Diocese de Pinheiro,
no Estado do Maranhão, o imóvel que
menciona.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 44/90
(n~4. 788/90, na Casa de orígem), que define crimes contra a ordem tributária, e.co·
nômíca e contra as relações de consumo,
e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n"
33/90 (nu 87/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural, Educacional e
Científica: entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo daRepúbliCa da Finlândia, celebrado em Helsinque, em 2 de junho de 1988.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Lei do DF n' 28/90, Mensagem n" 65/90-DF (Mensagem n"
38/90-GAG, na origem), que altera a Lei
n" 49, de 25 de outubro de 1989, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do DF nu 29/90, Men·
sagem nP 66/90-DF (Mensagem n"
-39/90-GAG, na origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei n~ 2.244 de 14 de
fevereiro de 1985, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n" 30/90, Mensagem n• 67/90-DF (n'40/90-GAG, na origem) e Mensagem n• 69/90-DF (n•
42/90-GAG, na origem), que estabelece
a competência, composição e classificação·
do Conselho de Cultura. do Distrito Federal e dá outras providências.
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Impresso sob a

Oiretor-Gtral do Senado Federt~l
AGACIEL DA SILVA MAIA

responpb1ll~de

Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

--.u

Ma~

do

Sen~o

Federal

ASSINATURAS

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Oiretor IndUstrial
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Semestral

Oiretor Adjunto

·········-······---------------~--------------~ --~·~,101
T.ragem: 2.200-exempjares.

-Projeto de Lei do DF no 44/89, que
autoriza o Governo do Distrito Fideral
a instituir a Fundação Universidade Regional do Distrito Federal e dá outras
vidências.
--Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 199/89, regulamentando o § 2~
do art. 171 da Constituição, que dispõe
sobre o tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional na aquisição de bens e serviços e dá outras providências. (Redação do vencido para o turno suplementar.)

Pro-

1.2.4 - Comunicação da Presidência
Prazo para apresentaç"ão de emenda ao
Projeto de Lei da Câmara n" 44/90 e ao
Projeto de Decreto Legislattvo n" 33/90,
lidos anteriormente.
1.2.5 -

di

Junho de 1990 -

Ofício

N\' 224/90, do Presidente da Câmara dos
Deputados, encaminhando ao Senado Federal, para os fins constitucionais o Proje·
to de Decreto Legislativo, que aprova o
texto da Convenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em matéria de imposto scibre a renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Hungria.
1.2.6- ComunicaçãO da Presidência
Arquivamento do Ofício n~ S/34/89, a
pedido do Governador do Estado de San·
ta Catarina.

1.2. 7- Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO
- O problema das mensalidades escO·
Iâres no Rio de Janeiro.
-

SENADOR JOÃO CALMON- Loas
ao programa "Ministério da Criança",
lançado recentemente_ pelo Presidente
Fernando Collor. Prioridade do ensino no
Estado de Sá o Paulo, no GovernO Orestes
Quércia.

SENADOR NEY MARANHÃO Visita do Presidente Fernando Collor à

hidrelétriCã de Xingó, objetivando a retomada de suas obras.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Solicitando, em questão de ordem, reconsideração de decisão da Presidência
prolatada no dia 30 de maio passado, deferiildo mensagem presidencial pela retirada de decretos de concessões de rádio
e televisão, em tranlitação no Senado Federal e já aprovados na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE - Remessa à
Comissão de Constituiçáo, Justiça e Cidadania da questão de ordem do Sr. Humberto Lucena, para orientação "futura da
Presidência.
-

SENADOR JARBAS PASSARINHO, coino Líder - Homenagem da
Unesco ao Senador João Calmon, pelos
relevantes serviços prestados à causa da
educação.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Encaminhando fi Mesa requerimento
de informações à Ministra da Economia
sobie fiãude na conversão de cruzados
novos em cruzeiros.

1.2.8- Requerimentos
- N9 156/90, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando à MiniStra
da Economia, Fazenda e Phmejamento
informaçõeS qUe mencioi:J.a.
-N~ 157/90, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando ao Ministro da
Justiça infomações que menciona.
- N~ 158/90, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n9 66/90, que acrescenta
parágrafo 59 ao artigo 6~ da Lei n~ 8.025,

de 12 de abril de 199D.
- n~ 159/90, de autoria do Senador Edis_on Lobão e outros senadores, solicitando
a ~esignaçáo de sessão do Senado para
homenagear o Jornalista Edilson Cid Varela, do ~orreio Braziliense.

1.2.9 - Comunicação da Presidê.ncla
--Recebimento do Ofício no S/22/90, do
Governador do Estado de Roraima, enca-

minhando ao Senado Federal o Projeto
de Lei d~ Senado no 70/90, que autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$ 8.595.000.000,00.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n" 23, de
1990, de autoria do Senador João Menezes, que compatibiliza os interesses dos
trabalhadores com as necessidades das
empresas em situação difíciL Votação
adiada por falta de -qUorum.
Projeto de Lei do Senado n~· 50, de
1990, de autoria do Senador Odacir Soares, que estabelece novas disposições pe·
nais e processuais penais para os crimes
de seqüestro e extorsão mediante seqüestro, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n" 23. de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emítlr CoÍocil.r nO" mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS),
cujos recursos, advindes de tal emissão,
serão destinados ao giro de cento e sete
milhões, oitocentos e sessenta e duas mil,
trezentas e setenta Letras Financeiras daquele Estado. Votação adiada por falta
de quorum.
Parecer n".l30, de 1990, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pela restituição ao Poder Executivo da Mensagem n"71, de 1987 (n\' 97/87,
na origem), encaminhando ao Senado Fe·
dera! proposta di! reassentamento de exocupante de Reserva Indígena Pimer1.tel
Barbosa_, no Estado do Maw Grosso,
através de alienação de terras do domínio
da União, com área superior a 3.000 hectares. Votação adiada por falta de quoram.
Projeto de Lei da Cãmara n" 55, de
1989 (n" 4.968/RS, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n" 6.389,
de 9 de dezembro de 1976, que fixa as
referências de salários dos empregados do
Grupo-Processamento de Dados. Votação adiada por falta de quorum.
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Requerimento n" 139. de 1990, de auto~
ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria de autoria do Senador Jorge Konder
Bornhausen, intitulada "Reeleição não é
crime'', publicada no jornal Folha de S.
Paulo no dia 25 de maio do corrente ano.
Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n"
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do incisoU do arL 161 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à ConstitUição n"
4, de 1989, de autoria do Senador Leolpoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. 5·• do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda ã Constituição nn
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindo
a competência do Conselho Nacional de
Remuneração Pública. Votação adiada
por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n"
1, de 1~')0, de autoria do Senad_or Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores,
que acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal. Votação adiada
por falta de quorum.
· Mensagem n"' 182, de 198Y (n'' 500/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja a.J,Ltorízado o Governo do Estado do
Piau(·- em caráter excepcional, a emitir,
mediante registro no Banco Central do

Ata da
4~

78~

Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Piauí (LFT- PI), destinadas
a possibilitar a substituição de 1.200.000
Obrigações do Tesouro daquele Estado.
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para votação do Requerimento n'! 160, de 1990.
Redação final (oferecida pela Comissão
Diretora em seu_ Parecer no 176, de 1990),
do Projeto de Lei do Senado n" 190, de.
1989, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre a
- venda e revenda de combustíveis derivados do petróleo e álcool carburante, regulamenta o art. 238 da Constituição e dá
outras providências. Apronda. A Cámani.--dos Deputados.
Projeto de Lei do DF n'' 24, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que autoriza a desafetação de
domínio de bem de uso comum do povo,
!'iituado no Setor de lndústrià e Abastecimento, Região Administrativa do Guará
- RA X- Distrito Federal. Votação
adiada por falta do quorum.
1.3. I -

Comunicação da Presidência

~diamento_

da votação e prejudiCialidade, respectivamente, dos Requerimentos n"~ 159 e 158/90, lidos no Expediente,
em virtude da inexistência de quorum
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CID SABÓIA DE CAR-yÂLHO- Demissão em massa de funcionários públicos federais. Assinatura de
decreto presidencial reduzindo os vencimentos de funcionáriOs plíblicos postos
em disponibilidade.
SENADOR JAMIL HADDAD Congratulando-se com o pronunciamento
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Bai-

Quaria-feíra 20 3191

xa-popularidade do Plano de Estabiliza·
ção do Governo Fernando Collor.
SENADOR ÁUREO MELLO- Homenagem de pesar pelo falecimento do
Sr. Djalma· Passo~.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Incoerência da reforma administrativa apregoada pelo Presiderne Fernando Collor, ao criar novos cargos no
serviço público.
SENADOR MAURO BENEVIDES
- Campanha intensiva contra as demissões e o fechamento de agências do BNB,
promovida pela Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste (AFDNB).
SENADOR NELSON WEDEKIN Pleito da Associação Catarinense de Criadores de Suínos - ACCS.
1.3.3. - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Jo~é Ignácio Ferrei~
ra, pronunciado~ na sessão de 11-6-90.
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N"' 50, 70 e 72/90 (Republicação)
4- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- N" 13, de 1990
5- PORTARIA DO DIRETOR DA
SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SOCIAL
-N" 2, de 1990 ,
6- CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO PRODASEN
-Ata da 108• Reunião
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERJ\IANENTES

Sessão, em 19 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson''Carneiro e Pompeu de Sousa

AS14HORAS E30MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADoRES:
Aluizio Bezerra- Nabor Júnior- Aureo
Mello - Jarbas Passarinho - Alexandre
CoSta - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho - Raimunâo Lira - N ey
Mara~hão - Mansueto de Lavor --:- Teoto·
nio Vilela Filho - Francisco Rollemberg Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
-WilSon Martins -Leite Chaves- Affonso Camargo -Jorge Bornhausen- Dirceu

Carneiro -

Alberto Hoffmann :...... José Fo·

gaça.
O SR. 'PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 22Sis.·senadores. Havendo nú,mero 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
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLI-

CA
Restituindo autógrafos de projetas de lei
sancionados:
N" 136190 (n" 473190, na origem), de 15
do corrente, referente ao Projeto de Lei n"
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6, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União créditos
adiciona rs á t é o I imite--de Cr$
866.675.910.000,00, e dá outras providências.
(Projeto que se transformoU na Lei n" 8.044,
de 15 de junho de 1990.)
N" 137/90 (N" 474/90, na origem), de 15

do corrente, referente ao Projeto de Lei da

Câmara O'' 1, de 1990 (n" 2.278189, na ea. .a
de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que cria a Delegacia do Ministério

da Educação - MEC, no Estado de Tocantins e dá outras providência-s. (Projeto que
se transformou na Lei n" 8.045, de 15 de junho
de 1990.)
N" 138/90 (n" 475/90, na origem), de 15
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n" 65, de 1989 (n" 6.095/85, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da

República, que dispõe sobre a transferência
de bens imóveis para o património das lnsti·
tuições de Ensino Superior que menciona ·e
dá outras providênCias. (Projetõ que se transformou na Lei n·' 8.046; de 15 de junho de
1990.)

N" 139/90 (n" 476/90, na origem), de 15
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n" 52, de 1989 (no 7.819/86, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza a doação ao Centro
dos Estudantes de Santos, com sede cm San·
tos, Estado de São Paulo, dos direitos e obrigações relativos ao imóvel que menciona.
(Projeto que se transformou nã. Lei n" _8.047,
de 15 de junho de 1990.)

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECREtÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~ 98/90, de 15 do corrente, comunicando
a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n" 253, de 1989 (n" 4.248/89, naquela Casa).
de autoria do Senador Aureo Mello, que isenta do !mposto sobre Produtos Industrializa·
dos -!PI, as saídas de veículos automotores,
máquinas, equipamentos, bem como de suas
partes e peças separadas, quando destinados
a utilização nas atividades dos Corpos de
Bombeiros, em todo o território nacional.
(Projeto enviado à sanção em 15-6-9Q_)
, N~ 105/go, de 15 do corrente, comunicando
a aprovação da Emenda do Senado ao ProjetO de Decreto Legislativo n" 28, de 1989 ( n"
157/86, naquela 'Casa), que aprova o texto
da Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
matéria de Impostos sobre a Renda entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da Hun·
gria, c~lebrada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, assim como o Protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra.
(Projeto enviado à promulgação em 15-6~90.)
Encaminhando à revisão do Senado autó·

grafos das seguintes matérias:

EMENDA DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS

Oferecida ao Projeto de Lei do Senado
89, de 1983 (no 7.677-A, de 1986, naquela Casa), quedispóe sobre a proibição
- de caça ao jacaré e dá outras providênn~

cias.
Dê-se a_o art. 2·· do projeto a seguinte r_edação:
"Art. 2" Ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), auxiliado pelos
órgãos encarregados da segurança púhli·
ca, compete fazer cumprir a proibição
de que trata esta lei e responsabilizar
os infratores.."
(À Comissão de Assuntos Sociais)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 37, DE 1990
(N• 3.650/89, na Casa de Origem)
Dá nova redação ao§ 3~ do art. 1~ da
Lei n~ 5.584, de 26 de junho de 1970,
que "dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho''.

O Congresso Nacional decreta~
Art. 1" O§ 39 do art. lo da Lei n9 5.584,
de 26 de junho de 1970, passa a vigorar com
a seguip.te redação_:
"Art, 1" ................................. ..

..........
§ 39

-.-.~~~

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

-

Quando o valor fixado para a
·causa, na forma deste artigo, não exceder a .oitocentos Bónus do TesQuro NacíO.õãl, será- dispensável o resumo dos
depoimentos, devendo constar da Ata
a conclusão da Junta quanto à matéria
de fato~"

Art. 2~ Esta leí entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3'-' Revogam-se as disposiçóes em
contrário
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N• 5.584,
o_DE,26 DE JUNHO DE 1970
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_e oito) horas, ao presidente do Tribunal Regional.
§ 2° a--pedido de revisão, que não terá
efeito suspensivo, deverá ser instruído com
a petição inicial e a ata da audiência, em
cópia autenticada pela Secretaria da Junta,
e será julgado em48 (quarenta e oito) horas,
a partir do seu recebimento pelo presidente
do Tribunal Regional.
§ 3? Quando o valor fixado para a causa,
na forma deste artigo, não exceder de 2
(duas) vezes o salário mínimo vigente na sede
do Ju(zo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a condu·
são da Junta quanto à matéria de fato.
§ 4o Salvo se versarem sobre matéria
constitucional, nenhum recurso (CLT, art.
893) caberá das sentenças proferidas aos dissfdios da alçada a que se refere o parágrafo
anterior.

(A

Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 38, DE 1990
(N~ 3.287/89, na Casa de origem)

Autoriza os táxis a portarem painéis
publicitários írxados no teto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os veículos automotores de alu.guer ÇfeStinados ao transpOrte de passageiros
poderão portar painéis publicitários fixados
no teta,
Art. zo O Poder Executivo, ouvido o
Conselho Nacional de Trânsito (Contrãn),
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessen·
ta) dias, contados da sua publicação, dispon·
do, inclusive, sobre as dimensões dos painéis
pUblicitárioS..
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposiçóes em
contrário.
(À Comissão de Assuntos Econômi·
cos.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N~ 39, DE 1990
(N~ 3.554/89, na Casa de origem)

Dispõe sobre normas de Direito Processual_ do Trabalho, ~Itera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de Assistência Judfciária na Justiça do Trabalho,
e dá outras providências.

Dispõe sobre a outorga de compensa·
ção pela prestação de serviço corno inte~
grante de Mesa Receptora de Votos e dá
outras providências.

Art. 1~ Nos processos perante a Justiça
do Trabalho, observar-se-ão os princfpios estabelecidos nesta lei.
Art. 2° Nos dissfdios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acordo, o
presidente da Junta ou o Juiz, antes de passar
à instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para
a determinação da alçada, se este for indeter_
minado no pedido._
§ 1" Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar
o valor fixado e, se o Juiz o mantiver, pedir
revisão da decisão, no prazo de 48 (quarenta

O Congresso Nacional decreta:
Art. } Ao eleitor nomeado para constituir Mesa Receptora de Votos será atribuído 1 (um) dia de folga, por eleição ou turno
de votação, em se_u emprego de_origem, para
gozo oportuno, mediante comunicação ao
empregador com 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência.
Art. 29 A Justiça Eleitoral fornecerá ao
nomeado, antes do término do período de
votação, comprovante nominal, devidamente
autenticado, da prestação do serviço relativo
a cada pleito ou turno de votação.
0
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Art. ·3'·' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em

contrário.
LEGISLAÇÃO CfTADA
LEI N"4.737,
DE IS DE JULHO DE 1965

TÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 365. O serviço eleitoral prefere a
qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitado.

Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços pre..<;tados pelos Mesários

e cortlponentes das Juntas Apuradoras.
§ 1~ Tratando-se de servidor público, em
caso de promoção a prova de haver prestado

tais serviÇos será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados
os critérios já previstos cm leis ou regulamentos.
§ 29 Persistindo o empate de que trata
o parágrafo anterior, terá preferência, para
a promoção, o funcionário que tenha servido
maior n11mero de vezes.
§ 3~ O disposto neste artigo não se aptica
aos membros ou servidores da Justiça Eleitoral.
(A ComissãO de ConStituição, Justiça
e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 40, DE 1990
(N' 7.505/86, na Casa de origem)

(De iniciativa do Sr. Presidente
da República
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Imigra·
ção, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Coremas, Estado da
Paraíba.

O Congresso Nacional decreta: _
Art. 1~ Fica o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS) autorizado a doar à Companhia Hidroelétrica do
São Francisco- (Chesf), sociedade anónima
subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras
SIA (Eletrobrás), mediante escritura pública,
uma área de terra com 45.000 m~~_(quarenta
e cinCo mil Irietros quadrados)~ localizada na
área seca do açude público "Estevam Marinho", no Município de Coremas, Estado da
Paraíba, e que será destinada à construção
de uma subestação de 230kw, no Prazo de
5 (cinco) anos, a contar da data em que for
firmada a respectiva escritura pública.
Parágrafo único. A área de terra de que
trata o caput tem a seguinte descrição: partin·
do do marco M-6, que pode ser Iocalízado
partindo~se do cruzamento dos eixos da A v.

Capitão Antôni"o Leite com a Rua 4 de Abril,
percorrendo-se na direção N 52° 30'W uma
distância de 873,90-m (oitocentOs e e setenta
e três metros e noventa centímetros), daí faz
um ârigulo de 90" 00' 00' para a direita, segue
em linha reta na direção S 50" 30' W, perco r·
rendo uma distância de 106,20m (cento e seis
metros e vinte centímetros), até encontrar
o marco M-6; desse ponto segue em linha
reta na direçã() N 70" 00' W, percorrendo
uma distância de 250,00m (duzentos e cin·
qüenta metros), até encontrar o marco M-1;
desse ponto faz um ângulo de 90" oo· oo· para
a direita e segue em linha reta na direção
S 20" 00' W, percorrendo uma distância de
180,00m (cento e oitenta metros), até encon·
traro marco M-A; desse ponto faz_!lm ângulo
de 90~ 00' 00' para a direita e segue em linha
reta na direção S 70" 00' E, percorrendo uma
distância de 250,00m (dUzentoS e cinqüeitta
metros), até encontrar o marco M-B; desse
ponto faz um ângulo de 90" 00' para a direita
e segue em linha reta na direção N 20'' 00'
E, perç:orrendo uma distância de 180,00 m
(cento e oitenta metros), até encontrar o marco M-6, ponto inicial da descrição, fazendo
com este um ângulo de 90" oo· 00' para a
direita, ficando assim fecha,da a área de
45.000 m 2 (quarenta e cinco mil metros quadrados), que_s_e .limita .ao norte com a faixa
de domínio do Departamento de Estradas
e Rodagem (DER); ao sul, leste e oeste com
terras de propriedade do DNOCS.
Art. 2~. A doação tornar-se-á nula, de
pleno direito, se a construção mencionada
no caput do art. 1~ desta lei não estiver concluída no prazo nele previsto, ou se ao imóvel
se der destinação diversa, hipótese em que
ocorrerá a reversão do mesmo ao património
do DNOCS, independentemente de indenização de qualquer benfeitoria porventura
realizada na área.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
MENSAGEM W 101, DE 1986
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho ::1 honm de submeter à elevada
deliberação de_ Vossas Excelê_ncias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Es.tado E_xtraordínário para Assuntos de Irrig<:~:ção, o anexo projeto de lei
que autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar o
imóvel que menciona, situado no Município
de Coremas, Estado da Paraíb_a.
BrasOia, 16 de abi-il de 1986. -José Sarney.

ExPOSIÇÃO DE MOTfVOS N' 7, DE 4
DE ABRIL DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDI·
NÁRIO PARA ASSUNTOS DE IRRIGAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Reoúb1ica:
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Tendo a honra de submeter à superior considçraç-ão de Vossa Excel~ncia o úicftisO a_nte·
projeto de lei que autoriza o Departamento
Nacional de Oóras Contra as Secas (DNOCS)
a doar uma área de terra, de sua propriedade,
à Companhia Hidrelétrica do São Francisco
- Chesf, sociedade anónima subsidiária da
Centrais Elétricas Brasileiras S/A- Eletrobrás, de âmbito regional, tendo como área
de atuação os Estados da Bahia, Sergipe.
Alagoas, Permunbuco, Paraiba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Piauí e Mar"ánhão, sediada
na cidade do Recife, localizada na área seca
do açude público "Estevam Marinho", no
Município de Coremas, Estado da Paraiba,
e que será destinada à construção de uma
subestação de 230 kw, no prazo de 5 (cinco)
anos.
O DNOCS, através dei Resolução no 2.83.0,
de 15 de outubro de 1985, do seu Conselho
de Administração, já se manifestou de acordo
com a doação do imóvel, tendo, inclusive,
adotado todas as providências que devem anteceder ao ato alienatório.
Resta, tão-somente, a expressa autorização legislativa, para qUe se possa praticar o
ato jurídico ora proposto, o que me leva a
soHcitar de Vossa Excelência o encaminha·
menta do anexo anteprojeto de lei â deliberação do Congresso Nacional.
Queira aceitar, Senhor Presidente, os pro~
testas do meu mais profundo respeito. - Vi_cenfe Fialho, Ministro Extraordináiio para
Assuntos de Irrigação.
(A Comisstio de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 41, DE 1990
(N~ 262/87, na Casa de origem)

(De iniciativa do Sr. Presidente
da República
Autoriza a União Federal e o Instituto
de Administração Financeira da Previ·
dência e Assistência Social - lAPAS, a
permut<trem frações ideais de imóveis
que menciona, situados nos Municípios
de Caxias do Sul e de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam a União Federal e o Instituto de Administração Finitnceira da Previ~
dência e Assistência Social IAP AS - autar·
quia federal, vinculada ao Ministério da Pre·
vidência e Assistência Social, -autorizados
a permutar frações ideais de Caxias do Sul
e Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, de
modo a extinguirem os condomínios sobre
eles existentes.
Art. 29 Nas áreas a serem permutadas, observar-se-á o seguirite:
I - a União Federal transferirá ao lAPAS
50% (cinqüenta por cento) do imóvel, consti~
tuído por prédio de 2 (dois) pavimentos e
terreno, com área de 2.450,00 m2 (dois mil,
quatrocentos e cinqüenta metros quadrados),
situado na Rua Visconde de Pelotas n~ 2.260,
Município de ~axias do Sul, incorporado, em
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face de executivo Uscal contra Hebida~ Marumbi S/A Indústria e Comércio, através de
Carta de Adjudicação de 10 de outubro de
1972, da 1~ Vara Cível, registrada no Registro
de Imóveis de Caxias do Sul, 1• zona, sob
o n~ 49.576, Livro 3BK, fls. 291, em li de
outubro de 1972;
II - o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social lAPAS, transferirá à União:
a) 50% (cinqüenta por cento) do imóvel
constituído por terreno, com área de 2.439,50
2
m (dois mil, quatrocentos e trinta e nove
metros quadrados e cinqüenta decímetros
quadrados) e benfeitorias, situado na Rua
José Montaury s/nu, Município de Caxias do
Sul, íncOiporado, mediante executivo" fiscal
contra Bebidas Marumbi SIA Indústria e Comércio, através de Carta de Adjudicação, de
29 de dezembro de 1973, do 3o Cartório Judicial, registrada no Registro de Imóveis de
Caxias do Sul, 1~ zona, sob o no 50.268, de
20 de janeiro de 1973;Lívro 3BL, fls. 152;
b) 18,88% (dezoito vírgula oitenta e oito'
por cento) do terrreno urbano com área de
2.520,00 m2 (dois mil quinhentos e vinte me·
tros quadrados) e benfeitorias, situado na
Rua Visconde de Pelotas no 227, Município
de Caxias do Sul, incorporado, mediante executivo fiscal contra DAL Bó e Cia. Ltda.,
através de Carta de Adjudicação, de 18 de
outubro de 1978, da 2• Vara Cível, registrada
no Registro de Imóveis, 1~ zona, Livro n~
2, R 11m 12.195, fls.l, em 27.de junho de
1979;
c) 29,56% (vinte e nove vírgula cinqü6nta
e seis por cento) da gleba de terras com área
de 1.705.890,00 m2 (um milhão, setecentos
e cinco mil, oitocentos e noventa metros qua·
drados) e benfeítorias, localizada no lugar
denominado Monte Boníto~ 1~ Subdistrito de
Dunas, no Município de Pelotas, incorporada
mediante executivo fiscal coiltra Caruccio SI
A Indústria e Comércio, através de Carta
de Adjudicação de 16 de março de_1982, do
s~ Ofício Cível, registrada no Registro de
Imóveis de Pelotas, 2~ zona, no Livro 2 Registro Geral, sob o número R-13-5620, ma·
trícula 5.620.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N'' 397, DE 1987
Excelentíssimos Siflhares 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 da Fazenda, o anexo projeto de lei que "autoriza a União Federal
e o Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social- lAPAS,
a permutarem frações ideais de imóveis que
menciona, situados nos Municípios de Caxias
do Sul e de Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul.
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Brasília, 4 de novembro de 1987. José Sarney.

Imóvel de Pelotas, 2? zona, no Livro no 2
Registro Geral, sob o no RJB-5620, matrícula

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 586, DE
2 DE OUTUBRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA

5.620.
2. O lapas anui à pennuta na forma acima
especificada.
3. A permuta de que se trata possibilitéi.fá
ao lapas desenvolver serviços de relevante
interesse público, sendo conveniente à admi·
nistração díreta, por outro lado, ter o pleno
domínio dos demais imóveis.
4. É de ressaltar~se que já existe interesse
de órg~o federal na utili~ação de um dos imó·
veis a ser transferido totalmente para a União
Federal, agua,rdando~se, tão-somente, que
seja extinto o condomfnio existente.
-5. Mercê da permuta ora em exame, fica·
rá o lapas com domínio pleno do imóvel,
situado na Rua Visconde de Pelotas n~ 2.260,
em Caxias do Sul, e a União Federal com
o domínio de outros três imóveis.
6. A diferença a mais encontrada na rela·
ção dos bens a permutarem-se é não só insig~
nificante como está plenamente justificada
pelas incontestes vantagens que advirão com
a efetivação dessa medida.
7. O Serviço do Patrimônio da União e
a Secretaria Geral deste Ministério opinam
favoravelmente àquela providência.
8. Acolhendo esse antedimento, tenho a
honra de submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei,
acompanhado de mensagem ao Congresso
Nacional, consubstanciando a medida ora
proposta.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos do mais profundo respeito. - Luiz Carlos Bresser Pereira,
Mjnistro da Fazenda:
(A Comissão de Assuntos Econômicos.)

FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re·
pública:
No anexo processo, cogita-se da permuta
Qe fr_a_ç§es de imóveis entr~ a União e o Insti·
tuto dt;: Administração Financeira da Previ·
dência e Assistência Social- lAPAS, autar·
quia federal vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Sócíal, ria forma seguinte:
I - a União Federal transferirá ao lapas
50% (cinqüenta por Cento) do imóvel, constituído por prédio de dois pavimentos e terre·
no, com área de 2.450,00m2 (dois mil quatro·
centos e.cinqüenta metros quadrados), situa·
do n~ Rua Vjsconde de Pelo tas n? 2.260, Município de Caxias do Sul, incorporados em
faCe de executiva fiscal contra Bebidas Ma·
rumbi SIA Indústria e Comércio, através do
Carta de Adjudicação, de 10 de outubro de
1972, da 1~ Vara Cível, registrada no Registro
de Imóveis de Caxias do Sul, 1~ zona, sob
o no 49.576, Livro 3-BK, fls. 291, em 11 de
outubro de 1972;
I I - o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social lAPAS, transferirá à Un,ião:
a) 50% (cinqüenta por cento) do imóvel
constituído por terreno, com área de
2.439,50m2 {dois mil quatrocentos e trinta e
nove metros quadrados e cinqüenta decíme·
tros quadrados) e benfeitorias, situado na
Rua José Montary sln\ Município de Caxias
do Sul, incorporado, mediante executivo fis·
cal contra Bebidas Marumbi SIA Indústria
e Comércio, através de Carta de Adjudicação, de 29 de dezembro de 1973, do 3° Cartório Judicial, registrada no Registro de [mó·
veis de Caxías do Sul, 1• zona, sob o n~ 50.268,
em 20 de janeiro de 1973, Livro 3-BL, fls.
152·
b) 18,88% (dezoito vírgula oitenta e oito
por cento) do terreno urbano com área de
2.520,00m2 (dois mil quinhentos e vinte me·
tros quadrados), e benfeitorias, situado na
Rua Yis_conde de Pelotas n~ 227, Município
de Caxias do Sul, incorporado, mediante executivo fiScãrcontra DAL BO e Cia. Ltda.,
através de Carta de Adjudicação, de 18 de
outubro de 1978, da z~ Vara Cível, registrada
no-Registro dÕ Imóvel, 1~ zona, n_o Livro n?
2-R 1/m n" 12.195, fl. 1, em 27 de junho de

1979;
..
c) 29,56% (vinte e nove vírgula cinqüenta
e seis por cento) da gleba de terras com área
de 1.705,890,00m2 (um milhão, setecentos e
cinco mil, oitocentos e noventa metros quadrados) e benfeitorias, localizadas no lugar
denominado Monte Bonito, 1 Subdistrito de
Dunas, no Município de Pelotas, incorporado
mediante executivo fiscal contra Caruccio SI
A Indústria .e ~Comércio, através de Carta
de Adjudicação, de 16 de março de 1982,
de 5? Of{ciõ Cível, registrado no Registro de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 42, DE I990

(N• 3.107/89, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente
da República)
Autori.ul a doação do imól'el que

men~

clona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica autor~da a doação à Caixa
de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) autarquia de regime especial,
criada através da Lei n~ 6.715, de 12 de novembro de 1979, e vinculada ao Ministério
da Aeronáutica·, do imóvel denominado lote
.01 desmembrado do Lote_ 33-A da Avenida
~eiaBranca, em Santa Cruz: Estado do Rio
dç JaneirO-, co"m a área de 20J)39,23m:- (vinte
mil, trinta e nove metros e vinte e três decímetros quadrados), com os seguintes limites e
confrontações~ Frente: 33,60 m e rumo magnético 17 1132'NW, confrontando com a Avenida Areia Branca; lado direito: 237 ,62m, em
três segmentos: o l\' com 102,00m e rumo
magnético 600Z8'NE, confrontando com uma
servidão e _com o lote 2 do mesmo desmembramento; o 29com 20,00m rumo magnético
17<32'NW, confr_ontando c(_)m o lote 2 do mes~
mo desmembramento; e o Y com H5,62m

e
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e rumo magnético 6<t28'NE~ confront<indo
com o lote 4 da rua São Benedito; Lado es-

querdo; 245,74m. em três segmentos: o 1"
com IO,OOm e rumo magnético 60~28'SW; o
2"com 58, 12m e rumo magnético 48°12'NW;

e o 3" com 177 ,62m e rumo magnético
60"28'SW. confrontando os dois primeiros
segmentos com o lote 4 do mesmo desmembramento; eu 3~·-_com o lote 33-B da avenida
Areia Branca; Fundos: 110,00 me rumo magnético 17 1132'SW, confrontando com o lote
'1 da rua Piai.
Parágrafo único. O im6vcla que se refere
este artigo é de propriedade do Incra, em

servidore~

civis e militares do Ministério da
Aeronáutica, de comprovado baixo poder
aq uisítívo.
3. Em face da justificada necessidade da
transferência do domínio do imóvel indicado,
e tendo em vista o estabelecido no art. 15,
ítem J, alínea b, do Decreto-Lei n'' 2.300,
de 21 de novembro de 1986, entendo necessária a expedição de lei autorizativa da doação que se tem em objetivo.
Na oportunidade, Senhor Presidente, renovo a Vossa Excelência os protestos do meu
profundo respeito. -Íris Rezende Machado.

face do constante do art. 5" do Decreto n·•
57.081. 'de 15 de outubro de 1965.
Art. 2·· O imóvel a ser doado destina-se
ao desenvolvimento de projeto habit<Jcional,
com o fi1,11 de prover de casa própria servidores civis e militares do Ministério da Aero-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N·· 6.715,
DE ·12 DE NOVEMBRO DE 1979

náutica, de comprovado baixo poder aquisitivo.
Art. 3" A doação de que trata esta lei
será efe_tivada mediante termo a ser..outorgado pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (lilcra), revertendo o
imóvel ao patrímónio do Jncra se a ele for
dada destinação diversa da 'prevista no art.
2l' desta le.i, sem que ao donatário assista direito a qualquer indenização.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. j\' Revogam-se as disposições em
contrário.
MENSAGEM N" 317, DE 1989.
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 61 da Constituíção
Federal tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Agricultura, o anexo
projeto de lei que "autoriza a doação do imóvel que menciona".
Brasma, 4 de julho de 1989. -José Sarney
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 142. DE
27 DE JUNHO DE 1989DÜ SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DÃ AGRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteproieto de lei, que autoriza a doação à Caixa
de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica- CF!Ae, autarquia de regime especial,
criada através da Lei n" 6.715, de 12 de novembro de 1979, e vinculada ao Ministério
da Aeronáutica, do imóvel denominado lote
Ol, desmembrado do lote 33~A. situado à avenida Areia Branca, em Santa Cruz, Estado
do Rio de Janeiro, com a área de
20.039,23m'.
2. O imóvel em apreço é .de propriedade
do Incra por fqrça do art. 5" do Decreto n"
57.081, de 15 de outubro de 1965, e destinar.,
se-á ao desenvolvimento de projeto habita:
cional, com o fim de prover casa própria a

Crii a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica e dá outras providéncias.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1' Fica criada a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe),
autarquia de regime especial, vinculada ao
Ministério da Aeronáutica, com autonomia
•
administrativa c financeira. _
§ 1" A CFJAe terá sede na cidade do Rio
de Janeiro.
§ 2~ São beneficiários da CFIAe todos os
militares e servidores civis do Ministério da
Aeronáutica, inclusive os inativos.
Art. 2'' _A Cci.ixã- de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica constituirá um dos
instrumentos de intervençã'o do Governo Federal no setor habitacional. consoante dispõe
o item III do artigo 2\' da Lei n" 4.380, de
2! de agosto de 1964, e integrará no querespeita as suas atividades imobliárias propria~
mente_ditao.;. o Sistema Financeiro da Habitação, nos termos do item IV do ai'tigo s~ do
diploma citado.
Art. 3" A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica terá como objetivos:
a) produzir unidades habitacionais para
venda a seus beneficiários;
b) proporcionar a seus beneficiários recursos para aquisição de unidades habitacionais
em construção ou concluídas, observados os
prazos de habite~se estabelecidos pelo Siste·
ma Financeiro da Habitação; _
c) proporcionar a seus beneficiários recur~
sos para a construção de unidades habita·
cionais em terrenos de suas propriedades;
-d) proporcionar a seus beneficiários recur·
sos para ampliação ou reforma de suas unidades habitacionah;;
e) proporcionar a seus beneficiários os recursos necessários à aquisição de terrenos e
a simultânea construção de unidades habitacionais.
f) produzir unidades habitacionais, para
.uso oficial do Ministério da Aeronáutica, com
recursos finanCeiros de programas do Sistema
Financeiro da Habitação.
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Art. 4'' A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica contará com recursos
provenientes de:
I - dotações orçamentárias que lhe forem
atribuidas no Orçamento Geral da União;
Jl- quantitativo correspondente.à indenização para moradia quando o militar ocupar
imóvel construido ou adquirido pela CFIAe;
III- auxt1ios financeiros fornecidos pelo
Fundo Aeronáutico e outros Fundos do Ministério da Aeronáutica;
IV- subvenções, contribuições,• doações
e legados;

V- quaisquer outros recursos que lhe forem expressamente atrib.uídos.
Art. 5" O Ministério da Aeronáutica União Federal poderá doar à Caixa de Finan~
ciamento Imobiliário da Aeronáutica imóveis
destinados à moradia de militares, a que se
refere o item 2 do art. 59 da Lei n~ 5. 787,
de 1972, na forma que for estabelecida ao
regulamento desta lei.
§ l" Os imóveis que vierem a ser doados
a CFEIAe serão por esta vendidos aos seus
beneficiários, em consonância com as nonnas
do Sistema Financeiro da Habitação.
§ 2\' Quando se tratar de imóveis residen·
dais, cónstruídos ou adquiridos de conformidade com o Decreto-Lei n'' 1.390, de 29
de janeiro de 1976, a venda será efetuada
de acordo corn instruç<Jes expedidas, conjuntamente, pelo Departamento Administrativo
do Serviço Público· e Ministério da Aeronáutica.
Art. 6" A!; entidades da Administração
indireta, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica, poderão firmar convénio com a
CFEIAe, para a aquisição ou construção da
casa própria para os se os servidores, de acordo com as prescrições desta Lei.
Art. 7' A Caixa de· Financiamento Imobiliário da Aeronáutica será administrada por
um presidente e dois diretores, nomeados pelo Presidente da República.
Art. 8'1 A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica terá quadro de pessoal regido pda legislação trabalhista e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Art. 9" Os empregos do quadro de pes~
soai a que se refere o artigo anterior, exceto
as funções de confiança, serão providos mediante concurso público.
Art. 10. O quadro de pessoal e as respectivas tabelas de salários, elaboradas pelo Ministério da Aeronáutica, serão aprovados pelo Presidente da Rcpúbtica. ·
Parágrafo único. A remuneração do presidente, dos diretores e dos ocupantes da~
demais funções d_e confiança será, também,
aprovada pelo Presidente da República.
Art. 11. Poderá ser colocado à disposição da CFJAe servidor do Ministério da Aeronáutica e de entidades da Administração
indireta a ele vinculadas.
§ 1~ Ao funcionário ou empregado do
Ministério da Aeronáutica de entidade a ele
-vinculada que for colocado à disposição da
Caixa são assegurados o vencimento, o salá·
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rio e a remuneração do cargo e função, bem
como todas as vantagens e direitos a que faça
jus no órgão de origem.
§ 2" O funcionário ou empregado nas
condições definidas no parágrafo anterior,
continuará a contribuir para instituição de
previdência a que for filiadO, sem -haver irlterrupção na contagem de seu tempo de serviço
no órgão ou entidade de origem, para todos
os efeitos da legislação trabalhista, previdenciárias e ??? interesses.
§ 3~ O período que o funcionário ou empregado permanecer a serviço da CFEIAe,
será considerado para todos os efeitos da vida
funcioD.al como de efeito exercício do cargo
ou empregado que ocupa no órgão ou entidade de origem.
§ 4" As requisições dos funcionários ou
empregados serão efetuadas pelo Presidente
da Caixa ao Ministro da Aeronáutica.
§ 5"' Os funcionáríOs -ou empregados que
forem colocados à disposição do CFEIAe poderão optar pela percepção de salário e vantãgens na Caixa.
Art. 12. Após a implantação do quadro
de pessoal da CFEIAe, os funcionários cOlO·
cados a sua disposição poderão optar, no prazo de 90 (noventa) dias, pela sua integração
no mencionado quadro, o dh;posto nos §§
1~ e 2" do art. 4" da Lei n" 6.185, de 11 de
dezembro de 1974,

Parágrafo único. Os funcionários que não
optarem pela integração do quadro de pessoal ou cuja opção não'for aceita pela CFIAe
serão devolvidos aos seus órgãos e suas entidades de origem.
Art. 13. Os empregados colocados à disposição da CFIAe poderão também optar,
após a implantação do quadro de que trata
o artigo anterior e n-o prazo nele previsto,
pela sua integração no aludido quadro.
Parágrafo único. OS empregados qUe não
optarem pela integração no quadro de pessoal, ou cuja opção não for aceita pela
CFIAe, serão devolvidas aos seus órgãos e
suas entidades de origem.
Art. 14. A integração de que tratam os
artigos 12 e 13 sei'á feíta em emprego compatível com as atribuições do cargo ou emprego
ocupado pelo servidor optante.
Art. 15. A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica --cUSteará as despesas
necessárias ao seu funciOnamento com os re·
cursos provenientes de:
I - dotações que lhe forem consignadas no
Orçamento Geral da União;
I I - receitas de prestação dos serviços;
III- renda de bens patrimoniais;
IV -..receitas eventuais.
Art. 16. O Poder Executivo baixará o
Regulamento desta lei no prazo de-90 (noven·
ta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1979; 155" da
Independência e 91\' da República. -JOÃO
. FIGUEffiEDO- Délio Jardim de Mattos.

DECRETO-LEI N" 2.300,
DE 2! DE NOVEMBRO DE !986
-Dispõe sobre licitações e contratos de
AdQiinistração Federal e dá outras providêndas ..
O Presidente da República, com fundamentos nos artigos 8',., item XVII, letra "c"'
e 55, item II,- Constituição.-decreta:
CAPÍTULO l
03:s Obrigações Gerais
SEÇÁO l

- Dos Princípios
Art. 1" Este decreto-lei institui o estatu·
to jurídico das licitações e contratos administrativos pertinentes às obras, serviços, comtfias, alienações. concessões e locações. no
âmbito da Administração Federal centralizada e autárquica.
Art. 2" As obras, serviços, compras e
alienações da administração, quando contratãdas com terceiros, ser_ão n_ecessariamcnte
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto-lei.
Art. 3'.' A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantaJosa para a administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da
igualdade, da publicidade, da probidade adminKtra:tiva, da vinculação ao instrumento
convocatório. do julgamento objetivo e dos
que lhe são correlatas.
§ i·' É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluír, ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que:
I - comprometam, restrinjam, ou frustrem, o caráter competitivo do procedimento
licitatório;
I I - ~stab!.!leçam preferências ou distin-'
ções em razãO da naturalidade, da sede ou
do domicilio dos licitantes.
_§ 2'5 ·observadas condições satisfatórias
de espec-ificaçãO-de desempenho e de qualidade, de prazo de entrega e de garantia, será
assegurada preferência aos bens e serviços
_
prod,uzidos no País.
§ 3o• A licitação não será sigilosa, sendo
públicos, e acessíveis ao_ público, os atas de
seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo
das propostas, até a respectiva abertura.
Art.- 4" Todos quantos participem de licitação instaurada e procedida por órgãos ou
ente d?- Administração Federal, têm direito
público subjetivo à fíi!l observância do perti,-nente procedimento, nos termos deste decreto·lei.
SEÇÁO ll
Das Definições

Art. 5"' Para os fi_ns deste decreto-lei,
considera-se:
I - obra - toda Coilstrtição, reforma ou
ampliação, realizada por execução direta ou
indireta;
I I - serviço -toda atividade destinada a
o_bter determinada utilidade concreta de interesse para a administraÇão, tais Como demoliçc'io, fabricação, conserto, instalação, montagem, operação, cõnservação, reparação,
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- manutenÇ<lõ, t~ansporte, comunicação ou
trabalhos técnicos profissionais;
III- compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma s6
vez ou parceladamente;
IV- alienação - toda- transfei'ência de
domínio de bens a terceiros;
V -execução direta- a que é feita pelos
próprios órgãos e entidades da administração;
vr- execução indireta - a q.ue o órgão
ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades:
a) empreitada por preço global- quando
se contrata a execução da obra ou do serviço,
por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário-:- quando_se contrata a execução da obra ou do serviço, por preço de unidades determinádas;
c)- adminisúaÇão- contiatai::fa - ciiiando se
con-trata a execução da obra ou do serviço,
mediante reembolso das despesas e pagamento da remuneração ajustada para os trabalhos
de administração;
d) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra
para pequenos trabalhos, por preço certo,
com ou sem forriecimento de materiais;
VII- projeto básico- o conjuntp de elementos que defina a obra ou serviço, ou
o complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, C que possibilite a estimativa de seu
custo final e prazo de execução;
VIII- projeto executivo - o conjunto
dos elementos necessários e suficientes à exe~
cução completa da obra;
IX- contratante- a União ou autarquia
signatária do contrato;
X- contratado - a pessoa física ou jurtdica signatária de contrato com a União ou
autarquia.
SEÇÁO lll
Das Obras e Serviços
Art. 6" As obras e os serviços só podem
ser licitados, quando houver projeto básico
aprovado pela autoridade competente, e contratados somente quando existir previsão de
recursos orçamentários.
§ 1" O disposto neste artigo aplica-se aos
casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
§ 2" A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos
realizados e a responsabilidade de que lhes
tenha dado causa.
Art. 7'' A execução das obras e dos serviços devem programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final
e·eonsiderados os prazos de sua execução.
§ 1\' É proibido o parcelamento da execução de obra ou de serviço, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência de recursos ou comprovado
motivo de ordem técnica.
§ 2" Na execução parcelada, a cada etapa
ou conjunto de etapas de obra ou serviço,
há de corresponder licitação distinta.
§ 3\' Em qualquer caso, a autorização da
despesa será feita para o custo final da obra
ou serviço projetado.
-
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Art. 8~ Não poderá participar da licitação" ou da execução de obra ou serviço:

I - o autor do projeto, pessoa física ou
jurídica. contratado por adjudicação direta;
II- empresa, isoladamente ou em consór·
cio, da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, bem como servi~OJ o_u dirigente do órgão ou entidade contratánte.
§ 1' É permitida a participação do autor
do projeto ou da .{!mpresa a que se refere
o "inciso II, na licitação de obra ou serviço
ou na sua execução, como consultor ou técnico, exclusivamente a serviço da administração interessada.
§ z·.o O disposto ne!'.te artigo não impede
a licitaÇão ou contratação de obra ou serviço,
que inclua a elaboração de projeto executivo
como encargo do contratado ou pelo preço
previamente fixado pela administração.
§ 3" O 6rgão ou entidade, que elaborou
o. projeto a que alude este artigo, poderá,
''excepcionalmen!e, a juízo do Minis!ro doEs.tado competente, presentes razões de interesse público, qualificar-se para a execução
do projeto.
Art. 9'' As obras e ~et4iços poderão ser
executados nos seguinte~tegimes:
I -execução direta;
I I - execução indireta, nas seguintes modalidades:
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) administração contratada, e
d) tarefa.
Art. 10. As obras e serviços destinado~
aos mesmos fins terão projetes padronizados
por tipos, càtcgorias ou cl~ses, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições
peculiares do local ou às exigé-ncias espeCíficas do empreendimen-to.
Art. 11. Nos projetos,:q_ásicos e projetes
executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:
I - segurança;
II--: funcionalidade e adequaçao ao interesse público;
·
· III- economia na execução, conservação
e operação;
IV- possibilidade de emprego de mãode-obra, materiais, tecnologia e matérias:primas eXistentes no local para execução, con~
servação e o[;leração;
V -facilidade na execução, conservação
e operação, sem prejuízo da durabilidade da
obra ou do serviço;
VI- adoção das normas técnicas adequadas.
SEÇÃO IV
Dos Serviços Técnicos
Profissionais Especializados
Art. 12.

Para os fins deste Decreto-lei,
serviços técnicos profissiohais
especializados os trabalhos_ relativos a:
I - estudos técnicos, plane jamentos e projetes básicos ou executivos;
II -pareceres, perícias e· avaliações em
geral;
consideram~se

III- assessorias ou ccmsultorias técnicas

e auditorias financeiras;

Quarta-feira 20 3197

§ 1'·' A Administração, preferentemente
à venda ou doaç.:l.o de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante concorrência. A concorrência poderá ser dispensada
quando o uso se destinar a concessionário
de ,serviço público, a entidades assistenciais,
ou verificar-se relevante interesse público na
concessão, devidamente justificada.

IV- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V -:- patrocínio ou defesa de causas j udiciais ou adminh;trativas;
VI- treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal.
Parágrafo único. Consiçlera-se de notória
DECRETO N" 57.081,
especialização o profissional ou empresa cujo ,
DE 15 DE OUTUBRO DE 1965
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
Dispõe sobre a criação de área prioric!xperiência~, publicações, organização, apaw
tária de emergência. para fins de Refor~
relhamento, equipe técnica, ou de outros rew
ma Agrária, e dá outras providências.
quisitos relacionados com suas atividades,
O Presidente da República, usándo das
permita inferir que o seu trabalho é o mais
atril.mições que lhe confere o art. 87, inciso
adequado <i plena satisfação do objeto do
I, da Constituição Federal, e nos termos do
contrato.
ai1. 43 § 2"da Lei n''4.504, de 30 de noverribro
SEÇÃO V
de 1964, e do art. 40 do Decreto n" 55.891+
Das Compras
de 30 de março de 1965, decreta:
- Art. 1" Fica decla~ada área prioritária de:
Art. 13. Nenhuma compra será feita sem
a adequada caracterização de seu objeto e
emergência para fins de Reforma Agrária,
a área constituída pelas "Regiões Adminisin.dicação dos recursos financeiros para seu
pagamento.
trativas" de Santa Cruz, Campo Grande e
Art. 14. As compras, sempre que possíJacarepaguá, do Estado da Guanabara, e pe~
vel e conveniente, deverão:
las seguintes zonas fisiográficas do Estado do
I - atender ao princípio da padronização.
Rio di! Janeiro, definidas segundo as confronque imponha compatibilidade de especificatações adotadas pelo Instituto Brasileiro de
ções tecrucas-e de desempenho, observadas,
Geografia e Estatística: Alto da Serra, Baixaquando for o caso, a~ condições de manud;-. Jo Rio Guandú, Baixada da Guanabara,
tenção e assistência técnica;
Baixada do Rio São João. Baixada dos GoitaIJ- ser processadas através de sistema de
cazes e Baixada de Araruama.
registro de preços;
Art. 2". Fica criada a Delegacia Regional
III -submeter-se às condições de aquisi- do Rio de Janeiro- Ibrar do Rio de Janeiro
ção e pagamento semelhantes às do setor prique, com sede em Niterói e jurisdição sobre
a área definida no artigo anterior, terá as
vado.
§ 1" O registro de preços será precedido
atribuições previstas no art. 52 do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 55.889, de
de ampla pesquisa de mercado.
§ 2·.o Os preços registrados serão periodi31 de março de 1965.
camente publicados no Diário Oficial da · Art. 3''. A interveqção governamental
União, para orientação da Administração.
na área de que trata este decreto far-se-á por
§ 3" O sistema de registro de preços será
'dois anos, podendo ser prorrogada.
regulamentado por decreto.
, Art. 4''. Os trabalhos do lbrar do Rio de
Janeiro obedecendo a um "Plano de EmerSEÇÃO VI
gência", a ser incluído no respectivo "Plano
Das Alienações
Regional de Reforma Agrária", envolverão:
Art:-15 A alienação de bens da Uniãoa) a solução definitiva dos problemas gerae de suas autarquias, subordinada à existência
dos pelas invasões e desapropriações .de terde interesse público devidamente justifiCado,
ras realizadas na área de sua jurisdição antes
será sempre precedida de avaliação e obedede 31 de março de 1964;
cerá às seguintes normas:
b) a regularização da ocupação dos imóI - quando imóveis, dependerá de autoriveis rurais pertencentes à União, e a desocuzação legislativa, avaliação prévia e concorpação das terras públicas federais atualmente
rência, dispensada esta.ros seguintes casos:
invadidas e destinadas à constituição de resera) dação em pagamento;
vas florestais e à proteção de mananciais;
c) a regularização dos títulos de posse dos
b) doação;
imóveis rurais de posseiros existentes na área;
c) permuta;
d) a constituição de três mil unidades famid) investidura.
liares e a organização de até seis Cooperativas
II -quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos
Integrais de Reforma Agrária (Cira)";
e) cadastro técnico da região, na forma do
seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para
§ 10 do art. 46 do Estatuto da Terra, tendo
em vista, inclusive, disciplinar o acelerado
fins de interesse social;
processo de urbanização ocorrente;
b) permuta;
c) venda de ações, que poderão ser negof) estudo das condições sócio-económicas
ciadas em bolsa, observada a legislação espeda área para a elaboração dos programas de
cífica;
promoção agrária.
d) venda de títulos, na forma da legislação
Parágrafo único. São fixadas em Cr~.
29.000.000.000 (vinte bilhões de cruzeiros)
pertinente.

3198

Quarta-feira 20

tilÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

as inversões a serem feitas na área no período
de dois anos.
Art. 5". O Serviço do Património da
União transferid para o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária, nos termos_ d~ art. 9'',
inciso J. e do art. lO § 3° do Estatuto da
T~rra.

a Fazenda Nacional de Santa Cruz e

demais imóvel!; rurais pertencentes à União,
que estejam situados na área e não tenham
·outra destinação específica.
§ 1" São igualmente transferidos para o
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, nos
termos da allnea 11 do arL !14 do Estatuto
da Terra, os Núcleos Coloniais e as terra<;
que pertenceram ao antigo Instituto Nacional
de Imigração e Colonização, incluídos, quan~
to aos primeiros, os remanescentes dos Nú"
deos já emancipados,
§ 2" Sào postos à disposição do Ibra pelo

prazo de um ano, prorrogável por igual período, os atuais servidores lotados nos órgãos
de que trata este dispositivo, os quais, nos
termos do art. 104. § 3" da Lei n" 4,504-64,
exercerão suas funções sem prejuízo de vencimentos, direitos e vantagens,
§ 31' As despesas de administração dos
órgãos referidos neste artigo correrão, no
presente_ exercício à conta das dotações para
eles previstas nos orçamentos em vigor.
Art. 6" Fica o Instituto Brasileiro de Reforma Agrâria autorizado a articular-se com
os Governos dos Estados da Guanabara e
Rio de Janeiro, com os Ministérios da Aeronáutica. Agricultura, Fazenda. Guerra, Saúde e Viação, e autarquias a eles vinculados,
bem como com o Banco Nacional de HaBitação, para a implantação de projetos, para
a realização de obras de infra-estrutura e para
o suporte financeiro dos trabalhos, nos termos do art. 29 da Lei n·• 4:504, dt: 30 de
novembro de 196-l.
Art. 7" O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Bras11ia, 15 de outubro de 1985; 144'1 da
Independência 77~' da República, -H. CAS~
TELLO BRANCO - Sebastião de Sant'A~
nna e Silva.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 43, DE 1990
(N• 3.119/89, na Casa de Origem)

(De iniciativa do Sr. Presidente

Da República)
Autoriza o Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência
Social - lAPAS, a doar à Diocese de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel
que menciona.

O Congresso. Nacional decreta:
Art. lu Fica o Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assisténcia So·
cial- lAPAS autorizado a doar, sem encar·
gos, ã Diocese de Pinheiro, no Estado do
Maranhão, o imóvel localizado na cidade de
Pinheiro, na Rua Albino Paiva, esquina com
a Rua 30 de Março, com área, limites e con·

froniaçOes constantes da escritura de doação
feita pela Diocese de Pinheiro ao lapas, em
28 de revereiro de 1986, retificada e ratificada
Pof escritura de 8 de majo de 1986, ambas
lavradas no Livro n? 59-A do Cartório do
1" OficiO- de PfnheirO~~~
Art. 2~ Esta lei _entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposíções em
eontrário.
~MENSAGEM N'" 345
Excelentíssimos Senhores membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federa1, tenho a honra de submete-r à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acampa·
nhado _de Exposição de Mo ti vos do Senhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei que "autoriza o .Instituto de AdminiStração Financeira da Previdência e AsSistência- IAP AS,
a doar à Diocese de Pinheiro, no Estado do
Maranhão, o imóvel que menciona".
Brasília, 19 de julho de 1989. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 10. DE 6
DE ABRIL DE 1989, DO SENHOR MI·
NISTRO DE ESTADO DA PREVI·
DÊNCIA E ASSISTIONCIA SOCIAL.

Excelentíssimo Senhor "PreSidente da Re·
pública
E:rri fevereiro" de 1986 foi doado ao Instituto
de Administração Financeira da Previdência
Social- lAPAS, um terreno de propriedade
da Diocese de Pinheiro - MA, para que
ali fosse -construída a Agência da Previdência
Social naquela cidade. O referido imóvel pas-.
SOU a integrar o patrimóniO do lapas, que
veio mais tarde a desistir da construção que
originOu' a doação.
Nessas condições, não _vejo motivos, por
parte do Tapas, de manter em seu património
imobiliário um bem que lhe fora doado para
uma determinada finalidade e não tê-lo a pro·
veitado para o fim destinado.
Isto posto, Senhor Presidente, resta somente a alternativa de devolver, em forma
de doação, ao proprietário origináriO, o terrii·
no em questão.
Submeto pois à elevada consideração da
Vossa Excelência a anexa minuta de projeto
de lei autorizando a referida doação.
Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os pi'otestos de minha
elevada admiração e particular abraço. - Ja·
der Barbalho.

(A Comissão de Assuntos Económicos)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 44, DE 1990
{N' 4. 788/89, na Casa de Origem)

(De iniciativa do Sr. Presidente
da República
Define crimes contra a ordem tributária, económica e contra as relaçóes de
consumo, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Junho de 1990
CAPÍTULO I

Dos Cr_imes Contra a Ordem Tributária
SEÇÁO I
- Dos Crimes Praticados por Particulares

Art. l'' Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou -reduzif tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar decla·
ração falsa às autoridades fazendârias;
I I - fraudar a fiscalização tributâria, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;
III- falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualqu_er
outro documento relativo à operação tribu·
tável;
IV- elaborar, distribuir, fornecer, emitir
ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V- negar o-u deixar de fornecer, quando
obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou pres·
tação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena-reclusão, de'2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.
Parágrafo único. _A falta de atendimento
da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto
ao atendimento da exigência, caracteriza a
infração prevista no inciso V.
Art. 2~ Constitui crime da mesma natureza:
I -fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou par·
cialmente, de_ pagamento de tributo;
I I - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito
passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos;
i l l - exigir, pagar ou receber, para si ou
para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou de·
duzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV -deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgãos ou
entidade de desenvolvirrtento;
V- utilizar ou divulgar programa de pro·
cessamento de dados _que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
SEÇÃO II
Dos Crimes -Pr3ticados por
Funcionários Públicos

Art. 3~ Constitui crime funcional contra
a ordem tributária, além dos previstos no De-
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creta-Lei n•· 2.848, de 7 de dezembro de 1940
-Código Penal (Título XI, Capítulo I):
I - extraviar livro oficial, processo fiscal
ou qualquer documento, de que tenha aguarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou
contribuição _social;
II- exigir, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de iniciar seu
exercfcio, mas em rezão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem,
para deixar de lançar ou cobrar tributo ou
contribuição social, ou cobrá-los parcialmente;

Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (oífo)
anos, e multa;
III- patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de fundo·
nário público.
Pena-reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, ·e multa.

VI - vender mercadorias abaixo do preço
de custo, com o fim de impedir a concorrência;
VII-elevar, sem justa causa, os preços
de bens ou serviços, valendo-se de monopólio
natural ou de fato.
Pena -reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, ou multa.
Art. 5? Constitui crime da mesma natu·
reza:
I - exigir eXclusividade de propaganda,
transmissão ou difusão de publicidade, em
detrimento de concorrência;
II -subordinar a venda de bem ou a utili·
zação de serviço ã aquisição de outro bem,
ou ao uso de determinado serviço;
III -sujeitar a venda de bem ou a utiliza·
ção de serviço à aquisição de quantidade arbi·
trariamente determinada;
IV- recusar-se, sem justa causa, o diretor, administrador ,ou gerente de empresa a
prestar à autoridade competente ou prestá-la
de modo inexato, informação sobre o custo
de produção ou preço de venda.

Art. 49 Constituí criine conti:ã a ordein
econômica:
I - abusar do poder económico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante:
a) ajuste ou acordo de empresas;
b) aquisição de acervos de empresas ou
cotas, ações, títulos ou direitos;
c) coalizão, incorporação, fusão ou integração de empresas;
d) concentração de ações, títulos, cotas,
ou direitos em poder de empresa, empresas
coligadas ou eontroladas, ou pessoas físicas;
e) cessação parcial ou total das atividades
da empresa;
f) impedimento à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente.
II- Formar acordo, convénio, ajuste Oii
aliança entre ofertantes, visando:
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;
b) ao controle regionalizado do mercado
por empresa ou grupo de empresas;
·
c) ao controle, em detrimento _da concorrência, de rede de _distribuição ou de fornecedores.
III- Discriminar preÇos de bens ou de
prestação de serviços por ajustes ou acordo
de grupo económico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de eliminar, total ou par~
cialmente, a concorrência;
IV- açambarcar, sone-g-ar, ·ctistruir ouinutilizar bens de produç-do ou de consumo,
com o fim de estabelecer monopólio ou de
eliminar, total ou parcialmente, a concorrência;
V- provocar oscilação de preços em de·
trimento de empresa concorrente ou vendedor de matéria-prima, mediante ajuste ou
acordo, ou por outro meio fraudulento;

aMs; ou multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento
da exigêricia da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto'
ao atendimento da exigência, caracteriza a
infração prevista no inciso IV:.
Art. 6° Constitui crime Q,a mesma natut
reza:
I - vender ou oferecer à venda mercadoria,_ ou contratar ou oferecer serviço, por preço sUperiOr ao oficialmente tãbelado, ao fixa·
do por órgão ou entidade governamental, e
ao estabelecido em regime legal de controle;
I I - aplicar fórmula de reajustamento de
preço ou indexação de contrato proibida, ou
diversa daquela que for legalmente estabelecida, ou fixada por autoridade competente;
III- exigir, cobrar ou receber qualquer
vantagem ou importância adicional de preço
tabelado, congelado, administrado, fixado ou
cOntrolado pelo Poder Público, inclusive por
meio da adoção ou de aumento de taxa ou
outro percentual, incidente sobre qu'alquer
contratação.
Pena-detenção, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, ou multa.
Art. 7o Constitui crime contra as rela·
ções de consumo:
I - favorecer ou preferir, sem justa causa,
compiãdói óu- freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por iTitermédio
de distribuidores ou revendedores;
I I - vender ou expor à venda mercadoria
cuja embalagem, tipo, especificaçãO, peso ou
composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
III- misturar gêneros e mercadorias de
espécies diferentes, para vendê-los ou expô·
los à venda como puros; misturar gêneros
e mercad_orias de qualidades desiguais para
vendê-los ou expó-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo;
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IV- fraudar preços por meio de:
a) alteração, sem modificação" essencial ou
de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem,
especificação técnica, descrição, volume, pesq, pintura ou acabamento de bem ou serviço;
b) divisão em partes de bem ou serviço,
habitualmente oferecido à venda em conjun.

~;

c) junção de bens ou serviços, comumente

oferecidos à venda em separado;
_
d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação
dos serviços;

Pena-detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco)
CAPÍTULO 1[
Dos Crimes Contra a Ordem Econômica
e as Relações de Consumo
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V- elevar o valor cobrado nas vendas e
prazo de bens ou serviços, mediante a exigt!ncia de comissão ou de taxa de juros ilegais;
VI- sonegar insumos o.u bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprálos nas condições publicamente ofertadas, ou
retê-los para o fim de especulação;
VII- induzir o consumidor ou usuário a
erro, por via .de indicação ou afirmação falsa
ou enganosa sobre a natureza, qualidade de
bem ou serviço, utilizando-se de qualquer
meio, inclusive a veiculação ou divulgação
publicitária;
VIII- destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provoCar alta de preço, em proveito próprio ou
·
de terceiros;
IX- vender, ter em depósito para vender
ou expor à venda, ou, de qualquer forma,
entregar matéria-prima ou mercadoria. em
condições impróprias ao consumo;
Pena- detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos JI, IIJ e IX pune-se a modalidade_ culposa,
reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um
terço) ou a m.ulta à quinta parte.

CAPÍTULO III
Das Multas
Art. 8? Nos crimes definidos nos arts. 1'·'
a 39 desta lei, a pena de multa será fixada
entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Parágrafo único. O dia-multa será fixado
pelo juiz em valor não inferior a 14 (quatorze)
nem superior a 200 (duzentos) Bônus do Tesouro Nacional- BTN.
Art. 9'' A pena de detenção ou reclusão
poderá ser convertida em multa de valor equivalente a:
I -200.000 (duzentos mil) até 5.000.0QO
(cinco milhões) de BTN, nos crimes definidos
no art. 4~;
II -5.000 (cinco mil) até 200.000 (duzeil'tos mil) de BTN, nos crimes definidos nos
arts. s~ e 6°:
111-50.000 (cinqüenta mil) até 1.000.000
(um milhão) de BTN, nos crimes definidos
no art. 7\'
Art. 10. Caso o juiz, conSiderado o ganho ilícito e a situação econômica do réu,
verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta
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industrializar, tiver consigo, consumir ou
comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na forma prevista no ca~
put ...

lei, poderá diminuí-las atâ a décima pane
ou levá-la<; ao décuplo'.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre
para os-crimes definidos nesta lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida de sua
culpabilidade.
ParágrafO único. Quando a venda ao c-onsumidor for efetuada por sistema de entrega
ao consumo ou por intermédio de distribui-

dor ou revendedor, seja em regime de conces-

o-

são comercial ou outro em que preço ao
consumidor é estabelecido ou sugerida pelo
fabricante ou concedente, o ato Por este praticado não alcança o disriibuidor ou revendedor.
Art. 12. São- cfrCunstâncias que podem
agravar de 113 (um terço) até a metade as
penas previstas nos arts. 1", 2~ e 4" a 7~:
I - ocasiánar grave dano à coletividade;
I I - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;
III- ser o crime praticado em relação à
prestação de serviços ou ao Comércio de bens
essenciais à vida ou à saúde.
ArL 13. Nos casos de preços tabelados,
congelados, administrados, fixados ou controlados pelo Poder Público, continuará assegurada ao vendedor a faculdade de atribuir,
modificar ou suprimir descontos ou vantagens de qualquer natureza ao comprador ou
usuário, estabelecidos por qualquer critério.
Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos
crimes definídos nos arts. 1" a 3" quando o
agente promover o pagamento de tributo ou
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.
Art.. 15. Os crimes previstos nesta lei são
de ação penal pública, aplicando-se-lhes o
disposto no art. 100 do Decreto-Lei n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério PUblico nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por
escrito informações sobre o fato e a·autoria
bem como indicando o tempo, o lugar e os
elementos de cOnvicÇão.
Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando
e se nl!cessário, providenciar a desapropriação de estoques,' a fim de... evitar crises no
mercado ou c_olapso no abastecimento.
Art. _18. Fica acrescentado ao Capítulo
UI do Título II do Decreto-Lei n" 2 ..848, de
7 de dezembro de 1940- Código Penal, um
artigo com parágrafo único, após o art. 162,
renumerando-se os subseqüentes, com a se·
guinte redação:
"Art. 163. Produzir ou explorar
bens definidos como pertencentes à
União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo
título autorizativo. '
Pena-detenção,de 1 (um) a4(quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma
pena aquele que adquirir, transportar,

'Art. 19. O caput do art. 172 do Decreto-Lei n·· 2.848, de 7 de dezembro Qe 1940
-Código Penal, passa a ter a seguinte redaç~1o:

"Arr. 172. Emitir futura, duplicata
ou nota de venda que não corresponde
à mercadoria vendida, em quantidade ou
qualidade. ou ao serviço prestado.
Pena- detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."
Art. 20. O § 1" do art. 316 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940
-Código Penal, passa a ter a seguinte redação:
' "Art. 316.
§ 1" Se o funcionário exige tributo.
ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido.
emprega na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza;
Ptma- reclusão, de 3 (trés) a 8 (oito)
anos, e multa."
Art. 21. O art. _318 do Decreto-Lei n"
2.848, de 7 de -deiembro de 1940- Código
Pen.al,_ quanto à fixação da pena, passa a ter
a seguinte redução:
"Art. 318. ............................... .

.Pena- reclusão, de 3 (trés) a 8 (oito)
anos, e multa."
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data
de sua pub_licação.
Art. 23. Revogam-se_ as disposições em
contrárío e, em especial, o art. 279 do Decreto-Lei n" 2.84H, de 7 de dezembro de 1940
-Código Penal.
MENSAGEM N" 340, DE !990

ExceJe.ntfssimos Senhores Membros do Con~
gresso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 1" da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acampa·
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado da Justiça e _da Ecop.omla, Faienda e Planejamento, o anexo projeto de lei que "Define crimes coritra a adminis~
tração tributária, do abuso do poder econômico e dá outras providências".
Brasl1ia, 28 de março de 1990. -Fernando
Collor.
EM n''88

_
-Em 28 de março de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
A conceituação dos crimes que têm como
ccinseqüênci:i o não-pagamento de tributos,
e as penalidades imponíveis a seus autoi"es,
deixam muito a desejar, mercê de suas imprecisões e lacunas, não só na definição dos fatos
tiplflcãaOres do crime, como também na fixação da pena aplicável quando de seu cometimento.
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2. Em verdade, o objetivo básico colimado, qual seja o de desestimular a prática criminosa. não vem sendo alcançado, fato esse
que tem causado grandes e irrepai'áveis prejuízos à Fazenda Nacional.
3". Não representará uma inverdade afimaNe que, ao contrário do que deveria ocorrer, a prefalada legislação, de certa forma,
estim-ula a prática de crime_ ao invés de coibi-la.
· 4. Diarite desse quadro, entende-se absolutamente necessária a tomada de providências imediatas, aperfeiçoando-se as normas
reguladoras de matéria, o que se propõe seja
feito de acordo com as normas constantes
do anexo projeto de lei, que ora tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelêndã.
5. O projeto em foco trata do crime contra a administração tributária, mediante adoçào de definições mais abrangentes do que
aquelas hoje existentes.
6. Além disso, o projeto proposto, em
algumas hipóteses, torna mais severa a penalidade aplicável, prevendo a reclusão de dois
a cinco anos para o infrator, ao invés dos
atuais seis meses a, dois anos de detençãO.
7. Outra inovação que se propõe consiste
em se estender a terceiros que, não tendo
praticado diretamente o ato delituoso, tenham colaborado, de uma forma ou de .outra,
para sua prática,
8. Dispondo sobre a extinção da punibilidade, estabelece que a m,esma somente terá
lugar quando o agente promover espontanea·
mente o pagamento do tributo ou contribuição, inClusive adicional, antes do início da
ação fiscal. Essa disposição põe fim à situação
até agora vigente, ·que consistia em verdadeiro estímulo à prática de atos danosos ao
Erário Público, eis que oconia extinção da
punibilidade quando o agente, já tendo sido
iniciada a ação fiscal, recolhia o crédito tributário, antes da decisão adminisúativã-de primeira instância. Em alguns casos, ao delin-.
qüente era permitido realizar o pagamento
até antes do início da ação penal, para benefi·
ciar-se com a extinção da punibilidade.
9. Os disposítiv.os relacionadoS com a autoridade fiscal ampliam seu grau de competência em relação à. investigação da prática
do crime, podendo referida autoridade, até
mesmo, proceder à apreensão de bens e documentos, bem como remeter diretamente ao
Ministério Público os elementos comprobatórios da inflação, para instauração do procedimento penal cabível.
10. Para o servidor fazendário, a tipificação do crime contra a administração_ tributária foi significativame_nte ampliada para
compreender todas as hipóteses descritas no
caput do art. 3" do projeto incluso.
11. No tocante às pessoas jurídicas, mantém-se a regra vigente, considerad_a satisfatória.
12. Concomitantemente, o projeto busca
coibir a prática dos crimes de abuso de poder
económico, que tanto têm sobressaJtado a
sociedade brasileira, com notório agravamento nos últimos tempos, diante da crise
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econômica., social e de exercício de legítima
'autoridade que propicia, mormente no campo da atividade económica monopolizada ou
oligopolizada, o florescimento da impunidade dos agentes de tais delitos.
13. Objetivamente. cuida-se de instituir

houver prova de existência do crime e indícios
suficientes da autoria.

..........

·~·-ü

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

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania)

legislação protetora da economia popular e
da efetiva defesa do consumidor, esmagado
pela crescente audácia na prática de tais fatos
anti-sociais, de outro turno cerceadora da li-

vre concorrência e inibidora dos princípios
regentes de uma economia de mercado com-

patível com os interesses coletivos merecedores da atuação responsável do Poder Público.
14. Por fim, tendo em v1Sta a relevância
da matéria, encareço a Vossa Excelência seja
solicitada a apreciação do projeto em comen~
to, em crime de urgência, a teor da faculdade
contida no § 1" do art. 64 da Constituição.
Aproveitamos a oportunidade para reno·
var a Vossa Excelência os protestos do nosso
mais profundo respeito. -Bernardo Cabral,
Ministro da Justiça - Zélia Maria Cardoso
de Mello, Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento.

LEGISLAÇÃO CITADA; ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM1SS6ES PERMANENTES~
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRlõTO-LEl N" 3.689
DE 3 DE OUT!JBRO DE 1941
LIVRO I
Do Processo em Geral

TÍTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisória

....................cAPtrüi<i.ii···················
Da Prisão em Flagrante
Art. 310. Quando o juiz verificar pelo
auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato, nas condições do art. 19, n~ 1
I, II ou III do Código Penal, poderá depois
de ouvir o Ministério Público, conceder ao
réu liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os a tos do processo,
sob pena de revogação.
Parágrafo único. Igual procedimento será
adotado quando o juiz verificar, pelo auto
de prisão em flagrante, a incorrénchi de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva (arts. 311 e 312).
CAPÍTULO III
Da Prisão Preventiva
Art. 311. Em qualquer fase do inquérito
policial ou de instrução criminal, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público oo.
do querelante ou mediante representação da
autoridade policial.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem públicà;
por conveniência da instrução criminal 'ou pa·
ra assegurar a aplicação da lei penal, quando

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N? 33, DE 1990

(N• 87!89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação CultUral, E<h,1cacional e Científica,
entre o Governo da República Federativa
-do Brasil e o Governo da República da
Finlândia, celebrado em Helsinque, em
2 de junho de 1988.
O_ Congresso Nacional decreta:

--Art. -1" Fica "aprovado o 'teXto do AcordO
de Cooperação Cultural, Educacional e Cien·
tífica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Finlândia, celebrado em Helsinque. em 2 de
junho de 1988.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na dàta de sua publicação.
MENSAGEM N" 323, DE 19R9
Excelentíssimos Senhores Membros do
CongresSo Nacional:
Em conformidade com o dispo&to no art.
44, inciso I, da Constituição Federal, tendo
a honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência, acompanhada de expo·
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e
Científica, entie o Governo da República Federativa do Brasil de 1988.
2) O Acordo em qUestão tem.como objetívo promover a cooperação cultural, educacional e científica em áreas de interesse mútuo. Para tanto, os dois países estimularão
e facilitarão o intercâmbio de reprefientantes
de universidades, instituições e organizações
educacionais e científicas, bem como, na medida de suas possibílidades, a concessão de
bolsas de estudo e de pesquisa.
3) A cooperação também será encorajada nos campos da literatura, artes plásticas
e vísuaiS, cinema, televisão, vídeo, rádio e
esportes.
·Bras!lia, 26 de agosto de 1988. -José Sar~
ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DC!NTIDAI/
DEI/2311ETEC LOO 408, DE 16 DE
AGOSTO D.E 1988. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO. DAS RELAÇÓES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa EXêêiê.ncia O texto do Acordo
· de Cooperação Cultural, Educacional e Científica entre o Brasil e a Finlândia, celebrado __
em Helsinque, em 2 ~e junho de 1988.
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2) O Acordo visa a promover a cooperação cultural, educacional e científica em
áreas de interesse mútuo. Para tanto, os dois
países estimularão e facilitarão o intercâmbio
de representantes de universidades, institui~
ções e organizações educacionais- e científi·
cas, bem como, __ na medida de suas possibi~
!idades e concessão de bolsas de estudo e
de pesquisa.
3) A cooperação também será encorajada nos campos da literatura, artes plástica_s
e visuaL~, cinema. televisão, vídeo, rádio e-.
esportes.
4) Para sua implementação o Acordo prevê a realização de reuniões periódicas, em
que as partes poderão definir programas de
cooperação, bem como avaliar e acompanhar
a sua execução. Nessas reuniões, serão tam·
bém acordadas as condições de financiamen·
to para os referidos programas.
5) O prazo de vigência previsto pelo acor~
do é de cinco anos, com renovação automática por períodos sucessivos de um ano.
6) Nessas condições, tenho a honra de sub- .
meter projeto de mensagem presidencial, pa·
ra que Vossa Excelência, se assim houver
por bem, encaminhe texto do Acordo anexo
à aprov.ação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do me'u mais profundo respeito. -Ro·
berto de Abreu Sodré.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
CULTURAL,
EDUCACIONAL E CIENTÍFICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DA FINLÂNDIA
O Governo da República F~derativa do
Brasil e o Governo da República da Finlândia
(doravante denominados ''Partes Contratantes .. ).
Desejosos de esti:'eítar Os vfnculos de amizade entre os dois países, nos campos cultural, educacional e científico.
Acordam o seguinte;
ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverão e de·
senvolverào as relações culturais, educado~
nais e científicas entre os dois países em áreas
de interesse mútuo.
ARTIGO II~
1. Tendo em vista o propósito meneio·
nado no art. I, as Partes Contratantes estimu·
la_rão e facilitarão o intercâmbiO Oe ·representantes de universidades, instituições e organi~
zações educacionais e científicas, bem como,
na medida de suas possibilidades, a concessão
de bolsas de estudo e de pesquisa.
2. As Partes Contratantes também enco·
rajarão as <ttividades nos campos da litera·
tura, artes plásticas e visuais, cinema e televisão, vídeo e rádio, assim~como as atividades
esportivas, as quais divulgarão suas respec·
tivas culturas em cada país.
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ARTIGO IJI

L As Partes Contratantes adotarão conjuntamente medidas necessárias para. a implementação do presente Acordo.

2.-- Para tanto, realizarão reuniões com o
fim de ela"borar programas periódicos de cooperação e avaliar e acompanhar a implementação do presente Acordo. Tais reuniões se
realizarão por iniciativa de uma das Partes,
em local e data a serem mutuamente acordados.

3. Os programas em apreço estipularão
as formas de cooperação e as condições de
financiamento para a suã -realização.

ARTIGO IV
O presente Acordo entrará em vigor trinta
dias após cada Parte Contratante ter notificado à outra sobre o cumprimento dos requisitos constitucionais necessários à sua vigência.

ARTIGO V
O presente Acordo permanecerá em vigor
pelo prazo de cinco anos e será automaticamente renovado por períodos sucessivos de
um ano, a menos que qualquer uma das Partes Contratantes manifeste, por nota diplO~
mática e com uma antecedência de seis meses, sua decisão de não renová-lo.
Feito em Helsinque, aos 2 dias do mês de junho de 1988, em dois exemplares originais,
nas línguas portuguesa, finlandesa e inglesa,
sendo os trés textos igualmente auténticos.
No caso de divergência de interpretação, o
texto da línqua inglesa prevalecerá._
·
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República da Finlândia:
Chistoffer Taxell.

cias j udicíárias, dos órgãos poliéiais e- tantas
outras atividades que utilizam o nome "Brasília", com as implic~ções previstas para uma
retificação de tal vulto.
Finalizãndo, o Senhor Governador argumenta_ que a Constituição no seu art. 18, §
1~. define Brasma como Capital Federal, sendo, pois, inadmissível a sua substituição pela
terminologia Plano Piloto.
Conclusão
Diante do exposto, considerando a proposição relevante no seu mérito e considerand~~a constitucional, jurídica e de boa técnica
legislativa, somos, no âmbito desta Comissão, de parecer favorável à sua aprovação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente - João Lobo, Relator- Chagas Rodrigues- Maurício
Corrêa - Lourival Baptista - Aluizio Bezerra- Meira Filho - Mauro Borge~- Pompeu de SO~_sa ~ ~rarlCisco Rollemberg - lrapuan Costa Júnior
PARECER N• 202, DE 1990

Da CorD.iSsão dO Distrito Federal, sobre
-o Projeto_ de Lei do DF n9 29/90, Mensagem n~ 66, de 1990-DF (Mensagem n9
39-GAG; de 11-S-90, na origem) que "altera dispositivos do Decreto-Lei n9 2.244~
de 14 de revereiro de 1985 e dá outras
providências".

Relator: Senador Maurício Cor~êa
Originário do Governo do Distrito Federal, vem a exame desta Casa, nos termos do
art. 3'·', da Resolução nu 157 de 1988, e presente projeto de lei que tem por finalidade
estabelecer, além do merecimento, o critério
da antiguidade para provimento dos cargos
do Subprocurador-Geral do Distrito Federal,
tA Comissáo dt: Rt:façõt:s Exteriores
da Carreira de Procurador, do Quadro de
e Deft:sa Nacional)
· Pessoal do Distrito Federal.
O critériO atual para provimento dos citaÇos cargos é exclusivamente pelo critério de
PARECERES
meredmentõ~aós-fitulares de cargos de ProPARECER N• 201, DE 1990
curador de 1' categoria.
Na Exposição de Motivos que acompanha
Da Comissão do Distrito Federal~ sobre
o Projeto de Lei do DF nG 28, de 199(), a proposição, o Senhor Governador justifica
sua iniciativa pelo fato da Constituição, relaMensagem n• 65, de 1990-DF (Mensagem
n• 38-GAG, de 11-5-90, na origem) que tivamente à área jurídica, fixai a dualidade
"altera a Lei n" 49, de 2S de outubro de critérios de promúção,"merecimento e antiguidade, alternadamente.
de 1989, e dá outras providências".
Justifica, ainda, que a propOsiÇão -torna
Relator: Senador Meira Filho
ma: is justas as promoções, dando. àqueles que..
Originário do Governo do Distrito Fede- servem à_ Administração há loilgos anos, a
ral, vem a exame desta Casa, nos termos do ' oportunidade de galgar o posto fin-al da carart. 3~·. da Resolução n" 157, de i988, o pre- reira.
sente projeto de lei que visa mudar o nome
Propõe, também, conforme consta do art.
da Região Administrativa Plano Piloto para 2"do projeto, que a primeira promoção, após
Região Âdministrativa de Brasília.
a aprovação desta lei, seja pelo critério de
Na Exposição de Motivos que acompanha
antiguidade, uma vez terem sido, até a prea proposição, o Senhor Governador esclarece sente data, todas as promoções efetivadas em
que o nome consignado da região é "Br.iSf- obediências ao critério de merecimento.
lia", e, a persistir a denominação "Plano Piloto" tornar-se-ia necessária a-ãrteraçao de toda
Conclusão
documentação, estudos, projetes, levantamentos de dados físicos, económicõS, sociais
p"iante d<;~ eXposto, considerà.ndo justificável o mérito _deste projeto de lei e considee estatísticos, registres cartoriais, códigos de
enderaçamentos postais (CEP), cirscunstânrando-o constitucional, jurídico e de boa téc-
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nica legislativa, somos, no ámbito desta Comissão, de parecer favorável à sua aprovação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente- Mauricio
Corrêa, Relator- Pompeu de Sousa- João
Lobo - Lourival Baptista - Chagas Rodrigues - Aluízio Rodrigues - Meira filho Mauro Borges - Francisco Rollemberg Irapuan Costa Júnior.
PARECER N' 203, DE 1990

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito F~eral n'
.30, de 1990, Mensagem n"67, de 1990-pF
(n~ 40/GAG, de 17-5-90, na origem) e
Mensagem n• 69, de 1990-DF (n'
42/90-GAG, na origem), que "estabelece
a competência, composição e classificação do Conselho de Cultura do Distrito
Federal e dá outras p~ov~_~ências".
Relator: Senador Lourival Baptista
O Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 1" do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e art. 3~, III, da
Resolução n9 157, de 1988, encaminha para
exame desta Casa, pela Mensagem n" 672 de
1990-DF (n\' 40/GAG, na origem), o Projeto
de Lei o~ 30, de 1990, que estabelece a compe·
tência, composição e classificação do Conselho de Cultura do Distrito Federal e dá outras
providências.
Afirma o Senhor GovernadOr que o referido Conselho "já fazia parte da estrutura
administrafiva da então Secretaria de Cultura
do Distrito Federal, nos termos dos arts. 2?
e 14 do Decreto n~ 9.789. de 13-10-86", que
aprovou o Regimento daquela Secretaria.
A Lei no 4.545, de 10-12-64, na alínea e,
do art. zo, conforme referido no Citado art.
14, deu suporte à criação do Conselho, cuja
composição e funcíona:mento seriam definidos em ato próprio, o que ficou pendente
até o momento.
A Lei n' 49/89-DF, de 25-10-89, alterou
a estrutura da administração do Distrito Federal, extinguindo órgãos e dando outras providências e manteve com a atual competência, composição e classificação o Conselho
de Cultura, vinculado à Secretaria de Cultura
e Esporte, conforme prevê o are 89_, incis.o
VI, da referida lei.
O presente projeto objetiva viabilizar oreferido Conselho, fixando sua classificação como de zo grau (art.l~). estabelecendo suas
C?f!1Petênci~s (art. 2~) e definindo sua compo·
s1çao (art. 4).
__ _
O art. 3~ estabelece que o Conselho terá
para o seu funcionamento os _seguintes órgãos: Conselho Pleno, três Câmaras e Comis·
sões, de car~t_er permanente, temporárias e
especiais.
O mandato dos Conselheiros será de dois
anos, não· havendo remuneração pelo exercício do encargo, considerado de relevância
para o Serviço Público.
Qriginalmente, este Projeto de n" 3_0/90,
fixava em 11 o número de conselheiros a seiem designados pelo Governador do Distrito
Federal:
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"I -- dois conselheiros natos: Se-

cretário de Cultura e Esporte e Secre·
tário de Educação do Distrito Federal;
II quatro conselheiros efetívos e
dois suplentes escolhidos pelo Governa- ·
dor do Distrito Federal, por indicação
do Secretário de Cultura c Esporte do
Distrito Federal;
III cinco conselheiros efetivos e
três suplentes eleitos pela comunidade
do Distrito Federal."

Pela Mensagem 0 69, de 1990-DF (n''
42190-GAG, de 22-5-90), o Senhor Governador solicita alterar a redação do citado art.
6

4~',

objetivando atender a antiga reivindicação

da comunidade cultural de Brasília.

Com esta alteração o Conselho passarfa
a ter a seguinte ~omposição:

"-três conselheiros natos~ Se.cretário
de Cultura e Esporte, Secretário de Educação e. o Diretor Executivo da Fundação Cultura_do Distrito Federal;
-três conselheiros eíetivos e três suplentes, escolhidos pelo Governador do
Distrito Federal, por indicação do Secretário de Cultura e Esporte;
-seis conselheiros efetivos e seis suplentes, eleitos pela comunidade em Seminário de Cultura promovido anualmente pela Secretaria de Cultura."
A nova redação proposta para o art. 4~·
a~terao parágrafo primeiro do artigo original,
d1sposto que, ao invés do Secretário de Cultu·
ra e Esporte, o Prisidente do Conselho será
escolhido conforme dispuser o seu Regimento Interno, que, enquanto não for aprovado;
o Conselheiro mais idoso presidiria o referido
colegiado, cuja instalação cabe ao Secretário
de Cultura.
Parecer
O Projeto de Lei n~ 30, de 1990, vem dar
continuidade e conseqüência a reforma administrativa do Distrito Federal, como desdobramento da Lei nn 49, de 25-10-89.
A Proposição do Senhor Governador está
comparada no art. 16, § 1~·. do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 3\
III, da Resolução n" 157, de 1988, do Senado
Federal.
As alterações propostas pela nova Mensagem n" 69, de 1990-DF (n" 42/90-GAG, na
o~igem), alterando o art. 4~, e por conseqüên~
cta o art. 9~ que fixa em 11 o número máximo
de Conselheiras, que passa para 12 aper·
fe~oa o projeto com outras modificaçÕes que
introduz.
Desta forma, o projeto se justifica quanto
ao mérito, atende aos requisitos de constitu-_
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
razão porque o Senado, a quem compete legislar para -0 Distrito Federal, enquanto não
for instalada sua Câmara Legislativa, pOderá
aprová-lo em sua redação original, com a nova redação proposta para os arts. 4~ e 9~,
como se segue:

e

(Seção U)

EMENDA N" 1 -DF
-'"'Art. 4~ O Conselho Pleno será
composto de 12 {doze) conselheiros designados pelo Governador do Distrito
Fede;ral, conforme a seguir:
I três conselheiros natos: Secretário de Cultura e .Esporte do Distrito
Federal, Secretário de Educação do Distrito Federal e Diretor Executivo da
Fundaçáo Cultural do Distrito Federal;
II trés conselheiros efetiVos e
trê_s suplentes, escolhidos pelo Governador do Distrito iederal, por indicação
do Secretário de Cultura e Esporte e do
Distrito Federal;
lli seis conselheiros efetivos e
se-is suplentes, eleitos pela comunidade
do Distrito Federal em Seminário de
Cultura a ser promovido anualmente pela Secretaria de Cultura e Esporte.
§ 1" O Presidente do Conselho de
-Cultura do Distrito Federal será escolhido corlforme dispuser o Regimento
Interno do Conselho.
§ 2~ Enquanto não aprovado o Regi·
mento Interno, o Conselho de Cultura
será presidido pelo conselheiro mais idoso, após a respectiva instalação pelo Secretário de Cultura e EsPorte, ·
§ 3o O exercício ~do encargo de conselheiro do Conselho de Cultura do Distrito Federal será considerado de relevância para o serviço público, não haven·
do retribuição pecuniária pelo mesmo."

-- EMENDA N' 2-DF
'"'Att. gn O ConseJho Pleno poderá
enviar sugestão ao Governador do Dis~
trito Federal, propondo ,alteração da
forma de sua çompo~iç~o,, desde que
mantido o número máximo de 12 (doze}
conselheiros." '

a

Sala das Comissões, 13 de junho de 1990
-Mauro Benevides, Presidente - Lourival
Baptista, Relator - Pompeu de Sousa, João Lobo - Chagas Rodrigues - Maurício
Corrêa - Aluizio Bezerra - Meira Filho ......
Mauro Borges - Francisco Rollemberg Irapuan Costa Junior.
PARECER N• 204, DE 1990
Da Comissão do D&\rito federal, sobre

o Projeto de Lei do Distrito Federal n~
44, de 1989, que "autoriza o governo_ do
Distrito Federal a instituir a Fundação
Universidade Regional do Distrito Fede:
rale dá outras providências".
Relator:_ Senador -Chagas Rodrigues
O Projeto-_de Lei do Distrito Federal n•
44, de 1989, originário de anteprojeto de lei
apresentado a esta Comissão por sugestão
do ilustre Deputado Valmir Campelo, auto·
riza o Governo do Distrito Fe~~ral e instituir,
na Região Administrativa III - Taguatinga,
a Fundação Universidade Regional do Distrito Federal.
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A proposição em exame pretende, em essência, "instrumentalizar a criação de entidade fundacional capaz de implantar e manter" instituição universitária de modo a corrigir ...a tendência altamente concentradora dos
estabelecimentos de ensino superior no Plano
· Piloto e a notória dessasistência a que estão
submetidas as cidades-satélites de Brasília
nesse setor".
Os objetivos da entidad_e a ser criada
acham-se mencionados no art. s~ do anteprojeto destacando-se a realização e o desenvolvimento da educação de nível superior, em
todos os ramos do saber e campos profissionals, especialmente nas áreas relacionadas
com a agricultura, a pecuária, a geologia, a
indústria e os serviços mais estritamente ligados às necessidades do Distrito Federal e sua
região geoeconômica.
Na justificativa de sua proposição, o nobre
Deputado brasiliense esclarece que a criação
de uma universidade regional, naquela localidade, constitui antiga reivindicação comunit'ária que a·Sua lmj)lantãção visa à atender
ã região de maior densidade populacional do
Distrito Federal, coirigindo, dessa forma, a
tendência altamente concentradora dos estabelecimentos de ensino superior no Plano Piloto e a notória dessasistência a que estão
submetidas as cidades-satélites do· DF nesse
se for.

e

Não o~;>stan~e a _prioridade constitucional
da universalização do ensino fundamerital,
com o objetivo de erradicar o analfabetismo
no Brasil, é a própria Constituição que, ao
estabelecer os princípios orientadores do deVC!f do Estado com a educação, assegura ao
cidadão, em seu art. 208, V, a garantia de
"acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um".
'
- h visando ao atendimento desse princípio
_constitucional que o presente projeto de lei
foi oferecido. Com a criação da Universidade
Regional do Distrito Federal, o Estado cumpre com a Sua obrigação de oferecer aos habitantes_ da região de maior densidade_ populacional do Distrito Federal o_s meios de acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística.
Em seu aspecto constitucional, o projeto
de lei sob análise é perfeito, haja vista que
não só atende principalmente a Carta Magna
{art. 208, V) como, principalmente, obedece
à reserva da iniciativa legislativa, limitandose a autorizar a criação da Universidade, sob
a forma de fundação (arts. 37, XIX e 61,
§ i', II, a e e).
No mérito, a proposiç~o é de to_do louvável
pelo seu alcance social, comprovado pelos
dados sócio-económicos que atestam a importância da região administrativa contem-.
piada.
Já no que diz respeito às Emendas de n~~
1, 2 e 3, todas de autoria do nobre_ Senador
Maurício Corréa__, é o nosso entendimento
que, ã exceÇáo- da de n~ 1, as demais apertei·
çoam o texto devendo ser incorporadadas ao
projeto.
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A rejeição de Emenda de no 1, decorre
da confusão que ela faz entre a denominada
"fundação púbHca" e o regime de direito público. E verdade_que a ConstituiçãO se refere
à "fundação pública". Porém, em nenhum
momento, a Carta Magna pretendeu oferecer, a esse instituto corisagrado do_ Direito
Civil, a personalidade de direito público. Na
realidade, a ConstituiÇão apenas abraçou terminologia engendrada pela Lei n~ 7.596, de
10 de abril de 1987, que, ao alterar o Decreto-Lei n'! 200/87, reincorporou a fundação às
entidades da administração indireta e a ela
se referiu como "fundação pública" apenas
para caracterizá-la como sendo criada e mantida pelo Poder Público _;-·em ·cO"ntraposição
à fundação instituída pela iniCiativa privada
-,preservando, no entanto, a personalidade
jurídica de direito privado do instituto, em
respeito à sua origem civilista.
O nosso parecer, pois, é pela aprovação
do projeto lei sob exame, com as Emendas
de n"' 2 e_ 3 e rejeição dã. Emenda de n9 1.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1990.
-Mauro Benevfdes, Pkesidente - Chagas
Rodrigues, Relator - Maurício Corrêa Lourival Batista- João Lobo- Aluizio Be·
r-erra - Meira Filho - Mauro Borges Francisco Rollemberg - Pompeu de Sousa
- Irapuan Costa Júnior.
PARECER N• 205, DE 1990

Da Comissão Diretora
Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 199, de 1989.
A Coinissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do substitutiVo ao Projeto de Lei do Senad~ ~~ 199,
de 1989, de autoria do Senador Maunc1o Cor. rêa, regulamentando o_§ zo do a_rt. 171 da
Constituição, que dispõe sobre o tratame?to
preferencial à empresa brasileira de ~ap1tal
nacional na aquisição de bens e serviços, e
dá outras providências.
.
S<ila de Reuniões da Comissão, 19 de JUnho
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente Pompeu dé Sbusa, RelatorMendes Can_nleNabor Júnior.
ANEXO AO PAREÇER N•' 205, DE 1990
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n• 199, de 1989, que regulamenta o§ 2~ do art. 171 da Constituição,
que dispõe sObre o tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional na aquisição de bens e serviços, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Na aquisição de bens e serviços,
os órgãos da ad.ministrã.Çã-0 difi!ta, indireta
e fundacional, federal, estadual e municipal,
bem como todas as demais entidades direta
ou indiretamente controladas ou mantidas
pela União, Estados e Municfpios, darão traArt. 1\'

tamento preferencial à empresa brasileira de
capital nacional.
§ 1" O tratamento preferencial referido
neste artigo será exercido como critério de
desempate entre propostas julgadas em igualdade de c;ondições, em processos Jicitatórios
para a aquisição de bens e serviços ou para
a realização de obras, disciplinados pelo Decreto-Lei n" 2.300, de 21 de novembro de
1986, com a~ alterações introduzidas pelos
Dec_retos-Leis n~·s 2.348, de 24 de julho de
1987 e 2.360, _de 16 de dezembro de 1987,
e com observância dos dispositivos desta lei.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se, no
que couber, ãs tomadas de preço e convites.
Art. 2'·' Em nenhuma· hipôtese o tratamento preferencial ã empresa brasileira de
capital nacional implicará qualquer forma de
exclu_são prévia de licitante, ,de modo a comprometer, restringir ou frustrar o caráter
competitivo dos procedimentos licitatórios.
Parágrafo único. Na formulaçã!) de exigências e julgamento das propostas serão levados em conta os aspectos relacionados nos
arts. 11,14, 36_e 37 do Decreto-Lei n~"-2.300,
de 21 de novembro de 1986.
Art. 3" Para gozarem do tratam-ento preferencial, os bem; c serviços, objeto dos processos licitatórios, deverão ser produzidos no
País e utilizar, preponderantemente, mão-deobra e insumos locais.
§ 1" Haverá utilização preponderante de
mão-de-obra·do_País e insumos nacionais
quando· seu somatório correSponder a mais
de cinqüenta por cento do custo de produção.
§ 2? Caberá ao licitante juntar declaração da respectiva entidade de classe atestando a condição referida no parágrafo anterior,
a qual estará sujeita à verificação e compro.vação dos órgão e entidades responsáveis pelos sistemas de .controle interno e externo.
Art. 4" As exigências de ídoneidade e capacidade financeira serão compatibilizadas
em função do porte das empresas, de maneira
a assegurar, às microempreSas e à~ pequenas
empresas brasileiras de capital nacional,
oportunidade de participar das licitações
mencionadas nesta lei, desde que satisfaçam.
as exigências de capacidade jurídica, técnica
e de regularidade fiscal, sem prejuízo das peculiaridades ·de cada caso e das necessidades
de segurança e prazo de entrega do bem ou
dos serviços objeto-de licitaçáo.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, adotar-se-á a definição de
microempresa constante da Lei n" 7.256, de
27 de novembro de 1984, cabendo ao Poder
Executivo definir os limites e condições de
enquaqramento das pequenas empresas.
Art. s~ Quando despensável ou inexigí·
vel a licitaÇâo", somente empresa brasileira
d~ capital nacional poderá ser contratada diretamente pelo Poder Público para o fornecimento de bens ou serviços, exceto nos casos
Previstos nos incisos lll, IV, V e VI do art.
22 e no inciso I do -art. 23, am"bos do Decreto-Lei n" 2.300, de. 21 de novembro de 1986.
Art. 6\' A abertura de licitação internacional dependerá de autorização prévia do
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Presidente da República, fundada em motivo
de relevante interesse nacional.
§ 1" Para os efeitos desta lei, entende-se
por licitação internacional a promovida por
qualquer órgão do Poder Público, em que
a participação de licitantes, isoladamente ou
na -·qualidade de líderes de consórcios, não
esteja restrita a empresas brasileiras.
§ 2~ Independentemente do disposto no
caputdeste artigo, é vedada ao Poder Público
a celebração de contrato para o fornecimento
de bens e serviços com empresa sediada em
país cuja legislação impeça ou restrinja a contratação de empresa brasileira de capital nacionaJ~
•
Art. 79 A empresa brasileira de capital
nacional será dispensado, na licitação internacional, o seguinte_ tratamento:
· I - faculdade de quotizar em moeda estrangeira a parte do preço da proposta neces~
sária aos pagamentos Por insumos a serem
importados para as obras, ou de indicar percentual do preço da proposta a ser pago em
moeda estrangeira dentro de limite máximo
e padrões especificados no edital;
·
II-- na sua eventual contratação:
a) exclusão da parcela correspondente ao
fornec'imento ou ã empreitada contratada da
base de cálculo dos seguintes tributos ou co·ntribuiçõeS: do imposto de que trata o_ art.
35 da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de
1988; 'da contribuição social; das contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep e para
_o Pxograma de Integração Social - PIS; da
contribuição para o Fundo de Investimento
·
Social - Finsocial; e
b) insenção dos Impostos sobre Importação e sobre Produtos Industrializados vinculados, incidentes sobre as máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e materiais
que vierem a ser adquiridos ou importados
para Utilização no bem a ser fornecido ou
na prestação do serviço a ser contratado;
III- gozo de todos os benefícios fiscais
e financeiros especialmente concedidos à exportação de bens e serviços;
IV- direito a receber tratamento idêntico
ao conferido às demais empresas e que, direta
ou indiretamente, as beneficie;
V - para efeito de comparação das propostas, redução do preço em montante equivalente aos benefícios à exportação condedidos por país estrangeiro ao licitante mais
favorecido por tais benefícios.
§ 19 Para efeiws deste artigo, equiparase à empresa brasileira de capital nacional
a empresa brasileira produtora de bens que
tenha sede, operações e instalações industriaisno Brasil há mais de quinze anos e trans·
ferido e fixado tecnologia no País.
§ 29 Para usufruir dos benefícios indicados nos incisos I a V, a empresa brasileira
deverá apresentar, em conjuntO com sua proposta e na forma requerida pelo edital, prova
de que se enquadra na definição e .exigências
do caputdeste artigo.
§ 39 Os incentivos referidos no inciso II
deste artigo serão progressivamente reduzido~, observada a seguinte tabela:
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Pe~lodo

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

de VIgência

término do

término· do

té~mtno

do

térm1no do

término do

Percentual de Redução
de Cada Incentivo

ano
ano
aho

ano
ano

20%
40%
60%
80%

rão limitados às necessidades de cfetuar paga-

mentos no exterior, observadas as condições

estatelecidas no inciso I do art. 7o desta lei.
Parágrafo único. Nas contrataçóes de
que trata o art. 7°, é vedada a concessão de
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6'GoVerfió da Repú!Jiica Federativa do Bri}sil
e o Governo da República Popular da Hungria, celebrada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, assim como o Protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra".
Aprovdto a -oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e apreço.- DeputadoPaes de Andrade, Presidente
da Câmara do~ De-putados.
~~

100%

I

Art. 8'.' Nas contratações de obras pelo
Poder Público, os pagamento~ t!m moeda estrangeira, ou em moeda nacional com garantia de conversão em moeda estrangeira, esta-
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pereferencial à empresa brasileira de capital nacional.! nos termos da lei_,_"
Art. 16. A prestação de informações falsa<; com intuito de obter os benefícios indicados no art. 7? desta lei, acarretará a exclusão
da licitação ou a nulidade do contrato, conforme o caso, e sujeitará 'OS responsáveis às
sanções penats -cabíveis, inclusive às que se
refere o art. 171 do Código Penal. Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
de.sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em
contrário.

adiantámento em moeda estrangeira ou em
moeda nacional com garantia de conversão
em moeda estrangeira.
Art. 9v ·Para efeito de comparação de
proposta apresentada em licitação internacional com vístas à aquisição de bens e serviO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ços, poderá ser concedida margem de prefe,
rência, definida pelo Poder Executivo, às em- -O Expediente Ilda vai à publicação.
Com relação ao Expediente lido, dele conspresas referidas no art. 7" desta lei.
tam os Projeto de Lei da Câmara n" 44, de
Art. 10. Não poderá usufruir dos bene1990, de .iniciativa do Presidente da Repú·
fícios especificados no art. 7~ desta lei, a emblica, que acaba de ser lido, terá tramitação
presa brasileira de capital nacional que se
apresenta em licitação internacional consor- com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 64, § 1* da Consticiada ou associada com empresa ou empresas
prestadoras de serviços que não se enqua- tuiÇão, combina~o com o arL 375 do Regi·
drem na definição do§ 2~ do art. 171 da Cons- mento Interno.
tituição.
De acordo com o art. 122, Il,B, do Regimento Interno, a matéria receberá emendas,
Art. 11. O tratamento a ser dispensado
a empresas originárias de países com os quais pelo prazo de _cínc_o dias, perante a Comissão
de Constituiç<'io, Justiça e Cidadania, E o Deo Brasil haja celebrado acordos de integração
creto Legislativo n~ 33, de 1990, que, por
económica estará sujeita, no que couber, ao
se tratar de matéria referente a Ato Internadisposto nesses acordos.
Art. 12. Os editais de licitação interna· cional, em obediência ao art. 376,C, do Regicional deverão conter referência expressa a
mento Interno, terá, perante a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
esta lei.
Art. 13. Dos atas administrativos decor- prazo de cinco dias para recebimento de
rentes da aplicação desta lei caberá recurso
Emend~s. após o que a referida comissão terá
quinze dias, prorrogáveis por igual período,
com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias
para opinar sobre a matéria. Findo esse praúteis, a contar da intimação, ciência ou publizo, sem parecer, a proposição entrará na Orcação do ato, ou do dia da 1a\frat_ura da ata
dem do Dia nos termos do art. 172, U,C,
respectiva, conforme o disposto no art. 75
do Decreto-Lei n'-' 2.300, de 21 de novembro -do Regimento Interno.
de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Art. 14. O regime aduaneiro especíal de -Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo
admissão temporária não será perm!tido em Sr. 1v Secretário.
licitações internacionais. Art. 15. O § 2~ do art. 3~ do Decreto· Li e i
É lido o seguinte
no 2.300. de 21 de novembro de 1986, passa SGMJP-224190
a vigorar com a seguinte redação:
Brasília, 15 de junho de 1990
Senhor Pres.ident~.
"Art. 3" ·~•H••·•··~····•··········•••·····
. Tenho a honra de enviar a Vossa Exce§ 2\' Os órgãos da Administração direta, indireta e fundacional, federal, es- Iência, para os fíns constitucionais, o incluso
tadual e municipal, bem como todas as proJeto de decreto leg:tslativo, que "aprova
demais entidades direta ou indiretamen- o texto da Convenção Destinada a Evitar a
te controlada~ ou mantidas pela União, Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
Estados e Mu~icípios darãO tratamen.to . effi nl.atéria de Impostos sobr~ a Renda entre -

-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência adotará as providênciàs neceSsárias à promulgação da maiéria mencionada no ofício que acaba de ser lido. (Pausa)
A Presidênciá comunica ao plenário que,
atendendo a pedido do Governador do Estado de Santa Catarina, determinou o arquivamento do ofício n·• S/34, de 1989, que solicitava autorização do Senado para que aquele
estado contratasse operação de crédito externo, no valor deUS$ 33,000,000.00, destinado
ao programa de recuperação, conservação e
manejo dLJS recursos naturais em microbacias
hidrográficas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs, Senadores, estou voltando
de alguns dias de estada na cidade do Rio
de Janeiro, de uma cidade angustiada, de
uma cidade apreensiva;_ nunca a encontrei em
tal estado. Mas dentre essas apreensões, algumas das quais exigirão um estudo mais amplo,
uma apreciação mais demorada, queria focalizar uma que invade quase todos os. lares
daquela cidade.
Como é sabido, o Congresso aprovou uma
medida provisória, fixando o valor das men;
saHdades escolares, aprovada antes que se
realizasse o dissídio coletivo relativo aos professores da cidade_ do Rio de Janeiro e de
Volta Redonda, além do Estado de Pernambuco e do Estado do Maranhão. Esse dissídio
posterior à medida provisória concedeu aos
professores um aumento de 84% nos seus
parquíssimos vencimentos.
É natural que as escolas particulares, que
são inúmeras no Rio de Janeiro, desde as
religiosas até as leigas, se encontrem em situação delicada, porque, enquanto os prpfessores reclamam o pagamento de mais 84%
em seu salário, de acordo com o dissídio realizado, convert.eu-se num çaso de polícia o faro
de f,!.lguns desses estabelecimentos particulareS estar cobrando esse acréscimo, indispensável ao atendimento das despesas com seu
corp"o docente.
Eu compreendo, Sr. Presidente, que as
aflições dos que necessitam estudar são muJ·
tas, principalmente das famJ1ias, que, sem
terem aumento, são obrig_adasa_fazer pagamenta majorado das mensilidades. Mas tambc!m, temos que levarem conta que os professares não podem deixar de perceber os aume:Otos que o dissfdio lhes concedeu.
O Ministério da Educaçã? tem ~iência d_isso e tem procurado soluçoes. Ainda hoJe,
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pelo rádio, ouvi o ilustre Ministro da Educação, nosso Colega, Semidor Carlos Chiarelli,
anunciando que esta semana, em entendi·
mento com a Ministra Zélia Cardoso de MeII o, vai resolver este problema. Mas, eqquanto esse_desfecho não vem, aliás sempre adiado, a Sunab está multando os colégios que
, se sentem na impossibilidade de atender ao
seu professorado e acolher os alunos sem que
haja r:'!$SC aumento.
Sf. Presidente, não sei qual o justo valor
dessa majoração e seus limites. No entanto,
é um assunto que requer urgéncia, para que
se-devolva a tranqüilidade não só aos estabelecimentos de. ensino como também ao professorado e_, especialmente, aos lares, onde'
vivem éssas crianças, esses 8dolescentes, alguns até _de universidad~s particulares, que
estão impedidos de estudar serenamente, devido.a esse ambiente que se generalizá, de
luta entre os colégios e as famílias; Com os
alunos à espera de que o Ministério da Educação, em harmonia com o Ministéri<fda Fazenda, divulguem a portaria que interessa apenas
às cidades do Rio de Janeiro e de VoltaRedonda e aos Estados de Pernambuco e Maranhão.
Ora, todos sentimos que um dos primeíros
problemas que mais angustiam o brasileiro ,
~sem ele todos os outros são menores é o da educação. Portanto, todos os óbices
que pudermos tirar do caminho para facilitar
o bom entendimento, o bom funcionamento
das escolas são úteis e não devem ser retardados~

Levando-se em consideração todas essas
angústias recolhídas nO Rlo de Janeiro, e que
agora afloram rapidamente nesta tribuna,
quero fazer um apelo ao Ministro da Educação, Carlos Chiarelli, e à Ministra da Econo·
mia,Fazenda e Planejamento, Zélia CardoSo
de Mello, para que encontrem logo, uma solução, editando a portaria que acharam justa,
a qual os colégios terão que obedecer. Então,
os professores e os alunos poderão trabalhar
- uns, ensinando; outros estudando - , poderão agir tranqüilamente.
Este é um desfecho que não pode ser retardado. É melhor uma má decisão do que uma
decisão protelada. Velho advogado profissional, cheguei sempre à conclusão de que uma
sentença ruim é sempre melhor do que uma
sentença que não se dá. Enquanto não vem
a decisão, as duas partes se sentem prejudicadas.
Como velho profrssional d3 advocacia,
quero fazer um apelo às autoridades para que
decidem, ainda que decidam mal, mas que
decidam, porque só assim tranqüilizarão e
terão razões para exigir dos colégios o cumprimento da portaiia, fá-que os fndices fixa,~
dos anteriormente o próprio Governo reconhece que se tornaram defasados, em face
de um posterior dissídio coletivo.
Esta ê, Sr. Presidente, uma das apreensões
e uma das angústias que recolhi na minha
terra. Faço votos Para que, ao menos, esta
seja dissipada o mais breve possível. (Muito
bemf)
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O SR. PRESIOENTE (Pompeu de Sousa)
Emenda :calmon, que à época vinculava à
A Mesa solidariza-se com o sábio apelo
Educação o mínimo de 13 por cento da receita
do eminente Senador Nelson Carneiro, Preside impostos da União e 25%, pelo menos,
dente desta Casa.
da receita de impostos dos Estados, MuniConcedo a palavra ao nobre Senador João
cípios e Distrlto F'ederal. Dois anos depois,
Cafinon.
compreendendo os anseios do povo brasilei·
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. · ro, a Assembléia Nacional Constituinte elevou de 13 para 18% da receita de impostos
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presio patamar mínimo de aplicações da União
dentc,_Srs. Senadores. O Presidente Fernanna manutenção e desenvolvimento do ensino.
do Collor de rvtello lançou, nos últimos dias,
Essa inegável melhoria de condiÇões, regisum ambicioso e patriótico progràirlã denomitrada portanto de 1986 para cá, não elide,
nado Ministério da Criança. que será cumporém, o déficit histórico que acumulamos
prido ao longo de cinco anos, com a particino sistema educacional do País.
pação dos Ministério:; da Educação, da Saúde
Temos a lamentar a insensibilidade de um
e da Ação Social. envolvendo um esquema
sem·número de governantes, a nível federal,
de com_Qate ao analfabetismo, a universaJi,
estadual e municipal, que pouco ou nenhuma
zação do ensino fundamental, a merenda esatenção deram aos gravíssimos problemas da
colar: e _a:;.<;istência médica ao estudante.
educação brasileira. Mesmo hoje sabe-se que
Daqui, envio ao dinâmico Chefe da Nação
há governos municipais e mesmo estaduais
e aos seus ministros minhas efusivas felici~
-taçóes.
que se recusam a cumprir os dispositivos
constitucionais que os obrigam a investir no
Em São Paulo, o Governador Orestes
ensino.
Qiiérci_ã.-iambém está dando a mais alta prioÉ por esse motivo que adquirem realce ain·
ridade à soluçáo do aflitivo problema do ensida maior as iniciativas de governos que, sintono em seu Estado.
nizadps com as reais· necessidades e aspiraSr. Presidente e Srs. Senadores, tornou-se
ções populares, promovem um efetivo invescada vez mais comum, infelizmente, ouvirtimento na área educacional, visando ampliar
mos críticas severas à escola pública. Em ese qualificar o sistema·de en~o. Se, ao lado
pecial, aponta-se o declínio na qualidade do
de administradores que nenhuma atenção
ensino por ela ministrado, em todos os níveis.
dão aos problemas do ensino, encontramos
da pré-escola à universidade, incluindo aí a
os que se limitam a cumprir o determinado
p6s:graduação. Essas críticas passaram a ser
pela Constituição, podemos identificar tamtão frequentes que geraram até uma reação
bém os que se dedicam efetivamente à causa
em sentido contrário, dos que nelas viram
da educação, que se empenham em proporuma campanha· organizada contra o ensino
cionar mais escolas e melhores escolas à popúblico.
pulação.
.
Não se pode negar que o ensino estatal
É o caso da presente administração doEstem realmente seus inimigos. Mas seria ingetado de São Paulo. Aliás. tradicionalmente
nuidade, quase paranóia, acreditarmos que
o Estado vem demonstrando notável perceptodas as distorções denunciadas constituam
ção da necess,idade de desenvolver e qualimera invenção, produto de uma ação orquesficar seus sistemas educacional. Há mais de
trada. Precisamos ter a coragem de reconhequatro décadas a Constituição Estadual vincer que ao menos uma parcela substancial
cula uma parcela do orçamento à pesquisa
des~as críticas tem fundamento e merece, exicientíficiL, O que deu origem a um dos mais
ge mesmo, uma corrcção imediata.
sérios e renomados organismos de financiaEm entrevista recentemente dada ao promento do setor, a Fundação de Amparo à
grama Opini~o Pública e transmitida em caPesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp.
deia de televisão. aqui no Distrito Federal
Mais recentemente, a nova ConstituiçãO do
pela TV Brasilia e no âmbito nacional pela
Estado, além de manter a dotação da Fapesp,
Rede de Televisões Educativas, o Ministro
passou a garantir 8 pQr cento da arrecadação
da Educação e Senador Carlos Chiarelli põe
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
o dedo na ferida ao indicar a origem dessas
e Serviços para as universidades estaduais.
falhas. Talvez não sua única causa, mas sem
São, recordemo-nos, três das principais Instidúvida a principal é, pensa o ministro, o fato
tuições de ensino superior e pesquisa do País,
simples de nunca se ter investido o suficiente
a Universidade de SãO Paulo, a Universidade
em educação no nosso País.
de Campinas e a-Universidade Estadual PauBasta _obs.crvar os dados relativos à parcela
lista Júlio de Mesquita Filho, que agora têm
do Produto Interno Bruto de_stinada ao ensiasseguradas constitucionalmente as verbas
no,, assim como a distribuição dos orçamentos
para sua sustentação.
federais, para se constatar esse problema. Já
Já o GovernadOr Orestes Quércia, ein cujo
tivemos por diversas vezes a oportunidade
período de administração elaborou-se a nova
de demonstrar, aqui mesmo no Plenário do
Constituição estadual, vem concedendo à
S.enado Federal que, em vários anos, na décaeducação uma-especial prioridade. Na reaJi,
da de 70, caiu abaixo dos 5% a faixa de recurdade, são vários os setores em que a atuação
sos do Orçamento da União destinado ao Ministério d~;i- Educáção.
de seu Governo impressiona pelo espírito de
Não seria demais recordarmos que somenrealização e pela operosidade. Seu sucessor
encontr<trá, sem dúvida, um Estado transforte apos a posse do Presidente José Sarney
mado e melhor. Essa previsão se aplica, estou
é que se passou a cumprir, como prometera
certo, à área educacional.
o saudoso Tancredo Neves, a chamada
-
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~~~~----------------------~~~~~~~~--~-----A Se<:retaria da Educação do Estado acaba
de divulgar um balanço de atividades que impressiona pela diversidade dos ãngulm; em
que vem atac<Jndo as dificuldade:; de gestão
de um dos maiores sistemas de ensino de todo
o mundo, cm termos de número de alunos.
Ê uma ação de múltiplos objctivos, tendo

como seu principal <Jlvo a qualidade do ensino.
Foi assim que o Governo do Estado de
São Paulo organizou o maior concurso públi-

co já realizado na sua área, para o preenchimento de 11.380 vagas de professor, Dele
participaram nada menos do que 128 mil can·
didatos. estando os dados hoje sob processa-

mento. Os novos profe:-soresserão nomeados
de imediato e estarão. a curto prazo, lecionando. Pura os professores já pertencentes
à rede púhlica. a Secretaria da Educaç5o está
preparando um programa e_special de atualização contínua~ contando .aí com a colaboração das universidades. Aos profe~sores da
rede são oferecidos cursos de alto nível, oferecidos tanto por métodos convencionais
quanto por meios modernos de comunic~
ção.

Paralelamente, o Governo Orestes Quércia empreendeu um ambicios_a plano de construção de prédios escolares. Agora, ele dá
uma garantia. não deixará prédios inacabado::.. Serão concluídas a curto prazo todas as
obra:. já iniciadas. sejam elas construções,
ampliações ou reformas. Com isso, haverá
um aumento significativo das salas de aula
a serem ofere_cidas aos se começar o novo
ano Jetivo. Da mesma forma até lá estarão
distribuídos às escola~ equipamentos de cozinha para a merenda escolar. São 38 itens,
incluindo fogões e até rreezers.
Com relaç<io à segurança, o Governo
Quércia instalou a Comissão de Segurança
E~colar, incumbida de tomar providências
para combater esse gravíssimo problema. que
aliás não se limita ao sistem<J de ensino, mas
que o afeta de forma extremamente séria.
Essa com_i~ão já está trabalhando desde o
mês passado, propondo soluções e estimulando a participação de grupos e associações
a se criarem nos bairros e municípios.
O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex•
um aparte?
0

Essa busca de maior qualificação reflete-se
também na organização interna das escolas
estaduais de São Paulo. Assim, para tornar
mais eficaz a gestão de cada escola foram
nomeados 259 assistentes de diretor' reforçando os quadros administrativos. A própria
Secretaria da Educação acelerou sua informatização. o que traz não só vantagens traba·
lhistas. como a agilização da contagem de
tempo de serviço dos funcionários, mas também educativas, perrnitiridO ·a liberação de
grande número de pro(essores hoje presos
a atividades-meio, à burocracia, que podem
assim retornar às salas de aula. Também para
melhorar os quadros das escoJas. o Governo
já anunciou a realização de novo concurso
para pe~<;oal de apoio, com 16 mil vagas para
serventes, inspetores de alunos e _escriturários.
Um dos pesadelos habituais de todos os
administradores do sistema de ensinO e principalmente dos alunos, do!> seus pais e dos
professores é reconhecidamente o mau estado dos prédios e instalações csc.olares, bem
como a sua segurança. Uma idéia- inovadora.
que está sendo colocada em vigor em São
Paulo, é a criação de equipes volantes para
reparos imediatos. LotaQ.as em cada delega·
cia de ensino, essa-, equipes tenderão a serviços de emergência, eliminando pequenos
problemas que tendem a agravar-se quando
não corrigidos com rapidez. Da mesma for·
ma, há um programa de recuperação de mobiliário por meio de reposição dos componentes fornecidos às escolas, numa espécie
de rodízio que permite o uso imediato das
carteiras e cadeiras danificada.,.
Com essa providência, o Governo de São
Paulo se opóe a esse vandalismo que se obser·
va em todo o País, inclusive aqui em Brasilia,
quando se vê _com freqüência a destruição
parcial de escolas, com a quebra de janelas,
partas, instalações sanifárias e de carteiras-.

0 SR: JOÃO CALMON- Pois não.
O Sr. Aronso Sancho- Estou acompanhando seu um discurso, como sempre acompanhei todos os pronunciamentos de V. Ex·
Realmente, V. Ex•, como já se tem dito aqui,
é persistente neste assunto, porque de grande
importância para o nosso Pais, a Educação.
V. EX" ressalta, com dados importantíssimos,
o trabalho do governador de São Paulo, o
qual realmente, significa uma espécie de
abertura para que outros estados grandes sigam no mesmo caminho, para evitar, como
V. Ex" bem disse, aquele vandalismo que
ocorre em algumas Unidades Federadas. Senador João Calmon, aceite as minhas congratulações, mais uma vez, pelo seu trabalho,
pela persistência que tem em deixar marcado,
dentro desta f\jaçâÇl, o seu desejo de que nossa educação melhore. Não há investimento
melhor nu_m País do que a educação dos seus
filhos.
-

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador
Afonso Sancho, agradeço a V. Ex• a intervenção que sempre foi um devotado combatente
dessa sacrossanta causa da Educação. Acompanho, através do jornal de V. Ex• Tribuna
do Ceará, os esforços que tem realizado em
seu estado e, posteriormente, aqui, no plenário do Senado e nas comissões, sempre lutando incansavelmente por esta causa altamente
prioritária,

O Sr. Meira Fjlho-_ Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JOÃO CALMON-- Com prazer ouço V. Ex·•
O Sr. Meira Filho- A manife-stação de
V. Ex• _é muito oportuna. Primeiro, porque
está enaltecendo, de certa forma, o trabalho
do governador do Estado de São Paulo. To, mara que _todos os governadores fizessem como o Sr. Orestes Quércia, pois é preciso apre-
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sentar tudo aquilo que diz respeito à Educação. A questão da depredação é um desrespeito nacional, é uma calamidade nacional.
E não ocorre só em Brasília, ocorre em todo
o País.
V. Ex", c;omo homem que luta pela Educação, faz muito b~m em chamar a atenção
para este aspecto. É necessário e indispcn·
sável que cada governador, no âmbito do seu
regionalismo, tome medidas sérias para que
se evite essa_depredação. essa falta de respeito. Em boa hora, como diz o Senador Afonso
Sancho, V. Ex' não esquece a Educação. Estamos do seu lado. Hoje, o Brasil inteiro já
reconhece o esforço feito por esse Senador
do Espírito Santo, que tem dedicado sua vida
â Educação. V. Ex', uma ocasião, disse-me
que os problemas no Brasil são cinco: Educação. Educação, Educação, Educação e _Educação. Parabéns, nobre Senador.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado.
nobre Senador Meira Filho. Entretanto, devo
lembrar que não estou aqui apenas elogiando
a atuação do Governador Orestes Quércia.
Iniciei o meu pronunciamento felicitando
efusivamente o Presidente Fernando C9Jlo.~:,
quC tomoU há pouCos-dias, iniciativa da mais
alta relevància, lançando o Programa deno~
mínado Ministério da Criança.
Gratíssimo a V. Ex'

O Sr. Meira Filho- Bons exemplos devem
ser seguidos. O Governo do Distrito Federal
seguiu o exemplo de São Paulo, no que diz
respeito ao batalhão escolar. Aqui, já nos
adiantamos em alguma coisa.
O SR. JOÃO CALMO~- Muito obrigado.
Não poderíamos deixar de mencionar o
que constitui medida da mais alta relevância:
o fortalecimento das Comissões de Educação
dos municfpiqs outra preocupação do dinâmico Governador Orestes Quércia.
No decorrer dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte. tive a oportunidade
de propor, na qualidade de relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Desportos,
a criação de Conselhos Municipais de Educa~
ção, eleitos pela comunidade no mesmo dia
da eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos
vereadores.
Eles teriam como função justamente defi~
nir as necessidades dos municípioS em termos
de ensino e fiscalizar,.o-que efetivamente se
faria. Infelizmente essa iniciativa não prosperou, foi torpededa, em parte graças à ação
de grupos corporati~os que viam nos conselhos um rival, uma entidade que limitaria seu
poder e sua ação.
No âmbito do Estado de São Paulo, porém,
Orestes Quércia criou as Comissões de Educação, composta por representantes das Prefeitura, Câmaras Municipais, Governo doEstado, categorias do magistério, pais de alunos
e segmentos da sociedade local. Este ponto
é extremamente relevante, por incluir setores
que até então permaneciam sem canais de
comunicação, sem poder fazer ouvir sua voi,
suas críticas e suas reivindícações_, muito e_mbora sejam os verdadeiros financiadores de
todo o sistema. Com a criação das Comissões
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Municipais estas assumirão funções de planejamento educacíonal. levantando necessia-

des, definindo prioridades e acompanhando
tudo o que se fará na escola. É uma medida
salutar e revolucionária no Brasil, e que devé
ser imitada por toda!:i a<; demais Unidades
da Federação.
É por todos este::> motivos que desejo ressaltar o trabalho do Governador Orestes
Quércia e de sua equipe na área da Educação.
O operoso Governo Quércia, que tanto vem
realizando na:;; esferas de transportes e serviços públicos, não se esqueceu do social e particularmente da Educação, pelo contrário,
vem aí realizando um trabalho que poderia
servir de modelo para todo o País, seja no
campo dos investimentos, das realizações materiais, seja no campo institucional, onde promove verdadeira revolução.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRllSIDEN:rll (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. Senadores, quero, neste instante, regozijar-me com
o Presidente Fernando Collor, quando Sua
Excelência está no local onde todo o Nordeste está vendo uma esperança, a esperança
de dias melhores com a reativação da Barragem de Xingó. Todos nós, nordestinos, sabemos a impottância fundamental que têm
aquela barragem para o desenvolvimento
económico e social. Sabemos que, sem energia, o Nordeste não progride. Temos _consciência de que se a Hidrelétrica de Xiilgó
não ficar pronta dentro do cronograma, aliá<>
já muito atr~ado, vamos ter, naquela Região, fome, miséria, desempregO e atraso no
seu desenvolvimento.

O Sr. Mauro Benevídes- Permite-me V.
EX" um aparte, eminente S_enador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Ney Maranhão, desejo também juntar-me a
essa manifestação de regozijo de V. Ex" pela
retomada das obras da Usina de Xirigó~ agorã
com o próprio Presidente Fernando Collor
à frente, estimulando a concretizaçao-dessa
iniciativa. RecordO, neSte instante,-não parã
conhecimento de V. Ex", mas para conhecimento da opinião pública do País, que, no
ano passado, ciente da iminente interrupçao,
que, afinal,- ocorreu, do cronograma projetado para as Obras de Xingó, ocupei, seguidas
vezes, a tribuna do Senado para reclamar,
do então Presidente José Sarney, a alocação
de recursos que viabílizas~em aquela portentosa irlii::íafíva. Sabe V . .Ex• que, no contexto
energético do Nordeste, somado o linhão Tucuruí- Presidente Outra -Boa Esperança
-ltaparica, a tradicional CHESF e, agora,
a Usina de Xingó, ter{a_mos completado a

necessidade de demanda de energia elétrica
na nossa Região. Com a paralisação das
obras, V. Ex' sabe muito bem que estaríamos
diante de um inevitável racionamento de
enet]:íã, com iiiif)Iicações gravíssima-s para o
nosso desenvolvimento económico. Portanto, a rc_tomada das obras de Xingó, que V.
Ex• louva neste instante em que o Presidente
se encontra na região, merece realmente,
_nessa manifestaçá6 que V. ~faz da tribuna,
certamente em nome de todos nós, representantes da Região nesta Casa.
_O S_r. _Mau_r_o Borges- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. NEY MARA-NHÃO - Com muito
prazer, darei o aparte a V. Ex•, depois de
responder ao nobre Senador Mauro Benevides.
Nob-re Senador Mauro- Benevfdes, sabemos e temos o testcmunho~da ,luta que V.
Ex' sempre teve, nesta Casa, em defesa dos
altos interesses do Nordeste e. principalmente, da nossa futura hidrelétrica de Xingó. É,
como muito bem diz V. Ex•. um ponto primordial. Essa Hidrclétrica, pronta, será o
"coração" do Nordeste. Sabemos que o seu
cronograma está atrasado; sabemos que o
Nordeste, _s.em água, não progride e, sem
energia, não temos água para irrigação e, portanto, para o seu desenvolvimento. AssÍif!,
nobre Senador, agradeço a V. Ex• esse aparte, incorporando em meu discurso o testemunho do nobre Senador do Ceará. Muito obrigado.
Ouço o aparte do nobre Senador Mauro
Borges, com muito prazer.

O Sr. Mauro Borges- Senador Ney Maranhão. ouço V. Ex" tratar de &ssunto da maior
importância naCional, e não apenas para a
regi§o Nordeste, mas me preocupa muito
uma falha acentuada. quase que persistente,
em todOS Os-grandes aproveTtamentos hidre·
létricos dos principais rios do Brasil- Tocantins, São Francisco, Parnaiha e muitos outros.
É a constante falta de um planejamento global. Não é possível, absolutamente, aceitarse que um grande rio, sobretudo um rio que
tem a história do Velho Chico, o "Rio da
Unidade Nacional",_seja cortado por uma
hidrelétrica que se destina a produzir somente eletricidade. O problema é muito mais grave do _que apenas a eletricidade, sobretud9
nas circunstâncias do rio São Francisco. E
preciso que se aproveíte, mesmo que não se
faça agora, por uma questão de gastos e de
urgência da produção de eletricidade, que
se deixe incluído no projeto, para' feitura posterior, a questão da eclusa para a navegação.
Não se pode conceber o São Francisco sem
navegação e, também, canal de irrigação. Vai
haver um grande reservatório de água exatamentc_ nas regiões mais secas do Brasil, e
não se pode compreender que se faça um
grande investimento, como esse de Xingó,
e não se p"ense em aproveitar para a navegação. Portanto, faço um apelo a V. Ex": que
defe~da a urgência, a brevidade do atendimentQ das necessidades impostergáveis do
Nordeste, mas também se inclua no projeto,
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mesmo para feitura posterior, a parte relativa
à navegação e à irrigação.
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Mauro BorgeS, V. Ex· deu um aparte
muito importailte. Primeiro, pela experiéncia
que V. Ex·' tem, como homem público, exGovernador de 'um dos Estados mais importantes da Federação, Goiás. É um problema,
nobre Senador, de vital importância para o
desenvolvimento de um País como o nosso,
de território imenso. continental, onde a noSsa economia está calcada, praticamente, no
transporte rodoviário, onde temos imensos
rios, como o Velho Chico. como V. Ex• citou,
e, nesses investimentos de hidrclétricas. termos ecLusas que farão com que tenhamos
grande economia, naquela região, no que
concerne ao transporte fluvial. E para completar, nobre Senador, a mesma coisa ocorre
com o transporte ferroviário: V. Ex" .sabe
que, na União Soviética, na China, rios grandes países continentais. o principal transporte
é o ferroviário, mas, infelizmente, como V.
Ex· muito bem disse. não existe um plano
qüinqüenal. plano que um Presidente que
substitua outro seja obrigado a cumprir até
o final. O mal deste País é que cada Presidente que assume o Poder quer fazer o Governo do seu jeito, prejudicando, com isto,
as populações e o Brasil.
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•, que
foi muito importante no contexto deste pro·
nunciamento em defesa de Xingó.

O Sr. Aronso Sancho - Permite-me V. Ex·
um aparte'?
O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço. com muito prazer, Q aparte de V, Ex"',
nobre Senador Afonso Sancho.
O Sr. Afonso Sancho - Nobre Senador,
é lamentável que, neste fundamental pronunciamento que V. Ex·• está fazendo agora, não
tenhamos aqui a presença do nobre Senador
Jutahy Magalhães, um dos grandes batalhadores no assunto.
O SR. N'EY MARANHÃO - Todos nós,
aqui, temos consciência disso e fazemos justiça ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Afonso Sancho - Lembro-me de
quando o Ministro Vicente Fialho esteve aqui
e ,o Senador Jutahy Magalhães colocou S.
EX'' num verdadeiro enquadramento, para
forçar o Ministro a afirmar que a 'Hidrelétrica
de Xingó seria reiniciada, porque estava paràda, e sabia-se que os prejufzos eram enormes. Logo em seguida, lembro-me de que
fiz um pronunciamento sobre o assuntO, fazendo uma crttica contundente. Um senador,
ligado ao ex-Presidente José Sarney, disseme que Sua Excelência tinha autorizado o
reinício das obras. Eu. inclusive, vim à tribuna penitenciar-me e dizer que. realmente, o
Presidente havia tomado as providências necess_árias, mas nada foi feito. E, agora, o nos·
so Presidente Fernando Collor de Mello vai,
pessoalmente, dar reinício às obras. Se o Se~
nadar Jutahy Magalh~es, _que _é um dos líderes da oposição, estivesse aqui, tenho certeza
que não daria grau 10, porque a oposição
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não concede esse grau, mas daria, pelo me~
nos, grau 8, pois se trata do reiníciO de uma
obra que vai tirar o Nordeste do colapso elêtrico.
O SR. NEY MARANHÃO- Aliás. o Sena·
dor Jutahy Magalhães está chegando ao plenário; tenho certeza que, quando se fala em
Xing6, S. Ex• dá nota 10, porque foi um dos
Senadores que mais defendeu essa barragem.
E o que V. Ex• falou, concernente ao Ministro
Vicente Fialho, todos somos testemunhas da
maneira como o Senador Jutahy Magalhães,
à época, se expressou. O ministro não teve
saída, a não se~ reconhecer a inquisição que
o Senador Jutahy Magalhães lhe fez, em defesa daquela barragem do_ Nordest~.

O Sr. Afonso Sancho -Por isso que eu
estava lamentando, Senador Jutahy Maga·
lhães, V. Ex• não estar aqui para ouvir este
pronunciamento. Dizia eu que V. Ex~ não
daria 10 ao Presidente da R~públíca, porque
a oposição não dá 10, mas, pelo menos, nota
8, por Sua Excelência reiniciar às obras tão
solícitadas por V. E r e por todo nordestino
de fibra, como os que existem nesta Casa.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Er um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazei,
.ouço o aparte de V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães- Estou chegando
e ouvindo o chamado ao debate. Prefuo dizer
- e aqui ternos alguns mestres, professores
- que ainda não vi nenhum professor dar
nota antes da prova ser feita. Creio que os
.aplausos devem ser para a conclusão da obra
e não para o início dela, porque, caso contráIjo, fica parecendo que, de pedra fundamen·
tal a pedra fundamental, se quer chegar a
uma solução. De_ início a: reinício, pode ser
que acabemos .chegando a uma conclusão da
obra de Xiilgó, tã,o necessáiia- para p Nordeste.
·
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Juta·
b.y Magalhães, agradeço o aparte de V. Ex•
Diz um ditado chinês que a grande marcha
começa quando damos o primeíro passo.
O Sr. Jamil Haddad -Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex~
O Sr. Jamil Haddad -Senado~ Ney Maranhão, sei, na reãlidade, da gran_de importância que Xing6-tem para o NordesteLEspero,
apesar de ser carioca, que aquela obra seja
concluída. Mas coisas estranhas acontecem;
quando se esperava uma solução, uma destinação do Governo, que congelou os salários
-hoje, praticamente, só se congelou para
as classes média e trabalhadora, uma vez que
76% do dinheiro retido é das cadernetas de
poupança- de grande monta para o problema da criança, de repente, o problema da
criança será resolvido com a "raspadinha".
Então, é uma coisa que me parece extremamente dolorosa ver o trabalhador "raspan·
do", na ânsia de se _tornar milionário, não

levando o leite para o seu filho, para tentar
dar o leite para o filho do outro. Isso tem
que ser um plano governamental com desti·
nação, com verbas, de grande monta, desti·
nadas à criança brasileira e não através de
"raspadinhas" para tesolver o problema da
criança. De maneira que eu quero apenas
dizer, nobre Senador Ney Maranhão, que
nós, aqui, fazemos oposição, que recehemos
delegações da população que nos deu 31 milhões de votos para sermos oposição, mas
que queremos, na· realidade, que Xingó seja
concluída, senão o Nordeste sofrerá as conseqüências, e não só o Nordeste, porque o nosso País está às vias de um Colapso de e_~~rgia
elétrica. O Senador Jutahy Magalhães, desde
o ano passado, vem fazendo inúmeros pronunciamentos a respeito; as obras se iniciaram com o ex-Presidente Sarney, pararam,
iam recomeçar, o ex-Presidente Sarney saiu
e agora, o atual Presidente declara que vai
dar meios para o seu reinício. Espero que
se concretize esse obra, para que o Nordeste
possa, na realidade, se desenvolver mai~ rapidamente.
O SR. NEY MARANliÃO - Agradeço a
V, Ex• o aparte.
Saindo um pouco do nosso debate sobre
Xingó, em que V. Ex• fala áa-campanha da
criança, quero dizer apenas a V. Ex~ que,
pelo menos, o Governo já começou a fazer
alguma coisa pela criança, Se foi pela ''raspadinha" ou não, começou- isto que é impor·
tante para o Governo. --

0 Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer, nobre Senador João Calmon.
O Sr. João Calmon -Nobre Senador Ney
Maranhão, falando-se em Educação, sintome tentado logo a intervir. Aproveito a opor·
tunidade que se me _oferece para prestar es·
darecimento ao nobre Senador Jamil Haddad, que é um dos nossos mais- cOmbativos
colegas, sempre vigilante, sempre procuran·
do defender o interesse público. Em relação
ao Programa "Ministério da Criança" 1 lançado recentemente pelo dinàmico Presidente
Fernando Collor, houve um pouco de desin·
formação da parte do sempre vigilante Sena·
dor Jamil Haddad. A receita da ''raspadínha''
é apenas uma das fontes de numerário para
o Program1_1 •'Ministério da Criança". Não
é, sequer, a princi~J fonte; 6uma das fontes
de receifa:-Realnieiite, numa hora em que
se lança um programi com essas caracrerfsticas, Programa "Mmistério da Criança",
mobilizando três ministérios, destinando ver·
bas de várias fontes e, ainda mais, utilizando
recursos de entidades financiadoras internacionais~ inclusive do Banco Mundial, creio
que essa iniCíatiVa deve merecer louvores,
e louvores irrestritos, contando, inclusive,
com a solidariedade do nobre Senador Jamil
Haddad, que é um lutador desta causa no
Estado que S. Ex• tem a honra de representar
e·ao qual prestou, ao longo do seu mandato,
. relevantíssimos serviços.
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O SR. NEY MARANIIÃO - Agradeço a
V. Ex' Aqui, nesta Casa, Senador João Cal·
mon, todos sab~mos que, quando se trata
de Educação, V. Ex~ é o primeiro batalhador,
no_ Senado e no Congresso brasileiro. Com
esse aparte, V. Ex•, tenho certeza, satisfez,
neste momento, ao Senador Jamil Haddad,
quando S:. Ex• tentou criticar o Governo nesse
Programa da Criança.
Sr. Presidente, quero terffiinar minha Ora·
ção, certo de uma coisa: sempre que ocupo
a tribuna do Senado e falo do Nordeste,lem~
bro-me daquele grande brasileiro, aquele M·inistro da Viação e Obras Públicas~ no governo Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, quando ele dizia - e repito sempre esta
frase- que o Nordeste não precisa de esmolas, o Nordeste precisa apenas viabilizar o
rio São Francisco, o_s barreiras, os açudes,
para molhar as terras calcinadas pela seca,
para que se torne a Calífórnia da AméJ;ica
do Sul, abasteça o Brasil e exporte para o
mundo. E Xingó será um dos fatores decisivos para que aquelas palavras proféticas de
José Américo de Almeida se concretizem,
em beneficio do Nordeste e de todo o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. Pompeu de Sousa, Terceiro
Secretário, deixa a cadeira da presidên·
cia, que é ocupada pelo Sr. Nelson Car·
neiro, Presidente.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Para questão de ordem.) - Sr. Presi·
dente, coloco perante V. Ex• a seguinte questão de ordem.
A Constituição, no seu art. 223 e parágrafos, dispõe sobre a competência do Poder
Executivo, eara outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens
e estabelece que "os atos de outorga ou renovação somente produzirão efeitos legais, após
deliberação do Congre'ss_o Nacional''.
Com base nesse dispositivo constitucional,
S. Ex~ o ex-Presidente José Sarney, no uso
de suas atribuições, outorgou ou renovou algumas concessões_ e permissões para o serviço
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens,
encaminhando-as ao exame do Congresso
Nacional, através de Mensagens à Câmara
dos Deputados, onde injciou-se o seu processo de tramitação regimental.
Em dias __ do mês de maio último, o Senhor
Presidente da República solicitou ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados a retirada
das mencionadas Mensagens para reexame
da matéria, não tendo sido, porém, atendido
em face da decisão contrária da Comissão
de Comunicações da Câmara dos Deputados
que entendeu não ser possível a devolução
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pretendida, por ser inconstitucional, já que
o reexame de cada um dos casos_, nesta fase,
é da competência privatiVa--dá Co-ngresso Nacional.

Ao mesmo tempo, o Senhor Preside!l"ie da
República, enviou a V. Ex' Sr. Presidente,
a Mensagem n9 433, de 29 de maio _último,
pela qual solicitou, _tambéri::t 1 a- retirada das
Mensagens referentes a concessões e renova·
ções de rádio e TV relativas a 1989, de n<>l
268, 279, 350, 351, 353, 355,369, 372, 456,
460, 462, 465, 467, 469, 471, 472," 475, 476,
537, e 544.
Segundo informação 'que -me foi prestada
pela Secretaria Geral da Mesa, V. Ex', valen·
do-se do art. 256 do Regimento do Senado,
teria determinado o seu arquivamento.
Em primeiro lugar, essãs concessões ou
permissões, cujas Mensagens o Senhor Presi·
dente da República pretendeu retirar, encon·
tram-se, no Senado, para apreciação final dos
respectivos projetas de decreto legislativo já
aprovados, oríginariamente 1 pela Câmara
dos Deputados, não cabendo, portanto, cons:
titucionalmente, nem a sua retirada, nem o
seu arquivamento.
Em segundo lugar, não há amparo regimental para a retirada dessas Mensagens, de
vez que-o art. 256 do Regimento Interno refe·
re-se, textualmente, à_ retirada _de "propo·
siç6es em curso no Senado";
Ora, o art. 211 do Regimento Interno diz:

"Art. 211. Consistem as proposições em:
I - propostas de emenda à Constituição;
II- projetas;
III -requerimentos;
IV- íridicações;
V- pareceres;
VI -emendas."
Portanto, as Mensagens não são proposições. E, não se alegue que proposições seriam
os projetas de decreto legislativo, porque estes_são de autoria da Câmara dos Deputados
e, portanto, não poderiam ser retirados pelo
Senhor Presidente da República.
Diante do exposto e, mais ainda, por desconhecer qualquer dispositivo regimental que
ampare o arquivamento dessas Mensagens,
suscito a presente questão de ordem, para
que V. EXl', Sr. Presidente, reexaminando o
assunto, em toda a sua abrangência constitucional e regimental, ordene o desarquivamento dessas Mensagens, e, bem assim, dos
seus respectivos projetas de decreto legislativo, a fim de que prossiga a sua tramitação
no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Can1eiro)
-A Mesa vai responder à questão de ordem
de V. EX'
São numerosas as decisões do Senado Federal que têm arquivado, a requerimento do
autor, no caso o Senhor.Eresidente da Repú·
blica, proposições enviadas ao ex~e desta
Casa, -desde que não tenham sido por ela
apreciadas. V. Ex~ está bem informado, por·
que foi Presidente desta Casa e sabe que isto
tem oco~rido constantemente. Embora apro-

vadas na Câmara dos Deputados, proposições de autoria do Senhor Presidente da República têm sido arquivadas, antes de exami·
nadas pelo Senado Federal.
_Aqui, por exemplo, tenho em mãos inúmeras decisões relativas a vários anos. No entan·
_ to, há algumas recentes que poderia lembrar
a V. Ex~ que foram retiradas pelo Senhor
Presidente da República depois de examinadas pela Câmara dos Deputados. São várias,
que me é difícil enumerá-Ias. Estou procurando as mais novas, por exemplo, do ano
de 1989: "de autoria dp Poder Executivo,
autorizando abrir crédito especial, e dá outras
proVidências''. Depois, vem: "PL da Câmara
dos Deputados, d~_28 de abril de 1989''. Retir~do Pdo au-tõr.
- A seguir-;lemos outra série numerosa aqui,
como pode ver V. Ex• Do ano de 1988: "órgão
de origem: Presidência da República; na Câmara dos Deputados - é o PL no 890, de
1988 - , autor externo: Executivo Federal.
Dispõe sobre a Organização do Distrito Federal, e dá outras providências".- Retirado
pelo autor, no dia 28 de junho.
São muitas as proposições, e farei acompanhar a questão de ordem essas proposições
que têm sido submetidas, nestes últimos
anos, ao exame do Senado, vindas da Câmara
dos Deputados, e que, antes de qualquer votação no Sena.do Federal, foram retiradas pe·
lo Senhor Presidente da República.
Como vê V. Ex~, as mensagens retiradas
constam, aqui, no dia 29 de maio de 1990.
V. Ex~ argumenta que essas mensagens não
são proposições. Eu acho que o art. 211 do
Regimento Interno procurou incluir na rela·
ção todas as iniciativas que chegam ao Congresso Nacional:
"I - propostas de emenda â Constituição;II- projetas;
III- requerimentos;
IV - indicações;
V-:- pareceres;
VI - emendas."
Creio qu-e, além desta relação, a intenção
do regimentalista foi incluir todas as providências legislativas que chegam ao conhecimento do Senado FederaL Por isso mesmo,
relacionou algumas. Poderá ocoirer uma ou
outra hipótese que aqui não esteja, mas que
se assemelha a uma dessas. O que serão as
Mensagens Presidenciais? Serão indicações?
Serão Propostas de Emenda à Constituição?
Não serão, mas serão projetas? Serão requerimentos? Serão pareceres? Serão emendas?
Evidenteme[)te que a Comissão de_ Constituição, Justiça e Cidadania, a qual V. Ex•
pede que seja remetida a questão de ordem,
examinará este aspecto com maior amplitude, mas, de qualquer forma, a Mesa não criou
a hipótese, a Mesa seguiu uma tradição que
vem desde o ano de 1974, segundo a qual
quem envia a proposição pode retirá-la antes
de ser examfrtada pelo Senado Federal.
O Senado ainda não tinha examinado essas
mensagens quando o Senhor Presidente da
República as retirou. O Senhor Presidente
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da República envia mensagens ao Congresso.
Pelo entendimento de V. Ex\ as mensagens
não estariam incluídas também entre as pro·
posições. E todas as iniciativas do Poder Executivo chegam ao Poder Legislativo através
de Mensagens.
O Governo não envia emendas, decretos
legislativos nem requerimentos; envia mensagens. Nelas estão incluídas as iniciativas legis·
!ativas de projetas, ou seja, proposições.
De modo que acolho a questão de ordem
de V. Ex•, mando~a à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a instruirei com
as numerosas decisões anteriores, para que
essa Comissão verifique se- a questão de ordem de V. E~ é ou não procedente.
É este o cibjetivo da questão de ordem de
V. Ex~ e a Mesa cumprirá o que deseja: remetê-la·á à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Quer dizer que V. Ex• acolheu a minha questão de
ordem?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não, estou acolhendo-a para remeter à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas, corno tenho que remeter~ lhe os elementos de que a Mesa dispõe, enviá-Ios~ei
juntamente com a questão de ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, só para que flque bastante claro: V.
Ex' não decide, no momento, a questão_de
ordem; V. Ex' resolveu consultar a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Não é
isto?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, a Mesa já havia decidido e não houve
recurso dessa decisão.
_V, Ex~ levanta uma questão de ordem. Co·
mo ê uma- qUestão de ordem não só das decisões proferidas, m;..;-sobre as que forem proferidas de agora por diante, vou enviá:-:_la à
Comissão áe Constituição, Justiça e Cidada·
nia, parque pode ser que a Mesa esteja equivocada. A Mesa não se julga infalível - tem
dito isto sempre --e vai conhecer o parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente, V. EX'- há de me permitir: coloquei
uma questão de ordem sobre a decisão que
V. Ex~ tomou de arquivar essas mensagens,
o que me parece, data venia, não só inconstitucional como anti-regimental. Agora, se V.
Ex~ mantém o seu ponto de vista, V. Ex•
indefere a minha_ questão de ordem. Neste
caso, recorro da decisão, pedindo que V. Ex~.
de ofício, ouça a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não. V. Ex' está equivocado. Se a Mesa
errou -e V. Ex~ entende que há um equívoco
-,V. Ex' deveria, naquele momento, ter-se
manifestado ...
O SR. HUMBERTO LUCENA -Mas qual
niomento?
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Houve um momento em que a Mesa determinou o arquivamento publicamente desta
tribuna.
V. Ex" deveria ter-se insurgido naquele momento e recorrido ao Plenário ou â Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Agora,
V. Ex" levanta uma questão de ordem sobre
a possibilidade de o Poder Executivo pedir
a retirada de uma Mensagem, já aprovada
pela Câmara, e <J.inda não examinada pelo
Senado. É uma tese que V. Ex• sustenta. Esta
tese não é decidida em definitivo pela Mesa.
A Mesa envia-a à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, como V. Ex• pede, para
que esta opine se a decisão é certa ou errada.
E isto que a Mesa vai fazer; vai enviar tudo
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dandO ãs razões por que tem agido
assím e a Comissáo de Constituição, Justiça
e Cidadania opinará e, certamente, trará o
parecer ao exame do Plenári,o.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja
bem, Sr. Presidente, não posso nem devo
dialogar com V. Ex', mas, só para esclarecer.
A questão de ordem só é suscitada hoje porque eu não estava presente quando a decisão
de V. Ex" foi publicada. Agora, é claro que,
em face dela, tenho o direito, como Senador,
de levantar a questão de ordem para argüir
o seu equívoco. Mas se V. Ex• insiste em
manter a sua decisão,. V. Ex" não está acolhendo a minha questão de ordem. E, então,
repito, recorro da decisão de_V. Ex• e peço
que V. Ex· ouça a Comissáo de Constituição,
Justiça e Cidadania.

O-SR. HUMBERTO LUCENA- Mas qual
é o prazo?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O prazo é imedjato.
O SR. HUMBERTO LVCENA- Não existe esse- prazo, Sr.

Pre~idente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O prazo não pode ser infindável. Todas
a~ decisões têm um desfecho.
O SR. HUMBERtO LUCENA - Permite-me V. Ex•, Sr. Presidente, não existe esse
prazo. V. E.x• pode ler o Regimento. O prazo
que há é para o recurso sobre as decisões
das questões de ordem.
Eu fiz uma questão de ordem e tenho o
direito de re-correr da decisão de V. Ex· E
foi o que-fiz.

Não é

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirb)
-Então, V. Ex• só se refere a essas mensagens, e as fpturas não terão o mesmo destino?
O SR- HUMBERTO LUCENA- Refirome, concretamente, às que V. EX" mandou
arquivar para efeito de impugnar o seu despacho, por inconstitucional e antiMregimental.
O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. EX" sabe que _a decisão foi tomada no
dia 30 de-maio. Evidentemente, o prazo para
V. Ex' recorrer dessa decisão já se esgotou.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se V. Ex~ quer recorrer, a Mesa vai enviar
à Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania a questão de ordem de V. ~x·.
O SR- HUMBERTO LUCENA -.v~ Ex•
enviará o meu recurso, pois eu n~o me conformo com a sua decisão.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nem direta nem indireto. Só sou interessado no cumprimento da Constituição e do Regimento.

O SR. HUMBERTO LUCENA a minha questão de ordem?

O SR- PRESIDENTE (NOison Carneiro)
-Aí, nobre Senador, é que é diferente, porque todos nós somos interessados no cumprimento da lei e da Constituição.

Sobre

O SR. PRESIDENTE (Nelson_Carneiro)
-Sobre o arquivamento dessas mensagens.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Eu sei, mas V. Ex" a está levantando a
destempo.
·

O SR. HUMBERTO LUCENA em tese. É uma questão concreta.

O SR- HUMBERTO LUCENA- Mas, en·
tão, V. Ex~ não acolheu, repito, mais uma
vez, minha questão de ordem. Portanto, recorro da decisão de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Essa decisão já foi tomada, nobre Senador.

V. Ex• foi Presidente desta Casa, dos mais
ilustres. A Mesa tomou uma decisão há cerca
de um mês, a ausé:ncia de V. Ex' não pode
dilatar o prazo.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Estou decidindo, e, por isso mesmo, estou
acolhendo a questão de ordem para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ex~
minar e trazer a sua opinião, porque V. Ex·
está levantando uma questão em tese.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a questão de ordem, ao arquivar,
certo ou errado, eu decidi.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex" não precisa recorrer, porque eu
já estou recorrendo. Estou en"iando tudo à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada·
nia.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, então, qual é a decisão de V. Ex" sobre a questão
de ordem?

O s-R- HUJ\IBERTO LUCENA -Sr. Presidente, estou apresentando uma questão de
ordem, hoje, sobre estas matérias.

OSR. HUMBERTO LUCENA-Sr. Presidente, estou apresentando uma questão de
ordem e o meu recurso é imediato à decisão
de V. Ex· sobre ela.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carriéiro)
-A Mesa remeterá todo o_assunto ao exame
da Comissão de Co_nstituição, Justiça. ç- Cida-.
d~mia. Aiora, acredita, po!ém, que V. Ex•
perdeu o prazo para recorrer da decisão- Q.a
Mesa, proferida erit 30 de maio. Não é possível que o prazo seja elástico. Imagina se V.
Ex• só comparecesse no dia 30, e eu não esti~
vesse presente. Então, se pro"longaria o pra"zo
até o dia em que V. Ex• e5tiveSse presente?
Evidentemente que não. V. Ex· não era o
interessado direto. Eu'tenho feito isso.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-o· recurso é imediato, nobre Senador.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeitamente. Mas a questão de ordem foi feita.
V. Ex~ decidiu contra mim, e eu recorri da
decisão de V. Ex~ e peço que ouça a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania antes
de a matéria vir ao Plenário.

O SR_ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa não decidiu contra V. Ex~ A Mesa
entendeu que V. Ex~ perdeu o prazo para
recorrer.
Nenhuma decisão pode ficar na mesa em
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
aberto. Se V. Ex~ pode recorrer um mês de-É claro.
pois, poderá um ano depois. E, evidentemenO SR. HUMBERTO LUCENA- A qual- te, náo é possível que isto ocorra.
quer momento ela poderia ser levantada.
Se V. Ex• fosse interessado direto - e não
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) é, nem direto, nem indireto -,V. Er- pode-V. Ex' quer rever uma decisão _do dia 30 ria ter argüido à Mesa de te:r proferido u~_a
de maio. Não há prazo possíveL E como se decisão na Sua ausência-.
No caso, não foi isso que aconteceu. v:
V. Ex• estivesse num Tribunal, tomasse conhecimento de uma decisão contrária, e espe- Ex• não era nem direto nem indiretamente
ra"se um mês, dois meses para recorrer. Há interessado, nem nenhum dos Srs. Senadores. A Mesa proferiu uma decisão da qual
prazo, nobre Senador.
qualquer dos _Srs. Senadores poderia ter reO SR. HVBERTO LUCENA - Sr. Presi- corrido.
Passaram--se vinte dias, e agora_que V. Ex•
dente, eu estou fazendo uma questão de orvem recorrer?
·
derii de natureza constitucional e regimental.
V. Ex~ tem o direito de levantar no_ moV. Ex• deve dar urna decisão sobre ela.
mento oportuno uma questão de ordem, para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro). ser examinada pela Comissão de Constitui-Não posso decidir sobre uma decisão, no- ção, Justiça e Cidadania. E o resultado da
bre Senador.
COmissão, o pareéer, será submetido ao voto
do Plenário. Mas não preciso ·decidir novaO SR- HUMBERTO LUCENA - Sobre
mente a questão que resolvi no dia 30 de
a questão de ordemZ
maio.
O SR. HUMBERTO LUCENA -A questão de ordem?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, só um esclarecimento final, porque
V. Ex• me parece, data venia, equivocado.
Estou recorrendo da decisão que·V. Ex• profere da minha questão de ordem, e não do
deferimento de V, Ex• à Mensagem do Senhor Presidente da República, solicitando a
retirada de mensagens do ex-Presidente José
Sarney.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Então, essa decisão de 30 de maio não
é objeto de exame?
V. Ex~ levanta uma tese de que a Mesa
teria errado, naquela oportunidade, porque
nem a Constituição nem a lei permitem a
solução adotada pela Mesa. Então, o que faz
a Mesa? Manda para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não vai exa·
minar um:·"Ca:to, mas: a tese. V. Ex•, em seu
recurso, sustenta uma tese, que vai ser examinada c6m_o_ tese pela referida Comissão, e
se este for o entendimento da ComissãO,
aprovado pelo Plenário, doravante a Mesa
modificará as suas decisões.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Co_m a palavra o nobre Senador Jarbas
Passarinho, como Líder.
O SR. JARBAS PASSARINHO, (PDS PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Se nadareS, não
estava presente à sessão em que_ o nobre Senador João Calmon foi- fustifiCãdamente objeto-de aplaUsos gerais do Senado da República, por ter sido, por seu turno, indicado
Embaixador Especial da Unesco, pelo trabalho que realiza e tem realizado em favor da
Educação no Brasil.
Tanto quanto pude ler o documento inicial
da Unesco, fixava-se ele no esforço para a
alfabetização. O mérito do Senador João Calmon é bem maior, porque não é apenas no
campo da alfabetização que S. Ex• tem trabalhado em favor da Educação no Brasil, mas,
sim, na Educação em todos os -~eu! __graus,
inclusive na Educação informal.
Lembro-me, Sr. Presidente, de que oMDB
não tinha vinte seriadOres e, conseqüentemente, não poderia pedir uma Comissão Par~
lamentar de Inquérito. V. Ex•., que hoje nos
preside, com tanta eficí~ncia, era, ·aqui umSenador de plenário e líder do MDB. Aqui
estando o Senador Tarso Outra, qUe tinha
sido Ministro, o Senador João Calmon, o Senador Daniel Kriegere eu, preocupados estávamos todos com os rumos que tomava o
Mobral- entendíamos que o Mobrat estava
se distanciando das suas finalidades-=-. emprestamos as nossas a.ssinaturas aos 20 ou menos de 20 Senadores do MDB, para que pudéssemos constituir a primeira, se não me
·engano, CPI desde 1964.
Infelizmente, essa Comissão Parlamentar
de Inquérito foi desviada por um entendimento que não posso deixar de dedinar, embora isto me pese, do Líder1do_Governo na
ocasião, que achava que deveria defender o
Governo, inclusive noS erros cometidos.
Infelizmente, a CPI do Mobral foi manobrada de tal' modo pelo Líder, c pelo Relator,

que ficou inconclusa. Se tivéssemqs tido êXito
naquela altura, pela indicação do MDB, com
a nossa adesão, provavelmente não_ chegaríamos ao recenseamento de 1980, com a demonstração do malogro do Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos- Mobral.
Ri!sti~me, portanto, neste momento, salientar que também, desde aí, o Senador João
Calmon já nos emprestava o seu apoio para
que pudéssemos lutar por uma alfabetização
do::> brasileiros. Ainda hoje, num<~; sessão
muito movimentada da Comissão de Relações Exteriores, um Embaixador, respondendo a uma pergunta do Senador João Calmon,
falou num alto índice de alfabetização de determinado País, dando como 70%. Ora, 70%
significariam JU% de índice de analfabetismo, portanto, isso não é um alto fndice de
alf<.~betizaçâo.

Verificamos que, pela série histórica, se
não tivéssemos tido o Mobral, teria sido a
mesma coísa. Praticamente, o que houve de
redução, fez-se a despeito do Mobral e o esforço que o Senador João Calmon tem feito
desde então, e todos nós somos testemunhas,
termina neste momento pela consagração que
S. Ex• recebe, para alegria de todos nós, da
Unesco, que o considera embaixada~ especial
e ideal para essa atividade junto à Educação
brasileira.
Com a res-ponsabilidade que tive de dirigir
a Educação brasileira durante 4 anos, 3 meses
e 15 dias, -pude testemunhar o permanente
zelo do Senador João Calmon em todos os
campos da Educação e, fundamentalmente,
naqUele momento, com o problema dos recursos destinados à Educação.
Como sabe V. Ex~ e sabem os nobres Srs.
Senadores, o Brasil havia se comprometido,
em Punta -dei Este, quando compareceu o
Presidente Costa e Silva à reunião dos Chefes
dos Estados da América, para aplicar, no mínimo, 4% do Produto Interno Bruto no campo da Educação. No tempo do Presidente
Médici, quando fui seu Ministro, chegamos
bem próximo, chegamos a 3,9%.
Num determinado dia, fazia uma confe~
réncia na Escola Superior de Guerra e acreditei em uma pessoa muito responsável, que
depois viria a ser até Ministro, que me disse
que, num estudo feitO na referida Escola,
o Brasil aparecia como o quinto País que mais
investia em Educação. E cometi a imprudên·
cia de aceitar isso como verdade, e fiz declara~
ções no mesmo sentido. O nobre Senador
João Calmon me chamou a atenção e, depois,
tive a oportunidade de retificar essa inforinação - que, de fato, o Brasil não era o 5?
lugar e estava muito longe disso.
Ffi:emoS mOdificações -que ãcho, hoje, irredutíveis e definitivas como, por·exemplo, acabar com a escola do blablablá do passado
e criar a escola de primeiro grau de sondagem
de aptidões.
De modo que quero congratular-me com
a Casa, em primeiro lugar, Sr. Presidente,
e com o Brasil pela indicação, por todos os
títulos, justificada pelos ·méritos que tem o
nobre Senador João Calmon de ser o Embai-

Junho de !990

xador ideal da U nesco, neste campo da Educação, no Brasil.
O Sr. João Calmon- Permite-me V.
um aparte~

E~

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com
muita honra, ouço V. Ex•, nobre Senador
João Calmon.
O Sr. João Calmon- Nobre .Senador Jarbas Passarinho, desejo transmitir-lhe o meu
profundo agradecimento por este registro,
tão generoso que V. Ex~ faz neste momento,
sobre a decisão da Unesc_o. V. Ex•, com a
grandeza de espírito que o caracteriza, lembra u~ episódio remoto da batalha pela Educação neste País; entretanto, a sua modéstia,
obviamente, impediu referência a uma sugestão que me fez, quando era Titular da Pasta
da Educação, no sentido de transformarmos
a década de 70 na Década da Educação, acoplando essa iniciativa ao esforço bem intencionado representado pelo Mobral, cujas finalidades, depois, foram desviadas de maneira deplorável. Se, naquele ano, 1970, a
sugestão de V. Ex~ tivesse sido acolhida, teríamos, na década de 70, um esforço nacional
com a participação de todos os segmentos
da sociedade, unindo Governo e iniciativa
privada, num esforço gigantesco, não apenas
para a erradicação do analfabetismo, mas
também para a universalização do ensino fundamental, já que, no Brasil, infelizmente, te·
mos mais de 70% de crianças que são {uncionalmente analfabetas, isto é, não tiveram
condições de conclusão do curs~ de primeiro
grau. V. Ex• foi um Ministro da Educação
que se notabilkou pelo seu alto grau de efi·
ciência, jamais Cortejou a popularidade e,
muitas vezes, defendeu teses_ que sabia não
lhe dariam fáceis- divídendos. V. Ex• seguiu
aquele preceito que se aprende nas academias
políticas da RepUblica Federal da Alemanha:
o primeiro dever de um homem público é
ficar em paz com a sua consciência; o segundo
dever é defender os interesses do seu Pais
e o terceiro é cumprir as diretrizes do. seu
Partido. Trad_uzo, com estas palavras, nobre
Senador Jarbas Passarinho, a minha profun·
da gratidão poi essa generosa homenagem
que V. Ex~ presta a este humilde mas perseverante lutador da causa da Educação. Muito
obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu é
que agradeço a V. Ex•, nobre Senador João
Calmon. V. Ex• falou que minha pequeria
intervenção, aqui, tinha sido generosa. Eu
protesto_: ela foi generalizada. mas não generosa, na medida em que considerei que V.
Ex' atuou no campo da Educação em to.dos
os seus graus.
-Note V. Er., que acompanha o problema
daEducação com esse carinho e essa determinação, eu diria até obstinação, quando o Mo·
bral iniciou o seu trabalhQ, nos primeiro e
segun~o anos, foi objeto de úma menç_ão honrosa do Prêmio Reza Pahlevi, da Unesco,
e, em seguida, tenho eu ainda em meus arqui-
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vos o documento oferecido pela U nesco em

que recomendou a 18 outros países, que tinham problemas iguais de analfabdismo em
massa, o exemplo brasileiro.
Infelizmente, como V. EX' salientou e eu

antes, essa finalidade faC desviada, porque
não se tratava, no Mobral, de fazer apenas

aprender a assinar o nome; nós não estávamos fabricando eleitores, nós tínhamos inte-

resse de preparar a pessoa que fosse capaz
de reproduzir por escrito uma idéia ou uma
mensagem e ínterpretar,lendo, outra mensa-

gem que lhe fosse oferecida, além de dominar
as quatro operações. Fízemos o acoplamento
dessa atividade com a preparação de mão-deobra, que foi o que ainda garantiu a manutenção desses alfabetizados.

Alfabetização seria, ng meu entender, o
domínío da palavra escrita para que o homem
fosse, na linguagem do Padre Lebret, mais,
para valer mais. E, infelizmente, isSo foi uma
batalha perdida, a década prova. A década,
que devta ser esta com que V. Ex' sonhou
e que me fez a sugestão, transformou-se numa década perdida, como a década de 80
foi uma década perdida para a economia brasileira. Então, infelizmente, nós continuamos
acima, ainda, de 20% na taxa de alfabetização, identificada como aqueles que sáo to·
talmente analfabetos e que a Unesco espera
atingir 15 anos de idade para poder rotular.
E se formos falar no analfabetismo funcional~
que V. Ex~ foi o primeiro a. levantar neste
País, quando citou, inclusive, o exemplo dos
Estados Unidos da América, com um contingente, que. não é pequeno~ de analfabetos
funcíonais, então, o número cresceria muito
·
mais.
É verdade que existem números. díspares
a respeito. Costumo dizer que, em relação
ao analfabetismo no Brasil, eu me-divirto len·
do os discursos de posse dos Ministros e os
discursos de passagem. No discurso de posse,
o Ministro diz que há 30 milhões de analfabetos; no discurso de passagem, ele diz que
reduziu para 5, mas o que toma posse eleva
logo para 30 também. De modo que esses
números são dados com um pouco de ligeireza, são um pouco levianos. no sentido gaúcho
do termo, são leves.
De minha parte, como Colega de V. Ex',
nest~ Casa, e como seu admirã.dor de longa
data, quis registrar, talvez até cgoisticamente, de maneira individual, a minha alegria,
o meu regozijo põr ver V. Ex~ consagrado
pela Unesco nesse campo da maior importância, não apenas para o Brasil, como para
o Terceiro Mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr.-Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-

Carlos De'Carli; Ronaldo Aragão; Almir
Gabriel; João Castelo; Cid Sabóia de Carvalho~ Mauro Bencvides; José Agripino; Humberto Lucena; Marco Maciel; Lourival Baptista; Luiz Viana Neto; Jutahy Magalhães;

terceiros, parcial ou totalmente, os saldos de suas contas bloqueadas no Banco
CentraL
Ainda bem que o Governo revogou
a Resolução do Banco Central, a tempo
e a hora.
Todavia, resta ao Governo agir, com
miio de ferro, para punir, exemplarmente, os fraudadores.

João Calmon; Afonso Arinos; Jamil Haddad;
Nelson Carneiro; Mata-Machado; Alfredo
Campos; Severo Gomes; Fernando Henrique
Cardoso; Mário Covas; Mauro Borges; Irapuan Costa Júnior; Pompeu de SouSa; Maurício Corrêa; Meira Filho; Louremberg Nunes Rocha; Nelson Wedckin; José Paulo Biso!.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.

Sala das Sessões,l6 de março de 1990.
-Senador Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-

PB. _?ara comunicação.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Estou encaminhando a V. Ex" uma proposiç<io com o seguinte teor:
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa recebe o requerimento de inforr.1ações d_e_ V. Ex• e o encaminhará à Comis·
:.ão Dircto.ra, para apreciação, e, depoií., de·
pendendo do resultado, o enviará a Sr" Ministra.
-

Requerimento n" /90
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex-', com base no art.
216, do Regimerito Interno, sejam solicitadaí. a Sr' Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, as seguintes informações:

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l" S~cretário.
São lidos ()s Seguintes:

1. Quais as fraudes apuradas, até agora, pelo Banco Central, na cpnversão de
cruzados novos em cruzeiros, caso a ca·
so?
. ________ _
2. Qual a relação nominal das pessoas
jurídicas ou pessoas físicas envolvidas
nessllii conversões fraudulentas?
3_. _Qual a repercussão percentual des·
sas fraudes no aumento do nível de !iqui~
dez da economia?
4. Quais os processos, caso a caso, encaminhadDs pelo Banco Central ao Minist~río Público?
Sal~: das Sessões, 16 de maio de 1990.
- Senador Humberto Lucena.

Senhor Presidente:
RequeirO a V. Ex•. com base no art. 216,
do Regimento Interno, sejam solicitadas a
S~· -~inistra da ~onomia, fazenda e Planejamcnto, as seguintes informações:

Justificação
O presente requenmento Visa ã complementar uma interpelação que fiz â Ministr-a Zélia Cardoso de Melo, quando
do seu comparecimento ao Plenário do
. Senado, atendendo convocação de iniciativa do Senador Jamil Haddad.
Embora i S(• Ministra da Economia,
naquela ocasião, tenha tentado minimizar a repercussão dessas fraudes, o fato
é que, a partir de então, o noticiário da
imprensa escrita, falada e televisionada,
pas.<;ou a denunciar, diariamente, a ocor~
rência de conversões fraudulentas, a tal
ponto que a área econômica do Governo, através do Banco Central, preocupou-se em fazer incidir 20% de IOF sobre as novas transferências de titularidade, esquecendo~se não só da ilegalidade da Resolução baixada, como tambt!m du injustiça que ela representava
ao penalizar, indiscriminadamente, todos aqueles que pretendessem passar a

REQI:ERIMENTO N• 156, DE 1990

1. Quais as fraudes apuradas, até agora,
pelo Banco Central, na conversão de cruzados novos cm cruzeiros, caso a caSo?
2. Qual a relação nominal das pessoas jurídicas ou pessoas físicas erivolvidas nessas conversões fraudulentas?
3. Qual a repercussão percentual desSã.s
fraudes no aumento do nível de liquidez da
economia?
4. Quais os proceSsos, caso a caso, encaminhados pelo Banco central ao Ministério Público?

Justificação
O presente requerimento visa a complementar uma interpelação que fiz à Ministra
Zélia Cardoso de Melo, quando do seu com·
parecimento ao plenário do Senado. aten·
dendo convocação de iniciativa do Senador
Jamil Haddad.
Embora a Sr• Ministra da Economia, naquela ocasião, tenha tentado minimizar a repercussão dessas fraudes, o fato é que, a partir" de então, o noticiário da imprensa escrita,
falada e televisionada, passou a denunciar,
diariamente, a ocorrência de conversões fraudulentas, a tal ponto que a área econômica
do Governo, através do Banco Central, preocupou-se em fazer incidir 20% de IOF sobrt.as novas transferéncias de titularidade, es,.quccendo-se não só da ilegalidade da resolução baixada, como também da injustiça que
ela representa'-:a ao penalizar, indiscriminadamente, todos aqueles .que pretendessem
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passar a terceiros, parcial ou totalmente, os
saldos de sum• contas bloqueadas no Banco
CentraL
·
Ainda bem <.JUC o Governo revogou a Resolução do Banco Central. a tempo e a hora.
Todavia. resta ao Go\1erno agir com mão
de ferro. para punir. exemplarmente, os fruodadores.
.Sala das Sessões, 19 de ffiã.rço de -1990_.
-Senador Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 157, DE 1990
Excelentíssimo Senhor Presidinte dt> Senado Federal

Requeremos. com fulcro. nos arts. 50 da '
Constituição federal, parágrafo :2'' e 216. Inciso I, do Regimento Interno. sejam solicitadas ao Ext:elentíssimo Senhor Mrni:-.tro da
Justiça as seguintes informações;
a) quantos servidores da Radiobnb Empresa Bra.,ilcira de Comurlicação forum demitido::. c quantos foram colocados em disponibilidade, a partir de 15 de março último:
b) se. a partir de 15 _de março passado,
foram admitidos servidores na referida em~
presa~

c) em caso de resposta afirmativa ao item
anterior. quais foram as admissóes feitas e
para que cargos ou funções~
d) se ocorr~u. recentemente, extinção de
escritórios da empresa localizados em Esta·
dos;
e) em caso de re,.posta afirmativa ao item
anterior, quais os escritórios fechados, bem
como a especificação dos que pennancccm
em funcionamento nos Estados;
f) quais a" razões que teriam determinado
as medida<.; mencionadas nos item a, b c d.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1990. Senador Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa Diretora examiniirá opoáimamente os requerimentos que acabam de ser
Hdos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido'
pelo Sr. l" Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 158, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art. 1
336, c~ do Regimento Interno. para Projeto
de Lei do Senado n" 66, de 1990, que "acres-

ccnta § s~ ao artigo 6", da Lei n" 8.025, de
12 de abril de 1990"'.
Sala das SessõeS-~ 13 de junho de 1990. Mário Maia - Chagas Rodrigues - Mauro
Benevides- João Mener.es- Ney Maranhão
-- Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_
Requerimento lido será votado após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, 11.
do Regimento In~erno. Sobre a mesa, requc~
rimento que será lido pelo Sr. 1'' Secretário.

. . . . -o

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 159, DE 1990
Senhor Preside-nte:
Nos termos do Regimento Interno do Se·
nado Federal, ~e-queremos a V_. Ex·' desig·
nação de Sessão do Senado para homena~
gear, in memoriaril, o Jornalista Edilson Cid
Varela, do Correio Braziliense, convidandose seus fam"fiíitris comparecerem aO Plenâ~
rio da casa -no dia hora da homenagem.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. Edison Lobão - Wilson Martins - Meira
Filho - João Calmon - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães.

a

e
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n" 157, de l'' di:: novem.hro de 1988, dessa '•
Câmara alta do Poder Legislativo, tenho a
honra de submeter ã elevada apreciação dessa Cas<J, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Secretário d;J Economia, Fazenda e Planejamento, o anexo Projeto de
Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos adicionais à Ld Orçamentária Anual
até o limite de Cr$ .S.595.000.000,00 (oito
bilhões. quinhentos e noventa_e cinco milhóes
de cruzeiros) e dá outras providências.
Dada a importância da matéria para a administração do Governo de Roraima. solicito
a Vossa Excel0nCia, de conformidade com
o artigo 4" da citada Resolução. conceder carãter de urgência niJ_ ;:tpreciação do aludido
Pr.ojeto de Lei.
Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa
.Excelência o meu alto apreço e consideração.
Saudações. Rubens Villar, Goveroador de
. Roraima.
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N" 002/90

Boa Vista • 14 de junho de 1990
Excelentíssimo Senhor Governador,
Temos a honra de submeter à elevada con~
~ide ração de Vossa Excçlência o anexo ProjeO SR. PRE~~DENTE (Nelson Carneiro) to de Lei que autoriza o Poder Executivo
=-O re.quetimento lido será votado apôf. a_ a abrir à Lei Orçamentária Anu-al deste EstaOrdem do Dia. na forma do art. 255, I, b, do (Lei n·• 01, de 8 de janeiro de 1990), crédi~
tos adicionais até o limite de Cr$
do Regimerlto Interno.
8.595.000.000,00 (oito bilhões, quinhentos e
noventa e cinco milhões de cruzeiros).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência recebeu, do Governador
A proposiç<io tem por finalid<~de_ predpua
do Estado de Romima, o Ofício n" S/22, de
dotar o Governo do Estado de Roraima da
1990, encaminhando ao Senado Federa!', em
indispensável autorização legislativa, com
atendimento ao que preceitua a lei de direvistus a promover os necessários ajustes na
trizes·orçamcntárias em seu artigo 58, projeto
despesa, em função da efetiva evolução da
de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir
arrecadação das quotas do Fundo de Particicréditos adicionais até o limite de Cr$
pação dos Estados e do Distrito Fedeml-FPE
8.595.000.000,00 (oito bilhõe~, quirihentos e
(arts. 157, I t! 158, I, da Constituição Fedenoventa e cinco milhões de cruzeirOs).
ral).
A matéria será d~spachada à Comissão do
Distrito f'COeral, onde poderá receber emenOs recursos itecessários ao atendimento
das pelo prazo de cinco dias.
dos créditos adicionais solicitridos corrúão
à conta do excesso de arrecadação das quotas
É o seguinte o ofício recebido:
do fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal-FPE de conformidade com
OFÍCIO N" S/22, DE 1990
o previSto no art. 43, H, da Lei n" 4.320,
(N~ 002/90 na origem)
de 17-3-64.
Boa Vista, 18 de junho de 1990
O quadro J. em anexo, demónstra o excesO Senhor Presidente,
Nos termos do § 2", do art. 58, da Lei n" so de arrecadação e sua previsão, em obe·_
7.800, de 10 de julho de 1989, e na obser· diência ao disposto'no § 3", do referido art.
43, do diploma legal em referência.
vância do disposto no art. 3" da Re~olução
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SECRETARIA DE ECONOMIA
FAZENDA E PLANEJAMENTD
QUADRO 1
Demonstrativo

do

excesso

de

arrecadação

das

Participação dos Estados e do Distrito Federal

quotas do Fundo de

(fonte de recursos para ocorrer à despesa com a abertura de créditos
suplementares e especiais)
Em Cr$ 1,00
Valor Cr$

Discriminação
1. Valor arrecadado até 30-5-90
2. Previsão de arrecadação para período a
decorrer de junho a dezembro/90, na es
timativa de uma quota mensal
de
Cr$ 1.900.000.000,00 (hum bilhão, novecentos milhões de cruzeiros), a preços
constantes de 1Q de junho de 1990) ___ _

arrecadação prev1sta para a·exercicio ...... ~········-··---~············

(-) valor já previsto no orçamento

3.291.655.775

-13.30_0.000,000
16-591-655-775
( 7.865.491.802)

excesso de arrecadação considerandose a tendência do exercfcio, na for-

ma

prevista no

art.

43,

~

3Q da Lei

n® 4.320, de 17-3-64-------------------

Ramos Machado,

8.726.163.973

Boa Vista - RR, de junho de ;990
Prof. Antônio
Secretário de Economia, Fazenda e Planejamento-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 70, DE 1990
Autoriza o Poder Executi.vo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
8.595.000.000,00- (oito bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros).
O Governador do Estado de Roraima,
Faço saber que o Senado Federal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1'' Fica o Poder Executivo" autorizado a abrir créditos suplementares ã Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima (Lei
n" I, de 8 de janeiro de 1990), até o limite
de Cr$ 8 379 .OOQ.OOO~OO o(oito bilhões, trezentos e setenta e nove- milhões de cruzeiros)
para atender à programação constante do
anexo I, nos valores ali indicados.
Art. 2\' Fica o Poder -ExecÚtivo autorizado a abrir créditos especiais à Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima (Lei o?
1, de 8 de janeiro de 1990), até o limite de

Cr$ 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do anexo II, nos valores ali
indicados.
Art. 3" Os recursos necessários ao atendimento dos créditos autorizados nos artigos
anteriores correrão à conta do previsto no
art. 43,11, da Lei n" 4.320, de 17-3-64.
Art. 4'1 Esta lei entra em vigor na data
de s.ua publicação, revogadas as disposições
em contrário
Boa Vista- RR, de junho de 1990.
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cr::; 1,00
( Ul'CÇOS

de ma,io de 1900)

Cfu~I'I'O SU!'l 101Ell'l'AR
Hi~Cun~OS 1).."1 'l'ESOOHO
(fonte: Fundo de Participnção dos E.-;;to.dos)

;ES!';Jc:llFI c,•çi'.o

CÍDIOO

03

Pro~tos

l\tividadat>s

A~.INIS1'HAÇÃO E ·J•Uu'JZJA
MJ..:NTO
- -

07
021
03070212.001

2.<120.0oq.OOO
L 9!JO.<tJO.OOO

AIJ:.UNlSTili\ÇÃO
AD:~INISTJMÇÃO GSRAL
t.fa.nulenç::Ío do. estru\;u

ra

aclnjnist!~ativo.

'l"bl:al

45o.cxio.ooo

elo

3oo.ooo:ooo

Estado dl:l Horairo.;a_

NATUHF.ZA DA DESPESA
OUTJ tJ\S

fJ!·;~~!

270:000.000
30.ooo.ooo

'E[)J\B CU! tHEN'J'.C:S

DESPE:5AS DE CAPITAL
03070212.002" -coQrdcnru;Õo e Apoio a ExecU-- ·

çao de rronrarrta.:s Governa

-=

150.000.000

mentais

NATU!1EZA DA DESPESA
150.000.000

OUTR/\.'3 LIF.SPESI\S COHREi'fl'SS

025
03070251.002

-

Elaboração e execuçãO' _de
projetas e obras pÚblicas
NATU8E7A DA DP..SP!!:SA
CNT11i\.G n-;,=;;:;;~..·\S CORRF,i\J'I'J:<S

08033
03080332.025

1 . 5(J(). (X)(). 000

El..liFICAÇÕES PÚBLICAS

DESPES.(\$ DE CAPITM.
_A!X.UNISTMÇ)\0 "FIIlA."K:EÍRA "

1. soo. 000. 000
lCO.OO(),ü"'K)
1.400.000.000

9.0. CXXl. 000
4o.=:ooo

úÍV1DA ITIT'ERNA

-Amortização e encargos de
finonclnm(mto_ da. divida
intern=t

40.000.000

NATIJ!lEZA DA DESPESA
Ol.JI'Rfi.S DESPESAS CORREN'l'ES

034
03080342.026

DESPESAS DE CAPITAL
DÍVIDA E..'\TE:H:.\!A

Am0rtizaç5o e Encargos
de
Fin.1nciarnento da Divida Ex
tema

25.000.000
15.000.000
50 .,(100. 000

50.000.000

NA'lUn;:;zA DA DEnPF.SA
OU1'HAS D!·.'3PF.'SAS COnnEI rrES

00
010

030901102.005

50.000.()(()
380.000.000
380.000.000

rJ'O GOVEI\i·W~t~ITAL
PLAIIF.JN;c::HO F. ORÇA:\f.::i !'fAÇÃO
!~enut.cnç0o dã. -Secre tMia de

F'JJ\N:\,lNii~:!

pJarl0jrJ.rncnto e_

Finanças

380.000.000

NA'fUHE7.A DA DESPESA
OU1'HAS Dl::S'PZSAS COlliU!:.'rTES

DESPESAS DE CAPITAL

300. 000. 000
80.000.000
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ANEXO I
CRÉDITO SUPlE!'IENTAR

nscunsos oo TEsou: {O
(Fonte: Fundo ck! Part.icipaçZlo elos Estndos)
1''ota1.

04

07
021
O'i07c212. 802

2!.i0. CX)Q. cx:o

AGJnCIJJ:ll nt~
ADOmllSTHAÇ.~O
AO:.IJJJl:.:i'l'HI\ÇÃO GF.HAL

2:'5o.oo::u:x.~
2~.)o.

o::xJ. CXYJ

Ativhbd~$

a CD..l"[',O d:l.
í\.uJ-:J.-.19i.iu de assisLê-.Q.

c:in lccnicn e dc::::envolvj 111cnto rural de
250.000.000

Hon.llm;1

NA'I'UHP.71i DA D1<:!.JPESA

ao: ooo. ooo

PES~lOAL 1~ EiJCN{GOS SOCIAlS
OU'J'HAS DESPESAS CDRH.ENT.E:S

120.000.000

D:SSPF.SMl DE C.I\PI'rAL
. DEFESA NACIONIIL E SEGIJlli\NÇA PQ_
BLICA
30
SEGUR/\i'JÇA PÚBLICA
021
ADI>1INISTJ?.AÇÃO GEHAL
06300212:008
!llanutenção da Policia Civil

50.00J.QOO

06

NATUI1EZA DA DBSPESA
OUTRAS DESPESAS COPRENTES
177
063.01772.007

07
39

200.000.000
150.000.000
50.000.000

DESPESAS DE cAPITAL
POLICit\:•iEiiTiY"MI:CifAr\
Munutcnção dá Policia i\1111

tar

350.000.000
350.000.000
200.000.000

1so.o::o:cco

-

150.000.000

NATUREZA DA DESPESA
otn'HAS DESPESAS-- CDRJt.~ES
DESPESAS DE CAPITAL
DESENVOLVI:WITO REGIONAL
- -DES.tNVDLVIMENfO OE MICRO RE -

100.000.000

so.ooo.ooo
120.000.000

GIÕES
021
07390212.009

07390212.028

120.000.000
.120.000.000 .

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção do Centro Administrativo Regional Sul

70.000.000

NATUI1EZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRZllT"--8

70.000.000

Manutenção do CentrO Ãdmi
nistrativo Regional ' de
50.000.000

Mucajai

NATUI1EZA DA DESPESA

OVfRAS DESPESAS CORRSNTES
08

42
188
08421881.008

EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO DE PRDlEIRO GRAU
ENSINO REGULAR
Desenvolvimento do Ensino
Funda'11ental

50.000.000
1. 719.000.000
1.630.000.000 1.630. 000. 000
1.000.000.000
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C!;"n~

1,00

~Ã~O_I~------~----~----------------~~----------~(~o~re~ç~o~s~cl~e~m~oi~o~d~e~1~~~90~)~---
C!ÉD1TO SUl 'IJ::t·U.!:NI'AH
nECUHSOS DO Tf::SOUJ\0

(fonte: Fundo de P~t·t!ci}mç~o l~l?s Estados)

Ativido.:!cs

CIÓllliOO

NATUllE7.A DA DESPESA
200. 000. CXXi
800.000. 000

OtrrJV\S DE3rESA.S COTIRE-N'J'SS

DESPESAS DE CAPITAL

08421882.010

Coorde!lo.Ç..:Ío e ~!J'ooutenção

do ensino fundan€mtal

630. 00'). 000

NATUllilZA D/\ DESPESA
OUI'HAS DESPESAS CORREI~TES

30'). 000.000
250. üCXJ.CXXi-

PESSt l,'IL E E:NCAHGOS SO::::WS

43

199
08431992.011

D!!:SPESAS D;; -CAPITAL
ENSINO DE SEGUNDO GRAU
Ei~SINO POLlVALEN'l'E

8Q.OOO.OO'J

89.000.000
89.000.000

Coordenação e manUtenção do

ensino de segundo graU

10
57
021
10570212·. 029

58
323
10583231.012

NATUI1EZA D/\ DESPESA
DESPESAS DE CAPITAL
HABITAÇÃO-E IJ!1BANIS110
-HABITAÇÃO

89.000.000
l. 580. 000.000
80.000.00~

A!DliNIS'J'RAÇÃO GERAL
Apoie Fina~ceiro ~ C~~hia
de Desenvolvimento de
Ro

80.000.000

80. 000. oO'J

raima
liRBAi'US:«J

1. 500.000.000
1.500.000.000

Desénvolvi~ento de Áreas Ur
banas
-

NATUREZA DA DESPESA
DESPESAS DE CAPITAL

11
62
346
11623462.016

89.000.000

1. 500.000. 000
1. 500.000.000

30.000.000
30.000.000
30.000.000

INDÚSTRIA, co:éJiciO E SERVIÇOS

INDÚSTRIA

PR0l10ÇÃQ INDUSTRIAL
Assistência Gcrencial a I•ti
cro, Pequena e Nédia Ern;n·e= 30.000.000

sa

NA'I'UilEZA DA DESPESA
13
75
428
13754291.015 13754282.018

OUTRAS DESPZSP.S ConP.Ei'U'ES ~AÚDE E SAN'"
..X lê:•!rO

SAÚDE
ASBtST~NCIA ~~~DICA E SfJJITÁRIA
Dcf.:cnvolv!mento do Setor Saúde

Mlanutcnção do Setor

saúde

30.• 000.000
1.200.000.000
. -900.000.000
900.000.000
600.000.000. . .
300.000.000
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Cr$ l,lXl
(preços de maio ri(' ~990j ____ ,

Al\l'F'_.XO I

Cf{ÉDI1;0 StrPU::·i!~l'l'AH
ru~cunsot; vo 'J'Esou; 10
(Fonte:· tlundo de Participação dos Estados}

oónnro

~ ESl!'fi:IFICI'IIÇflD

Projetas

Ativida:lcs

Total

NATtnlF.7A DA DESPESA
OU'l'H:\S DESPESAS C"'CID.~'m.'IT'ES

300.000.000

DESPES...;$ DE CAPITAL

76
035
13760351.016

600.000.000

SAii!EAiv!ENTO

300.000.000
300.000. OOiT~

PAR'l"ICIPAÇÃO SOCIET.ÓJ;IA

Participoç5o do Estodo no
c;npi tal du C_ompanhin de
:lf!IJ:'l·<~ m;p,otos do norni-

.ma

300.000.000

.

NNIUilE7A\ DA DESPI·:SA
300.000.000

DESPESAS DE Ci\PIT.lú..
ASSIS'l'ÊNCIA E P~-viDÊNCL4.

15
81

210.()()0.000
150.000.000
J 50.000.()()()

ASSISTÊNCIA
-18G

1\SSlSTRr·JCl/\ SCCI.!\L Gf::l,l:\L
Coor~cn~ção e ma~utenção

158148G2.0,21

da o.o;ão social e.rn

raima

Ro

lSb.OOO.OdO

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS üF.Sr:'E3,\S COR..iEITES
DESPi':SAS DE CAPITAL
PROCRN'lA DE FO!lio!AÇ.\0 DO PATRI

84

lt.ôNIO 00 SERVIOOR :PÚBLICO

120.00:).000
30.000.000
60.000.000

-

PR.SVJDÊi~CIA'SOCIAL AO SERVI
0011 I'UfU.ICO

49~

GO.oi.xJ.OOO

Contribuição para for:nação
d9 pr:ttd.mÔnio do servidor

15844942.022

60.000.000

publico

Nm'I.IREZA DA DESPESA
OUTflAS DESPESAS COR.9EJITES

60.000.000

TRANSPORTE

16
88

~ THANSPOHTS RODOVIÁRIO

537

~

500.000.000
500.000.000

CONSTRUÇÃO E PAVIM2NTAÇÃO DE

500.000.000

RODOVIAS

Construçõo e recuperaçã9
de estro.do.s

16885371.019

500.000.000

i'!-\TUHEZA DA DESPESA
otrrHAS Df::.SF'ESJ\S COR.i\EN'I'ES
DESPESAS DE CAPITAL

S O 'I A

.

100. ()()(). 000
400.000.000
5.400.000.000

2.979.000.000

8.379.000.000

~

------
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Cr·S 1 ,(Y.J
( pr'('ÇOs de m:t i o de·• · 1900)

CH;::JJlTO ~PEtJJ\L -Ri.~CUI l.SUS

DD 'I'J·:SOUl \0

(fonte: fundo de Particip<'l.ção do::; .S..~tar:J.o..c;.}

· ProjctoS

OÓDIW

Tobl

DF:P::sA NAC!OJ~AL r; SEGU
HANÇA PÚJJLICA
SEGURANÇA PÚDLICA'

30

30. CXJ();{I(J(J
30.000.000

CO~>ll'ROLE E .stGbHANÇA DO

573

TRÁFEGO

06305732.801

.
.
Atividadcs a Gargo do
Departamento de Ttân
sito
-

30.00J.àoo

NI\TUllEZA DA DESPESA
PESSOAL' E BNCARC.OS sb
CIATS.
-

30.000.000

30.000.000

ozslt"JVbLVIMF::;iJ'm ·t_lEGJ.OJ\!ÃL
DESENVOLVIl"'lJ.ftQj).E, MICRO
REGIÕES . .
. , .

07

39
021
07390212... 009-

56.000.000,
56.000.000
56.CXX).OOO

AD;~INIS1'MÇÃÓ .. GEML

.Manutenção- do Centro Ad

ministralivo regJ._onal Su~

38.000.000

NATUREZA DA DESPESA
PESSOAL E_' ENCARGOS. SOCIAIS

8,000.000

DESPESAS --DE Cá.P:t'tl\1'
07390212.028 Manutenção 'dcÚ:eiitroAiministrat~vo i-e~onal de Mu
caja{
·

3('1.(1('{),1)((1

18. @.000

NATUREZA DA DESl'F.Sh
PESSOAL E EI.JCAH<X>S SOC.!!US

. 3.oOO.O<IJ

DESPESA DE C~ITAL

15.000. O<X)

30.000.000
30.000.000

SAÚDE E SANE'U'WJ'l'O

13
75
428

SAÚDE
ASSIS'l'ÊN:IA MÜ>iCA-'E

sANI30. ()00. 000

TÁRIA
13754281-015

DEflENV@irMBrli:fD<i SETOR
SAÚDE

30.ooo.mo.

NATUHEZA DA DESPESA
OIJrRAS DESP""E:SA.'S CàR&...-n'ES

30.000.000
100.00J.ó00
100.000.000

TllANSPOHTE
l'RMSPORTE ROOOVIÁRIO
CONS'l'RUÇÃO É PAV:G-IE:NTAÇÃO
537
DE RODOVIAS
CONSTRUÇÃO CE RECUPERAÇÃO DE
16885371:019
16
88

ESTRADAS

.

NATUnEZA DA PESPESA
DESPESAS DE CAPITAL

s o r-1

A

100. CXXl: ()00
100. Q{)()- 000
100.000.000

130.000.000

86.000.000

216.000.000
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii"o)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Presentes na Casa_51 Srs. Sen_adQres.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEl DO SENADO
N'' 23, DE !990

Em regime de urgência, nos term·os
do art. 33_6., do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto

de Lei do Senado n" 23, de 1990, de autoria do Senador João Menezes, que comparibiliza os interesses dos trabalhadores
com as necessidades das empresas em
situação difícil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
-de Assuntos Sociais.
A discussão da matéria foi encerrada na
, sessão ordináiia anterior.
Passa-se à votação do prOjeto, em turno
único.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente,
o voto do PMDB é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esperou houvesse alguma mani·
festação.
O SR. CID SABÓIA PE CARVALHO SeJ:ia vot?. de Liderança,,Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É o voto simbólico.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O PMDB vota
contra. O PSDB também vota contra.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Eu me
levantei para pedir verificação de votação.
O SR. MAURO BENEVIDES nosso apoio. Sr. Presidente.

Com o

Mesa, da Assessoria de V. Ex~, inçlusive, que
o nosso posicionamento havia sido definido
com muita clareza e precisão na sessão passada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa pede aos Srs. Líderes fiquem atento!->, porque, não havendo nenhuma manifestação em contrário, a Mesa tem que proclamar o resultado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A divergência dos Srs. Senadores pode
ser manifeStada na próxima votação, que é
sobre a redação final, ou então, teremos que
realizar a Verificação. A Mesa esperou o tempo razoável para que as Lideranças se manifestassem. Não pode voltar atras.

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO Sr. Presidente, tendo em vista que houve a
votação, entendo que só há um caminho, que
é o da verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
-Houve o pedido de verificação, formuladO
pelo nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. JOSt FOGAÇA- Sr. Presid~nte,
parece-me que V. Ex• rlão havia ainda pr<'damado o resultado da v~tação. Estávamos em
processo de votação quando V. Ex• levantou
a questão e o Plenário nãp se pronunciaram.
O PMDB é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- De agora por diante a_Mesa advertirá os
Srs. Uderes, os que votam a favor e os que
votam contra, para que não se repita esse
pequeno incidente, porque não há como a
Mesa voltar atrás.
Houve o pedido de verificação do nobre
Senador- Chagas Rodrigues, apoiado pelos
ilustres_ Senadores do PMDB. do PSDB e
do PDT.
Peçci aos Srs. Senadores ocupem seus luga-·
res. (Pausa.)
Esclareço aos Srs. Senadores que a sessão _
de amanhã será matutina, às 9 horas. (Pausa.)
Vai-se proceder à votação.
Solicito_aQS.Srs. Senador~s q_cupem os seus
lugares.
Antes de iniciar a votação, indago como
votam os Srs. Líderes.
Como vóta o Lfder do PMDB?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É uma pena, porque demorei algum tempo
para ver se haveria alguma manifestação. Como todos continuaram sentados, a Mesa não
tinha outra alternativa.

O SR. MAURO 1\ENEVIDES (PMDB CE)- O PMDB vota "não" e essa posição
foi ontem definida com muita clareza e precisão pelo Líder José Fogaça.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PSDB?

O SR. PRESIDENTE (Nelson CãTneiroJ
- Com a palavra V. Ex'
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, na sessão
de ontem, o eminente Senador José Fogaça,
então no exercício da Liderança da Bancada,
já fixou a nossa posição em relação a· esta
matéria. Daí por que me dispensei de fazê-lo
também hoje, já eu, neste instante, no exercício da Liderança. Era do conhecimento da

OSR. CHAGAS RODRIGUES~(PSDB
PI)~ Sr. Presidente, o PSDB vota contra,

O SR. JOAO LOBO (PFL PFL vota "não", Sr. Presidente.

PI) - 0
.-.

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirQ)
-Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus
luga'res. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Afom;o Arinos -_Afonso Sciilcho - Alexandre Costa - Aluízio Bezerra - Chagas
Rodrigues - Cid Carvalho - Dirceu Car·
neiro- F. Rollemberg- Humberto Lucena
- Jamil Haddad_- Jarbas PassarinhoJoão Calmon - João_ Lobo - JÇ>rge Bor- ~ha1:1sen-:- Jos~ Agripirio- José Fogaça Jutahy Magalhães - Leite ChãVeS ----=_I.oliremberg Rocha - Luiz Viana - Mansueto
de Lavor -Maurício Corrêa- Nabor JuD.ior
- Pompeu de _Sousa - Ronaldo Aragão :.....
Ronan Tito - Wilson Martins.

VOTAM "SIM"OS SRS. SENADORES:
Ney Maranhão -Severo Gomes
O SR. PRESIDENTE (Nelson Can'leiro)
-Votaram SIM, 2 Srs. Senadores; e NÃO,
27.

Não houve abstenção.
Total: 29 votos.
Não houve quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência vai suspender a sess_ão por
10 minutos, acionando as campainhas Para
chamada dos Srs. Senadores ao Plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 16 minutos,
a sessão é reaberta às 16 horas e 30 minuw
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.,.
Vamos proceder à nova votação.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE) - Sr. Presidente, com base em razões
ontem aqui invocadas pela Liderança do meu
Partído, através do Senador José Fogaça, votaremos "não" ao Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do P-FL?
- O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) Sr. Presidente, não é outro o entendimento
da Liderança do PFL, razão pela qual pedimos à nossa Bancada vote contra a refe_rida
proposição, sem desconhecer, todavia, o alto
espírito que orientou o seu autor.
·

iri_çlustve _porque as lideranças dos trabalha-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Como Vota a Liderança do PSDB?

dores e dos empresários, juntamente com as
Lideranças da Câmara dos Deputados, estão
empenhadas numa nova Lei de Salário e de
estabilidade relativa.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI)- Sr-. Presidente, a Liderança do PSDB
votará contra o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota. o Líder do PFL?

O SR.__FRES1DENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PRN?
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)
Sr. Presidente, respondendo pela Liderança
do Governo, votamos contra o projeto.

Sessenta e duas mil, trezentas e setenta Letras
Financeiras daquele Estado.

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

PARECER N" !30, DE !990

(Procede-se à votação~)

VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES_.
Affonso Camargo - Afonso Arinos _Afonso Sancho- Alb~rto Hoffmann- Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir
Gabriel - Chagas Rodrigues -Cid Carvalho - F. Rollemberg- Humberto Lucena
- Jamil Haddad - Jarbas Passarinho João Calmon - João Lobo -Jorge Bornhausen- José Agripino- José FogaçaJutahy Magalhães - Leite Chaves - Lou. remberg Rocha - Luiz Viana - Mansueto
de Lavor -Marco Maciel -Maurício Corrêa- Meira Filho- Nabor Junior- Ney
Maranhão - Pompeu de Sousa - Rachid
Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Teotonio Vilela- Wilson Martins,
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR ÃUREO MELLO.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram não 35 Srs. Senadores.·
Houve uma abstenção.
Total; 36 votos.
Não houve quorum.
Em conseqüência, toda as matérias objeto
de votação ficam adiadas para a sessão de
amanhã, âs 9 horas.
São as seguintes as matérias adüidas:
2

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 50, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do.art.
336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 50, de 1.190, de autoria
do Senador Odacir Soares, que estabelece
· novas disposições penais e processuais penais
para os crimes de seqiiestro e extorsão me·
diante. seqüestro, e dá outras providências,
tendo
PARECER, proferido em Plenário, da Comissão.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, .com as Emendas de n~ 1 a .3, que
apresenta.
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 23. DE 1990
·.(Em regime de urgénc.ia, nos termos do
art. 3.36, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 23, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n" 198, de 1990),
que autoriza o· Governo do Estado _Qo .~io
Grande do Sul ã emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFT-RS), cujos recursos,
advindes de tal emissão, serão destinado!> ao
g!r0 de cento e sete milhões, oitocentos e

5

Votação, em turno único, do Parecer n"
130, de 1990, -da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo pela restituição ao Poder Executivo da Mensagem n"
71,_ de 1987 (n"_ 97/87, na origem), encaminhaildo ao Senado Federal proposta de reassentamento de ex-ocupante da ~eserva Indígena Pimentel Barbosa, no Estado do Mato
Grosso, através de alienação de terras do do·
mínio da União, com área superior a 3.000
hectares.
6

PROJEtO DE LEI DA CÂMARA
N'' 55, DE 1989_

Junho de 1990

autoria do Senador Marcos Mendonça e Ou·
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitucional prevendo a cria·
ção e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
li

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' I, DE 1990
Votação. em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Conscituição n'' 1, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Senhores Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi- ,
dente, seria interessante V. Ex• contar os Se·
nadares que nã"o votaram p"ara quorum, .como, por exemplo, o Senador Fernando Henrique Cardoso, porque no Plenário há número.

Votação, em turno único, do Projeto de·
Lei da Câmara n'·' 55, de 1989 (n" 4.968/85,
O SR. PRESIDENTE (NelsÕn Carneiro)
na CaSã de origem), que altera dispositivos
da Lei n" 6.389, de 9 de dezembro de 1976, -Votaram 35 Srs. Senadores. Com o Senaque fixa as referências de salários dos empre· dor Fernando Henrique Cardoso, 36; com
gados do Grupo Processamento de Dados, o Presidente, 37. Está faltando um.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -O Senador
tendo
.
.
Ney Maranhão votou?
PARECER FAVORÂVEL, sob n" 30, de
1990, da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-Votou. Está faltando um.
Não houve quorum.
7
REQUERIMENTO N" 139, DE I990
Votação, em turno único, do Requerimento n" 139, de 1990, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, solicitando nos termos regimentais,~ a transcrição, nos _Anais do Senac{p__Eed_e.t.aJ, da matéria de autoria do Senador
Jorge Konder Bornhausen, intitulada "Reeleição não é crime", publicada no jornal Fo·
lha de S. Paulo no dia 25 de maio do corrente
ano.
8

PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÃO N" 3. DE 1989
Votação, em primeito turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de
autoria do Senãdor Marco Maciel e outros
Seõ.hores Sefúidores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.
9

PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUlÇÃON"-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 § 6"
ao art. j" do Ato das DiSPosições Constitucionais Transitórias.
10
PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÃO N' 6. DE !989
Votaçã_o, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda â Constituição n~ ~, de 1989, de

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item4:
MENSAGEM N• 182, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n'' 182, de 1989 (n'' 500/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado
do Piauí, em caráter excepcional, a emitir, mediante registro no Banco Central
do Brasil, Letras Fin.anceiras do Tesouro
--do Estado do Piauí (LFI~PI), destinada!>
.a possibilitar a substituição de 1.200.000
Obrigações do Tesouro daquele Estado
(dependendo de parecer).

Sobre a mesa, requerimenfo que será lido
pelo Sr. 1'1-Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N"l60. DE 1990
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para a Mensagem n~ 182/89.
Sala das Sessões, 19 de junho de.l990. -.
José Fogaça- Chagas Rodrigues- João Lobo - Carlos D Carli.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-A votação da propo~ição fica adiada, por
falta de quorum, ficando sobrestada a apreciação da matéria a que se refere.

O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 12:
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
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em seu Parecer n" 176, de 1990), do Pro-

jeto de Lei.do Senado nu 190, de 1989,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a venda
e revenda de combustíveis derivado!'i do

Petróleo e álcool carburante, regulamenta o art. 238 da Constituição, e dá
outras- providências.
Em discussão a redação final. (Pausa)
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 projeco vai à Câinara dos Deputados.

É a seguinte a matéria considerada
aprovada;
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado nf 190, de 1989.

Dispõe sobre a venda e revenda de combustíveis derivados do petróleo e álcool
carllurante, regulamenta o art. 238 da
Constituição, e dá Outras proVidências.
O Congresso Nacional decreta:_
Art. 1" A venda e revenda de combustíveis derivados de petróleo, álc;ool e outros
combustíveis derivados de matéiía<;-primas
renováveis para fins carburantes são atividades essenciais, consideradas de relevante interesse social, e se regularão pelo disposto
na presente lei.
Art. 2" As atividades a que se refere o
art. 1~ desta lei, desenvolver-se-_ão de forma
harmónica, segundo critério de complementaridade, através dos agentes económicos "que
compõem o Sistema Nacional de Abastecimentq, tendo como princfpios assegurar:
1- o abastecimento pennanente do mercado nacional de combustíveis;
II - a proteção do consumidor', com vistas
à qualidade e à economicidade do abastecimento;
III- a preservação da livre concorrência
e da liberdade de iniciativa;
IV ~a garantia de_ acesso às ativij:lades do
sistem"a a todos aqueles que preencherem os
requisitos para o seu exercício; e· V - o equilíbrio do sistema através de
tratamento isonômico dos agentes económicos e da adequada remuneração de cada seter.
Parágrafo Unico. -P"ara efeito do disposto
no presente 'artigo, con-sideram-se agentes
económicos:
I - do setor produtor - a·s empresas pública ou de economia mista, e empresas privadas produtoras de combustíveis derivados de
petróleo ou de matérias-primas renováveis
para fins carburantes;
I I - do setor distribuidor-:...._ as empresas
que comercia!i~em, n~ atacado, os COinbuStíveis referidos no art. 1~· desta lei; e
III- do setor revendedor- as empresas
que comercializem, novarejó, para consumidores finais, os Combustíveis referidos no art.
1" desta lei.
Art. 3~ À atividade de' distribuição compete, privatívamente, â aquisiÇão junto pro-

a

dutores, a estocagem, o acondicionamento,
a movimentação através de veículos próprios
ou de terceiros credenciados e a venda de
com.bu:.tiveis aos postos revendedores, aos
transportadores revendedores retalhistas e
aos grandes _consumidores.
Art. 4" À atívidade de revenda compete,
privativamente:
I -aos postos re-Vendedores;, a aquisição
junto ~s distribuidoras, e vendas, no varejo,
de cQmbustíveis de uso auto motivo, realizada
através de equipamentos de medição, instalados por distribuidora, nos locais destinados
ao atendii:ncnto ao público consumidor;
11 -aos transportadores-revendedoresretalhistas: a aquisição juntO àS distribuído·
ras, e venda, mediante a utilização de veículos próprios para entrega direta a pequenos
consumidores, de óleo diesel, óleos combustíveis e querosene iluminante.
§ I" A venda direta de gás liquefeito de
petróleo a consumidores finais compete, concorrentemente, às distribuidoras e seus revendedores credenciados.
§ 2" A distribuidora poderá ser autorizada a ínstalar e operar postos revendedores
em caráter provisóriO-, por prazo previamente
estabelecido, nas regiõe5 da Amazónia legal
de difícil acesso, para atendimento a interesse
de segurança nacional ou projetes pioneiros,
quando s.olicitado por órgão governamental
ou empresa estatal.
Art. 5" Compete ao poder público, entre
as atribuições inerentes à qualidade de responsável pela manutenção dos objetivos no
art _2~_desta lei:
I - dispor sobre normas técnicas, padrões
de segurança, padrões de qualidade dos produtos, bem como requisitos para o exercício
das atividades dos setores- de distribuição e
de revenda;
II:_ ffscalizar,im todO território nacional,
o exercício das atividades disciplinadas por
esta lei;
III ~ aplicar penalidades por infrações ao
dispoto nesta lei e nas normas que regulamentam as atividades da venda e revenda
de combustíveis;
IV- estabelecer os critérios básicos de comercialização dos combustíveis para cada setor, disciplinando-lhe's o relacionamento;
V --:: fixar preÇos de produtos em cada fase
de comercialização, segundo os custos incorridos, bem como fixar prazos de pagamento
diferenciados por critérios técnicos de avaliação do ciclo de estoques mínimos de segurança, movimentação e praZos médios de comerdatização de cada setor;
vr- estabelecer margens diferenciadas
de comercialização para cada setor, que cubram os cusios das empresas, assegurem adeqUada remuneração dos investimentos, segi.úido critérios de ãvaliação que adotem padrões de mercadO de cada s_etor e estimulem
o reinvestimento n"ó nível comp-atíVel •COm a
demanda;
VII- cadastrar as empresas legalmente e
livremente Constituídas com o objetivo social
de praticar a distribuição e a revenda de combuitíVeis previstas nesta lei; e
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VIII- definir, para fins do disposto no.sarts. 3'.> e 4", "grande consumidor" e "pequeno consumidor".
Art. 6" A infração aos preceitos desta lei
e dos seus dispositivos regulamentares implicará nas seguintes perialidadeS serri prejuízo
da composição dos danos causados:
I - advertência;
II- multa âe valor de- 10.000 Bónus do
Te::;ouro Nacional~
III- suspensão do exercício da atividade
por até noventa dias; e
IV- proibição definitiva do exercício da
atividade no caso de reincidência de falta grave comprovada.
§ 1" Na fixação- da pena. sédio consi-derados os antecedentes do infrator, as circunst;incias atenuantea e agravantes e as conseqüências da infração. Ressalvados os casos
de manifeSta -gravidade ou de rdnCidêncja,
a imposição de penalidade obedecerá a gradação deste artigo.
§ 2'' As sanções previstas nesta tei não
passarão da pessoa do infrator, vedada qualquer extep.são fundada em culpa presumida.
§ 3" E assegurado ao autuado, através de
processo regular, amplo direito de defesa,
inclusive mediante recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da reSpectiva
área, no prazo de trinta dias a contar da data
da notificação da decisão de primeira instância.
Art. 7~ Os direitos resultantes desta lei
incorporam-se, de imediato, aos que, regularmente autorizados pelo Conselho Nacional do Petróleo nos tennos da legislação anterior, estão no efetivo exercício da atividade.
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9\' Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-[tem 13:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~' 24, de 1990, de íniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
autoriZa ·a desafetação de domínio de
bem de uso_ comum do povo, situado no
Setor de Indústria e Abastecimento, Re·
gião Adminístrativa do Guará- RA X
-Distrito Federal, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, soo n''
180, de 1990, da Comissão
~do Distrito Federal.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiadã. pór faltà. de quol-um.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
A Mesa comunica, novamente, aos Srs. Se·
nadores que haverá sessão do Congresso Nacional, às 18 horas e 10 minutOs, e que a
sessão do Senado, ·amanhã, será às 9 horas.

-

O SR. PRESIDENTE\Nelson Carneiro)
Fica adiada a votação do Requeriment~
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n'' 159. de 1990, lido no Expediente, e prejudicado o Requerimento n~ 158, de !990.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Há oradores inscritOs.- Com a palavra o
nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. EX" desiste da palavra.
Com a palavra o nobre S_enador Wilson
Martins. (Pausa.)
S. Ex· desiste da palavra.
Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
de CarValho.

O SR. CID ~SABÓIA OE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
acontecendo, no momento, um grande drama
vivido pelo funcionalismo público federal,
mas isto é encoberto, de certo modo, pelas
emoções que estão sendo vividas, por outro
lado, através do esporte, e pela presença da
Seleção Brasileira de Futebol em mais uma
Copa do Mundo.
-Nós sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como o esporte, sendo tão emocional,
tantas vezes há servido de cortina para encobrir alguns acontecimentos de maior violência.
Neste momento, circula _o Diário Oficial
trazendo uma lista de milhares e milhares
de servidores postos em disponibilidade; pior
ainda, com a redução dos seus vencimentos.
Quero, aqui, da tribuna, trazer o meu protexto a respeito disto que acontece no Brasil,
especialmente quando um fato inesperado
atinge a legislação nacional. É que S. Ex•
o Minsitro da Justiça, Deputado Bernardo
Cabral, investido da autoridade de haver sido
Relator na Assembléia Nacional Constituinte' tem feito afírrriaÇões qu~ de modo algum'
somam com a realidade da Carta, atingem
a verdade das disposições constitucíonais.

Há um ledo engano neste País: muitos acreditam que o fato de o Ministro da Justiça
haver sido o Relator da atual Constituição
o autoriza a -rasgá-la ou a dar a S. Ex~ autoridade para negar os principais momentos vividos pela Assembléia Nacional Constituinte
e que se consubstanciaram em alguns dispositivos que merecem o mais profundo respeito
da Nação.
Chamaria a atenção, por exemplo, Srs. Senadores, para toào o art. 59 da Constituição
Federal, para o art. 6~, para o art. 1~ e para
toda aquela parte dedicada à Administração
Pública. Tudo isto é muito importante. Qs_
constitucionalistas sabem perfeitamente que
esses dispositivos constitucionais são nonnas
maiores. para que seja mantido o equilíbrio
da Nação. Ninguém tem o direito de, tendo
sido Relator dos trabalhos da Assembléia Na·
cional Constituinte, negar os princípios desta
Co!].stituição.
E estarrecedor o fato que se registra, no
momento, com a divulgação de um decreto
presidencial onde há a assinatura do Ministro
Bernardo Cabral. Toda a Nação sabe, e toda
a classe que trabalha neste País, seja na rede
privada, seja em órgão público, todos que_
trabalham neste País se acostumaram a aplau-

dir os_ dispositivos Constitucionais que não
permitem a redução salarial.
E quero dizer, mais uma vez, desta tribuna,
que não iiri-porta o nome, não importa a denominaç{foOo iOSiituto, na verdade, há o Direito; não importa que chamemos de salário o
que se percebe ao mês, não importa que cha·
rnemos de vencimento, nem que chamemos
de proventos, nem que chamemos de subsídio
aquilo que se recebe pelo trabalho. Isso ê
iiTedu-tlVel em toda e qualquer hipótese.
As atuais disponibilidades são um modo
_ de _demitir_ ao_ arrepio da lei, mas com os devidos disfarces autorizados por interpretações
absolutamente anómalas. Não se diga que
o povo brasileiro é tão pacífico assim. Há
de se cobrar do G_overno, mais cedo ou mais
tarde, essã violência que agora se consome.
Além do mais, essas demissões são de grande
irreflexão, não há a menor inteligência na
prática desses atos-atbítrários, pois, se o Govell!o _guer 6btir eqÚilíbrio, se o Governo
pretende funcionar bem, se pretende ter a
administração pública trabalhando normalmente, não há de se desvincular da realidade
sociaL Os demitidos, os exonerados, aqueles
que são postos arbitrariamente em disponibilidade serão_ fatores de desajustes nos grupos sociais aos quais pertencem. O desempregado se desequilibra; posteriormente desequilibra a sua famOia; a famflia, por sua
vez, desequilibra a própria sociedade. Não
há sociedade_sadia com fatru1ias de desempre~
gados, com famx1ias famintas. Nem há sindic~to forte quando se pode demitir i_rresponsavelmente, sem o protesto sindical!
Li nos jornais - e li com muita tristeza
- o fracass6de todas_ã_s-teritativa:S--que visav~m ev~~r_as demissões e que, mais ainda,
tendiam a propiciar o retonio ao trabalho
daqueles que já foram diSPensados. NUm País
cheio de contradições, a maior delas acontece
no Palácio do Planalto, no momento em que
o Presidente da República e seus Ministros
apelam para a rede privada, pedindo que não
demita. Ao mesmo tempo, o Sr. João Santa·
na, Secretário de Administração, é o pre·
goeiro apocalíptico das demissões de servidores públicos.
O SI-. MaUro Benevides- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Com todo o prazer, nobre Senador Mauro
Benevides.
O sr-. -Miiüi'<l )k_nevides -Nobre Senadm
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex~ aborda, na
tribuna, neste instante, uma temática para
a qual convergem as atenções da população
brasileira --:-essa sucessão de atos governamentais demitindo servidores, colocando outros em disponibilidade, enfim, um clima de
inquietação, de muita apreensão entre milha·
res de servidores do Executivo Federal. V.
Ex!' deve ter recebido, como eu recebi também, manifeStação do nosso Estado, de servidor-es do DNOCS, que eXpressaram a todos
nós, Parlamentares, que representamos a região nesta Casa, a preocupação diante do ato
divulgado sábado no Diário Oficial da União,
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coloc.ando em disponibilidade mais de 1. 000
servidores do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas. Hoje, V. Ex• deve
ter visto nos jornais, tanto os do Ceará quanto
os de outros Estados -.at~ mesmo o Correio
Braziliense divulgou a matéria - , um anúncio, digamos assim, uma-manifestação da Associação dos Funcionários do ~anco do Nordeste, primeiro, comprovando a inexistência
de excedentes no qualificado corpo de seMdores dessa instituição financeira e, segundo,
conclamando o Governo a modificar esse seu
entendimento em relação a órgãos que, como
o DNOCS, como o-BNB, como a Sudene,
vêm cumprindo admiravelmente os seus encargos no sentido de incrementar o desenvOlvimento regional. Portanto, V.' Ex• deve continuar clamando, e tem o nosso apoio, para
que tenha realmente um paradeiro essa onda
indiscriminada de demissões no serviço público federal.
·O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado a V. Ex• Fica, no meu discurso,
a sua palavra como minha, o seu· inforine
como meu informe, a sua posição como minha posição.
Estamos assistindo a um quadro dantesco.
Já tenho dito que, nos outros países onde
o Estado se exacerbou, tudo começou assim
-tudo começa exatamente com o apoio popular, com a massa iludida. Ninguém sabe,
na massa, que isso é mera demagogia, que
isso não tem expressão orçamentária; que o
lucro que o Estado tivesse, a despesa que
deixasse de tei em _face .desses _atas arbitrárips, isso em nada equivaleria, não teria nem
tenno de compaiação com nenhwn número
relativo à dívida externa do nosso País, nem
ao menos-com a dívida interna.
O Governo, que se vê impotente para resolver os problemas das dívidas interna e externa, ataca aquilo para o qual o clima popu·
lar.permitiu que se tornasse alvo fácil, e irrefletidamente é aplaudido o ataque a esse alvo.
O funcionalismo público do Brasil, que sempre foi laborioso, tem a imagem prejudicada
pelas distorções que lhe foram impostas.
Foi pela arbitrariedade dos governos que
se deturpou a máquina administrativa. Mas,
qUando o Estado pratica os seus atas, é responsável por eles. A resp,onsabilidade se dá
tanto quanto ao ato licito, como quanto ao
ato ilícito. Estudar o ato ilícito praticado pelo_
próprio Estado é de grande complexidade,
priileipalmente quando desse ilícito, ou suposto ilícito, resulta um quadro social. Não
é tão fácil assim! O Estado, para reduzir sua
máquina, Dasta -não admitir, basta não mais
nomear, não realizar concursos durante de·
tenninado tempo.
_Há muitos concursos que, neste momento,
estão sendo realizados no Brasil. No Ceará,
que é uma terra de desemprego, todo o fim
de semana há concurso. Ainda ontem houve
um concurso do Estado para a área de saúde,
enquanto se queixa de_ que o funcionalismo
é inchado, que a máquina não é "enxuta"
e outras impressões absolutamente vazias e
sem o menor sentido, nem político, nem fifosófico, nem jurídico.
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Estamos no país dos enganos, estamos no
país dos equívocos, onde expressões absolu~
tamente vazias são aproveitadas, inclusive
pela rede de comunicação. Diariamente o
que se vê e se ouve nas televisões e nas emissaras de rádio, o que se lê nos jornais é a
cobrança ao Governo por que não demit_iu
ainda 360 mil pessoas, 360 mil empregados,
que não chegaram por acaso ao serviço públi·
co: ou frzeram concurso ou foram ·aproveitados indevidamente, mas ante a responsabilidade definida de um dos agentes do Estado.
Por que não se apura quem nomeou indevi·
damente? Por que não se cobra a indenização
de quem o fez? Por que não se faz um inqué·
rito que aprofunde toda esta questão? Muito
fácil é demítir, pôr em disponibilidade. Tudo
isso é muito simpático à massa inculta. Mas,
na realidade, tudo isso é brutal e criará um
problema social ainda mais complexo que o
excesso de funcionários. Talvez o excesso de
desempregados seja mais grave do que o ex·
cesso de empregados, Isto é óbvio, isto é ela·
ro!
O ·s-r--:--Hunibirto- LUcena --Permite-me,
V. EX~ um aparte, nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ouço v. Ex', Senador Humberto Lucena,
com todo prazer.
O Sr. Humberto Lucena~ Desejo Cu~ri:
mentar V. Ex•, pelo seu pronunciameitto,
levar· lhe a minha total solidariedade, quando
V. Ex• verbera, dessa tribuna, contra essa
demissão, em massa, de servidores públicos
federais. E, sobretudo, nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, quando se sabe que essa
dispensa está sendo feita sem obedecer a critérios conhecidos e justos. Acredito que nenhum brasileiro, em sã consciência, poderia
opor·se, por exemplo, a que fossem dispensados de um ou mais empregos aqueles que
acumulassem funções públicas inconstitucio·
nalmente, ilegalmente, ou aqueles que se en·
contrassem, realmente, numa ociosidade absolutamente caracterizada. Mas sabe V. Ex•
que nada disso está acontecendo. O que há
realmente é o intuito de penalizar o servidor
púbHco transfonnando·o num verdadeiro bode expiatório da crise que aí está. De tal maneira que, hoje, se algum cidadão brasileiro
se apresentar, em determinada reunião social, e se identificar como funcionário, poderá
ser, inclusive, vaiado, tal a campanha de difa·
mação - a que se refere V. Ex•-dosórgãos
de comunicação social. E isso ocorre no ins!ante em que a nossa economia está em recessão. Então, quem é dispensado do setor pú·
blico não tem oportunidade de trabalho no
setor privado, porque os jornais do sul dão
conta de que, no mês passado, o desemprego
em São Paulo chegou a quase um milhão de
trabalhadores, a julgar pelas notícias di .lga·
das, hoje, na parte económica do O Estado
S. Paulo. Veja V. Ex• que na administraÇ,_ã!J
direta - e V. Ex~ conhece bem o assunto
- o percentual de despesa pública com o
servidor é ínfimo, em relação à Receita da

e

União. Bastaria que se privatizassem algumas
empresas que, durante o autoritarismo mititar.foram transformadas de empresas priva;
das em públicas, por serem insolváveis e não
terem condiÇões de pagar os seus débitos nos
bancos_ofidais,"para Se reduzir grandemente
a máquiria estatal no País. Mas o ·que não
sepodenemsedeveélevaràruadaamargura
milhares e milhares de servidores públicos,
dediCados aos serviços da Pátria, muitos deles
com mais de 15 ou 20 anos de serviço, que,
inclusive, quando não dispensados, são· p-ostos em d~sponibilidade. E aí vai também o
meu apoio ao protesto de V, Ex' contra essa
flagrante viOientaçáo da nonna constitucio·
na! que assegura que, ao servidor público es·
tável, disponibilidade com remuneração inte~
gral. A Constituição, com<_) sabe V. Ex~. e
-~já bem o disse, não admite a redução de salá·
rios e de vencimentos. Portanto, receba V.
Ex' o meu apoio, e espeto que estejamos
aqui, permanentemente mobilizados, para a
defesa desse importante segmento da nossa
sociedade.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO O.brigada a V. Er pelas palavras que pronuncia neste instante, e que enriquecem o pronunciamento que faço durante el:ita reunião
do Senado.
Mas queria chamar a certas reflexões.
Lembro-me, de que, mal começou o Governo
do Senhor Fernando Collor de Mello, uma
_dãS primeiras providências foi tirar dos Ministérios os ónibus que, ao final do expediente,
conduziam os seus servidores para o Qama,
para Taguãtiõga, para as circunvizinhanças
de Brasília, do Plano Piloto para as cidades
satélites e até para esses locais já em outros
Estados da Federação. Achei aquilo uma medida violenta, um tanto quanto absurda, porque negar o transporte a quem trabalha evidentemente não é uma medida democrática.
Depois, fomos obrigados a assistir, a título
de promoção, o Presidente da República ir
de jato para a Itália, e, lá, guiar veículos
de últimos e caríssimos modelos, como pilo·
tar uma Ferrari. E fiquei imaginando que o
custo dessa viagem presidencial, se fosse aplicado em favor do servidor humilde, quantas
viagens daria para que esse cidadão saísse
daqui, depois do expediente, e fosse para o
seu humilde jantar.
O Presidente, com todo o status que a fun·
ção lhe conf~re, tem o direito a esses atos
esportivos, a esses atos, conseqüentemente,
desnecessáiios, dedicados aos esportes e às
massas mais <;lescontraídas. Mas o servidor
e_úhli~, este é abrig-ado a se ver privado do
transporte.
Todos sabem que o transporte, o alimento,
a escala, a saúde, tudo isto é obrigação do
Estado. Mas, no Brasil, foi tamanha a distarç_ão, que, nõ momento em que se subtrai uma
das obrigações do Estado, vem o aplauso.
Quando o Governo pára um pouco e quer
refletir sobre a possibilidade de não rasgar
a Constituição e não demitir, vem a cobrança,
e as cobranças são interessantes, porque elas,
por-exemplo, vêm pela televisão, e aquele
apresentador de televisão, que solenemente
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faz a cobrança, sequer se lembra de que está
falando para rodos os Estados da Federa_ção,
e que está fazendo isso gratuitamente, porque
o Estado nada está recebendo por isso, por·
que aqui no Brasíl, feliz ou infelizmente, para
o bem ou para o mal, correta ou incorreta·
mente, ainda não refleti sobre a matéria, os
canais de televisão nada pagam ao Estado.
Todos eles funcionam gratuitamente e isso
não é mordomia.
Mordomia é exatamente um funciOnário
de um Ministério ir em um ónibus popular
em busca da sua residência, onde deve.rá es·
perar o início do expediente do dia seguinte.
Nesse período, ele irá alimentar-se mal e
irá dormir mal. No dia seguinte, voltará ao
trabalho.lsso é mordomia! Mas não é mordo·
mia, neste País, a utilização de bens do Esta~
do sem que este nada perceba por isso. E
é através disso que se cobram medidas antipo·
pulares, gue se cobra a aplicação de cortes,
a violência da demíssão, o incentivo ao de~
semprego, o desajuste socialpelo de~amparo
das famtlias.
É nesse momento que se louva o empresariado: este mêS-demitiu menos, está cumprindo sua parte; ou este mês demitiu mais, está
cumprindo sua parte. Porque, neste País, onde o capitalismo se está exacerbando, apesar
de toda a luta socialista, raciocinamos pelos
cifrões, tudo no_sso é o dólar, tudo nosso é
o cruzeiro, tudo nossa é a libra esterlina, é
a moeda, é o ouro. Só raciocinamos assim.
Ninguém se lembra de que o analfabetismo
~~m que ser combatido; ninguém se lembra
de qu_e a saúde desse povo é precária. Lembramo-nos dos lucros! E muitos órgãos que
não deveriam dar lucro, parque õ lucro vem
contra o povo, têm verdadeiras louvações,
porque o tiveram, porque tiveram esses lucros.
Rigorosamente, por exemplo, a Caixa Económica não deveríá dar lucro. Ê de sua filosofia propici<;tr a economia popular e, como tal,
não deveria ter lucro. O lucro que tivesse
seria de imediata aplicação em favor da pró·
pria população.
Mas a Caixa Econômica faZ publicidade
de banco comercial, aparece como banco comercial, e exibe cifras tipicamente comer·
ciais, lucros comerciais, e é Caixa Económi·
ca! E não se sabe mais como distinguir uma
caixa económica de um banco comercial, e
muito menos distinguir um banco Oficial de
um banco particular, tal o desvio d<i. função
social que houve neste País.
Há muitos anos, ainda quando era funcionário público do Ministério da Fazenda, fiz
uma representação mostrando que a Caixa
Económica não podia ter lucro, porque o lucro era o _desvio de finalidade, era o desvio
do objetivo para o qual aquele órgão fora
criado. No entanto, isso tudo é absolvido sem
nenhum protesto.
O protesto hoje tem uma vítima privilegiada, que é o funcionalismo público da
UniâO ou, Como queiram, os servidores públi·
cos da Uniâp. Eles ganharam alguns inimigqs
extraordinários: uns, falam uma Iii:tgUagem
direta, aqueles que são mais ignorantes, me·
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isso que está acontecendo no Brasil exatamente agora.
Não houvesse o sofrimento mais direto,
o sOfrimento físico que a fome há de impor,
houvesse apenas o sofrimentO-de caráter meramente psicológico, como está havendo agora em todo funcionalismo do Brasil, e isso
já seria um crime inominável. Não demitisse
mais ninguém e o crime já estaria devidamente consumado pelas noites não dormidas,
pela inquietação do cidadão chefe de famJ1ia,
da mãe de fam11ia, a inquietação de toda uma
fami1ia, de todo um grupo familiar. Não há
queni pague isto depois -de acontecido! Pois
ifexatamente essa guerra, esse assombro, essa guerra psicilógica que está acontecendo
nesse momento no Brasil do modo mais irresponsável.
Pais onde há_ fiimintos, o que não impede
de termos uma seleção disputando uma Copa
do Mundo. Seleção de fome! FiZéSsemos aqui
e encontraríamos os melhores atletas, aqueles que resistiram à fome neSte País, uma
fome secular, tão bem estudada por Josué
de Castro. A Seleção, entretanto, é de atletas
que não represe_qtam b(!m o_ Brasil, porque
este não é um País de atletas, o Brasil é o
País do jeca tatu. O BrasH é o País do mise~
ráv'el do C-ãrllpo, o Brasil é o País do desassistido. O Brasil é o País daquele que se alimen~
ta mal e não estuda nada. O Brasil é o País
de pessoas infelizes e não pode ser representado de outro modo aí fora para um grande e_ngano internacionaL
Mas o pió_p~io _Pi-esidente sai daqui e vai
aresta, qui!rido devia sair do Palácio e ir
ao primeiro templo para rezar ou aprender
com as carpideira<> como se- chora melhor,
porque estamos precisando de muito pranto
nesta hora difícil pela qual passa o Brasil.
Uma hora plenamente difícil. inquestiona~
velmente difícil esta q_ue esrall!os vivendo
agora, exa~am-eiúe- no momento em que falo
aqui da tribuna do Senado.
Por fim 1 Srs: Senadores, quer? ~~piorar
que o Depuiãdo Bernardo Cabral saia da con~
dição de Relator da Assembléia Nacional
Constituinte c vá ao Ministério da Justiça,
como-uma querida pessoa nossa, corno um
prezado amigo de todos nós, dar declarações
que se casariam muito bem se estivéssemos
no Estado Novo e não sob o império desta
Mas a massa é assim mesmo, de princípio,
Constituiç-.Io, fosse a "Polacã.'" que estivesse
ela não ampara os violentados; de princípio,
a viger, estivéssemos diante de-outra legisla-.
ela até ajuda a violentar, mas de_pois pune
os que violentaram e ·cuidará de sarar as feri~ ção e não desta que foi uma grande conquista
dos Srs. Parlamentares Constituites, grande
das dos violentados.
Náo é sempre que a coiSa é igual. Lamenta- conquista dos Partidos e de suas Lideranças.
Os princípios constitucionais estão aí posvelmente, há os exemplos de outros povos,
há os exemplo que podem ser colhidos na tos, exatamente para evitar essas aberrações,
Histõriã. nas páginas da História de cada Na- esses avanços contra o texto da lei.
ção, de cada povo, do que aconteceu sobre
O que não poderíamos esperar era que um
· cada país. Ê possível colher os frutos da hist6~ Colega nosso, e o nosso Relator, fosse assinar
decreto mandando reduzir os vencimentos de
ria e a arte de comparar é uma das grandes
servidores públicos para tornar esses venciartes.
Comparar o Direito, Corri:prar a história, mentos proporcionais ao tempo de serviço,
comparar e comparar·, porque daí nasce a numa graride violéncia constitucional.
O que não queríamos era que um Colega
previsão do futuro. Quem conhece a História
dos povos já _deve estar, neste momento, fa~ nosSo fosse fragorosamente derrotado pelo
zendo suas comparações. E sabemos que náo Supremo Tritiunal Federal, através do julga~
há economia no mundo que possa jostificar . mentõ da constitucionalidade da Medida Pro-

nos burilados, falam a linguagem mais direta,
fruto do próprio desconhecimento; outros,
vêm por caminhos indiretos, falando em eco~
nomia, na estabilidade econômica, como-se
pudesse haver estabilidade económica com
uma massa vivendo graves problemas: o problema da fome, o problema do analfabetismo, do desemprego, o problema da falta de
transporte, o problema das enfermidades
nunca regularmente combatidas, as endemias
e outras coisas tantas que preocupam esta
Nação.
Entretanto, para enganar ao povo, está valendo esta meta: demitir funcionários, pór
em disponibilidade. Isso satisfaz a exigência
dos que não analisam até certo p·onto, mas
um dia esta Naçào vai cobrar dos seus governantes o _que fizeram de indevido e o que,
sendo devido, deixaram de fazer. Haverá esta
cobrança. Será_ uma cobrança que não tardará.
E poderá haver a cobrança dos que agora
cobram. Um diá, este povo terá compreensão
devida para saber se_lecionar os informes que
lhe são dados_.. Porque hoje, pelo milagre da
comunicação, pela comunicação- eletrónica,
pode um informe-espalhar:.se em questão de
segundos, e o povo é levado ao consumo deste informe serri uina análise mais -ptofunda,
sem uma análise mais perfeita.
Mas o processo__ de escolarização, o processo didático sociã.l resultante disso é incontrolável e, logo mais, haverá um juízo sobre
as empresas de_ comunicação, um juízo sobre
cada jornal, um juízo _s-obre _cada eiJlissora
de televisão, um jUí:z:o·sõbre-caOa-arHsta d_e
notoriedade, haverá um julgamento popular.
E haverá o julgamento popular também dos
governantes, e será mais difícil enganar. No
futuro será mais difícil enganar.
Um dia, esse povo vai compreen~er que
muito mais importante do que aplaudir a demissão é solidarizar-se com o ameaçado, é
a solidariedade daquele que amanhã poderá
ser atingido por um ato igual, um ato domesmo gênero ou um ato que se assemelhe profundamente à substância da violência anterior. Hoje é muito fácil aplaudir quem demite, quando o natural seria amparar as vítimas
da violência.
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visória n? 190, quándo o arquiteto dess~ idéia
foi o nosso _Colega, e o Relator da Consti~
tuição, da qual participamos com sugestões.
com emendas e principalmente com as votações.
Esses s~o os, golpes para os quais a democracia devé. estar sempre preparada. A demo~
cracia deve estar sempre preparada exatamente para isSo e a Lei. que sempre é a lei,
ela é tão forte, ela é tão decisiva, ela é tão
firme que ne_m _quem a sugeriu tem o direito
de alterá-l_a. Ai ele quem propuser o Código
Penal_e __ ap1anhã dilinqüir. Será punido de
acordo com as suas idéias e c_om a:s penas
que propós.
A lei é assim e esta era a· paixão dos nossos
grandes juristas, a força da lei como resultado
dos costumes, a força da lei comQ o fim do
resultado da opinião social, de tal sorte qu_e
todos sejam menores do que ela, ninguém
seja maior do que ela.
Esta era a paixão de Rui Barbosa itos momen-tos iniciais do habeascorpus, era a paixão
que retirava de sua humildade o grande jurista C!<;) vis B,evilaqua. era a paixão de Lafaiete,
e, mais modernamente dizendo, a paixão de
Orlando Gomes; que, ao propor um Código
Civil à Nação,_tipha Plena consciência de que
a estrutura que sugeria era o reflexo da pró-.
pria sociedade, ao mesmo te.mpo que era a
força que seria capaz de comedir e de dirigir
essa própria sociedade na sua vida privada.
Srs . .Senadores, vim a esta tribuna chocado
pelos últimos acontecimentos, não esperava
esse decreto que se anuncia pela imprensa,
da redução dos vencimentos de proporcio~
nalidade ~o tempo de serviço, porque este
é o môdo mais torpe de se dividir, é o mçdo
mais torpe de se ferir a lei, é o modo mais
ignorante de se ser jurista, é o modo mais
infeliz de se-falar- em nome da lei.
Desta tribuna lanço o meu protes_to, pedindo, em forma d_e apelo ao Governo Federal,
que, incontinenti, pare essa violéncia, para
não autorizar outras que poSsam ser feitas
de outro mOdo, em outros instantes, na revolta que porventura se possa instalar nesta Na~
ção.
O desequilíbrio não autoriza, evidente~
mente, qualquer raciocínio pela legalidade.
Quando é o Estado que aplica a ilegalidade
em vez de a lei, não se sabe o que esperar
das populações.
Era o que _tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Durante- a discurso do Sr. Cid Sabóia
de Carvalho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concep.a a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SI!- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia-o segufnte discurso,)- Sr: Presidente, Srs.,Senadores, inicialmente, quero con-
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gratular-me com o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho pelo pronunciamento que acaba
de fazer, pois é inaci:-editável, que o relator
da Constituição agora intláprete que a Carta
Magna lhe permite subscrever um decreto
para que os servidores colocados em disppnibilidade recebam propmcionah:nente ao tempo de serviço.
Sr. Presidente, coisas estranhas acontecem

neste País. Vejo estarrecido, em O Estado
de S. Paulo de ,hoje, dados da Fundação
CEAG e da Fiesp que o desemprego aumentou para 11 o/c- em São Paulo e já atinge 947
mil pessoas. Praticamente 1 milhão de brasileiros já estão desempregados em São Paulo.
O Governo declarou, colocando em pânico
o funcionalismo público, que 360 mil seriam
demitidos. Foi extremamente doloroso vermos publicada nos jornais a fotografia da fila
para: a compra do Diário Oficial por parte
dos funcionários públicos, para verificarem
se tinham ou não sido demitidos.
Sr. Presidente, li que um funcionário coocursado da Petrobrâs com 14 anos de serviço,
furicionário exemplar. fora demitido ..
Sr. Presidente, existe uma coisa chamada
estabilidade.. existe uma coisa -chamada concurso público. No entanto, não se leva em
consideração, em absoluto, a legislação, e tomam-se providências extremamente desumanas relaciomidas com esse processo das demissões. Milhares de patrícios nossos, milhares de funcionário!> públicos, suas famílias,
não sabem o que ocorrerá amanhã com o
seu emprego. É uma crueldade o vencimento
proporcional ao tempo de serviço, pois a pessoa já tem a sua vida estabilizada, dentro
de um padrão financeiro, para sustento de
sua família. Se num determinado momento,
retiram-lhe um percentual do seu vencimento, como vai sobreviver, pagar o aluguel, pagar o transporte, comprar alimentos, que.
aliás, estão em alta crescente? Não sei se os
funcionários, .os Ministros do Governo freqüentam uma feira. Quero que- o Presi"dente
da República vá a uma feira; Sua Excelência
que já foi dua"> vezes ao Carrefour deve ir
a uma feira e procurar ver o preço dos gêneros
alimentícios. No entaJJto, a inflação veio de
84% a zero por decreto da nobre Ministra
Zélia Cardoso.
Sr. Presidente, essa matéria de O Estado
de S. Pauio diz que che~S'de famiiia, pessoa:s
de 25 a 40 anos de idade ou mais já estão
sendo atingidas pelo desemprego. A taxa de
des_emprego" ocu!to, que mede a quantidade
de pessoas ocupadas em atividades precárias,
como vendedores ambulantes, cresceu 2,6%
da força de trabalho em abril para 3,2 em
maio. E aqui, segundo a pesquisa, o nível
de emprego caiu 0,7% em relação a abril,
em São Paulo, correspondendo à eliminação
de 52 mil postos de trabalho. A indústria fechou 53 mil vagas em maio. Empresas do
setor de serviço demitiram 15 mil trabalhadores e na construção civil e cm empregos
domésticos, 84 mil pessoas ficaram sem trabalho.
No entanto, dizem, o Plano é o _plano, o
Plano é "imexível''. O que ocorre, Sr. Presi-

dente, quando temos o desemprego em massa, como ocone·neste momento, juntamente
com as demissões do Governo Federal? Diminui a faixa di;d,fasileiéÜs com poder aquisitivo para compras. Nós que precisamos aumentar a faixa dos brasileiros que tenham
condições de poder participar da vida do País,
estamos presenciando o contrário. Aquela
faixa dos chamados bolsões da miséria está
aumentando. No entanto, era para esses que
o Presidente disse que _o_ Plano tinha sido feito.
Sr. Presidente, o que ocorr~? Diminui o
poder de compra, sofre o comércio, sofre a
indústria, mais desemprego, recessão e o problema social grave instalado neste País.
A insensibilidade deste Governo é brutal.
Ont~m, verificamos um fato que é uma veidadeira farsa com relação a essas demissões
gue, na verdade, não necessitavam ser feitas.
Basta lembrar que, segundo os jornais, em
um encontro da CUT, CGT, Governo, patrões e empregados, se fosse selado um acordo ontem, não mais haveria demissões no
serviço público e talvez até fossem revistas
algumas.
Este Governo joga para o platéia; este_ Governo, na realidade, tem que ter a cada diz.
um fato novo a ser divulgado com grande
pompa pela imprensa. Agora mesmo, soube
por um jornalista, nesta Casa, que o Presi~
dente Collor, hoje. fazendo um discurso em
. Xingó, chorou copiosamente. Contam que
foi um discurso patético, afirmando que está
querendo levar o País para a posição correta,
com um plano lúcido, um plano correto e
ciue não lhe ~eixam governar!
·Nunca, nem na époc·à da ditadura; tivemos
tantas medidaS inconstitucionais, nunca se
desrespeitou tanto a população como se desrespeita neste momento. Paradoxalmente, o
Presidente vai tambéq). à Escola Superior de
Guerra e declara, contraditoriamente, que
as leis têm que ser cumpridas. Se o primeiro
a não cumpri-las é o PresiÇente, Sua Excelência vaí qUerer que os outros as cumpram?
Sr. Presidente, dei entrada, hoje, a um requerimento sobre a Radiobrás, porque fiquei
sabendo que foram feitas inúmeras demissões, mas que inúmeras contratações também
foram feitas. É o problema de se abrirem
vagas para noln~a_r_os_amigos. E há _um_ fato
éXtre'martferfte revoltante: eS:fãg"iái'iOs da--Pe::
trobrás, que custaram dinheiro -à empresa,
que têm um contrato p~t um prazo determinado, estão sendo demitidos. Percebem, eles,
Sr. Presidente, cerca de 27 mil cruzeiros. No
entanto, um parente do irmão do Presidente
dã República foi nomeado, recebendo 134
mil cruzeiros.
Dizem que a equipe económica do governo
percebe apenas uma função gratificada de 82
mil cruzeiros. O Estado de S. Paulo publicou,
e eu fiz esta decl~raçâo aqui, e ninguém refutou: 24 assessores da Ministra Zélia foram
contratados pelo Serpro ganhando 200 mil
ciuzeiros. No entanto, 1.800 funcionáriosdo
Serpro foram demitidOs -semana pasSada. b
preciso que a coisa fique bem clara. A popu~
lação brasileira não pode mais ser enganada.
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Tenho um outro jornal, o jornal Copy
Desk,, que diz; "o desemprego marca os 90
dias do Gov.e_rno Collor".
Sr. Presidente, veJo aqui o nobre Senador
Afonso·Sancho, V ice-Líder do Governo nesta Casa. Quando da edição do Plano Cruzado, dizia-se que Sarney tinha alcançado 90%
de popularidade: eu cheguei a comentar que,
naquele momento, ele ganharia a eleição se
disputasse com Jesus Cristo. No entanto, vimos como saiu o Presidente Sarney. Disse
também eu que o Presidente Collor cairia
brutalmente da sua popularidade, pois o per·
centual tão decantado pelos governistas era
um percentual esporádico, temporário. Ontem, o COI-reio Braziliense publicou uma pesquisa que mostra que sessenta e tantos por
cento da população de Brasnia repudiam o
Plano Collor e consideram a Ministra Zélia
a pior Ministra dentro do Ministério do Sr.
Collor de Mello+
O Sr. Afonso Sancho- V. Ex· me permite
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD satisfação, ouço V. EX·

Com a maior

O Sr. Afonso Sancho- O meu nobre amigo e estimado Senador é um promotor um
pouco falho, porque faz muita acusação sem
dar nomes aos bois, e a acusação d~ve ser
acompanhada disto. Falar sohre essa pesquisa do Correio Braziliense, tenho a impressão,
não tem nenhum sentido. Porque um Presidente que dispensa funcionários, um Presidente que combate a inflação, porque_ muitos
desejariam que não fosse combatida, porque
muitos estariam muito satiSfeitos _s_e conti"'
nuassem recebendo 80% da caderneta de
poupança, achando que aquilo era lucro,
quando. na realidade, aquilo nunca foi lucro,
aquilo era uma ilusão. O Presidente está mandando, através dos órgãos arrecadadores,
acochar os sonegadores, _<?S que não gostam
de pagar impOstos; o- Presidente congelou a
poupança; o Presidente mandou medidas
provisórias antipáticas; o Presidente está num
regime de austeridade muito grande. E, se
esse homem tivesse um alto ibope, aqui, em
Brasília, era Jesus Cristo. Não tinha jeito!
Não podia ser o Presidente Fernando Collor
de _carne e osso, oecado_r como todos nó!'..
·EntãO. acho qu~· êSsa Pesquisa nã~ t~m--~~
nhum valor para se aferir se as coisaS no nosso
País vão ou-não bem. Agora, náo entendo,
dentro do meu modo, talvez no meu fraco
entender, se o nobre Senador Jamil Haddad
gostaria que as coisas continuassem como ·vinham até 15 de março: inflação de 80%; hoje,
segundo os cálculos do nosso Senador Leite
Chaves, estaria a450%; quer dizer, ninguém
sabia mais onde é que se andava; uma corrupção desenfreada no Pais, uma falta de autoridade lastimável; ainda hoje saiu a publicação
da lei em que o Presidente mandava anistiar
o cidadão que quis quebrar seu rosto com
uma machadinha. Quer dizer, ninguém entendia o que existia dO dia 15 para trás. Acho
que essas transformações vão trazer muitas
amarguras, muita tristeza: O Senador pensa-
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ria que o Presidente Col\or, jovem, pod_e-se
.O SR.-JAMIL HADDAD - Nobre Senadizer no início da sua carreira política, gostador, V. Ex· sabe que nunca fui de jogar pedri·
ria de demitir alguém? Não! Mas, também,
_!!_has _sem fundamento. Quando jogo, acho
a nossa repartição, o DNOCS, por exemplo,
que estou cumprindo meu direito e meu de·
não podia continuar cónió um navio quebraver, e dou nomes aos bois. Nunca fui de fazer
gelo, os ministérios não poderiam continuar
oposição sem dar nomes aos bois; Sempre
com 8, 10, 15 comandantes de aviões sem
procurei ser claro, quando faço oposição, e
ter aviões. E uma série de irregularidades;
me comprometo a entrega~ a V. Ex• o documuita gente com dois. três empregos, muita
mento; V. EX" verá o nome da pessoa e tam·
gente abusando. V. Ex• é do Estado· do Rio, · bém q_u~_~tagiários que custaram dinheiro
e viu que médicos, que fizeram concurso em
â Nação, trabalhando, aprendendo ...
um Município, foram lá fazer o concurso,
O Sr. Afonso Sancho- Senador, ninguém
e agora não querem mais trabalhar naquele
pode manter um erro. Errar é humano, mas
Município, querem trabalhar em Copacabapersistir no erro é ignorância.
na. Essas irregularidades eram contínuas,
mas os doentes de lá estão necessitando daOSR. JAMIL HAODAD- V. EX" fez umas
queles médicos e o Gõverilo teria que nomear
colocações que me parecem muito propícias
novos médicos, e deixar aqueles que não quipara que eu possa fazer uma análise em cima
seram trabalhar no Município, onde fizeram
das mesmas.
o concurso. porque acham que é longe. Assim
sendo, Senador, vamos terquenos acostumar
Os jorífàis deram que 78% dos cruzados
com muitas dificuldades, muita austeridade,
novos ainda retidos correspondem às Caderpara ver se saímos desse marasmo em que
netas de -Poupança, publicado no O GlObo,
o País se encontrava. Sei que V. Ex• vai ter
de ontem- se V. EX" quiser, trago o jo-rnal
muito material para falar sobre este assunto,
para que V. Ex~ veja - não estou dando
porque vão ocorrer muitas medidas que vào
número aéreo.
desagradar profundamente. Mas, se essas
V. Ex" mesmo, no dia em que ci Presidente
medidas desagradam a poucos brasileiros, é
do Banco Central esteve aqui, perguntou-lhe
preciso saber que somos uma Nação de 140
qual o montante de cruzados novos retidos
milhões de habitantes; não somos uma Nação . _ç_orn, o pl_ª_no Coll_or. E ouvimos que teriam
-de 300-mil habitantes: Entáo, temáS-Que ver
sido _dois trilhões e setecentos bilhões.
o futuro de 140 milhões de habitantes. Dentro
Foi feitq a pergPnta do que estava retido
desse prisma, é que acho que devemos ter
e foi informado que havia retenção, no moum pouco de tolerância, devemos e.~perar,
mento, de um trHhão e ...
pelo menos, 6 meses, para ver se essas coisas
O Sr. Afonso Sancho- Dois trilhões.
se equilibram; e até agora elas têm se equilibrado relativamente. Antes, uma inflação de
O SR:,JAMIL HADDAD- Dois trilhões;
80 e tantos porcento, quase 100; agora, está _emm quatro trilhões e setecentos que tinham
abaixo de 10. Os órgãos que fazem as pesqui·
ficado retidos _e_ hoje _es_tão retidos dois tdsas, que fazem a aferições é que estão dizen·
lhões e duzentos bilhões .que correspondem
do, um mais do que ci outro, mas s.empre
praticamente às aplicações na Caderneta de
uma diferença de um ou 2%. Deforma que
Poupança.
não aprecio muito essa sua oposiÇão, porque
No entanto, V_ Ex· sabe que, hoje, raríssí·
ainda não _tem o fundamento que deveria ter.
mos empresários neste País têm cruzados novos retidos; só quem tem é a classe média,
(Intervenção fora do microfone, inaua classe trabalhadora, com as suas cadernetas
dível)
congeladas por dezoito meses.
Parente do Presidente não, fulano de tal
dos anzóis...
O Sr. Afonso Sancho- V. Ex" aceita uma
_e:_xplicação? Eu, por exemplo, fui um dos que
O SR. JAMlL HAODAD- Tenho O riome,
tinham bastante dinheiro, hoje tenho talvez
não aqui cOmigo, mas tenho o documento
menos da metade, porque paguei o meu Im· posto de Renda. Foi permitido ao empre·
com a nomeação.
sário, ao particular que tinha Imposto de
O Sr. AfOnso Sancho- Às vezes~.esse fula~
Renda a pagar, que o pagasse com os ·cruza~
no de tal dos anzóis não-é nem aderente do
dos novos retidos. Foram permitidas, tam·
Presidente. mas diz que é parente para fazer
_bém, outras aplicações usando os cruzados.
posição.
Então, Senador, tinha que baixar o saldo dos
cruzados retidos~
O SR. JÀMIL HADDAD - ~ sobrinho
do PreSidente da República. Te'nho o nome
O SR. JAMlL HADDAD- V. Ex• reforça
e trarei par~ V. Ex•
a minha tese.
O Sr. Afonso Sancho-:- Então, vamos pas~
O aposentado, que não paga Imposto de
Sflr a dar nomes aos bois, para podermos nos
Renda, teve que entrar numa fila quiloméinformar. V. Ex• dizendo isso, no outro dia,
trica, debaixo de chuva, para retirar algum;
estarei em.condições de fazer as indagações;
minguados cruzados retidos em sua conta.
saber se esse sujeito é parente, se foi nomeaEsse não tinha nem o que pagar Imposto de
Renda. É um pobre coitado, que sofreu, que
do, porque já era funcionário ou' porque haveria necessidade. Jogar pedra assim, sem. prestou serViço à Pátria e que, na hora do
se ter um rumo, é-lâcil demais, Senador.
seu desCanso, na hora de ser recompensado
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pelo que ele fez, recebe, na realidade, um
tratamento desumano por parte do Governo.
Os empresários fizeram acordos com os go·
_vemos estaduais, pagaram antecipadamente
uma série de impostos para liberar os seus
cruzados retidos.
Quando se falava em aumentar os saques
de 50 para 300 mil cruzeiros, tínharitOs a resposta:- Não, isso vai estourar o Plano Collor. Vai acabar com a liquidez.
Ma~ o dinheiro já esd todo tran_sf_onnado.
Quer dizer, os empresários todos estão com
o seu dinheiro transformado. Usaram os cruzados novos ã tripa forra. Essa é a verdade.
O Sr. Afonso Sancho- Senador, deixe-me
dar unta explicação: até setembro, pode-se
usar os cruzados no pagamento de impostos.
;ntão, ninguém pagou imposto antecipado.
E preciso dar a informação correta.
O SR. JAM!L HADDAD- Não, pagou.
Houve acordos entre governos estaduais e
empresários que anteciparam pagamentOs de
impostos.
O Sr.. Afonso Sancho - Lá vem V. Ex~
com outra notícia, e não diz qual foi o governo de Estado e qual foi a empresa.
OSR. JAMIL HADDAD- V. Ex• procure
saber junto aos órgãos ·de ;;egurança e vai
encontrar os nome::;.
O Sr. Afonso Sancho ouvir os nomes.

Eu gostaria de

OSR. JAMILHADDAD- V. Ex• procure
saber junto aos órgãos de segurança e irá
encontrar esse f-<:tto.
O Sr. Afonso Sancho- São fatos que gostaria de ouvir os nomes.
O SR. JAMIL HADDAD- Quero que V.
Ex• me explique, nobre Senador ...
O Sr. Afonso Sancho- Com muita satisfação.
O SR. JAMIL HADDAD- Quero que V.
Ex' me explique um fato. Qual foi o critério
para a demissão? Eram funcionários que tiw
nham dois, três empregos? Eram funcionários relapsos? Inclusive, prevaleceu muito a
vingança e a vindita. Determinado chefe não
gostava de um funcionário, incluía o funcionário na lista.
Isso é desumano!
O Sr. Afonso SanCho-- V. Ex•-aCha (Jue
o Presidente é culpado por isso?
O SR. JAMIL IIADDAD - B'astaria ao
goYemo faúr o seguinte: não contrat3va mais
ninguém, durante um prazo de seis a oito
meses; com as aposentadorias iria ocorrer um
grande enxugamento do funcionalismo e o
processo -iria se equilibrando lento e progres·
sivamente.
Entretanto, isso não passou pela idéia de
alguém que tenha agido desumanamente. Is·
so é uma medida humana! O que mais me
dói é ouvir dizer que é um governo austero,
um governo que cumpre a sua palavra;, ... Um
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governo que mentiu ao Brasil através de um
programa de televisão em cadeia nacional,
programa que só passava em São Paulo, do
Sr. Ferreira Neto, que agora~ candidato ao
Senado - pelo serviço prestado - dizendo
que a população se precatasse, que não podia
votar na candidatura do Sr. Lula, pois '!-5 cadernetas de poupanças seriam confiscadas.
E quem confiscou foi ele!
O Sr. Afonso Sancho- Não houve confisco, Senador.
O SR. JAMIL HADDAD- A h! Não! Não
houve confisco ...

O Sr. Afonso Sancho- Não houve, porque, se houvesse, seria uma contradição o
que V. Ex• estava dizendo. Se todo mundo
já tirou ...

O SR. JAMIL HADDAD- V. Ex• acha
que ele di!:>se corretamente que o dinheiro
de caderneta está preservado?
O Sr. Afonso Sancho- Não, eu não entro
no mérito desse assunto, o mérito que eu
entro ê que não houve confisco.
O SR. JAMIL HADDAD- Se ele diz para
não votar no outro candidato. porque o outro
candidato iria confiscir, mexer ria cci"derneta.
O Sr. Afonso Sancho- O mérito que eu
entro é que não houve confisco, porque se
houvesse confisco, o discurso de V. Ex• seria
contraditório, porque diz que mais da metade
já retirou. Então, é um confiscO gracioso?
O SR. JAMIL HADDAD- Foi um confisco gracioso para quem tem dinheiro, para
empresários.
·
O Sr. Afonso Sancho- Não houve confisco, houve um congelamento.
O SR. JAMIL HADDAD- Então, os cha·
mados pés descalços e os ~escamisados, frutos do grande discurso do Presidente, são os
grandes atingidos.
O Sr. Afonso SanCho - Mas os descamí-· sados e os_ pês descalços não têm pOupança,
Senador.

O SR. JAMIL HADDAD- Estão desempregados, estão lhes propondo- redução do
seu vencimento em disponibilidade. Enfim,
para quem foi feito esse Plano?
O Sr. Afonso Sancho- Senador, descamisados e pés descalços não têm poupança, eles
são os pobres que não têm poupança.
O SR. JAMIL U:ADDAD - No_bre Senador, V. Ex· cumpre seu papel de Vice-Líder
do Governo.
O Si-. Afonso Sancho- Nós estamos cum·
prindo o nosso papel.

O SR. JAMIL HADDAD - Mas é duro.
Eu cumpro meu papel sim, eu também recebi
de 31 milhões de brasileiros: .. Senadm • .:imil,
vai lá e seja oposição". Eu estou cumprindo
o meu papeL
O que eu quero dizer é que há necessidade
de que se leve em consideração uma coisa
chamada ser humano. Não é possível que haw

ja essa insensibilidade, que se pass~ por cima
do sofrimento de milhares _de faim1ías, qUe ·
vivem consternadas, apanhando o Diárjo Oficial com medo de abri-lo para ver se o seu
chefe foi de-mitido ou não. Quer dizer, aqUela
alegria que tem uma pessoa que- faz ·_um concurso, que abre o jornal para ver se foi aprovado em um concurso, agora é o ·contrário:
ela abre com medo de encontrar o seu noin.e!
É o inverso! Tem medo de encOntrar _o seu
nome; porque isso representa o desemprego,
representa fome para sua famnia. Mas á. insensibilidae é total! Porque a inflação tem
que ficar lá embaixo! Que morra mais gente!
Que mais pessoas passem fome! Que haja
uma crise social de grande monta! Que se
aum-eitte o número de pessoas nos bolsões
da miséria! Mas baixamos a inflação! Batem
no peito com ufanismo! Baixaram a inflação,
que já está subindo! V. Ex• sabe, já está subindo... A previsão é de 11%. Esse filme
eu_já ví no Plano Cruzado! Foi lá embaixo
e começou a ascensão. Quando o Presidente
saiu, estávamos à beira da hiperinfla,ção. Esta
é uma realidade! Ninguém pode contestar
que o Plano Cruzado tambêm trouxe a inflação lá embaixo! No entanto, sabemos onde
chegou depois.
Já vi esse filme várias vezes.
O Sr. Afonso Sãni:hO -:-:Eu t3mbéiil. Mas
isso é passado. Não ocorrerá novamente.

Quarta-feira ZO

3229

O Sr. Afonso Sancho - O Governo está
trabalhando.

O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex" sabe
que__ lá no Nordeste, independente da seca
ql!e já é uma cláusula de desemprego sazonal,
o desemprego, se continuar a aumentar, vai
ocorrer o que ocorria e sempre ocorreu -na
épóca das secas: a pilhagem, os saques_ nas
Cidades do interior, podendo chegar: atê à
capital.
O Sr. Afonso Sancho isso não, Senador.

Não vai ocorrer

O SR. JAMIL HADDAD- V. Ex· já Viu
isso- várias vezes lá.
O Sr. Afonso Sancho- Já vi, já-presenciei,
mas não vai ocorrer.
O SR. JAMIL HADDAD - Se aumentar
a fom_e, se aumentar o desemprego, se aumentarem as dificuldades .. ~
·
O Sr. Afonso Sancho- Mas V. Ex'' sabe
que o Governo não está de braços cruzados,
Senador. V. Ex• está olhando por um prisma
diferente! Hoje mesmo V. Ex• falou que ele
vai recomeçar as obras de Xing6. V. Ex" sabe
quantos operários vf}o ser admitidos? Dez mil
operários vão trabalhar lá. Então, o Governo
não está de braço::~ cruzados. O Governo está
atacando as coisas no momento oportuno.

O SR. JAMIL HADDAD .....:._Plano Cruza·
do, Plano Bresser, Plano V~rão, Piano Inverno, Plano Collor, enfim....
'

O SR_._!AMIL H ADO AD --_Já vi pedra
fundamental ser lançada, neste País, 10 ve.-

O Sr. Afonso Sancho -Este últirrio não
tem volta, Senador.

O Sr. Afonso Sancho - Isso não é 'pedra
fundamental não, é a continuação de uma
obra necessária.

O SR. JAMlL HADDAD- Nã~ !~m volta,
não! Infelizmente, tenho medo de que não
haja volta para a população:- Não sei qual
será, quer dizer, estourando o que está estourando aí, não sei o que vai acontecer e-m termos sociais. Tenho muito medo da crise social
que-se está aproximando a olhÓs viStos. Só
não enxerga quem não quer eil:X.ergar: Esta
é a grande verdade! Por acaso, o _aumento
da criminalidade já não é patente? É!l
O Sr. Afonso Sancho --É impUtado ao
Plano Collor?

0 SR. JAMIL HADDAD- Também! Na
hora que alguém perder o emprego e olhar
o seu filho em cima de uma cama precisando
de um remédio, sob o risco de m.or.t~ e não
tiver dinheiro, ele irá assaltci.r, sim! '_E Uma
pessoa que, na hora de ver a famafa passando
fome. passa a assaltar, na defesa da família.
O_Sr. Afonso Sancho- _V.
dramático!

Fx~_eS.~4-_iriUito

O SR. JAMit. HÃDDAD dramático, não!

Eu não_ estou

:é:

um Profeta ciO
·

O Sr. AJonso- Sancho Apocalipse.

OSR.JAMILHADDAD-Se V. Ex~iriter
preta desta maneira, é um direito que V. Ex•
tem. Entretanto_, quero deixar bem claro a
minha preocupação com a crise soCial que
se instalará, e não demorará muito, no País.

zes.

O SR. JAM:IL HADDAD- Sr. Presideri~~·,
acho que me alonguei. demais.
'1~.
O Sr. Afonso Sancho-- S. Ex• está muito
liberal!

O SR. JAMIL HADDAD- A liberalidade
para comigo tem sido igual â que é concedida
aos Líderes do Governo quando fazem uso
d.a palavra. Não me faltam argurrientos. fiCa~ia horas e horas aqui falando, tenho argdmento â farta ..
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a-Oportunidade que me deu de fazer esse pronuncia·
menta, tendo como cc-partícipe do discufso
o nobre Senador Afons.o Sancho, que dividiu
coffiigO o téffipo. EStarei -aquí, 'síni, s"effi:[>l-e
que_achar que devo estar, para fazer as criticas necessárias ao Plano Collor e relàcionadas
com a vida do País.
Estou aqui representando o meu Estado,
onde ouço um constante repúdio a este Go~
v"e!ito--:·o repúdiO vcini desde a eleiçilo: dando
76% de votação.ao Luiz Inácio Lula da Silva
e. 24%- ao Presidente Collor. Então, estou
cumprindo fielmente o papel a que me propús: d~ ser oposição.sim ...
O Sr. Afonso Sancho (Fora do microfone)
-V. Ex~, então, guarde esses 24%, fl!>rque,
quando fizerem pesquisas no seu EStado, e.
esses 24% aparecerem, serão justaniente os
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números que obteve na__ votação . É só _o PT
do Estado.
O SR. JAMIL HADÚAD- Nessas eleições
no RiO-de Janeiro, nobre Senador, quem se
aventurar a dizer que é o candidato do ?.residente Collor terá uma votação tão insignificante que terá a sua carreira encerrada politicamente ...
O Sr. Afonso Sancho o pleito de 3 de outubro.

Vamos aguardar

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador, se com 100 dias já estamos aí, imagine
em Jde outubro. No dia$ de_ outubro, serão
os vivas, os olés. V. Ex' é banqueiro. Os
banqueiros já conseguiram acabar com os
certificados de privatização. Era obrigatório,
o banco era obrigad_o a ficar com os certificados de privatização. Agora, já passou a
ser opcional, e daqui a uns 5 ou 10 dias já
não existirá niais. Mas isso foi feito para os
pés descalços _e descamisados.
O Sr. Afonso Sancho- V:. Ex• sabe_quanto
o certificado de privatização levaria do capital
de um banco?

O SR. JAMIL HADDAD --Mas como V.
Ex~ arranja um argumen~o. V. Ex• está favorável, acabou o certificado de privatização
que o governo considerou imprescindível para o êxito do Plano em termos de privatização
das grandes empresas estatais brasileiras. E
ouvi do Ministro Ozircs um fato'e'Stati'ecedor
-não seí se V. Ex~-_eSta:Va presente na Comissão de Serviços de Infr_a~Es.trutura. S. Ex•
disse que-a priineira empresa a ser privatizada
é a Usim-iri_as_: E ·eu pefguntei a S. Ex': mas
a usiminas nãO dá lucró? E S. E~ l'espoudeu:
nós temos que privatizar antes que passe a
ser deficitária. Que tese é esta? Que teoria
é'esta?Trata~_de uma empresa de alto gabarito. O nobre Senador Matta Machado, aqui
prese·nte, Sabe o que representa· a Usiminas,
uma empresa lucrativa - no entanto, vão
privatizá-Ja·antes que passe a ser deficitária.
O Sr. Afonso Sancho - Mas, Senador, é
porque o Estado não.precisade empresa. Viu
v. E,x·, _por acaso, a reforma administrativa
da União Soviética?
O SR. JAMIL HADDAD- O Estado pre·
cisa resolver o problema da saúde em nosso
País.
Ouví Um alarde, outro dia, de emissão de
não sei quantos milhões de cruzeiros para
resolver, mitigar o sofiím·entó da população,
na área da saúde, no _Rio de Janeiro. Vim.
a saber, depois, pelo pessoal do Conselho.
de MediCina; que aquele dinheiro.que haviam
remetido dava para vinte dias, para compra
de seringas para doiS hospitais da rede, o
Miguel Couto e_ o Souza Aguiar. Resolveram
o problema: mandaram seringas para vinte
.
dias, para dois hospitais.
Entendo que o Ministro_ da Saúde tem
razão q9ando faz a ch'amada dos médicos.
Não estou aqui para defender médico relapso, Colega meu que não quer trabalhar, que
vá embora, vá procurar emprego em outro
lugar.
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S. Ex·• deve fazer não só a _chamada do
médico; S. Ex• tem que fazer a chamada do
material. No serviço que 'muito me honra ter
fundado, no antigo IAPTEC do Rio de Janeiro, o de Traumatologia, que tinha cem leitos,
se se fizer a chamada da atadura de gesso,
ela_estará ausente assim como estarão ausentes a atadura de algodão e o fio de sutura.
No entanto, o médico é o grande culpado.
Morreu mais nm no pronto-socorro. Vai morrer no pronto-socorro, sim, que é onde chegam os doentes cm pior estado. E quando
não há um médico relapso atendendo, quando for um médico capaz, trabalhador, ele
quer atender e não tem o material para isso.
Nada vi, ainda, em termos de plano social
do atual Governo. Nada vi. Nada. Nada de
nada. E vou continuar cobrando.
.Sr. Presidcnte, __ eram estas as palavras que
desejava deixar, hoje, consignãda~ nos Anais
da Casa.

ficaram sem trabalho. O bom ritmo de ativi·
dade n-o coffiéfCio serviu para aliviar a queda
no nível de emprego. Comerciantes- contrataram 50 mil trabalhadores. Os dados mostram que, de forma geral, as demissões atingiram principalmente assalariados sem carteira
assinada. O salário médio em abril ficou em
Cr$ 20A24, apenas 67,9% do Valor recebido
em abril de 1985. De janeiro a abril, segundo
a pesquisa, as perdas S!ilariais estariam em
27,5%, em média, índice variável de acordo
com a data-ba~e de ca.da categoria.
Encolheu também a massa de salários. De
março a abril houve redução de 8,5%. Segundo estimativas do diretor técnico do Dieese,
Sérgio Mendonça, foram retirados da economia em São Paulo deUS$ 150 milhões a US$
200 milhões.

Sr. Presidente, encerro, neste momento,
meu pronunciamento, (M.uito bem!)

A Fiesp detectou um aumento considerado
"assustador" no número de trabalhadores demitidos na indústria paulista em maio. São
dados que indicam que a situ_ação atual é a
mais grave da história, ,SL,tperando inclusive
a recessão de 1981. Para especialistas, se não
forem tomadas medidas urgentes podemos
enfrentar, em breve, a estagflação- recessão combinada com inflação. ConvictO de que
o Governo Collor prepara um nOvo Plano
- brando agora, como preparaçâo. de um
mais contundente depois das eleições de o_utubro - o PT (Partido dos Trabalhadores)
já elaborou o "Plano Congresso I" que será
discutido pela Executiva petista dia 31 e depois encaminhado ap Congresso Nacional. A
proposta do PT, entre outros itens, quer criar
mecanismos que resgatem a credibilidade da
sociedade na caderneta de poupança - que
foi destruída pelo Governo Collor.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JAMIL HADDAD EM SEU
DISCURSO'
DESEMPREGO AUMENTA PARA 11%
E JÁ ATINGE 947 MIL EM SÁO PAULO
Dados da Fundação
Seade e da Fiespe
confirmam tendência da
nidllç3o -de- ativid8êles
O número de desempregados na Grande
Sã:o Paulo subiu para 947 mil em maio, o
que corresponde a 11,6% da população economicamente ativa. Segundo pesquisa divulgada ontem pela Fundação Estadual de Aná·
lise de Dados (Seade), mais_86 _mil pessoas
ficaram desempregadas durante o mês passado. A tendência de aumento do desemprego
continuou em junho, A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) informou que o nível de emprego diminuiu 0,51%
na primeira-sêmima deste mês. A indústria
paulista demitiu 9.966 trabalhadores nesse
período e 117 mil depois do Plano Collor.
A pesquisa da Fundação-Se ade mostra que
os chefes de família - pessoas de 25 a 40
anos de idade ou mais - já estão sendo atingidOs pelO desemprego, A taxa de desemprego oculto, que mede a quantidade de pessoas ocupa:das em atividades precárias, como
vendedores ambulantes, cresceu de 2,6% da
força de trabalho em abril para 3,2% em
maio. Para a diretora de análise da Fundação
Se ade, Annez Andraus, boa parte do desemprego oculto. pode ser atribuída aos chefes
de família que não encontram vagas no mercado de trab~Liho.
A oferta de trabalho também encolheu.
Segundo a pesquisa da Seade, o nível de emprego ca.iu 0,7% em relação a abril, correspondendO -à eliminação de 52 mil postos de
trabalhá. A indústria fechou 53 ·mil vagas em
maio. Empresas do setor de serviços demitiram 15 mil trabalhadores e, na construção
civil e empregos domésticos, 84 mil pessoas

DESEMPREGO MARCA OS 90 DIAS
DO GOVERNO COLLOR

O SR. PRESIDE~TE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, desejo registrar o passamento do Pre·
sidente do PSD do Amazonas, o ex-Deputado Djalma Passos~ antigo Suplente da Senadora Eunice Michiles. Djalma Passos era advogado, oficial da Polícia Militar, escritor e
homem de muito valor.
·
Neste registro expresso o sentimento de
comiseração e de admiração a,o mesmo tempo
de toda uma população que se habituou a
admirar esse rapaz, que começou como soldado raso na corporação militar do Amazonas
e chegou ao posto de coronel, formou-se em
Direito, foi Deputado Federal, Suplente de
Senador, autor de vários livros e, sobretudo,
era um homem de um pensamento amplo
e capaz de abrigar no seu coração generoso
toda a tolerância de-que é capaz um legítimo
caboclo amazonense.
De maneira que, Sr. Presidente, este registro seja feito corria uma Çlrova de saudade
também para com esse que foi nosso Colega
até há bem pouco tempo na Câmara dos De-
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putados e Suplente da Senadora Eunice Mi·
chiles.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-

BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, as mostras de im-

privisação, descontrole e falta de rumos não
têm sido privilégios da gestão da economia
do Governo Collor. A propalada reforma administrativa se emaranha no mesmo género
de confusões jurídicas, desarticulação e auséncia de critériQs~
- Anunciada com alarde, a reforma acenava
com a modernizaça.o da máquina do Estado,
sintonizan-do-a com os anseios de um Brasil
de Primeiro Mundo.
Pressupunha-se a existência de um programa que promovesse verdadeira mudança no
setor público, introduzindo-lhe os conceitos
de racionalidade, produtividade, profissionalismo, uso racional de recursos. Um programa que atacasse o cerne da ineficiência- do
Estado que - sabemo-lo todos - não decorre da falta de recursos, mas da má gerência
dos amplos recursos que retira da sociedade.
Ninguém- Oposição ou Situação- poderia assumir uma posição contrária a uma proposta séria e consistente de recuperação da
eficiência do Estado brasileiro, de resgate da
dignidade do serviço público e do próprio
servidor.
A própria sociedade civil, principal vítima
da fúria normativa do formalismo, das superficialidades e_do arbítrio estatal, exigia mediJm; concretas que pusessem fim a esse estado
de coisas.
O que se vê, porém, é um circo com números de gosto duvidoso. O Governo não tem
idéia do que seja uma reforma administrativa. Confunde-a com reduzir custos e simplificar organograma. Extin&úe órgãos pararessuscitá-los adiante. Sem ter encontrado fórmulas que permitissem a redução de salário
de funcionários colocados em disporiibilidade, vê-se obrigado a revogar o decreto que
adotou esse mecanismo. Expõe -carros--oficiais. Leiloa mansões. Instaura um clima de
terrorismo e ameaça.
Sem saber quantos funcionários tem; desM
tes, quantos têm a estabilidade garantida e
quais são necessários ao bom funcionamento
burocrático, o Governo -anuncia a dispensa
- seja por demissão ou adoção do mecanismo da disponibilidade- de 360 mil servidores. Esperava desfazer-se de 45 mil servidores com duplo emprego, mas descobriu que
não chegava a 12 mil e, muitos deles, com
acumulação constitucionalmente legítima.
Alardeia um programa de desregulamentação, mas só dois meses depois de empossado
reúne um conselho formado apenas por burocratas para estudar o assunto.
O pior, o mais tr, gico de toda essa comédia, reside na falta d diretriz dos donos_do
poder. O Governo realiza cortes indiscr,iminados na sua máquina. Embora apr~goe i:}ue ·
está demitindo funcionários ociosos,_ na hora

do corte sem justa causa, o justo há de pagar
pelo pecador. Técnicos altamente especializados, indispensáveis ao funcionamento de
setores importantes, como laboratórios, íns.titutos de pesquisa e universidades, vão engrossar a multidão de condenados. Gente humilde e pobre, pais de fami1ía, perdem o emprego, ficando jogados à sua própria sorte
num momento particularmente difícil, em
que o País caminha célere para a recessão,
em que o índice de desemprego no setor
privado cresce alarmantemente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente soubemos pela leitura do Diário Oficial
que o Presidente Collor, ao mesmo tempo
em que se vangloria de ter cortado cargos,
cria novos, como se lê no Decreto n~ 99.244,
recentemente publicado.
É de episódio como esse que se nutre a
certeza de que o Governo, ao falar em reforma administrativa, não tem em mente qualquer projeto de modernização do Estado.
Ou, se tem, não sabe como concretizá-lo.
E, considerando o temperamento imperial do
Senhor Presidente, não terá humildade para
.redesenhar o projeto.
Com isso, a sociedade civil, a que mais
se ressente do a,rbítrio da máquina estatal,
mais uma vez terá de pagar a conta.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM
SEU DISCURSO:
DECRETO CRIA EMPREGOS
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a uma campanha intensiva contra as demissões e o fechamento de agências no BNB.
Campanha justa esta da AFBNB)_porque
urna instituição que tem a missão tão nobre
e elevada como o Banco do Nordeste, outorgada inclusive pela Constituição, de administrar o Fundo Constitucional de Financiamento- o FNE, e atuarcomo o agente finan·
ceiro do Governo Federal na Região, não
pode sofrer cortes inexplicáveis e, muito menos, que visam mais a atender uma meta puramente quantitativa.
_.Para desempenhar tão amplas e complexas
funções, levando o crédito e a assistência técnica a 1.500 municípios do Polígono das SeM
cas, o BNB conta ape-nas com 170 agências
e cerca de 6.600 funcionários, os quais há
cinco anos somavam 7.200. Neste momento,
a redução do seu quadro e o fechamento de
unidades operadoras, como quer o Governo,
só redundará em graves prejuízos para à região. Daí, pois, o título da campanha da
AFBNB, Defenda o Nordeste, cujo texto, publicado no Correio Braziliense de hoje, transcrevemos:

"O que o Banco do Nordeste faz não
está entre quatro paredes.
Está no dia-a-dia do nordestino.
Porque, mais que um simples banco,
o BNB é um importante instrumento para o- desenvolvimento do Nordeste, no
apoio, prioritário ao médio e pequeno
produtor.
Mas o Nordeste precisa de um esforço
ainda maior.
Conl apenas 180-agênciM,-oB~ nã~
pode atender satisfatoriamente_ a cerca
de 1.500 municípios que necessitam dos
seus recursos.
A intenção do Governo de reduzir a
rede de agências e a capacidade opera:
cional o BNB, com a demissão de funcionários concursados e treinados, contraria o direito do No.rdeste- ao desenvOlvimento e nega os compromissos do Goyecno assumidos na Região.
O Banco do Nordeste é um patrimôriio
do povo nordestino, garantido pela
Constitúição. _Vamo-s abrir oS Olhos de
quem nâo que ver.
Defenda_ o Banco do Nordeste."

O Governo decidiu criar 186 novos cargos
de confiança na administração direta, de
acordo_com o Decreto n" 99.244 publicado
na edição de quinta-feira do Diário Oficial.
Esse decreto trata da reorganizaç-ão e o funcíonamento da Presidência da República, os
ministérios civis e as secretarias, e representa
uma despesa adicional de quase_ Cr$ 10 milhões mensais para o Governo.
A administração díreta dispuilha-anteriormente, segundo o Diário Oficial, 2.607 cargos
de confiança e, na nova estrutura, passa a
contar com 2. 793 cargos em seis nmíveis salariais diferenciados pelas funções de Direção
e Assessoramento Superior (DAS) e Direção
e Assistência Intermediária (DI).- - Esperamos que o bom senso chegue ao PaO Ministt!rio da Economia, com 716 cargos
lácio do Planalto e, com isso, sejam revi~tos
de confiança, é o campeão do serviço público,
os absurdos critérios que vêm norteimdo' a
seguido do Ministério da Infra-Estrutura,
reforma administrativa em curso.
com 426, e do da Justiça, com 215. A menor
O -Banco do Nordeste, preservado das
provisão de cargos de confiança coube ao Midrásticas medidas contencionistas do Execunistério da Saúde, com 137, A Presidência
tivo Federal, haverá de cOntinuar a sua profí..,
da República conta com 128 cargos de concua trajetória, contribuindo, de forma deciM
fiança e as sete secretarias da Presidência com
siva, como sempre o- fez, para incrementar
3ll.
o desenvolvimento regional.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Atingir, como agora s~fcogita, o seu qU:alifi-Concedo a palavra ao nobre Senador MauM cado corpo de servidores, é providência desM
ro- Benevídes.
--propositada, contra a qual, com o nosso
apoio, se insurge a entidade representativa
O SR. MAURO BEI\EVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi- de seu funciOnalismo.
dente, Srs. Senadores, a·Associação dos Fun·
Ao registrar o posicíonainento assumido,
cionários do Banco do Nordeste {AFBNB) publicame_n,te, _pela AfBNB, confio em que
deu· início, hoje, na televisão e nos jornais, o Presidente Jorge Uns Freire informará,
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precisamt:nte, aos setores governamentais
competentes, de que não existem excedentes
no BNB, nem as suas despesas deixaram de
ser austeras e rigorosas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor
Presidente, Senhores Senadores, como identifica o Pre-sidente da República, nas Diretrizes de Ação" do seu Govàno,_a-prOdutividade rural rem finalidades de máxima relevância, cm face das estrã.té"gias relacionadas
com o desenvolvimento econô.mico e com os
processos que visam à eliminação da pobreza.
Assim, prossegue o documento, recomendando que, para inscrever o País entre os
maiores produtores mundiais de alimentos,
''deve-se contar com uma política comercial
clara e estável, que garanta o aumento da
produção de aliinentos para o mercado do-

méstico ·e excedentes competitivos'' destinados à exportação.
Ao que parece. porém. tais recomendações
não foram corretamente assimiladas ou obedecidas pela equipe ministeriaL Rest::tm invalidado::. os bons propósitos, que não passariam. então, de um elenco de frágeis intenções, ante o conflito do programa governamental com as restrições do programa econômico.
Esses impedimentos, como é notôrio, semeiam vítima<; desde a classe trabalhadora,
despojada de recomposição financeira das
pei:das inflacionárias e da realidade do seu
salário, até alcançarem os produtores rurais,
igualmente atingidos pela irrealidade e balbúrdia dos números e preços oficiai.<;.
Em resumo do relatório há pouco recebido
do Presidente Moacir Sopelsa, que com extremo acerto e invulgar dedicação conduz os
destinos da atuante Associação Catarinense
de Criador_es de Suínos- CCS, essa constatação de preços irreais e confusos emerge nítida c inc_ontestável.
Descreve o dirigente que a suinocultura
nacional Constitui atividade tipicamente fami-
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liar, desenvolvida em cerca de 2 milhões de
propriedades rurais, e ocupando, nos setores
de produção, industrialização e comercialização, aproximadamente 3 milhões de brasi~
!eiras.

É atividade difícil, que nos últimos IO anos
atravessou repetidas, cris_es, à conta mesmo
do histórico desamparo dos programas oficiais de assistência técnica e financeira, levando ao sucateamento da maior parte das instalações suinícófa!'..
Mais grave, no entanto, é o fato de que
o preço de mercado do suíno vivo, nos 3 Estados do Sul -representando 75% da produção total do País - . passou a ser, a partir
do mês de maio último, de 53 cruzeiros por
quilo, abaixo dos .59 cruzeiros e 95 centavos
do custo de produção, calculado pela Embrapa.
Como se pode ver no quadro seguinte, o
preço a nível de produtor sequer mantém algum equilíbrio com o custo dos insumos necessários à alimentaç-J.o dos rebanhos, com
destaque para os aumentos do milho:

--------------------...:--·-·-..o:-.:,;:____ ;. . ______________ :_ ___________
MêS/1990
CUSTrytít" -P-RblJUCÃO
P-RE)XI SUíNO VIVO
OIF~ç·ACr$/lcg
Cr$/kg
___..._.__;.._._.........,_..._
__, .....___ __________,C~kg
______ _____
__.____
..;_~:...---

.....

.JANI!IRO
FEVI!REIRO
MARÇO
AI3RIL
MAIO

1S,.60

_;,_

.:_

12 . .50

26,84

1_8~00

3_,.19

44,,f2
49,21
59,95

30,00
35_,00
53,00

- 14,42
- i4,2f
6,.95

--------------·----.,.t----_;--~--.:.

Da análise desse comparativo é possível
deduzir que, após a decretação do novo plano
económico, o produtor de suínos passou a
s_er o maior financiador dos demais setores
~a a~iyid,!:ide. De fato, em 14 de iUarço, o
preço do quilo de suíno vivo estava fixado
em 33 cruzeiros, para pagamerito a vista. Três
dias depois a cotação baixava para 30 cruzeiros, com pagamento no prazo de 1 mês, comprovando que o criador, com seu sacrifício
único, vem assegurando a liquidez dos setores
industrial e mercadista.
Como está, parece inviável que o suino~
cultor possa contribuir para o .. aumento da
produção de alimentos", já que não conta
com "uma política comercial clara e estável",
prometida pelo Chefe da Nação. Todavia,

8,84

___ ...._ ____ ,____

~---------=·"'-_;__...._

os produtores não negam crédito ao plano
de estabilização econômica, como instrumento de combate à inflação, e desejam, apesar
das diftC-ulãades que enfrentam, continuar
tral5alharldo e aumentar a produção.
Para tanto, a suinocultora nacional depende de que as autoridades da área económica
Considerem alguns pontos básicos do programa de recuperação do setor, relacionados
com as-questões da importação de carne suína
e das margens de_ comercialização.
~Qü'ànto á j>rítrieíra, o produtor mantém-se
confiãnteria cornpetifívidade da Suinocultura
nacional, -em relaÇão aos produtores estrangeii'Os, desde que as importações se processem dÇ: forma leal e justa, observando a diferença cambial de 70% e o subsídio no país

de origem- privilégios que anulam o esforço
interno pelos aumentos da produtividade.
Quer a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, nesse caso. que o GOVeniO
efetive a majoração das alíquotas de importação, de modo a adequara preço do produto
estrangeiro à realidade do mercado brasileiro, e a evitar os favorecimentos citados e o
dese~tímulo da produção interna.
Quan~o à segunda questão, referente às
margens de comercialização, a Asso_ciação
reitera que o setor de produção sustenta margem negativa de participação nas receitas da
atividade, beneficiando, conforme demonstra o quadi"o a seguir, os segmentos industrial
e mercadista~
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Como se vê, enquanto o produtor amarga
a defasagem entre os preços pagos pela suíno
vivo e o respectivo custo da produção, que
oscilou de 3,19 a 14,42 pontos perCentuais

nos primeiros cinco meses do ano, a indústria
e o varejo praticam preços que lhes assegura
margens de ganho situadas entre 22 e 58%,
em 2 de maio último.
Sugere, por isso, a Associação, que a autoridade económica estabeleça um mecãniSmo
equânime de participação na atividade, distribuindo-se as margens entre o produtor, a indústria e o comércio, garantindo, sem majoração dos preços ao consumidor, a justa remuneração do suinocultor.
Ao concluir esta breve intervenção nos trabalhos da Sessão de hoje, desejo consignar
que o pleito da Associação Catariõ.ense de
.Criadores de Suínos, pela fundamentação
que encerra c pelo que envolve de SCll_1elhante
com os propósitos do Governo, há_pouco re~
ferenciados, não deixará de merecer o ime~
dia to e decisivo deferimento da Ministra Zélia Cardoso de Mello, titular da Pasta da Eco~
nomia, Fazenda c Planejamento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de· Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designar-do para a extraordinária de amanhã, às 9 horas a seguinte

ORDEM DO DIA

3
PROJETO DE RESOLUÇÁO
N" 23. DE 1990
(Em rc_gime de urgência, nos termos do
art. 336. c, do Regimento Interno)
Votação. em turno único, do Projeto de
Resolução n'' 23, de 1990 (apresentado pela
ComisSãO de Assuntos Económicos como
cánc!USâo de seu Parecer n" 198. de 1990),
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do TesourO do Estado do
Rio Grande do Sul (LFf-RS). cujos recursos, advindos de tal emissão, serão destinados
ao giro de cento e sete milhões, oitocentos
e sessenta e duas mil, trezentas e setentl:l Le~
tras Fmanceiras daqu"ele Estado.
4

MENSAGEM N· 182, DE !989
(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n" 182, de 1989 (n" 500/89, na
origem), relativ<1 a propo~ta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Piauí,
em caráter excepcional, a emitir, mediante
registro no Banco Central do Brasil, Letra~
Financeiras do Tesouro do Estado do Piauí
(LFT-PI), destinadas a possibilitar a substituição de 1.200.000 Obrigações do Tesouro
da4uele Estado.
(Dependendo da votação do Requerimen·
to n" 160. de 1990. de extinção da urgéncia.)
5

PARECER N"130. DE 1990
PROJETO DE LEI DO SENADO
N·• 23, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c? do Regimento Interno)
Votação, em turno úniCú, do Projeto de
Lei do S_enado n" 23, de 1990, de autoria
do Senador João Menezes, que compatibiliza
os interesses dos trabalhadores com as necessidades das empresas em situação difícil, ten-

do

PARECER FAVORÁVEL. proferido em
Plenário, da Comissão

Votação. em turno único, do Parecer

Justiça e Cidadania, concluindo pela re.sti·
tUiÇiíO ao Poóer Executivo da Mensagem n"
71. de 1987 (n" 97/87, na Origem), encaminhando ao Senado Federal proposta de reas~
sentãffientO- di-ex-ocupante da Reserva Indígena Pimentel Barbo:.a, no Estado do Mato
Grosso, atfiVés de alienação de terras do domínio da União, com área superior a 3.000
hectare~.

6

- de Assuntos Sociais.
2

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'' 50, DE 1990
.
(Em regime- de urgCncia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto ~c
Lei do Senado n" 50, de 1990, de autona
do Senador Odacir Soares, que estabelece
novas disposições penais e processuais penais
para os crimes de .seqüestro e exto~s~o I?e·
diante seqüestro, c dá outras provtdencms,

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N" 55. DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 55, de 1989 (n" 4:968/85,
na Casa de origem), que altera dispositivos
da Lei n'' 6.389, de 9 de dezembro de 1976,
que fixa as referências de salários dos empregados do Grupo-Processamento de Dados,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 30, de
1990, da Comissão
-de COnstituição, Justiça e Cidadania.
7

tendo

PARECER, proferido em Plenário, da Co·
missão
_
_
-de Constituição, justiça e Cidadania, fa~
vorável, com as emendas de n''s 1 a 3, que
apresenta.

n~·

130, de 1990, da Comissão de Constituição,

REQUERIMENTO N" 139. DE 1990
Votação~_em __tumo

único, do Requerimen·
to n" 139, de 1990, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, solicitando nos termos re-
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gimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal. da matéria de autoria do Senador
Jorge. Konder Bornhausen, intitulada "Ree~
\eição não é crime", publicada no jornal Folha de S. Paulo no dia 25 de maio do corrente
ano.
8
PROJETO DE LEI DO DF
N' 24. DE 1990
Votação. em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 24, de- lr.J90, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que autoriza a desafetação de domínio de bem de uso
comum do povo. situado no Seror de Indústria e Abastecimento, Região Administrativa
do Guará- RA X- Distrito Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 180,
de 1990, da Comissão
-....... do Distrito Federal
9
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITU!ÇÁO N·· 3, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de_ Emenda ã_Constituição n" 3, de 1989, de
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 Constituição Federal.
10

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÁO N• 4, DE 1989
Votação. em primeiro turno, da Proposta
de Emenda â Constituição n" 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6"
ao art. Si' do Ato das Disposições ConstitUcionais Tiãnsitórias.
11

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nu 6. de 1989, de
autoria do Senador Ma~cos Mendonça e ou~
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constirucíonal prevendo a criação e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
!2
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÀO N''l, DE 1990
Votação, em primeiro turnO, da Proposta
de Emenda à Constituição nP l, de 1990, de
autoria do Senador Mário Lacerda e outros
Senhores Senadores, que acrescenta.disposi·
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
!3
SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA
CÀMARA N• 42. DE 1989
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ~
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mara n" 42, de 1989 (n" 3.598/89, na CiSa
de origem), que revoga a Lei n" 7.320, de
11 de junho de 1985, que "dispõe sobre a
antecipação de comemoração de feriados, c
dá outras providências", tendo

PARECER, sob n" 183, de 1990, da Comissão

- Diretora, oferecendo a redaçã.o do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão as 18 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ IGNÁC!O FERREIRA
NA SESSÃO DE 11-6-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: estou pedindo
a palavra para registrar, perante o Senado
Federal, o a-;sassinato brutal que ocorreu na
última sexta-feira, ã tarde, no sul da Sabia,
cidade de Itabela, do Prefeito Municpal de
Serra, urrt município da maior expressão, situado na região da Grande Vitória, no Espírito Santo, José Maria Miguel Feu Rosa, do
PTB.
O Prefeito de Seri'a foi v(tíma de um -Crirne
de empreitada, feito por pessoas, presurílivelmente, do próprio Espírito Santo, que o
seguiram até a localidade de !tabela, onde
foi alvejado com armas de diversos calibres.
Foi morto com seis tiros disparados à queimaroupa, sendo um na cabeça e os demais no
peito.
Faço este registro, Sr. Presidente, porque
se tratava, no meu Estado, de uma figura
da maior popularidade, da maior expressão
e de uma família tradicionãl, e que, em repetidas eleições, revelava a sua popularidade,
o imor que o povo tinha por sua pessoa e
que, de uma forma muito brutal, chocante
para o povo do meu Estado, teve sua vida
ceifada aos 51 anos:
"O Prefeito de Serra, José Maria Miguel Feu Rosa, 51 anos, assassinado por
desconhecidos na última sexta-feira,
próximo a sua fazenda em !tabela, sul
da Bahia, deixou viúva Maria da Penha
Vervloet, e os filhos Pedro Eduardo, 23
anos, Rebeca, 22, Leonor, 18, José Maria Miguel Feu Rosa Júnior, 20, Penélope, 16, e Luciene, 24.
· Como estudante ele participou de vá_rios movimentos estudantis e da fundação da Cac;a do EstUdante, da qual foi
presidente em 1958 e 1959. Formou-se
em Direito pela antiga Faculdade de Direito de Vitória, em 1962. Na vida política, seu sonho de infância; José Maria
ingressou em 1962, como suplente devereador na Prefeitura Municipal de Serra,
pelo Partido da União Democrática Na-

cionalista (UDN), ao qual seu pai, Pedro
Feu Rosa. era filiado.
Em 1977, e lese elegeu prefeito da Serra_, pelo PDS, por maioria de votos, cargo que exerceu até 14 de maio de 1981,
quando saiu para concorrer à vice-governadoria do Estado na chapa do médico
Carlito Von Schilgen, que fora derrotado por Gérson Camata. Como prefeito
da Serra, em seu primeiro mandato, José
Maria fundou a Associação Capixaba
dos Municípios, onde formou suas bast:s
para se candidatar a governador do Estado. Sendo preterido posteriormente,
aceitou a candidatura à vice-governadoria._:
Nas eleições municipais de 15 de novembro de 1988, José Maria Feu Rosa
novamente foi eleito prefeito da Serra,
com 42% doS votos, o que, segundo seus
assess-ores, ''p-rovoU m-aiS uma vez ser
ele um candidato popular, carismático,
figUià-ex"t"femamcnte querida pela população". Pros~eguindo, seus assessores informaram que José Maria esteve adoentado nos últimos meses com problemas
cardíacos e diabetes, e chegou a se submeter a uma pequena cirurgia, mas veio
a ser abatido em circunstâncias ainda não
totalritente esclarecidas, numa localidade no sul da Bahia. EsSe fato chocou,
como dísse, profundamente a população
do_ meu Estado e faço este registro ...

O Si. João Calmon - Permite V. Ex- um
aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Concedo o aparte a V. Ex"
O Sr. João Calmou- Nobre Senador José
Ignácio Ferreira, solidarizo-me com V. Ex·
pela homenagem que V. Ex• presta. neste
momento, à memória de José Maria Miguel
'Feu Rosa, que foi uma figUra de singular
relevo na política do nosso Estado. Ele pertenceu a uma famma de brilhante tradição
do Município de Serra e é irmão de um ex-colega nosso, o Deputado Feu Rosa, que hoje
é Desembargador no Espírito Santo. José
Maria Miguel Feu Rosa era um líder popular.
adorado pela comunidade de Serra, que lhe
deu demonstrações realmente excepcionais.
Ele foi vítima de perseguições e conseguiu
se sair brilhantemente, pulverizando todas as
acusações que lhe faziam. Era um autêntico
líder popular, campeão de votos no seu Muni~
cípio. Ao me solidarizar com a sua palavra,
nobre Senador, proclamo aqui, no Senado
Federal, que toda a comunidade política do
EsPírito SantO está mergulhada em profundo,
luto, extremamente pesarosa com a morte
brutal desse eminente político que continuará
a viver no coração e_ na memória de todos
os seus conterrâneos.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Mui_to· Q_b.rigado a V. Ex", Senador Joào Calmoo.
Sr. Presidente, termino não deixando de
repassar estas palavras, não deixando de ex-
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pressar o meu pesar, sobretudo porque fui
colega de infância do Prefeito José Maria Miguel Ft!u Rosa. Ratificando o meu ilustre
aparteante Senador João Calmon, realmente
o Espírito Santo ficou de luto, e o Sr. José
Maria Miguel Feu Rosa era irmão de alguém
que conviveu aqui conosco em outros tempos, hoje Desembargador Antônio José Miguel Feu Rnsa; era de uma fammade políticos
tradicional; na verdade uma figura que era
cativante ao primeiro conta to, extremamente
lhano, cavalht:iro. amigo, muito popular,
conseguindo elevar lt:giões para onde ele quisesse. Era uma figura com um carisma extraordinário que, por todos os títulos, por
todos os seus méritos e atributos pessoais.
pelã sua hi~ttiria-de vida, dt:ixará. muitas saudades no povo do nosso Estado. sobrt!tudo
pela brutalidade do ato que lhe retirou a vida
e que chocou, profundamente. todo o Espírito Santo e mais de perto a-queles que, n<l
região da Grande Vitória, conviveram estreitamente com ele.
Este o registro que desejava fazer desta
tribuna do Senado, porque considero da
maior importância que, em episódios como
este, se assinale, se sublinhe o papel que teve
em vida essa figura extraordinária que foi
o ex-Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ !GNÀCIO FERREIRA
NA SESSÃO DE ll-6-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
-ES. Pela ordem.)- Sr. Presidente, pediu
o eminente Senador Jamil Haddad que V.
Ex• determinasse a colocação, em seu gabi.nete, de um cofre.
Gostaria de pedir a V. Ex" em adendo ao
requerimento que S. Ex• formulou, que determinasse à Segurança do Senado mantives~
se vigilãncia ao gabinete do emincte Senador
Jamil Haddad, a partir da chegada dessas in·
formações, durante 24 horas por dia, seja
dia útil, sábado, domingo ou feriado, de forma que não fique um minuto sequer, de cada
dia, sem vigilância o gabinete do Senador
Jamil ~ _addad ou onde entenda S. Ex• devam
estar t: .,as informações, esses elementos ma~
teriais.
De maneira que este é um apelo que faço
a V. Ex·, porque o nobre Senador Jamil Haddad passará agora a ser- a partir do recebimento dessas informações - o detentor de
elementos materiais destinados, exatamente,
a permitir a ap'uração, a comprovação dessas
denúncias da maior gravidade que S. Ex_~ fez;
S. Ex·' é o detentor privilegiado dessas informações. Ê o protagonista privilegiado de um
episódio de ·apuração de faias por ele responsavelmente denunciados aqui, perante o Senado Federal; e, segundo S. Ex" - tomei
nota e fiquei foffemerite :ImpreSSionado são fato's estarrecedores de que ele tem notí-
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cia e que poderá comprc>vãr, nó inferesSe do

próprio Goverrro, ou -seja, o G<?verno tem
interesse nisso.

A rigor·, Sr. Presidente, as coisas ·não se
dão bem assim. Quem denuncia - V. Ex•
e toda a casa sabe- não é quem vai apurar'

Não teria muita lógica e, nã.turalm_ente, numa
linguagem de futebol: quem bate o córner
Rão é o mesmo que vai cabecear - apenas
trazendo a imagem futebolística, porque estamos vivendo o tempo da Copa. A rigor, quem

denuncia não é quem vai apurar;- mas S. Ex·
é de tal modo responsável e respeitável que
recebeu essa incumbência de ser o privilegiado denunciante e o privilegiado in9uisi.dor. S. Ex~ mesmo vai apurar e a ele cabe
o juízo.
.
_ .
Veja, Sr. Presrdente, ele, o própno denunciante, recebe essa situação privilegiada de
ser o juiz sobre a ocorrência ou não de fatos
da gravidade que denunciou.
De maneira que a responsabi~idade do nobre senador é mui grande. Sinto que, real~
mente sobre seus ombros recai um peso muito gra~de, inclusive uma enorme expectativa
não somente do Senado Federal, como, seguramente, da imprensa, da .socieda~c civil brasileira e do próprio GOverno, que tt;ll). interesse, o maior interesse, é o primeiro interessado. E não se diga que os embaraços que
ocorreram ao longo do percurso até agora
poderiam revelar desinteresse do_ Governo,
porque foram embaraços ~c o~tras naturezas. Que se apurem, por mte1ro, todos os
fatos denunciados, se chegue a conclusões
quaisquer que forem elas, se id_entifiquem os
seus autores, para que eles possam ser exemplarmente punidos.
; -.
Este não haverá de ser o deseJ.O sP desta
Casa, é o desejo da sociedade_ ci~! brasilei~a
e o desejo do Governo. O Go_Vetnq deseJa
isso. b evidente que S. Ex• ,,naturalmente,
precisa ter toda a cober_tu~,a: da -Segurança
da Casa, para que não se-p-õSS:a~ amanhã,
apontar qualquer falha nessa_ área da Segurança, permitindo que se esvata_por qualquer
desvão uma peça importante desses elementos informativos que.éstão sendo repassados
e confiados à guarda do eminente_ Senador
Jamil Haddad.
(*) ATO DO PRESIDENTE
N~

50, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen~
tar, em conformidade com a del~gaçã_o 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" 002.158/90~0, resolve_ aposentar, por

invalidez MESSIAS DE SOUZA COSTA,
Analista Legislativo, Classe ''ESpécial", Paw
drão UI, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art~ 40, inciso I, _da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. ~15, inciso
III, 516, inciso III, 456,488, § 4", do Regula(*) Republicado por haver safdo
no DCN, Seção II, de 18-5-90.

co~m

incorreçOes

men{O Administrativo do Senado FedCral,
bem _como _o art. 11 da Resolução SF n" R7,
de 1989. e art. 1'·' da Lei rt 1.050, com provento!'> integrais, observado o dísposto no art.
37 inciso XI da Constituição Federal.
Senado Fe'deral. 19 de abril de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE
N~ 70, DE 1990
Q_ Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regul~men
tar, de conformidade com a delegaçao de
competência que lhe foi outorgada pelo _Ato
da Comissão Diretora n··· 2, de 4 de abnl de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 003.066/90-8, resolve aposentar, voluntariamente CÂNDIDA MARIA PIRAOrBE GRAEFF. Analista Legislativo, Classe "Especial .. , Padrão III, do Quadro Perm~
nente do Senado Federal, nos termos ~o ~r! I·
go 40, inciso III, ~lín~a c, da Co?StJtUJÇa?
da República Federativa do ~rasd, combinado com os artigos 520 e 488, § 4", do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
bem como o artigo 11, da Resolu~ão ~" 87,
de 1989, com proventos proporcJOnai~ ao
tempo de serviço, à raz~9 9~ 28130 (vmte
e oito trinta vos) do seu vencimento, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da ConstitU:íção FederaL
.
Senado Federal, 11 de maiO de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Regulamento Administrativo, resolve pror·
rogar po-r 30 (trinta) dias, o pr_az? para a
realização dos trabalhos da ~omissao de Inquérito instituída pela Porrana n" 4, de 1990.
Senado Federal, 15 de junho de 1990. Senador Mendes Canal e, Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 2, DE 1990

O Dirctor da Subsecretaria de Assistência
Médica e Sociaf, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 564, V, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e tendo
em vista os fatos constantes dos Processos
n'" 016.2W89-l,Ol6.289189-7 e 002.714190-6,
resolve repreender o servidor WELLINGTON CELSO ARANHA, Analista Legisla-

tivo, Classe 1", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos arts.
555, I c 558, I, do Regulamento Adminis·
trativo do Senado Federal, por falta de cumprimento dos deveres.
Senado Federal, 18 de junho de 1990. Dr. Juarez Abdulmassih, Diretor da SSAMS.
CONSELHO DE SUPERVISÃO
DOPRODASEN
Ata da 108' Reunião

Aos vinte dias do mês de abril de mil novecentos e noventa, às dezesseis horas, na sala
de reuniões da Diretoria Executiva do Prodasen, reúne-~e o Conselho de Supervisão do
Prodasen, sob a Presidência do Ilmo. Sr. Dr(*) ATO DO PRESIDENTE
José Passos Porto. Comparecem à reunião
N~ 72, DE 1990
os Senhores Consellit!iros Dr. VandemberO Presidente do Senado Federal, no uso
gue Sobreira Machado, Dr. António Carlos
da sua competência regimental e regulamenNantes de Oliveira, Dr~ Sara Ramos de Fitar; de conformidade com a delegação de
gueiredo e o Sr. William Sérgio Mendonça
comperêriciã qUe lhCfói"Outorgada pelo _Ato
Dupin, Diretor Executivo do Prodasen. Preda Comíssão Díretora n" 2, de 4 de abnl de
sente, também, a convite do Senhor Presi1973, e tendo em Vista o que consta do Prodente, o Dr. Marcus Vinicius GOulart Goncesso n'' 004.295/90-0, resolve aposentar, vo~
zaga, Consultor do Prodasen. Iniciando a
luntariamente, MANOEL POMPEU FIreunião, o Senhor Presidente coloca em apreLHO, Analista Legislativo, Classe "Espe·
ciação o processo PD-0230!88-0. Trata-se de
cial" Padrão III do Quadro Permanente do
solcitação do servidor António Monteiro dos
Senado Federal, 'nos termos do art. 40, inciso_.
Santos no sentido de ser autorizada, em caráIII, alínea c, da Constituição da Repúblic~
ter excepcional, a prorrogação da licença pa·
Federativa do Brasil, combinado com os art~.
ra tratar de assuntos particulares, sem éinus
520 e 488, § 4", do Regulamento Admin~
para aquele Centro, por mais dois anos, visto
trativo do Senado Federal, bem como o a,rt.
que o mesmo já licenciou-se por um período
11 da Resolução n''87, de 1989, com prov.enigual, nos tennos do art. 68 do Regulamento
to; proporcionais ao tempo de se~iço, à rado Prodasen. O Senhor Presidente designa
zão de 33/35 (trinta e três trinta e cmco avos)
o Conselheiro Vandembergue Sobreira Mado seu vencimento, observado o disposto no ~ chado para emitir parecer sobre a matéria.
art. 37, inciso Xl, da Constituição Federal.
Prosseguindo, coloca-se em apreciaçi!ooproSenado Federal, 11 de maio de 1990. cesso PD-0107/90-5, que se refere à proposta
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
do Senhor Diretor EXecutivo relativa â celebração de convénio entre o Prodasen e Uni~
versidade do Distrito Federal - AEUDF,
PORTARIA N•1J,DE 1990
objetivando proporcionar aos servidores O Primeiro Secretário do Senado Federal,
matriculados nos cur;sos de graduação daqueno uso de suas atribuições regimentais, e tenla universidade - oportunidade de realizar
do em vista o disposto no art. 574, § 6", do
estágio curricular junto_ ao Prodasen. Escla. -rece o_ Senhor Diretor Executivo que os termos do Convênio encaminhado pela AEUDF
(*) Republicado por haver saído com incorreção
no DCN, Seção II, de 12-5-90.
- foram_ adaptados às condições do órgão. O
Selibor Presidente designa a Conselheira Sa(*) Republicado por haver .saído com incorreçóes
raRaÍnos de Figueiredo para emitir J?arecer
no DCN, Seção II, de 12-5-90.
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sobre o assunto. O terceiro item da pauta,
processo PD-0376/89-2, refere-Se à Prestação
de Contas do Prodasen do segundo trimestre
de 1989. O relator, Conselheiro Antonio Carlos Nantes de Oliveira,lê o seu parecer 1 manifestando-se favorável à aprovação das referidas contas, haja vista que as falhas existentes,
citadas no Parecer n" 32/89 do Sr. Auditor

do Senado Federal, já estão sendo revistas
e solucionadas por aquele órgão. Ainda com
a palavra, o conselheiro-relator faz uma res~
salva relativa à "despesa com auxílio funeral
de dependente de servidores inclusive coroa
de flores", dizendo que a concessão deste
benefício deverá ser suspensa pelo Prodasen
até a devida regulamentação por este Colegiada. O parecer é analisado e aprovado por
unanimid~de. Prosseguindo, é apreciado o
processo PD-0570/89-3, quarto item da pauta. Trata-se da Prestação de Contas do Proda·
sen relativa ao terceiro trimestre de 1989.
O Conselheiro-relator, Dr. Antônio ·carlos
·Nantes de _Oliveira, manifesta-se -favorável
à aprovação da matéria em questão, visto
que "nenhuma esp(:cie de irregularidade foi
constatada na apresentação das contas". O
parecer é aprovado por unanimidade, deven·
do ambos os processos relativos às prestações
de contas, apreciadas e aprovadas nesta data,
serem encaminhados à comissão Diretora do

Senado Federal para aprovação final. A seguir, aprecia-se o processo PD-0169/88-9, que
diz respeito a regulamentos do .Prodasen sobre Licitações, Contratos e Alienações de
Bens e Serviços. Este Conselho resolve baixar em diligência a questão, devendo ser encaminhada ao Sr. consultor-geral do Senado
Federal para que o mesmo se manifeste sobre
a proposta do Sr. Diretor Executivo para a
devida regulamentação, assim como sobre o
-parecer apresentado pela Conselheira Sara
Ramos de Figueiredo. O sexto item, processo
PD-0495/89-1, trata de proposta do Sr. Diretor Executivo no sentido de que o Prodasen
possa indenizar a 1MB-Brasil por serviços
prestados durante o exercício de 1989 no que
tange a aluguel de equipamentos, aluguel de
software e manutenção de equipamentos,
bem como a ratificação, por este Conselho,
da inexigibilidade de licitação para renova??o
de novos contratos com aquela empl-esa. O
Conselheiro Antônio Carlos Nantes de Oliveira, no seu parecer, diz que, quanto à primeira questão, o Conselho autorizou a indenízaçãç._ àquela empresa, nos termos do parecer por-de exarado e aprovado pela unanimidade __das_ Senhores Conselheiros na 105• reunião deste Conselho realizada ero 29 de no':embro de 1989 e que, nesta data, o processo
retorna à apreciação deste Colegiada para
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análise da segunda proposta, que ora se consubstancia através do relatório apresentado
pelo Sr. Diretor Executivo, conforme deter·
m.inação do Conselho na sua 103• reunião.
O conselheiro-relator, após tecer algumas
consideraç_ões sobre o pleito, conclui ser favorável à ratificação da inexigibílidade de licita·
ção, recomendando que este Conselho autorize o Prodasen a firmar com a IBM-Brasil
novos contratos e que aquele órgão continue
a diversificar os seus fornecedores "através
de substituições programadas, onde couberem e à medida em que o mercado de informática apresente opções de melhor desempenho e compatíveis com a composição do
parque''. O parecer é analisado e aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião.
E, para constar, eu, Ana Maria Me rio Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão,
lavrei a presente Ata que subscrevo e, após
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Pre·
sidente e demais membros do Conselho. Brast1ia,20deabrilde 1990.- José Passos Porto,
Presidente em exercício - Vandembergue
Sobreira Machado, Conselheiro - Antônio
Carlos Nantes de Oliveira, Conselheiro- Sara Ramos de Figueiredo, Conselheira. - William Sérgio Mendonça Dupin, Diretor Executivo do Prodasen.
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1.1- ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE

1.2. I - Mensagem do Presidente da
República
- N" 140/90 (n"477/90, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei san-

cionado._
1.2.2- Mensagem do Governador do
Distrito Federal
- N" R6/90-DF (n" 59/90-GAG, na Origem), submetendo à deliberação do Sena-

do Federal o Projeto de Lei do DF' n·'
39/90, que dispôe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis
da administração direta, autárquica, fun-

dacional e indireta do Distrito Federal e
dá outras providências.
1.2.3- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do DF n·' 27/90, que
dispõe sobre a alienação de bens imóveis
residenciais de propriedade_ do Distrito
Federal e situados no Distrito Federal e
dá outras providências.
1.2.4 - Relatório
- N'·' 2/90-DF, sobre o veto total ao
Projeto de Lei do Distrito Federal. n"
65/89. que dispõe sobre a utilização de
recursos d'água na área do Distrito FCderal por empresas industriais e agrOiitdus·
triais.
1.2.5- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 71/89,
de autoria do Senador Fernando Henri·
que Cardoso, sobre Lei de Reclamações
sobre Serviços Públicos.

1.2.6 - Requerimento
- N"' )61190, de autoria do Senador
Luiz Viana Neto, solicitando licença para
se ausentar do!! trabalho!-> da Casa no dia
21-6-90, quando esrará presente à Con·
venção Regional do PMDB ·na Bahia.

1.2.7- Discursos do Expediente
Senador ALBERTO HOFFMANN Centenário de nascimento do Dr. Celeste
G06bato.
Senador JAMIL HADDAD- Posição
da CUT nas n~,gociações salariais. Demis·
sões dt: funcionário::. _público~.
Senador MAURICIO CORRÊA Justilicarido rcc.juerimento de criação da
CPI, sobre.rlemissões de funcionários pú·
blicos, que encaminha a Mesa.
Senador HUMBERTO LUCENA Justificando requerimento de informa~
ções à ·Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, que encaminha a Mesa.
1.2.8- -Apreciação de Matérias
-:-::: Redação final Oo Projeto de Decreto
Legislativo n" 9!90, que modifica, no$ ter·
mos do art. 36 do Ato das Disposições
ConStitUcTOnaís Transitórias, o Fundo Especial do Senado Federal, o Fundo do
Cen-úO -GfMico- do Senado Federal e o
Fundo de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal. Aprovada,
f!OS ~ermos do Requerimento o" 162190.
A Camara dos Deputados.
_ _
- RcdaÇâo final do Projeto de Lei do
Senado n" 224/90 -Complementar. que
estabelece condições para a aposentadoria especial dos servidores público)' civis
da União, EstadoS, Municípios e do Distrito Federal, bem como dos trabalhado·
res regidos pela Consolidação das Leis do
Tra_balh_o_-:- CLT. Aprovada. nos termos

do Requerimento n" 163/90. À Câmara
d0s Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n" 21/90, que altera o anexo I da Lei
n · tJ3, de 2 de abril de 1990. Aprovada,
qos termos do Requerimento n" 164/90.
A sanção do Governador do Distrito Federal.
-:- Redação Final do Projeto de Lei do
DF n'·' 23/90, que autoriza a desafetação
de domínio de bem de uso comum do
povo, situado no_SGM/Norre- RA X.
dentro dos limites territoriais do Distrito
Federal. e dá outras providências. Aprovada, nos termos do Requerinrcnto nl"
165_/90. À sanção do Governado~.; dÕ Dís: ~
. trito Federal.
1.2.9-- Requerimentos
-N• 166/';10, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avul~os para que o Projeto de Lei do DF n"
29190 figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte. Aprm:ado.
- N" 167/90, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para que o Projeto de Lei do DF n'' '
30!90 figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte. Aprovado.
- N"' 168!90, de autoria do .Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstlcio e prévia distribuição dC: avulsos para que o Projeto de Lei do DF nn
28190 figure na Ordem do Dia da sessão
seg9i[lte. Aprovado.
- N'' 169/90. de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para que o Projeto de Lei n" 27/90,
figure na Ordem do Dia da sessão seguin·
te. Aprovado.
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO 00 H - FEOEIIAL
PASSOS PORTO
Ottetor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Otretor Administrativo
LUIZ CARlOS OE BASTOS
D1retor lndustrifll
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjunto

1.2.10- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n" 72190. de
autoria do Senador Fernando Henrique
Cardo~o. que estabelece medida para a
proteção do mercado de trabalhlJ da mulher e dá outras providencias.
1.2.ll - Requerimentos
- N". 170190. di.! autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando informaçõ.es sobre as providências relativas à
apreensão da Moto Kawasaki Ninja 1000,
utilizada pelo Presidente da República no
dia 1"-4-90.
-N" 171190. de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, solicitando
autorização do Senado Federal para ausentar-se do País no período compreendido entre os dias 27 de junho a 17 de
julho.
- N" l72/90._áe Urgência Pirã o Ofício
S/32/89, do Sr. Gove-rnador do Estado do
Rio de Janeiro.
- N" 173/lJO, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n" 66/90. que acrescenta
§ 5" ao art. 6', da Lei n" 8.025, de 12
de abril de 1990.
- N•' 174/90, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando_à Sr" Ministra da Economia, Fazendã e Planejamento, informações que menciona.
1.3- ORDEM DO DJA
.
Projeto de Lei do Senado n" 23, de
1990, de autoria do Senador João Menezes, qu·e compatibiliz-a os íntCreSses dos
trabalhadore~ com as necessidades das
empresas em situação difícil. Rejeitado.
Ao Arquivo.
Projeto de Lei do Senado n" 50, de
1990, de autoria do Senador Odacir Soares, que estabelece novas disposições penais e processuais penais para os crimes
de seqüestrO e extorsão mediante seqües·
tro, e dá outra~ providências. Aprovado
com emendas. A Comissão Diretora para
redaçãc final.
Redação final áo-Projeto,"cte Lei do Senado n" 50/90. Aprovada. A Càmara dos
Deputados.
Projeto de Resolução n" 23, de 1990,
que autoriza o Governo do Estãdodo Rio
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Grandt:: do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado_du Rio Grande do Sul (LFT-RS).
cujos recursos. advindes de tal emissão,
serão destinados ao giro de cento e sete
milhões, oitocentos e sessenta e duas mil,
trezentas e setenta Letras Financeiras daquele E!>tado. Aprovado, após usar da palavra o Sr. José Fogaça. À Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n" 23/90. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n" HQ, de l<.J89 (n'-' 500/S<.J,
naorigem), relativa a proposta para que
seja autorizado o Governo do ~stado do
Piauí, em caráter excepcional, a emitir.
mediante ·registro no Banco Central do
Brasil, Letras Financeiras do Te~ouro do
Estado do Piauí (LFT·PI), destinadas a
possibilitar a substituição de 1.200.000
Obrigaçõç:s do Tesouro daquele Estado.
__Extinta a urgência nos tefmos do Requerimento n" 160/90, voltando a mat~ria à sua
tramitação normal.
PareCer n" 130, de 1990, da Comissão
de Constituição, JUstiça e Cidadania, concluindo pela restituição ao Poder Executivo da Mensagem n"71, de 1987 (n" 97/87,
na origem), encaminhando ao Semido Federal proposta de reassentamento de ex·
ocupante da Reserva Indígena Pimentel
Barbosa, no Estado do Mato Grosso.
através de alienação de terras do domínio
da União. com área superior a 3.000 hectares._ Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n" ~. de
1989 {n" 4.96H/85, na Casa de origem).
.que altera dispositivos da Lei n" 6.389,
de 9 çie __çl.ezembro de 1976, que fixa as
referências de salários dos empregados do
Çirupb:Proce::.sam~nto de Dados. Aprovado. A sanção.
- Requerimeitto n" 139, de autoria do Senador Jutahy Magalh3es, solicitando nos
term9s regimentais, a transcrição, nos
An"ais do senado Federal. da matéria de
autoria do Senador Jorge Konder Bornhausen, intitulada "Reeleição não é crime··, publicada no jornal Folha de S. Pau-

lo no dia 25 de maio do corrente ano.
Aprovado.
Projeto de Lei do DF n" 24, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal. que autoriza a desafetação de
domínio de bem de uso comum do povo,
situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Região Administrativa do Guará
RA X --Distrito Federal. Aprovado. À
Comissão Diretora para redação final.
Proposta de Emenda à Constituiçiio n~·
3. de 1989. de autoria do Senador Marco
Maciel e outi"os Se.nhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II. do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à ConstituiçJ.o n"
4. de 1%9, de autoria do Senador Leopoldo Peres_e __outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. 5" dCfAto
das Dispo!>ições_Constitucionais Transitórias. Votação adiada. por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n"
6. de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindo
a competência do Conselho Nacional de
Remuneração Pública. Votação adiada
por falta de quorum.
Propostu de Emenda à Constituição n"
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores,
que acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituiç.ão Federal. Votação adiada
por falta de quorum.
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara n'·' 42, de 1989 (n"
3.598/R9, na Casa de origem), que revoga
a Lei n" 7.320, de 11 de junho de 1985,
que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de feriados e dá outras providên·
cias". Aprovado. À Cãmara dos Deputados.
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
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-Requerimentos

n"~

173, 172, 171 e

161190. lidos no Expediente da presente
sessão. Aprovados.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
Senador LEITE CHAVES - Justificando requerimento de ínformaçOCs à Ministra da Economia, que encaminha a Mesa.
~

Ata da

79~

Senador MARCO MACIEL - Descentralização do Planalsucar.
Senador DIVALDO SURUAGY Atuação do Congresso Nacional na atual
conjuntura.

Senador EDISON LúBÃO- PolítiCa
-nacionafde transportes.
-- ·
Senador NELSON WEDEKIN- Greves no Estado Oe Santa Catarina, especial·

mente na fabrica de papel e celulose RigC~
sa, no Município de Três Barras.
1.4- ENCERRAMENTO
~- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E V1CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
.
4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 20 de junho de 1990

4! Sessão Legislativa Ordinária; da 48! Legislatura
--EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa e Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Alufzio Bezerra- Nabo r Júnior- Carlos De'Carli -Aureo MeUo -Jarbas Passarinho - João Castelo - Alexandre Costa
- Edison Lobão - João Lobo - Chagas
Rodrigues -

Afonso Sancho -

José Agri-

pino - Humberto Lucena- Raimundo Lira
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Man·

sueto de Lavor- Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho - Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Jutahy Maga!hã_~_s Gersõn Camata - Afonso Arinos - Jamil
Haddad- Nelson Cameíro- Mata-Machado - Ronan Tito - Mário Covas - Mauro

Borges - Irapuan Costa Júnior - Pompeu
de Sousa -

Maurício Corrêa - Meira Filho

- Lou"remberg Nunes Rocha- Mendes Canale -

Rachid Saldanha Derzi -

Wilson

Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
-José Richa -Jorge Bornhausen -Nelson
Wedekin -Alberto Hoffmann -José Paulo
Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A lista de presença- acusa o _-comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Soh a proteção de Déus, íniciâmos nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N" 140/90 (n'' 477/90, na origem). de 15
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
C~mara n" 91, de 1989 (n\' 188/87, na Casa

de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que concede anistia às pessoas envolvidas nos fatos que menciona. (Projeto
que se transformou na Lei n'! 8.048, de 15
de junho de 1990.)
MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM N• 86, DE 1990-DF
(N~ 59/90-GAG, na origem)
Brast1ia, 18 de junho de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal;
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para os finS Ptàtinentes, o anexo pro~
jcto de lei que dispõe sobre o reajuste de.
vencimentos e salários dos servidores civiS_
da administração direta, autárquica, fundacional e indireta do Distrito- Federal, e dá
outras providências.
A medida s_e faz necessária tendo em vista
que a Lei n" 8.030, de 12 de abril de 1990,
que institui nova sistemática para reajuste de
preços e salários em geral e dá outras providências, não ínciuiu os servidores do Distrito
Federal nas disposições relativas â política
salarial, embora a Medida Provisória n" 154,
de 15 ae -m.a.-rço de 1990, que deu origem
à mencionada lei, tenha contemplado esses
::>ervidores·. - -··

de 1989, os índices de reajustes, preferindo-se
a aplicação dos índices· fixados nas Leis n',.
7.973 e 7.974, ambas de 22-12~89, que adota~
ram as Medidas Provisórias n'!' 123, de
11-12-89, e 125, de 14-12-89, aplicando-se à
hipótese a atualização de valores até a data
do efetivo pagamento.
Dada a relevância da matéria, fundada no
art. 4'.' da Resolução n" 157/gg, dessa Casa
Legislativa, solicito urgência na apreciação
do projeto.
Na oportunidade, renovo a Vossa .Ex_ce~
lência protestos de alta estima e distinta consideração.- Wanderley Valim da Silva, Governador do Distrito Federal em exercício.
PROJETO DE LEI DO DF
N" 39, DE 1990
OiSpOe sobre o reajuste de \'encimentos
e salários dos servidores civis da adminis~
tração ~ireta, autárquica, rundacional e
indireta do Distrito Federal, e dá outras
providências.

9

Senado Federal decreta:
Art. 1' O Governador do Distrito Federal declarará, através de_ decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos,
salários e d~mais retribuições e vantagens pecuniáriaS do"s servidores civis da administraDe confoimidade_ com o aludido projeto
ção direta, autárquica e fundacional do Distrito federal, observados os parâmetros e as
de lei,' o Governador do Distrito Fo;!deral declarará, após o dia 15 de cada mês, o percencondições fixados pela União Federal, e, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.030,
tual de reajuste mensal para os vencimentos,
de 12 de abril d~ 1990.
salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos _servidores civis da administraParágrafo únjco. Os índices de que trata
ção di reta, autárquica, fundacional e indireta
este artigo inCidirão sobre os proventos de
do Distrito Federal, observados os parâmeaposentadoria e às pensões pagas pelo Distros e as condições fixadas pela União Federal
trito Federal.
e, no que couber as disposições da Lei Fede~
ArL 2" t. vedado ao Distrito Federal
ral n·• 8.030, de 12 de abril de 1990.
conceder aos servidores das empresa<> públiA retr_oação dos efeitos da ~e_i, prevista . ca§ e _de econOIJlia mista_ integrantes de sua
no art:-Y d-o Projeto, se faz imj)enitiva Consi- . administração indireta índices de aumento de
derando não terem Sído fixados, na data base
remuneração superiores aos estabelecidos na
própiia, pela Lei loCal n'1 38, ·de 6 de ~etembro
forma do art. 1''
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Art. 3" Na fixação a que alude o art. 1
desta Lei, serão compensados os aumentos
de remuneração dados, a qualquer título, ex·
cetuados os resultantes de implantação ou

alteração de carreiras e planos de cargoS e
salários.
Art. 4" Ficam revogados os arts. 1" e 2'',
da Lei n" 38, de 6 de setembro de 1989. e
demais disposições em contrário.
Art. 5'·' As despesas decorrentes desta
Lei correrão à coma do orçamento do Distrito Federal.

Art. 6'' Esta Lei entra cm vigor na data
de sua publicação, retroagindo J;eus efeitos
a 11 de dezembro de 1989, atualízando-se
as diferenças de remuneração.

(A

Comissdo do Distrito Federal.)

PARECER
PARECER N• 206 DE 1990
Da ComisSão do-Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do DF no 27, de 1990
(Mensagem no 62, de 1990-DF; Mensagem no 035-GAG, de 17-4-90, na origem),
que "dispõe sobre a alienação de bens
imó ... eis residenciais de propriedade do
Distrito Federal e situados no Distrito Federal e dá outras providências".

Relator: Senador Meira Filho
Origiilário dO Goverrio do DiStrito Federal~ vem a exame desta Casa, nos termos do
artigo 2", da Resolução n" 157, o presente
Projeto de Lei que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo do Distrito Federal
a proceder à alienação dos imóveis residenciais de sua propriedade, neles incluídas as
casas destinadas a Secretários dé~Estado, os
imóveis funcionais, inclusive oS pertencentes
a empresas públicas e socíedades de economia mista.
Não se incluem nessa autorização os imóveis operacionais, assim conceituados os imóveis essenciais ãs atividades dos órgãos e entidades dos complexos administrativos situados em distritos rodoviários, barragens, estaçõeS ecológicas e outros; os ocupados por
Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, salvo sua_ expressa manifestação em contrário; além da residência ofícial
do Governador, as Granjas do I pê, do Torto;
do Riacho Fundo e das Oliveiras.
Os critérios da alienação são idênticos aos
da Leí n1' 8.025, de 12 de abril de 1990, que
autoriza o Governo Federal a alienar seUs
imóveis funcionais.
·
Está previsto que ao legítimo ocupante do
imóvel funcional será dado conhecimento do
preço de mercado, avaliado por órgão ou entidade indicado pela Gavein_ador do Distrito
Federal, podendo adqui[Ho por este valor
caso se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias,
·após tomar ciência oficialmente dessa av-aliação.
O preço do imóvel a ser alienado será o
de mercado, segundo os métodos de avaliação usualmente utilizados pelo órgão ou entidade acima citado.

A condição de ser legítimo ocupante, além
de possuir regular termo de ocupação, estar
quite com as __obrigações é a de ser titular
de cargo efetivo ou_ emprego permanente, estado ou órgão ou entidade da administração
pública do Distrito Federal ou federal.
Está previsto que os recursos- provenientes
da alienação dos imóveiS serão inteiramente
utilizados na recuperação e construção de escolas, hospitais. centros de saúde, habitações
populares, bem como em obras de saneamento básico.
Autorizar as empresas públicas e sociedades de economia mista a proceder a alienação
de suas uniú::Jdes residenciais.
_
Os adquire-ntcS: dos imóveis -poderão utilizar financiamento de entidades integrantes
do Sistema Finãnceiro de Habit::Jção - SFH
e de _outras instituições.
A partir do artigo 14 estabelece as condições para ocupação dos imóveis residenciais,
não destinados à alienação, permanecendo
as disposições do Decreto 6 ..028, de 24 de
junho de 1981, no que não contrarie a esta
proposição.
Finalizando, está prevista que o Governador do Dbtrito Federal regulamentará a lei
no prazo de quarenta e cinco dias contados
da data de sua publicação.
Conclusão
Diante_-~~-

exposto, consíderando justifi~cável o mérito de::;te projeto de lei, considerando ser--C-onstltuclõllãJ," jurídico e de boa
técnica legislativa, somos. no âmbito desta
Comissão, de parecer favorável a sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente- Meira Fi~
lho, Relator- Aureo Mello _- Francisco Rollemberg - Pompeu de Sousa - Carlos De •
Carli ~ Maurício Corrêa - Mauro Borges
- Ronaldo Aragão - João Calmou - Hum~
berto Lucena.

RELATÓRIO
RELATÓRIO N• 2, DE 1990-DF

Da Comissão do DistriÍ~ Federal, sobre
o veto total ao Projeto de Lei do Distrito
Federal no 65, de 1989, que ''dispõe sobre
a utilização de recursos d'água na ârea
do Distrito Federal por empresas indus~
--lfiiiSe agrÕindustriais".
RCI3tor: Senador Pompeu de Sousa
Por- interrnédia da Mensagem n•.>
45!90-GAG, de 28 de maia de 1990, o Governador d(l Distrito Federal coml,JJlÍCQU ao President~ _desta_ Casa, nos termos do § 1u do
art. 10 da Resoluçã~ n" 157/88, haver aposto
veto total ao Projeto de Lei do Distrito Fede~
ral n·' 65, de 1989, que ''dispõe sobre a utilização de cursos.d'água na área do Distrito Federal por empresas industriais e agroindustriais".
·
De acordo com o § 4" do art. 10 da citada
resolução, deve o Senado Fed_eral apreciar
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o veto apo~to pelo Governador do Distrito
Federal, cabendo a esta Comissão a tarefa
de apresentar o respectivo relatório.
O motivo alegado para o veto é o de que
preexh>te a mesma regra preceituada no pro~
jeto,, no parágrafo único do art. 13 da Lei
n''41, de 13 de setembro de 1989, que "dispõe
sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências".
O dispositivo em comento, assim prescreve, in verbis:
.. Art. 13.

omissis

Pilr"ãgrafo -único. ·-0 ponto de lançaa
mento em cursO?- fiidricos de qualquer
efluente originV.ri"Q. de atividade utilizaa
dora de recU,rsüt\ambientais será obrigatoriamente sftua'Úo ao montante de captação de água do mesmo copo d'água
utilizado pelo agente de lançamento··.
Com efeito. entende o Governador do Distrito Federal que a alteração proposta no projeto seria inócua e de_spicienda, dado que não
modifiCaria o conteúdo da regra revogada.
Por outro lado, releva mencionar que consa
ta ainda das razões do veto o esclarecimento
de que, após a apresentação do projeto de
lei em referência, esta Casa logrou aprovação, precedentemente, à prenunciada Lei
Ambiental do Distrito FederaL
É este o nosso relatório, compreendendo
o exame das razões ao veto total à matéria
em apreço.
Sala das Comissões, 1~ de junho de 1990.
- Mauro Benevides, Presidente - Pompeu
de Sousa, Relator - Meira Filho - Aureo
Mello - Francisco Rollemberg - Carlos De'
Carli - Mauro Borges - Mauricio Corrêa
- Ronaldo Aragão - João Calmon- Humberto Lucena.

O SR. PRESÍ!>ENTE (Alexandr~ Costa)
- A presidência recebeu do Gavern<idOr do
Distrito Federal, a Mensagem n" 86, de
1990·DF (n·' 59190, na origem), de 18 do corrente, constante do Expediente lido. encaminhado ao Senado, nos termos do Disposta
no § 1" do art. 16 do Ato das Disposiçóes
Constitucionais Transitórias e da Resolução
n" 157, de 1988, do Senado Federal, Projeto
de Lei do DF que dispõe sobre o reajuste
de vencimentos e salários dos Servidores Civis da Administração Direta, Autárquica,
Fundacional e lndireta do Distrito Federal,
e dá outras providências.
A matéria será despachada â Comissão do
Distrito Federal, onde poderá receber emendas pelo prazo de 5 dia's. Encaminhada ao
Senado nos termos do art. 4'·' da Resolução
rr: 157, de 1988, a proposição terá tramitação
urgente, devendo a Comissão do Distrito Federal emitir seu parecer no praza mâximo
de 25 dias.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Casta)
- Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 71, DE 1990
Lei de Reclamações Sobre Serviços Públicos

O Congresso Nacional, tendo em vbra o
que dispô.e sobre o arr. 37, § 3''. da Constituição federal, decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1" Esta Lei disciplina a forma, o
processo e as medidas administrativa_s cabíveis nos casos de redaihações relativas à pres-

tação de !'!erviços públicos. rios terffiOs do qu_e
dispõe o art. 37, §3", da Constituição federal.
Parágrafo único. As normas definidas
por -esta Lei aplicam-se às entidades prestadoras de serviços públicos vincUlados ao Poder Público federal, inclusive às que o façam
por força de concessão, permissão ou autorização.

CAPÍTULO II
Definições de Termos e Expressões
Art. 2'' Para efeito desta Lei, são considerados:
I - Constituição Federal: o designativo
abreviado da Constituição da República Federativa do Brasil~
II -consumidor ou usuário de serviços pú~
blicos: qualquer pessoa física ou jurídica que
se utilize de serviços públicos nos termos aqui
caracterizados. na condição de destinatário
final;
III- corregedor administrativo: agente do
Poder Público federal. escolhido através de
procedimento especial para, no âmbito de
cada estado ou do Distrito Federal, receber
reclamações individualizadas sobre prestado·
res de serviços públicos; encaminhiit. rredidos
de ,informações a seu respeitO; piO inove r,
com independência, a investigação das reclamações; obter, quando possível, soluções administrativas para os reclamantes; e acionar,
quando apropriado, a prestação jurisdicional;
IV -prestador de sen•iços púbiicos: entidade da administração pública·- centralizada ou descentralizada- ou privada- detentora de concessão, permissão ou autorização - que preste serviÇó"s públicos de responsabilidade do Poder Público federal e alie
num s6 ajuste_ a ativídade de prestador de
serviços e_ o emprego de máquinas, equipamentos, estruturas ou sistemas, para satisfazer uma necessidade_;
V- reclamação: qualquer denúncia, queixa ou protesto, de acordo com _a seguinte
conceituação:
a) denúncia: indicação de ipfringência ou
de inobservância aos princípios êle legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, a
que devem obedecer os órgãos prestadores
de serviços públicos nos termos do que estabelece o art. 37 da Constituição federal;
b) queixa: ato pelo qual o cidadão expressa
sua convicção de ter sido vítjma de inadequado tratamento, de decisão injusta ou- discriminatória por parte de órgãos ou agente!:

públicOS, ali de ação ou omissão que desres, pcite seus direitos de usuârio;
c) protesto: ato pelo qual o cidadão expressa o seu descontentamento com o nível de
qualidade, de quantidade, de pontualidade,
d~ regularidade, ou de preço com que um
determinado serviço público lhe t.! prestado;
VI- serviços públicos: aqueles cuja prestação incumbe aos órgãos da administração
direta, indireta ou fundaciOnal da União, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização. a empresas privadas,
públicas,_de economia mista ou a associações,
especíalmente aqueles dcfiriidos nos artigos
2I, VIII, X, XI. XII, XIII. XIV, XVI. XIX.
XX, XXII. XXlll. XXIV e XXV; 23; e I75
da Constituição Federal.
CAPÍTULO !li
Reclamações sobre Serviços Públicos
SEÇÃO I
~li:S Reclamaçõe~_

Art. 3" Qualquer pessoa é parte legítima
para, diretamente ou por meio de procurador
habilitado, encaminhar reclamação relativa
à prestação de serviços públicos por órgãos
federais d_os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário ou por entidades detentoras de
concessão, permissão ou autorização outorgada pelo Poder Público federal.
§ 1" A reclamação, por escrito, será endereçada ao corregedor administrativo com
jurisdição sobre os prestadores de serviços
federais sediados no Estado, o qual terá o
prazo de dez dias para fazer com que a queixa, denúncia ou protesto chegue à autoridade
competente para adotar as providências corretiVas cabíveis e para prestar informações
em caráter oficial. § 2" A reclamação deverá ser_ formaiiÚtda no prazo de até três meses da ocorrência
do fâto que a fundamenta.
§ 3" A reclamação poderá Ser enCaminhada por intermédio de parlamentar, caso
em que a solução ser-lhe-á comunicada, para
que este a faça chegar ao _reclamante.
§ 4'·' Será reduzida a termo e assinada pelo reclamante a reclamação efetuada oralmenté ao corregedor administrativo.
-SEÇÃO!l
Dos Correge~ores Ã:~~inistrativos
Art. 4" Cada Estado terá um corregedor
adminis-trativo, com jurisdição sobre os prestadores de scrviçQs públicos, nele situados,
nonleado pelo Presidente da República por
prOJ?õsta do Senado Federal.
Art. 5" O corregedor administrativo de
cada Estado será escolhido pelo Senado Federal dentre os indicados em lista tríplice organizada-pela Seção Estadu~l da Ord~rn dos
Advogados do Brasil-, com a participação do
Ministério Público e 'do órgão estadual de
defesa do _consumidor.
§ 1" Poderão ser indicados para o cargo
membros do Ministério Público, advogados
de reputação ilibada com mais de dez anos
d~_ prática forense e servidores públicos federais· que cOnte~ ~ni. m~is de vinte_ e çínco
~nos de serviço e P.Ossuam formação jurídica
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ou em administração. idoneidade e compro~
vada competência.
§ 2~ Não poderá ser indicado para o car·
go aquele que tenha sido destituído de similar
cargo, demitido de cargo público a bem do
serviço público ou que responda a processo
criminal.
§ 3'' Será de quatrO anos o mandato do
corregedor administrativo, facultada a suarecondução pur até dois períodos.
§ 4" O processo de indicação, escolha e
nomeação será des_encadeado no primeiro trimestre de cada legislatura, ressalvado o caso
de vacância, quando o processo terá lugar
dentro d~.-sesse_n,~a dias da abertura da vaga.
§ 5" O corregedor administrativo estará
sujeito às vedações estabelecidas pelo art.
12R, § su. II, da Constituição Federal, especialmente aquela indicada na parte inicial da
alínea '"e".
§ 6" O cargo de corregedor administra·
tivo terá re-muneração equivalente à de AUdi·
tor do Senado Federal.
SEÇÃO lll
Das Atribuições e Prerrogativas
Art. 6" Incluem-se as at.ribuições do cor·
regedor administrativo, entre outras que_a
lei determinar:
I - prot.eger o cidadão contra ações ou
omissões lesivas a seus interesses, .quando.
atribuídas a titular ou responsável por órgão
prestador de serviços públicos;
II- receber e apurar denúncia, queixa ou
protesto de cidadão que se considere prejudi·
cada por ato abusivo da administração ou
vftlma de injustiças ou de erros administra·
ti vos;
- ! l i - investigar reclamações relativas à
prestação dos serviços públicos, orientar a
sua regularização e a compensação ao cida~
dão lesado por erro, falha técnica, impontua·
lidade, abuso, negligência ou omissão do
prestador de serviços;
IV- recomendar correções, ajustamentos
Ou outras providências para o aprimoramento
de serviços públicos;
V- zelar pela celeridade e racionalização
dos procedimentos administrativos de inte·
resse dos usuários;
VI- impor as sanções administrativas
previstas nesta Lei.
Art. 7" No desempenho de suas atribuições, o corregedor administrativo não recebe
ordens de quaisquer autoridades, sendo sua
atuação regulada pelas leis, ressalvado no que
se refere à observância das normas adminis·
trativas conexas à operacionalização do que
dispõem os arts. 26 e_ 28 desta Lei.
§ 1'' Os titulares de órgãos públicos e os
funcionários que lhes são subordinados disM
pensarão ao c()rregedor administrativo o
apoio necessário ao desempenho de suas atribuições, fornecendo com presteza as informações que solicitar.
§ 2~ Nenhllffi- arCiulvo, processo, documento ou informação que tenha conexão com
denúncia, a queixa ou protesto, poderá ser
sonegado às investigações do corregedor ad-
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ministrativo, ressalvados os casos de segu-
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SEÇÃO VIJI
Art. 11. Antes de instaurar sindicância,
Dos Conselhos de Proteção aos Usuários
o corregedor administrativo notificará a autOridade imediatamente superior ao órgão reArt. 18. A fim de facilitar a defesa dos
clamado, da queixa, denúncia ou protesto do
SEÇÃO IV
direitos dos usuários, toda empresa pública
cidadão,_ efetuará os questionamentos que
Da Destituição do
ou de economia mista, autarquia, fundação
julgar necessáiio e dará prazo de trinta dias
Corregedor Administrat~vo
concessionária ou pcrmissionária de serviços
e~ta investigue a pertinência do plei·
para
que
Art. $·1 Será destituído do cargo, por depúblicos que possua mais de 100.000 usuáto, responda ãs questões e informe ·quais proliberação do Senado Federal, mediante prorios, organizará, no prazo de um ano da vividências pretende adotar.
vocação de qualquer cidadão, assegurada
Art. 12. A sindicância será instaurada géncia desta lei, o respectivo Conselho de
oportunidade de defesa, o corregedor admiProteção dos Usuários.
sempre que o corregedor administrativo:
nistrativo que:
§ l" Cada Conselho será composto de se·
- I -não r~ceber, dentço do prazo estabe1- infringir qualquer das proibições estate membros, sendo quatro deles indicados
lecido, a comunicaç·.ão do que o órgão já fez,
belecidas pelo artigo 128, § 51•, li, da Constipelos usuários do~ serviços, um indicadO pelo
ou pretende fazer, para sanar a irregularituição federal:
prestador
de serviços, um indicado pelo Ledad~;
,-II -abusar da:; prerrogativas do cargo;
gislativo do Estado em que se localize o pres. JI- não estiver satisfeito -com a resposta
tador de serviços e um indicado pelo órgão
III -negligenciar o cumprimento de suas
oferecida ao seu questionamento ou com as
arribuições;
estadual de defesa do consumidor ou, na falta
providências adotadas;
IV- sofrer condenaçãO" áiminal em sendeste, pelo Ministério Público Federal.
III- não tiver, dentro de prazo razoável,
tença transitada em julgado.
§ 2~ Os membro~ do Conselho de Proteconfirmação de que a autoridade responsá'vel
Parágrafo único. Comprovada a ocorrência
ção dos Usuários serão escolhidos de acordo
tomou de fato as providências a que se comde qualquer das causas apontadas neste articom a sistemática definida em regulamento
prometeu com viStas aatender o reclamante;
go, será a proposta de destituição encami~
à presente leí, que incluirá, obrigatoriamenIV- suspeitar que o órgão prestador de
nhada ao Presidente da República, que a efe·
te, a definição de critérios objetivos para a
serviços-ou seus ag~I!_tes poderão ex_ercer:
tivará.
-escolha, a indicação de procedimentos própressões· sobre o reclamante.
"--Art. 13. Cabe â autoridade administra- prios para impugnação e a ampla divulgaçáo
SEÇÃO V
do processo de escolha, em tempo hábil para
tiva à qual se subordine o órgão ou agente
Da Forma de Atuaçào
reclamado, uma vez comprovada a irregula- que todos interessados se habilitem.
§ 3" Será de dois anos o mandato de
Art. 9'' A ação do correg_edor adminisridade, determinar providências no sentido
trativo .será iniciada na -esfeia administrativa,
de saná-la, de reparar o dano ao reclamante, membro do Conselho de Proteção dos Usuários, facultadas até dua<> reconduções e vedacom recurso ao Poder JudiciáriO para a res~
de evitar a sua repetição e de punir disciplida a participt1.ção concomitante em mais de
ponsabilização de agentes públicos ou assenarmente os responsáveis.
um destes Conselhos.
melhados envolvidos em irregularidades na ·
§ 4'; -o Çõflselho se reunirá pelo ~enos
prestação de serViços púhlicos- noS ·casos de
-uma vez em ·cada semana, durante onze mefalta de cooperação, obstrução ou evidência
SEÇÃO VI
ses por ano, devendo informar ao corregedor
Dos Relatórios Anuais
de crime.
administrativo, de"ntro de trinta dias da for§ 1" O corregedor admiriistrã.tivo decidiArt. 14. O corregedor administrativo
malização, toda reclamação de usuário que
rá, como preliminar, sobre a oportunidade
apresentará relatório anual de suas atividades
não tenha podido solucionar.
de agir, podendo determinar o arquivamento
ao Senado Federal.
§ s~ Como retribuição pelos encargos no
de qualquer reclamação que considere imper§ 1" O relatório circunstanciará as ativi·
Conselho de Proteção dos Usuários, os memtinente ou irrelevante, disto dando ciência
dades desempenhadas, os ca~os, os implicabros que não faltarem a nenhuma de suas
ao interessado.
dos, os resultados obtidos e as pendências.
reuniões receberão, do prestador de serviços
§ 2" É vedado ao corregedor administra§ -zg é inadmissível, nos relatórios, o uso
públicos junto o qual atuem, uma gratífic3ção
tivo atuar sobre questão que se encorltre sub
de expressões descorteses, de abusos de linmensal de valor equivalente a dez por cento
judice ou contestar os fundamentos de deciguagem e de referências insultuosas a autorida remuneração do respectivo diretor admisão judicial.
dades ou instituições.
nistrativo.
§ 3"_ Quando não for possívefobter ã:"so- § 3? O relatófio será publicado, em seu
§ 6" No caso de conglomerados ou de sis-·
tução para a reclamaçªo dentro de trinta dias,
inteiro teor, no D_iário do Congresso Nacional.
temas de empresas, o Conselho será estrutuao final deste prazo o corregedor adminisradO em cada uma d;:ts subsidiária.;; que seja
trativo notificará o reclamante do andamento
caracterizável como prestadora de serviços
de seu pleito.
SEÇÃOVII
públicos.
Art. 10. A apuração das reclamações seDos Direitos dos Usuário~
§ 7~ O Conselho terá direito a um reprerá executada por meio de que-~tionamento
sentante no Conselho FY-.>cal Oü órgãOs de su- Aft: 15; Coristitüi dii:eito básico uu:.
ou- de sindicância, em -r-ito-!>'il'ffiáriõ-;--a--quit
pervisão da empresa, quando existente.
usUáriOs o de adequada e eficaz prestação
será instruída de laudos técnicos e informada
dos serviços públicos em geral, bem como
por inspeções in loco sempre que o correSEÇÃO IX
O de reclamar quando isso deixar de ocorrer.
gedor administrativo o Jiiij-ar neCessário.
Dos Direitos do Reclamado
Parágrafo único. Como forma de assegurar
§ 1" Desde que definidos procedimentos
Art. 19. É assegurado ao órgão ou agenaos cidadãos a defesa facilitada dos seus direi·
e diretrizes apropriadas para tanto, poderá
te reclamado, através __ de devido proçesso, o
tos, caberá _ao prestador de serviços públicos
o corregedor administrativo delegar a execudireito de resposta.
o ónus da prova sempre que a rectamaçào
ção de sindicância a ó.rgáos públicos federais,
Art. 20. Tal direito será exercido por
seja formulada por pessoa física.
a órgãos estaduais de defesa dos consumimeio de arrazoado que se restringirá ao objeArt. 16. Nenhuma punição será aplicada
dores ou a conselhos de proteção de usuários
to da reclamação e qu.e conterá sinopse cirao reclamante, satvo se comprovada ser a
constituídos nos termos desta lei.
cunstanciadora dos prin_cipais argumentos.
redariiaÇão·__ eÍ'~_ãda de má_-fé ou possuir ela
§ 2~ O corregedor administrativo põcterá
sendo esta extensão não excedente a cinco
caráter intencíO~nãtinente difamatório.
requisitar, sempre que entender conveniente,
vezes o documento formalizado r da reclamaArt. 17.___ É prOibido cobrar do reclamanapoio técnico de órgãos da administração dição.
te qualquer taxa; ~molumento ou contribuireta e indireta dosgoverttnsfederal, estaduais
Parág.rafo único. Se o corregedor adminisção para que este formalize reclamação relae municipais para a 01deqtiada iil:vestigação
trativo entender conveniente para o melhor
tiva à prestação de serviços públicos.
de queixa, denúncia ou protesto.

rança nacional.
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e:-;clarecimcnto dos faros. poderá convocar as
partes c t.'!Spec:ialistas para depor cm audiên~
cia púhlica.

CAPITULO IV
Das Sanções Administrativas

Art. 21. Aplicam-se aos serviços públicos e complementam esta lei as normas definidas pelas Leis de Defesa do ConsumidOr
com relação a:
I - direitOs básicos do consumidor;
II- proteção ao consumidor e reparação
dos danos;

III- responsabilidades do fornecedor de
serviços;
IV- práticas comerciais abusivas;
V- cláusulas contratuais abusivas.
Art. 22. As infrações oU irregularidades
na prestação de serviços públicos, apuradas
por intermédio de sindicáncia, sujeitam o órgão ou agente responsável, além da reparação do dano, às seguint~s sanções administrativas, sem prejuizo das de nature~ penal
definidas em normas específicas:
I-multa;
I I - punição disciplinar;
III- interdição, tot<J,I ou parcial, do estabelecimento;
IV- revogação da concessáÇI ou permissão;
V- intervenção administrativa.
§ 1" A multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração e _a capacidade de
pagamento do infrator, será aplicada pelo
corregedor administrativo através de pro,cedimento administrativo que leve em conta
as normas estabelecidas pelo Ministério da
Fazenda para o seu recolhimento, observada
a seguinte escala:
a) infração tu! posa: de 2 a 10 vezes _o valor
do prejuízo;
b) inflação dolosa: de 10 a 50 vezes o valor
do prejuízo;
c) reincidência: de _5 a 10 vezes o valor
da multa antes aplicada ao infrator.
§ 2~ A punição disciplinar, graduada de
acordo com a gravidade da infração, será aplicada através de procedimento administrati·
vo, nos termos do que disponha a lei e os
regulamentos a que se ache submetido o
agente público, servidor ou empregado.
§ 3~ A interdição implicará a interrupção
do faturamento até que a irreguralidade seja
corrigida e será aplicada quando forem constatados vícios de qualidade e quantidade, periculosidade ou inadequação do serviço, de
tal gravidade que justifiquem a adoçáo da
medida.
§ 4~ A revogação da concessão ou permissão poderá ser aplicada quando o órgão
ou empresa reinCidir na prática Ue infrà.ções
ou irregularidades_ que representem graves
riscos para os usuários e que já tenham motivado sua interdição.
§ s~ A intervenção administrativa será
aplicada sempre que as circunstâncias de fato
desaconselharem as demais formas de sanção
administrativa como modo de resolver a si·
tuação.
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tude de poderes que este enfeixa em suas
mãos, o legislador constitucional teve o cui~
dado de inserir no téxto da Lei Maior a norma
que assegura às pessoas o direito de apre·
sentar reclamações relativas à prestação de
serviços públicos. São cuidados como este
que engrandecem o trabalho .dos constituin·
tes, tantas vezes injustificadamente atacados
por meio de juízos apressados de _árbitros
míopes, que na busca de utopias deixam de
considerar o quanto avançamos no lan.çamen·
to das bases para a construção de u~a socie·
dade mais mOder:Oa, justa e democrática. ·
Com efeito, o adequado disciplinamento
tor.
das relações entre os órgãos do Estado e os
Art. 25. __ A criação_ de obstáculos às in·
cidadãos constitui um dos problemas básicos
vestigações ·ou o _uso _de pressões indevidas
de toda sociedade moderna. O caráter pro·
por agentes o':! prestadores de serviços públiblemáticO de_ tais relações decorre de sua
cos será entendida _como obstrução à Justiça
complexidãde ,_visto que, se pOr um lado cabe
e sujeitará os envolv-idos às penas ~cominadas
·ao :Estado cuidar do interesse geral - misto
pelo artigo 330 do Código Penal. _
de conflitantes íntiresses dos diversificados
CAPÍTULO V
.-grupos que compõem a Nação-, por outro
Disposições Complementares
lhe cabe velar para que os direitos individuais
sejam respeitados em toda sua extensão. IssO,
Art. 26. O Senado Federal, côm base no
como é sabido. tem se constituído, com basque estabelece o artigo 52, -Xln ,·da Consti·
tuição Federal, disporá sobre o ~paio à im- · tante freqüência, em fonte de conflitos entre
tais contrapartes, tendendo _a _solução deste
plantação e operacionaliúção das Corregepara a linha de menor resistêp.~ia, ou ~eja,
darias Administrativas.
' ·- o sacrifício dos interesses dos indivíduos, em
Art. 27. Os créditos necessários à insrageral menos equipados para fazer valer os
Iação e funcionamento das Corregedorias
-seus direitOs.
Administrativas em todos os- Estados da Federação serão incluídos- na· Jei orçamentária
Foi em razão desta situação peculiar que
anual,_em atividade específica do Senado Fe·
as sociedades mais amadurecidas passaram,
dcral, de modo a viabilizar sua plena opera·
desde há vários anos, a desenvolver mecacionalizaçáo a partir do segundo trimestre de
nismos compensatórios de proteção aos cida·
1991.
dãos. O mais notável deles, o ombudsman
Parágrafo único. _Á execução descentrali~_instrumento de defesa dos individuas co·n·
zada de tais créditos or.çamentários obedetra a opressão da~ estruturas burocrá_ticas e·
cerá aos pa-drõ.es e norma$ adotadas pelo Tri·
contra a força impessoal do Governo do sécu·
bunal de_ Contas .da União pará suas unidades
lo XX- tem, com efeito, propiciado signifi·
cativos benefícios aos cidadãos e às institui·
descentralizadas.
Art. 28. Cada corrçgedQr açiminist_raüvo
ções das sociedades que o adotaram, Oriunda
contará com uma estrutura de apoio operada
da Suécia, onde já· conta com mais de 180
por servidores concursado_s, obseryada a pro·
anos, esta instituição foi acolhida por mais
de 60 nações do hemisfério ocidental no deporcionalidade de_ um servidor para cada mi·
!hão de habitantes do Estado respectivo, secorrer dos últimos 40 anos, evidência inequf·
gundo dadOi do- último censo,_ a partir de
voca de sua ímportância e utilidãde. Por ouum quadro inicial de três servidores.
tro lado, a expressiva inédia de reclamações
formalizadas - cerca de 4.000 por ano na
Art. 29. As reclamações coletivas e as
ações orientadas para a defesa de interesses
maioria de tais pa(ses -constitui inquestioindividuais homogêneos li'gados à prestação
nável comprovação da confiança que lhe é
de serviços públicos serão reguladas pelo Có·
depositada pelos cidadãos.
digo de Defesa do Consumidqr.
Uma das razões básicas do aparedmento
Art: 3Q. NOs· túmoS em que dispõe a
e popularização desce tipo de instituição é,
ConstítU.ição federal em seu artigo 37, § 6",
evidentemente, a cresçente participação do
as pessoas jurídicas de direito público e as
Estado como supridor dos bens e serviços
de direito privado prestadoras de serviços pú·
demandados pela socie-dade, o que acaba por
blicos responderão pelos danos que seus
gerar amplo potencial de reclamações llos ciagentes, nessa quali9ade, causa.rem a tercei·
dadãos, acerca dos s~rviças prestados por ór·
ros, assegurado o direito de regresso contra
gãos da administi'-açãõ- pública ....:.... morosida·
os respon-SáVeiS nos ca~os de dolo ou culpa.
de, inadequação, omissões, atrasos, interrup·
Art. 31. Esta_ lei entra em vigor na data
ções etc. - ou por empresas concessionárias
de sua publicação.
·
ou permissionárias de tais serviços. Como asArt. 32. · Revogam-se as disposições em
sinala Celso Barroso Leite:
contrário.
"A medida que o Estado s_e distancia
Justificação
dos indivíduos e sua virtual onipresença
o faz inevitavetffiente difuso e impessoal,
Consciente da expressiva magnitude doEstado brasileiro como prestador de serviços
tornando insatisfatórios os mecanismm
normais de manutenção do equilíbrio enpúblicos, bem como da diversidade e ampli·

§. 6° As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 23. A punição disciplinar será pro·
posta Jilo corregedor administrativo à auto·
ridade competente para formalizar a sua in1p<JSição, a qual, no prazo de dez dias, informará as providências adotadas, sob pena de
crime de responsabilidade.
Art. 24. Quando o corregedor administrativo concluir pela evidência de crime, re·
meterá o feito ao Ministério Púb_Iico com ju·
risdição sobre a matéria, ·a fim de que seja
promovida a responsabilidade penal do infra-
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o "ouvidor-geral", por não corresponder o
título ao papel a ser desempe-nhado (não apenas ouvir, mas agir na correção d<J.s falhas):
e o ombudsman, por não possuir tal vocábulo
. significado próprio e-m nossa lingua.
Ao atribuir a tal agente a condição de instância independente, autônoma e legitimada
pelo Legisjativo tivemos em vista a sua efeti·
vidade. Pareceu-nos que--apenas sob tal conAssim, se permitirmos que a sociedade
dição ele reuniria os requisitos para atuar
prossiga destituída de uma estrutura apropriada para ·o encaminhamento de queixas, de modo_ produtivo,_ criando, inclusive, pro·
denúncias e protestos, ela poderá ser levada, cedimentos que compensem a fragilidade do
em certos momentos, à situação de ser ofen· cidadão ante a quase onipotência do Estado
moderno e seus agentes. Além disso, apoiadida de modo inescapável, pelo Executivo,
pelo Legislativo, pdo Judiciário, ou pela
do nos demais mecanismos legais, semelhan·
ação conjugad!'l destes, sem ter a quem ape- te condiç_ão _Q _capacita para atuar, sistematilar. Tal situaçã_o constitui algo inaceitável nu- camente, na difusão e consolidação do princípiO de que os órgãos públicos devem servir
ma perspectiva democrática, visto que no âmbito desta, o poder do Estado não deve ser aos cidadãos como um dever básico e não
entendido como ilimitado ou absoluto, mas · como uma atividade marginal.
sim como condidoiui.dO-Pelos seus próprios
Quanto à exigência de não militância polítifiriS,--que é a defesa dos interesses da socieco-partidária, j_á_requerída por preceito consdade e dos seus membros.
titucional aos membros do Ministério PúbliFoi com base em tais percepções que pro· co, possui, rieste caso, particular relevância.
curamos articular a estrutura de atendimento
Com efeito, o corregedor administrativo não
às reclamações relativas à prestação de servi- · deve estar subordinado a interesses políticos
ços públicos a que se refere o artigo 37, § nem mesmo àqueles da mais alta política na3~ da CoflsiituíçãO federal. Ademais, adota·
cional, visto ser o seu papel o de defender
os Interesses individuais, exatamente, quanmos como premissa a de que ao inserir tal
do em conflito com os de instituições que,
dispositivo o legislador constitucional estava
muito mais preocupado com a expedita corre- direta ou indiretamente, se acham subordição de inadequações na aç<'io dos órgãos púnadas ao Governo,_permeado este, naturalblicos do que com questões de responsabimente, de injunÇôes partidárias.
Porém a autonomia e a insenç<'io políticolização penal, para: o que já existem outros
partidária constituem apenas dois dos requiprocedimentos. É desse presSuposto que desitos indispensáveis ao adequado exercício do
corre a restrita atenção que conferimos ao
tratamento penal das _irr~gularidades.
cargo. Pelo menos três outras qualidades são
Como elementO básico-de atendimento aos
básicas ao corregedor administrativo: compereclamantes, estamos prOpondo- em
tência, experiência e inte~ridade moral.
Além disso ele deve ser capaz de analisar
ampliação ao sistema de garantias legais a instituição do corregedor administrativo,
os fatos sob a perspectiva das outras pessoas
equivalente em muitos aspectos ao ombuds~
- evitando o fenômeno da incomensuraman (Suécia), ao ouvidor-geral (Portugal),
lidade a que se refere a Thomas Kuhn -,
ao defensor do povo (Espãnha) e ao mediavisto que sua ação deve ser guiada náo por
dor (França). A sua função básica, em nosso
suas convicções e visões de mundo, mas pelo
respeito àquelas dos demais cidadãos. Tais
caso, é a de aprimorar o relacionamento entre
aqueles que prestam serviços em nome do
condicionantes nos levaram a.criar um conPoder Público e os respectivos usuários, asseJUnto de requisitos e restrições para a ~colha
gurando que estes últimos sejam tratados
do corregedor administrativo, indutoras a
que os candidatos reúnam, além de qualicom cortesia, eqüidade e justiça; tenham respeitados os .seus direitos e sejam protegidos
dades morais, formação apropriada e sufi·
de abusos. Compete-lhe, portanto, a defesa
ciente tempo de probação pública.
A nossa interpretação da norma constitudos cidadãos e usuários em geral contra o
cional induziu a__ que atribuíssemos ao correarbítrio de órgãos públicos- cuja ênfase na
gedor -administrã.tivo uma ação de natureza
racionalidade objetiva sufoca,- eom freqüência, o exercfcio, pelos indivíduos, dos seus
eminentemente corretiva. Atuando por meio'
da articulação direta com a autoridade imemais elementares direitos -; a eliminação
de formalidades desnecessárias; e, acessoriadiatamente superior ao serviço objeto da reclafnaçã_o, o seu papel básico é o de tentar
mente, o acionamento do Judiciário para o
umã solução administrativa- rápida, desbue'xercício da função jurisdicional.
rocratizada e isent<~; e custos para o reclaA nossa opção pelo designativo "corre·
mante- para o feito, bem como o de contrigedor a'aministrativo .. mio derivou que qualquer xenofobia inconseqüente, mas sim de
buir, por meio de tal atividade, para o aprireflexão sobre Q_título que melhor expresmoramento da administração pUblica. Nesse
sasse os papéis a serem -desempenhados por
contexto a adoção de medida de maior rigor
deve assumir' caráter excepicional, se justifital agente. Descartamos o "defensor públicando apenas diante da evidência de má-fé
co", por entender tal tlt)JlO cabível a diversas
atribuições públicas (especialmente o Minisou de recusa de cooperação, comportamento
tério Público); o "defensor do povo", por
que, segundo a experiência de outros países,
tende a ocorrer apenas raramente.
associá-lo ao que incumbe aos parlamentares;
tre as partes e o_ todo, entre as unidades
e o conjunto em que a bem dizer se anulam, avulta a necessidade de proteção
dos direitos individuais, dia a dia mais
sujeitos aos riscos dá despropOr~ifo'--entre
a pessoa humana e o organismo soda!,
corporificado no poder público."
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Assim, constitui decorrência natural o nosso entendimento de que o corregedor administrativo deve ter como direitos intrinsecamente associados às suas atribuições, os de
investigar, de inspecíonar, de questionar, de
criticar e _de recomendar mudanças nos procedimentos, sem contudo poder anular ou
modificar decisõ_es dos órgãos prestadores de
serviços. Pareceu-nos mais apropriado definir que para tanto deva ele recorrer ao Judiciário, Via órgão apropriado do Ministério
Público, sempre que sentir necessária tal pro·
vidência. Ademais, o estudo dos resultados
da atuação de tais agentes em outros sistemas, nos convencerem de que na maioria dos
pa(ses que adotaram similar instituição, a ausência do poder ,legal para compelir não tem
afetado a eficiência da atuação, dado que com
o passar do tempo, o~ agentes públicos tendem a se_conscientizar-que a sua existência
protege os órgãos e funCionários de alegações
falsas, tnjustas ou maliciosas.
Quanto à faculdade _de inspecionar, embora consciente de que sua prática pode assumir
um caratér de intromissão se utilizada de modo inapropriado, estamos convencidos de que
as verificações in loco constituem um valioso
recurso do corregedor administrativo e seus
agentes, por propiciar uma segura fo.nte de
Qados e percepções a respeito-de erros, omissões, negligências e faltas graves de funcionários em ·órgão~ estat~ís -c-omo penitenciárias, cadeias, hospitais, manicómios, estabelecimentos educacionais, laboratórios, abatedouras e tantos outros.
No que se refere ao acionamento da instituição, apenas duas exigências_ formais se nos
afiguraram como indíspensáveis: que se trate
de reclamante individuallzado e que a reclamação seja formalizada por escrito. O pressuposto aqui é de que toda aÇão deve ter um
interessado, alguém capaz de lhe dar maior
substância pelo questionamento das evidências apresentadas pela defesa, bem como de
que se deve evitar que servidores dedicados
tenham sua dignidade atingil.ia por denúncias
anôninias de caráter maledicente. Além disso, consideramos desnecessário ingressar no
campo das reclamações coletívas ou das ações
orientadas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, dado que tais matérias
se acham apropriadas e extensivamente tratadas nos projetas de Código do Consumidor
em tramitação no Congresso Nacional.
Por outro lado, o interesse de facilitar a
apresentação das reclamações pelos cidadãos
que se considerem prejudicados em sua relação com os prestadores de_serviços, nos conduziu a prever absoluta isenção de custos para
sua efetivação, a reversão do ânus da prova,
transferindo-o par<~ <l parte mais forte - inclusive para evitar a prática de manobras evasivas e dilatatórias tendentes a conduzir o
redamante à exaustão - bem como assegurando-lhe impunibilidade, exceto em casos
de comprovada má-fe.
Tivemos; entretanto. o cuidado de não incorrer em exageros, cuja conseqüência viria
em detrimento do próprio usuário, como seria o caso de prever severas punições para
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simples e compreensíveis erros de implementação. Como tem sido comprovado na prática
da adminiStração p"ública uma tal atitude tende a conduzir ao imobilismo, pois "quem não
faz, não erra··. É preciso que se tenha a consciência de que a condição de agente público
não transforma ninguém em ser infalível, de·
vendo, portanto, ser admitida uma margem
de falibilidade ,na ação dos prestadores de
serviços, desde que exfStã. da parte de iais
órgãos a disposição de corrigir as· falhas apu.'radas. Essa tolerânCia para com pequeiÚ)S-erros é o preço a ser pago por litna maior fluidez
e descentralização na prestação de serviços,
visto que a perfeição tende a acarretar custos
demasiadamente elevados.
Além disso é preciso considerar que os
agentes públicos não atendem a uma clientela
uniforme, sendo freqüente que eles se defrontem com interesses cm conflito de vários
segmentos da sociedade - conflitos tanto
mais freqüentes e intensos quanto mais pluralista e politizada seja a sociedade. Portanto,
não se deve pretender que a ação do corregedor assuma caráter policialesco, mesmo
porque que o seu papel de defensor dos interesses dos cidadãos não deve conduzir à sua
identificaçáo como adverSário- da administra-.
ção pública.. Sua função não é a de cc_nsurar
a administração, mas Siffi ade tra&arhar para
aperfeiçoá-a, para livrá-la de omis!iões, de
defeitos e de abusos.
Essa preocupação; bem como ·o respeito.
ao princípio do devido proces~.-o-~ direito
de ser ouvido, com respeito e interesse, por'
um árbitro imparcial quanto às determinantes
de suas açõés -~ determinaram a inclusão
de procedimentos que assegurem ao órgão
ou agente público, acusado de ter agido incor- ·
retamente, a oportunidade para expressar a
sua versão dos fatos e de indicar as condicio-

nantes sob-as quais agiu, haja vista, como
já assinalado, os múltiplos interesses -

fre-.
qüentemente em conflito - que as instituições públicas tem de considerar ao agir.
·seria impróprio a lógica da elaboração das
leis reproduzir. neste texto todo o va.-;to conjunto de sanções e processuaHstica que deve
caracterizar a estrutura de defesa do consu~
midor, naturalmente inserida no código respectivo. Por tal razão optamos, simplesmente, pela remessa às leis que dispõem sobre
questões como direitos básicos do consumidor, reparação de danos, responsabilidades
do fornecedor de serviços, práticas comerciais abusivas e cláusulas contratuais abusi-

vas.
Este tipo de consideração-- não se aplica,
entretanto, à parte concernente às sanções
administrativas, que omítida seqüestrada ao
corregedor administratiVO ãqueles meios de
induzimento indispensáveL-; à uma ação efctiM
va. A partir dessa premissa é que efetuamos
o delineamento dos tipos básicos puniÇões
a serem impostas, sob determinadas circunstâncias, a órgãos e agentes envolvidos com
a prestação de serviços públicos.
Quanto ã divulgação dos resulcados das
ações empreendidas pelo corregedor administrativo, possuem dois objetivos básicos. O

primeiro, é o de prestação de contas à sociedade_ e aos-Orgãos responsáveis pela sua supervisão, permitindo que se avalie a efetividade_com que a institu"ição verri-átuando. o
segundo,_é o de tirar proveito do caráter punifívõ dos relatórios, visto que uma_ das mais
eficazes sanções contra as falhi:lS administrativas é a sua divulgação ao público por meio
de instituições fidedignas, dado seu impacto
no moral interno das organizações.
Ao articular o p·rõjCto tiveinos de decidir
quanto à sua abrangência. Após uma série
de considerações nos decidimos por restringi-lo a um único objeto. Assim, é proposital
o -rato dele não se estender sobre matérias
que devem ser objeto de legislação específica,
como por exemplo, a caracterização legal da
''improbidade" -e respectivo tratamento, a
defesa genérica dos direitos do consumidor
-sobre a qual vários projetas tramitam na
Câma!"a-aos Deputados - e a definição de
· prazos de prCscrição para ilícitos praticados
por agentes públicos.
Observe-se, por outro lado, que o papel
do corregedor administrativo em nada se confunde com as atribuições fiscalizadoras do
Tribunal de.Contas da União, regulada pelo
Decreto-Lei n" 199, de 1967; e legislação sub~
seqüente, nem ramr_ouco, avança ele sob1e
a área dos crimes de responsabilidade dos
prefeitos, vereiidores c outros ocupantes de
cargos públicos, já devidamente regulada pelo Decreto-Lei n'' 201, de 1967, e por outros
diploma.<; legais.
No que_ tange ao âmbito de atuação do
corregedor administrativo preferimos optar
por restringi-lo apenas aos prc;stadores de serviços Iigil.dos ao gover.no federa). Isso nos pareceu mais sensato do que iniciar com uma
estrutura pesada e compreensiva. As evidentes vantagens da estratégia dQ incrementa-

!ismo

=

-erifãfizil.âa nOs eSfudos

d~

adminis-

tração pública ao lado de marcantes exemplos
das danosas conseqüéncias de sua inobservância~. nos apontou cOmO melhÜrcaminho
a edificaçã_o de uma estrutura paradigmática
no nível fédérài, cUjõs -resultados, desde que
positivos, induzirão,_ naturalmente, a que os
demais nfveis de governo, especialmente os
Estados, articulem sistemas ·próprios para
atuar sobre os respectivos prestadores de serviços públicos.
Porém, não obstante a especificidade de
seus papéis e a limitação do seu âmbito de
atuação, é preciso ter cpnsciência de que esta
instituiç~o. como qualciuer organismo novo,
deverá requerer algum tempo para amadurecer e operar com plena eficácia. Para (rue
isso ocorra será necessário, mais do que ape-riaS-dotá-la de meios materiais e recursos humanos apropriados às suas responsabilidades, que as organizações da sociedade, especialmente o Legislativo, a revistarn de credibilidade junto à opinião pública.
O corregedor administrativo náo deve ser
visto como "supersalyador", situação que
acabaria por comprometer sua existência, dada a inviabilidade de que este novo instrumento possa corresponder, desde o início,
-a grandes expectativas. Esta instituição ·está
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longe de constit!-li~-se em ente capaz de resolver todos os problemas - nenhuma instituição humana é capaz dis~o - tendo, como
já deixamos iL.•;.sinUiado, propósitos bem maiS
limitados.
Não estamos alheios ao fato de_ que esta
nova_ e_strutura representa custos adicionais.
Se por um lado tivemos o cuidado de restringi-los a um mínimo através de regras que
limitam o número de.servidores e que viabilizam o emprego das estruturas já existentes,
por outro, não pudemos aceitar o argumento
de que o Estado já é grande demais somo
elemento inibidor à presente proposta. E justamen"te Por ser o Estado tão grande que os
instrumentos de defesa dos cidadãos se tor~
nam indispensáveis. Eles integram o elenco
de direitos básicos dos cidadãos. os meios
de sua autode-fesa, não sendo válido seqüestrá-los a estes sob pretensa<; alegações de economia. Somos_fayoráveis. a que se contenham
os gasto_!'_ públicos, mas existem modos mais
apropriados de, fazê-lo do que pela negação
à sociedade da.<; instituições a que tem direito.
É com base em tais fundamentos que temos
a honra de submeter a presente proposição
ao exame desta Casa, certo de que os ilustres
Pares, com seu saber, expe-riência e perspicácia, cm muitO contribuirão para o aprimoramento de seu texto.
Sala das Sessões, 20 de-junho de 1990. Senador Fernando Henrique Cardoso.

(À· Comissão de Constituiçfio. Justiça
e Cidadania- Decisão Terminatil'a)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O projeto de lei lido vai à Comissão competente.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido
pelo Sr~ 1" Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 161, DE 1990
Brasüia, 19 de junho de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais solicitO licença para me ausentar dos trabalhos da Casa no dia
21-6-90, quando estarei presente à Conven·
ção Regional do PMDB na Bahia.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa E~c_eléncia- proteStOs de efeVada consideração e apreço.- Luiz Viana Neto.

O SR. PltESiDENTE(Alúandre Costa)Este requerimento será votado após a Ordem
do Dia, noS termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Hoffmann.
O SR. ALBERTO HOFFMANN(PDS RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho, nesta comunicação, assoCiar-me às juStas homenagens prestadas em meu Estado ao ensejo do
- centenário do nascimento do Dr. Celeste
Gobbato. italiano de nascimento, com relevantes serviços prestados ao Brasil no campo
da enologia e, de forma ampla, à vida pública
dO--Rio Grande do Sul. Naturalizado brasi·
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!eira, foi Intendente de Caixas do Sul e Deputado à Assembléia Legislativ'a do Estado.
Passo a ler o artigo dq jornalista Mário
Gardelin, de Ciaxias do Sul, referente ã ho-

menagem prestada pela ABTEV aos familiares do saudoso Dr. Gobbato:
·
"Nunca faltará alguém que, de repente, Se torne intérprete de um sentimento
coletivo de gratidão! É o que consola

aqueles poucos que, por disposição do
destin-o, entendem ser sua missão olhar
para o passado e, justiceiros, apontar às
gerações futui'as, os méritos dos que nos
precederam.- Devo ao prof. Firmino
Splendor, de Bento Gonçalves, os dados
de uma homenagem, a que me associei
de coração.

No dia 18, a Associaçc'iei Brasileira dos
Técnicos ·em EO.õlogia e Viticultura -

o nome de "Antônio Augusto Borges
de Medeiros" e, observe-se isto: os conso::lheiros_ chegaram a organizar uma sociedade de sorteios para aumentar a receita municipal. Depois foi o magistério
longe de Caxias. Veio a sua atuação parlamentar e, por fim, a aposentadoria.
Quando nos deixou, no dia 6 de novembro 1958, com ele se foi um dos g_randes
prefeitos de Caxias do Sul, um príncipe
da enologia e um brasi~eiro que, com
fatos, comprovou o amor por esta terra."
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. P,RESIDENTE{Alexandre Costa)Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil

Haddad.
OSR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ. Pronuncia o seguinte discurSo.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas as manhãs faço a
leitura de, no mínimo. dnco jornais do Rio
de Janeiro, São Paulo e dos principais Esta. dos da Federação. Hoje, vejo, mais uma vez,
_ estarrecido, declarações de um Ministro de
Estado, que, custa-me crer, pos~am ser colocadas perante a população brasileira.
O Ministro Bernardo Cabral, após reunião
de dez horas !.:Om as lideranças sindicais, governamentais e empresariais, declarou que
a CUT tinha jogado fora uma oportunidade
excepcional, pois não trocou setenta mil dew
missões pela possibilidade de não serem mais
demitidos duzentos mil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, qual o crité·
rio? Se o Governo diz que se tivesse havido
uma negociação miquele momento, duzentos
mil outros funcionários não seriam demitidos, é claro que não há necessidade premente, que não há um estudo em profundidade,
que não há um critério sobre as demissões
do funcion~lismo público.
No Rio de Janeiro, no antigo Ministério
rla Fazenda, vários funcionários altamente·
gabaritados, não concordando com essa política administrativa do atual Governo, solici--taram aposentadoria e viram, surpresos. os
seus nomes, já com a tramitação dos processos de aposentadoria em vias de ser completada, dentro das_ relações dos que vão ser
demitidos.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que
este Governo colocou ...
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reversibilidade, não permitisse que os vencimentos fossem diminuídos -a partir do momento em que o funcionário fosse colocado
em disponibilidade.
São idas e volta...,_ Discutem-se determinados assuntos como se fossem conclusivos, depois reabre-se a negociação; hoje fala-se uma
coisa e no dia seguinte outra, e o açodamento,
que eu até entendo, porque o Presidente CoHor é jovem, tem 40 anos, com que Sua Exceléncia trata os problemas_ dá-nos a impressão,
Sr. Presidente, de que este Governo já esi:á
aí h ::i dois ou três anos. No entanto, não completou ainda cem dias.
Já atacou _em várias frentes os certificado~
de privatização, que _eram obrigatórios aos
banqueiros. E isso eu disse ontem ao nobre
banqueiro, meu particular amigo, Senador
Afonso Sancho, que a aquisição dos certificados de privatização era obrigatória pelos
bancos, e agora já não é mais. Mas foi editada
uma medida provisória dizendo que esses certificado~ faziam parte de um conjunto de medidas que levariam ao equihbrio a inflação
neste País, e à saída desta situação crítica
em que nosso País se en_contra.
Sr. Presidente, 4 trilhões e 700 bilhões de
cruzados novos ficar-am retidos no Banco
Central, com o Plano Co1lor, e, no momento
só 2 trilhões e 200 bilhões continuam lá. Isso
prova, segundo informaçõe_s do jornal O Globo, de anteontem, que 84% dos cruzados novos retidos são das cadernetas de poupança
dos pequenos e médios poupadores. Isso é
uma injustiça, e mais uma-vez é a classe média
e a classe trabalhadora que vão pagar o preço
dos "economeses" do nosso Pàís.
O nobre Senador Afonso Sancho me critica, dizendo que tenho que ter um pouco mais
de paciência, que sou uma cassandra. que
sou uma pitonisa do mau agouro.

ABTEV, daquela cidade, ao realizar a
sua Assembléia Geral Ordinária, com a
posse de sua segunda diretoria, resolveu
prestar uma homenagem, de evocação
carinhosa, àquele que, numa das Festas
da Uva, foi cognominado o "Príncipe
da Enologia Rio-grandense", Celeste
Gobbato. O Prof. Firmino Splendor consultara-me a respeito de alguns aspectos
da vida do magnífico ex-governador de
CaxiaS e experimentado diretor de nossa
Estação Experimental,
À homenagem estiveram presentes os
familiares de Celeste Gobbato, que desta forma viram lembrada a figura do pai
e avô, exatamente pelos seus grandes
méritos relacionados com a viticultura.
A última imagem que guardei de Ce·
leste Gobbato foi a do velhinho trémulo
e de passos incertos que, certo dia, subiu,
com dificuldade, o prédio da velha Prefeitura, para receber, das mãos de Euclides Ttiches, o título de Cidadão CaxienO Sr. Afonso Sancho -Insisto em dizer
se. Estava emocionado e seguramente
que V. Ex• está um pouco impaciente.
incontáveis recordações o assaltaram,
especialmente de quando ele foi IntenO SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senadente da leal Caxias de 1924 a 1928.
dor, já tinha visto- esses filmes várias vezes,
Na verdade, falar de Celeste Gobbato,
como no Plano Cruzado. O Presidente José
de quem estamos precisando, com urSarney conseguiu, na realidade, eleger 304
gência, de uma biografia, é tarefa granConstituintes e 21 Governadores, nías levou
de. Destacaria, em primeiro lugar, nesta
nove meses para ver cair sua popularidade.
rápida lembrança, seu trabalho publicaO Presidente Collor estava com quase 90%,
do, o livro do Cinqüentenário da Imigramas, segundo o jornal Correio Braziliense,
ção e Colonização Italiana, em 1925. É.
já está com 30 ou 40%. Isso em noventa dias.
O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex•
uma página de ouro, que ainda não foi_
Esses_ planos mirabolantes, salvadores da
um aparte?
superJ.da e 'é constantemente citada copátria, planos messiânicos não podem mais
O SR. JAMIL HAODAD- Sempre aguar- ser absorvidos pela população brasileira, pormo uma das melhores fontes para entendo com muita satisfação, porque- V. Ex• é
der os primeiros tempos de Caxias.
que todos eles representam desemprego: 1
sempre co-partícipe dos meus pronunciamen- milhão de brasileiros estão desempregados
Seu trabalho na Viticultura nos deu
tos. Mas antes quero dizer, Sr. Presidente, em São Paulo. Essas demissões de funciouma série de publicações de primeira
que tenho a impressão de que essa equipe
· qualidade.
nários públicos que estão sendo feitas, e se
do. Presidente Collor joga amadoristicamen- fala em 360 mil, representam mais de dois
Ele-foi um professor incansável na luta
te. O Ministro da Justiça, Sr. Bernardo Ca- milhões de pessoas prejudicadas, incluídos
pelas castas de uvas finas e pela melhoria
_bral, havia retirado o t;lecreto que _colOcava os familiares e dependentes. Não há dúvida
da qualidade de nosso viç.ho:
,
funcionários em disponibilidade com venci- alguma de que o poder de compra, no moO intenden-te emociona. Recebendo
mentos proporcionais ao tempo de serviço. - menta em que se deseja que ele aumente,
wna prefeitura muito endividada, ele e
o Conselho Municipal realizaram milaAgora, novamente, esse decreto é editado, diminui. Vai sofrer o comércio, vai sofrer
e, Sr. Presidente, quem o subscreve? O Rela- a indústria, haverá maior número de demisgres: criaram uma Caixa de Depósitos
tor da Constituição, que lutou bravamente sões, maior número de desempregados, com
Populares; obtiveram empréstimos de
um milhão de dólares-ouro para conse diz que conseguiu fazer com que aquele _o conseqüente agravamento do quadro social
dispositivo constitucional não permitisse a ir- do País.
truir a Hidráulica Municipal, que levou
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Pcrmite~me

V.

Ex·' um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?

O SR. JAMIL HADDAD- Com prazer,
ouço V. Ex- antes de_ dar o aparte uo ViceLíder do Governo, nobre Senador Afonso
Sancho. porque af. V. Ex" pode responder
aos dois.
O Sr. Afonso Sancho- Go~taria de falar
agora. nobre Senador Jamil Haddad, porque
pedi o aparte primeiro.
O SR. JAMIL HADDAD- Então, concedo o aparte a V, Ex•. que o havia solicitado
prime-irãmentc. Depois, com muito prazer,
concederei ao nobre Senador Alexandre Cos-

ta.
O Sr. Afonso Sancho- Gostaria de repetir

dizendo que V. EX" precisa ter mais paciência.
V. Ex" sabe que esse funcionário. prestes a
se ap{•sentar, não foi demitido. Então, a informa•;ão está errada.
O SR- JAMIL HADDAD- Não está. Está ·
no Diário Oficial. Ontem, dizia que ti:Oha um
dado sobre a Pctrobrás e V. Ex· disse assim:
"não faça acusações injusl:fficadas, eu lhe entreguei hoje o documento do cunhado que
é parente··.
O Sr. Afonso Sancho- O homem é parente do Collor, e não tem nem Collor nem Mel lo
no meio do nome.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Afonso Sancho, cunhado precisa ter sobrenome? Geralmente, cunhado não tem o mesmo
sobrenome.
O Sr. Afonso Sancho - Cunhado não é
parente.
O SR. JAMIL HADDAD - Isso é uma
tese que pode ser desenvolvida.
O Sr. Afonso Sancho- Deixe-m~ d8.r uma
explicação. Quando pedi paciência a V. Ex•
foi p<ira não lhe dar uma informação apre:.;sada. V. Ex' fala que uffi cidadão que requereu a aposentadoria - e _ele só pode requerer
a aposentadoria após 35 anos - está para
ser demitido. Não é correto. Ele vai ser posto
em disponibilidade. V. Ex• tro_ca as palavras,
não sei se de propósito ou por engano, e
não diz bem o que vem ser a coisa. Quanto
aos certificados, V. Ex" já tinha até a ac;sinatura ..
O SR. JAMIL HADDAD - Claro que tenho que ter.
O_Sr. Afonso Sancho - Mas leio nos jornais de hoje uma declaração do Presidente
do Banco Central dizendo que o decreto ainda não foi totalmente esclarecido, então nada
existe de concreto a respeito dos certificados
de privatização. Agora V. Ex• se apegou a
uma notícia que saiu no jornal, notícia como
essa, mais uma barriga dos jornais. Se formos
nos apegar a elas todos os dias, passaremos
a caluniar as pessoas diariamente. De forma
que a minha s-olicitação, no sentido de que
V. Ex• não se apresse, é justamente para o
caso desse funcionário, que não foi demitido
mas, sim, posto em disponibilidade.

OSR. JAMIL HADJ?AD- Nobre Senador
Afonso Sancho, quanto ao referido funcionário, V. Ex• tem razão, pois disse eu que
ele havia_sjdo demitido, quando deveria ter
dito posto em disponibilidade. Mas um funcionário com 35 anos foi colocado em disponibilidade, funcionário já com pedido de .apo·
sentadoria e seu nome consta no Diário Oficial como posto em disponibilidade. funcionário de alto padrão. do antigo Ministério
da Fazenda, no Rio de Janeiro.
Ontem, um funcionário concur~ado da Petrobrás, com 14 anos, foi demitido. Quer dizer, sempre defendemos o mérito funcional,
através de concurso. No entanto, isto nada
mais representa, porqUe um concursado é jogado na lata do lixo, como se não tivesse
mérito algum.
Nobre Senadof, é muito fácil demitir um
funcionário, desde que não se tenha sensibilidade _e falte espírito humanitário, sem ver
o problema social que se cria. Um cidadão
que te~ ~m venci_mento X, num determinado
momento é colocado em disponibilidade com
X menos Y, já com um padrão de vida estabilizado, o que é que _ele vai fazer? Ele vai
para a porta da empresa mendigar?
O Sr. Afonso Sancho - Quando ele receber aquilo a que tem direito ficará riquíssimo,
não vai precisar mais da Petrobrás.
OSR. JAMIL HADDAD- Vou conceder,
com satisfação, o aparte ao- tlobre Senador
Alexandre Costa, porque sei que nós continuaremos esgrimindo, pois sempre que peço
a palavra vejo, com muita sat.isfação, V. Ex•
levantar o microfone de apartes. porque aqui
Ex' o Governo
estamos representando,
e eu a OposiÇâO. De maneira que temos mesmo é que partir para essa luta política, que
há de ser desenvolvida em alto nível, dentro
desta Casa que é uma Casa política.

V:

O Sr. Alexandre Costa- Nobre senador
Jamil Haddad, pelo que vejo, estamos num
processo criativo, Mas é V. Ex" quem vai
dar uma expficaçàO mais clarividente sobre
o assunto. Qual_é o papel do fUncionalismo
público: ele é refém nesse processo? Se a
CUT acede ao que lhe foi proposto, parariam
as demissões. Como a CUT não aceitou, elas
prosseguem. Afinal de contas, as demissões
são ou não necessárias? Era o que eu queria
que V. EX" me explicasse, porque ainda não
compreendi bem até onde desejam chegar.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Alexandre Costa, quem tem que explicar isso
é o riobre Senador Afonso Sancho. V. Ex•
está reiterando o que eu havia declarado. A
prova de que não houve estudo, de que não
há critério e de que essas demissões estão
sendo feitas ao bel-prazer das autoridades é
que se coloca em discussão o assunto. Aí dizem que a CUT não teve percepção ou habilidade, em entender que poderiam ser só setenta mil, mas que duzentos mil seriam salvos.
Não_ consigo entender essa prebenda.
O Sr. Alexandre Costa _confirma que são reféns.

EntãQ, V. Ex•
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O SR. JAMIL HADDAD - Pois é. Não
consigo entender essa mecânica. São coisa<>
difíceis. Não sei se é porque sou médico que
_esses problemas às vezes me escapam um
pouco. Eu faço diagnóstico e prognóstico.
E o prognóstico que faço desse-Plano, infelizmente, é extremamente negativo pa(a o paciente. O Plano começou a fazer água, para
a infeliCidade do País, porque dias negros
podem ocorrer. Chegou a tal pontn que não
sei qual será a saída honestamente, depois
de já termos entrado no túnel e terem vedado
a saída. Como vamos atravessar esse túnel?
Não existe-luz, emparedaram o fundo do túnel. Sinceramente, não vejo saída. Não vejo
saída!
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex· um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço o nobre
Senador Jarbas Passarinho, com toda a satisfação.

O Sr. Jarbas Passarinho- -Senador Jamil
Haddad, há dias nós discutíamos aqui no plenário, e também conversávamos em particular, a respeito exatamente das preocupações
crescentes com o destino do Plano, o chamado Plano Collor, o Plano Brasil Novo. Quan~
do V. Ex• defende o princípio de reduzir ou
eliminar demissões, nós, políticos, ficamos
numa posição muito desconfortável, porque
a empresa privada. por exemplo, acha que
ela apenas está pagando o preço- concordo
com V. Ex' quando diz que é a classe média
qUe está pagando-, que nós estamos impedindo o enxugamento do Estado, que virou
leviatã, virou monstro, e que o fazemos porque estamos interessados nos votos. Imedia~
tamente há uma distorção ne~e sentido. Tive
oportunidade de falar aqui no Senado a respeito da Sucam-médico como V. Ex· é, sabe
que se destina exatamente a combater a malária que, na minha área, na área que represento, grassa endemicamente. Sobre o corte
de funcionários da Sudam, da Fundação Sesp
-em relação às universidades, discutiria isto
à pã.rte -~quadrOs me parecem muito claros.
O princípio não poderia ser nunca linear; tinha de ser um princípio seletivo. Relativamente ao Plano em si, fiquei muito impressionado com a leitura que fiz de um editorial
muito bem colocado, na Folha de S. Paulo,
de domingo. Tenho a_ mesma preocupação
de V. Ex~ Como disse bem V. Ex', já estamos
pagando um preço grande e será uma tristeza
se tivermos de pagar o preço total com o
malogro do Plano, e creio que nenhum de
nós desejaria o malogro do Plano. Ouvi V.
Ex• agora mesmo dizer que também não participa do ponto de vista de que quanto pior
melhor, pois nunca foi essa a sua formação.
A minha preocupação é exatamente relativa
anão se perder aquilo que se fez. O Senador
Afonso Sancho até, outro dia, num aparte,
falou que se fez por patriotismo e aceitamos
por patriotismo, porque o Congresso, evidentemente, respaldou as posições, especialmente a coluna cervlfal do Plano, que é a Medida
Provisória n" 168. O pior é que as perspectivas
que se abrem, se as coisas não continuarem
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bem, !>ão as de uma imensa recessão acompa-

nhada de inflação. Isso quem diz não é nenhum oposicionista; dizem economistas isentos que estão preocupados, entre ele~. por
exemplo, Affonso Celso Pastore. A no~a posição no Congresso escolheu o pior momento
e a pior natureza para mostrar sua autonomia, qUando a Cânlar8.-dos D-eputados derrubou a medida provisória que garantia as limi-

narcs nos Tribunais Regionais de Trabalho.
Nobre Senador Jamil Haddad, depois de todo

esse sacrifíCio Cfl(e V. Ex· estava falando e
me deu a oportunidade de lhe pedir o aparte,
imagine se começar a haver uma reposição
salarial - porque a perda salarial é indiscutível- na base de 160 a 180%. Não haverá
como segurar mais, logo, uma incidência de
uma inflação galopante. Então, é neste ponto
o tem que dar uma demonstração de firmeza
e, é claro, de autonomia, mas também de
compreensão de que, se nós contribuirmos
para o desastre do Plano. estaremos nesse
túnel, como V. Ex· disse, sem luz, sem saída
e atê explodindo.
O SR. JAMJL HADDAD - Agradeço o
aparte de V. Ex". nobre Senador·Jarbas Pas~
sarinho.
Sobre o problema da Sucam, lá no Norte
a malária é endêmica e, hoje, muito mais
dificilmente combatiVa.- No Rio de Janeiro,
estamos com uma epidemia de_ dengue, No
entanto, os funcionários da Sucam, que com~
batiam os focos, foram, também demitidos.
Ouvi - e não vi nenhUffia demissão nesse
setor- o Almirante que preside e é Diretor
do Arsenal da Marinha declarar que e!_e_ não
admitiria nenhuma demissão, porque senão
o Arsenal iria fechar. Ele está Sendo honesto,
pois está dirigindo um órgãó c sabl.:! que SI!
forem feitas demissões indiscriminadas, sem
critério, vai parar um setor iJllportantfssimo
para a Marinha que é, justamente, o Arsenal.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite~ me V.
Ex• um outro aparte? (Assentimento do oraw
dor) -O Sr. Ministro da Justiça declarou,
também, que não faria mais demissões e fez
até jogo de palavra com metáforas inteligen·
tes de que "a lipoaspiraçáo funcional já foi
feita". Então, não se precisaria mais fazer.
Daí, reforçaram o meu ponto de vista de que
esse enxugamento do Estado só pode ser feito
por critério seletivo, e nunca por critério linear.
O SR. JAMJL HADDAD
V. Ex• tem
toda razão e essa é a tese que defendo. Se
existe um mau profissi0n31 médiCO, TI.ãõ estou
aqui para defendê-lo. Jâ disse e reitero: aquele que não quer trabalhar que seja posto na
rua, aquele que tiver dois ou três empregos,
que for funcionário fantasma, -que seja posto
na rua! Porêm, qual o critério? Por que vai
ser demitido o Joaquim, e não o Manuel?
O Sr. Jarbas Passarinho- É pela ordem
alfabética.
O SR. JAMIL HADDAD- É, talvez. V.
diz que é por ordem alfab6ficã ·e_ quem
fica bem nesta história é o Ziraldo. E letra

Ex~

"z" -e, provávelmente. fechará a fila das de~
missões.
E agora, nobre Senador Jarbas Passari~
ntto? A inflação era de 84%. De_ repente,
por decreto, ela vem a zero. A Folha de ~
Paulo de, hoje diz que já estamos próx~mos
aos dois dígitos. Em São Paulo, 9.8! Já estamos praticamente com 10% de inflação em
menos de cem dias de Governo. Há de se
dizer: ''Não, mas o _Governo_tinha proposto
que, ao fim de cem dias. a inflação seria de
10% ".Já ouvi.essa defesa: "O Governo falou
que traria a inflação a 10% no fim de cem
dias" Mas o Governo não disse que, por decreto, chegaria a zero, que essa inflação haveria de contim.tar subindo a partir do momento
cm que não houvesse controle real dos preços. Quem vai aos supermercados, quem vai
as feiras, quem compra produros ho_rtifruti~
granjeiros, quem compra o feijão, sabe. Este
saiu da cesta bâsica.porque teve o preço bas~
tante aumentado. E assim: aumentou, tira
da cesta. Qualquer dia desses a cesta estará
vazia, para aferir o aumento da incidéncia
da inflação do custo dos gêneros alirnentícios.
Falo isso até contristado. Não tenho o me~
nor inte"resSede ver o meu País afogado em
inflação, mas estou vendo a inflação voltando
a crescer e a classe trabalhadora desempregada, o funcionalismo sendo jogado na rua.
A impressão que se tem é a de que, hoje,
ser funcionárío público é ser marginal.
Quero aqui elogiar a atitude do Senador
Maurício Corréa, que compilou assinaturas
para Criar uina Comissão Parlamentar de ln~
quérito, a fim de verificar que critérios estão
sendo usados para as demissões e se são necessárias ou não essas demissões.. Lembrou
o Senador Jarbas Passarinho que o nosso
Companheiro Congressista Bernardo Cabral
disse que no seu Ministério não haveria cortes, que "não choveria na sua horta". O superxerife, o patrício, o Tuma disse que não
seria possfvel tirar 30% do seu- Ministério,
que não funcionaria a fiscalização, que não
teria condições de trabalho. E o superxerife
conseguhi que no antigo Ministério da Fazenda o número de demissões e de colocações
em disporiibilidade se tornasse pequeno. Isso
vem ocorrendo. O chefe, que não gosta de
seu funcionário pode colocar o seu nome na
lista para ser '!_emitido ou para ser posto em
dispõníhi!id8de, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, reduzindo o salário.
Sabemos que existe o princípio constitucional
da irred_utibilidade de vencimentos. É ctaro,
flagrante, óbvio. Não obstante, o Gqverno
insiste na tese de colocar pessoas em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao
ternpo de serviço. Digo que este Governo
é o Governo do pingue-pongue,_quer dizer,
vai lá e vem cá: baixa um decreto, revoga~o,
volta o decreto, revoga~o.
D_irigir__es_t_e_ Pais é urn caso extremamente
difícil. Ninguém está aqui' para achar que o
Presidente já teria condições de ter resolvido
todos os problemas brasileiros. Ao contrário,
mas o açodamento com que Sua Excelência
quer dirigiro País está levando a idas e voltas,
está criando problemas sérios de desempre-
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go, de desmoralização da classe dos funcionários públicos perante a opinião pública, está atirando - em parte há razão - a popu~
lação contra a classe médica, como se a classe
médica fosse culpada de tudo o que ocorre
pela má assistência médica no País. Eu já
disse e repito que se faça a chamada dos_médi~
CO$ nos prontos-socorros, nos locais de trabalho, mas também a chamada dos materiais:
do fio de sutura, do algodão, do material
hospitalar~cirúrgico. Ver-se~ia então~ que se
faltam médicos, falta tambCm o material para
que os médicos sérios, honestos e trabalhadores possam prestar uma assistência condigna i! população brasileira.
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR: JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex•
com muita satisfação.

O Sr. Ronan Tito- No&re Senador J3)1lil
Haddad, agradeço a V. Ex' por ter-me permitido o aparte, justamente quando V. Ex' está
dizendo da presença do Ministro da Previdência nos hospitais, fazendo chaffiada dos
médicos. Gostaria tarnbém que se publicasse,
que a televisão divulgasse qual o salário que
se paga a um médico hoje. Gostaria mais:
que se publicasse quanto se paga de diária
para Um doente num hospital particular, qual
a taxa que a Previdência Social paga a um
hospital particular. Quem remunera, como
remunera a Previdência Social? Não sei se
a_s_si~te ã Previdência o direito de cobrar, principalmente com a publicidade. Já observou
V. Ex· a ·•coincidência"? Em todo lugar onde
se faz "surpresa" a presença não só do Ministro da Educação mas também do Ministro
da Saúde, as câmeras de televisão estão lá.
O mesmo ocorreu - não sei se V. Exo se
lembra - caso da prisão daq~ele - aliás,
um episódio lamentável sob todos os aspectos
- gerent_e _de __~anco pelo Secretário de Segurança Pública do Estado, sob os apupos dos
assistentes. Interessante, não sei por que,
coincidentemente, havia uma câmera de televisão ali. Acho que a câmera de televisão
deveria focar também essa diária. Sabemos
que um hospital, para albergar, para permitir
o internamento de um doente, precisa de algumas coisas a mais do que, por exemplo,
um hotel: precisa de oxigénio, de enfermeiros, de pessoal especializado, etc. Outro dia
pedi a um hospital que me informasse o valor
da diária. Confesso que não acreditei. Pedi
que me dessem, então, por escrito - Cr$
284,00 é uma diária de hospital. No entanto,
nós todos pagamos, num hotel três estrelas,
Cr$ 3.500,00,'no mínimo, mais 10%, etc. Veja V. Ex' Si'. Senador; cjUe se mostra sempre
só um lado da moeda. Não sei até onde vamos
com um Governo que quer governar através
da mídia. A democrilcia, que há muitos anos
foi criada, inventada ou vem se recriando a
cada momento, tinha o seu governo sempre
instalado em um tripé: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Agora, colocaram mais
um pé na mesa, ou na cadeira, um pé muito
fortalecido - e até uma coluna - , a televisão. Não é a imprensa; é a televisão. E há
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sempre aquelas coíncidências de que falei
agora há pouco, qoe emocionam e muitas
vezes jogam a população contra o diretor da
escola, contra o diretor do hospítal, contra
o médico. O que se pretende? Neste instante
não tenho respostas, ainda. Não .sei se_ V.
Ex• as tem. Creio que nos cabe, a nós todos,
parlamentares, indagar: q-ue direção pretende este Governo? Que direção pretende este
Governo na medida em que faz um questio·
namento unilateral? Não se mostram os dois
lados da moeda. Ao mesmo tempo, atingemse profissionais liberais, como o gerente dó"
banco. Eu denunciei no mesmo dia. Estarão
querendo instalar o Estado policial? Não
houve repercussão na imprensa, só depois
que invadiram a Folha de S. Paulo. Aí então,
passou~se a repercutir. Pergunto: Que. caminho se pretende? Outro dia vi a prisão de
um diretor de escola, aqui. Uma prisão bastante peremptória, determinada imediatamente: .. Vai preso". O sistema judiciário,
não só do Brasil mas de todo o mundo, é
lento para ser justo. Há uma série de procedimentos. Não soo advogado, ma<> todos_os conhecemos. Houve testemunhas, mas no Brasil primeiro se prende para depois verificai-se
se a pessoa tem ou não razão. Estou Um pouco assustado. Não sei se estou alarmado com
esse estilo, porque é inusitado. No mínimo
é inovador. Por outro lado, estava neste _instante também me lembrando que a campanha
foi feita com cobertura de televisão com umã
criatividade muito grande e com promessas
extraordinárias. Estou aguardando um pouco
inquieto a realização, pelo menos, de meia
dúzia dessas promessas. Eu questiono: que
rumo pretende tomar este Governo da mídia?
O SR. JAMIL fiADDAD- Nobre Senador
Ronan Tito, V. Ex" enfocou um dado que
merece realmente a nossa análise.
Houve uma divulgação mais ou mettos espalhafatosa da prisão de um gerente de um
banco no Acre, porque queria facilitar a
transferência de cruzados novos em cruzei~
ros. No entanto, o Presidente do Banco Cen·
trai esteve aqui na Comissão de Economia
e eu lhe perguntei que montante havia ficado
retido em cruzados novos com a aplicação
do Plano Collor. S. S• declarou~me: 4 trilhões
e 700 bilhões. Perguntei: e o que está retido
hoje? S. s• disse: 2 ttilhões e 200 bilhões. _
Então, 2 trilhões e 500 bilhóes já foram convertidos.
Foi esse gerente do Acre _que fez a conversão? Sabemos hoje que a classe empresarial
já conseguiu retirar seus cruzados. Quem te!D
o seu dinheiro retido é a classe média e a
classe trabalhadora, nas cadernetas de poupança que representam 74 ou 78% do dinheiro retido. No entanto, quando se fala em
aumentar de 50' para 300, ou de_ 50 para 100
ou para 150 a retirada das cadernetas, diz-se
que voltaremos à hiperinflação. São detalhes
que não podem ser por nós analísados com
seriedade.
Procura-se um engodo, a mistificação, procura~se enganar a população. Ora, não é_desta maneira que chegaremos à solução dos graves problemas brasileiros.

-Sr. Preside"nte. falei hoje sobre o problema
da irre_dutibilidade de vencimentos no caso
da disponibilidade ..

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar a campainha.)- A Presidência, realmente constrangida, sente-se no dever de lembrar a V. Ex" que o seu tempo
regimental j<Í se esgotou há mais de 15 minutos,
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,

sJ agora estou sendo alertado por V. Ex• Não
tive culpa. Vou encerrar o di::;curso.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Houve vários apartl!s dialogais. o que realmente é um mal.
O SR. JAMIL HADDAD- V. Ex-' é que
está ocupando o resto do tempo.
O nobtc Senador Chagas Rodrigues esmiu~
çou 61Jfóblema--:-rez uma análise jurídica profunda sobre a questão da irredutibilidade de
vencimentos daqueles que foram colocado:-;
em disponihilidade.
Concluo aqui este pronunciamento, na esperança de que esse jovem tenha um pouco
mais de tranqüilidade, porque não se pode
administrar urn País como o Bra~il com açodamento. Os problemas são graves. Há que
se meditar muito sobre as solqçõcs porque,
caso contrârio, ficaremos. corno já disse, este
Governo pingue-pongue, vai e volta edita e
revoga, revoga e edita. Não é desta maneira
que se conduz um País da dimensão conti~
nental do Brasil. (Muito bem!}

Durante o discurso do Sr. Jamil Had~
dad, o Sr. Alexandre Costa_, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de SQusa,
3" Secretárío.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~
rício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT- DF.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou dar entrada perante a Mesa em um
requerime;11t9 para a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de
que seja examinada a grave questão da indiscr!mjnada demiss_clo de funcionários públicos
no Brasil. Ao fazê-lo, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, gostaria de deixar claro que o que
me inspirou a tomar essa providência, foi exatamente o reflexo que tenho visto em meu
gabinete, como Senador por Brast1ia, da pre~
sença de centenas de funcionários que estão
sendo colocados em disponibilidade, funcio~
nários que estão sendo demitidos sumariamente, sem que haja sequer um critério razoá ve! para esses atas.
O número_de assinaturas ultrapassa a exigênCia COnstitucional para a formação de uma
C PI. As informações que tenho recebido so~
bre os critérios são: prevalecem as amizades
com os chefes de repartições; prevalecem as
amizades cpm aqueles que detêm os cargos
hierárquicos superiores na administração pú~
blica.
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Se um funcionário, uma secretária, tiver
a amizade do seu chefe, ela não será demitida
ou não será colocada em disponibilidade. Porém, se ela não gozar da menor simpatia do
chefe, sumariamente será colocada em dispo~
nibilidade. Quer dizer, está havendo um critério de perseguição' que considero injusto.
Quero salientar mais. Além desses aspectos iníquos e injustos, há a questáo da injus~
tiça que se pratica com ó funcionário hoii.esto.
Se um servidor que cumpre as suas obrigações
com 20, 25 anos de_ trabalho é colocado em
disponibilidade e um outro que goza de amizade com o chefe é mantido, cria-se uma revolta enorme no peito daquele que é colocado
em dispOnibilidade e não haverá justiça futu~
ra que vá corrigir. Portanto, a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem
a finalidade de procurar esclarecer os Srs.
Senadores que assinaram o requerimento, a·
opinião pública e a sociedade brasileira sobre
esses critérios adotados pelo Governo para
as 4~miss_Qes em massa. Acima de tudo, como
o instrumento constitUcionãi da CPI tem um
teor mais forte do que uma simples convocação em comissões ou até em plenário, é
claro que o Sr. João Santana, se vier a ser
convocado, terá que comparecer, sob pena
de incorrer em crime de reponsabi1idade e
de ser trazido até debaixo de vara, na forma
do que preceitua o artigo que trata do comparecímento à CPI de autoridades governamen~
tais.
Em razão disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de apresentar a V. Ex~ o presente requerimento para que a Mesa do Senado Federal deterrníne_a instalação imediata
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os Srs. Senadores que assinaram gostariam
de ter esclarecimentos a respeito dessas de~
missões indiscriminadas, porque Lá injustiça;
como eu disse, sendo proclamada por todo
o lado. Estabeleceu-se um verdadeiro pânico
nos Ministérios. Sr. Presidente Pompeu de
Sousa, estabeleceu-se um clima de terror na
administração púbHca do Brasil. Essa CPI
terá o papel fundamental de obrigar o Sr.
João Santana a comparecer aqui e explicar
as razões por que prefere que um funcionário
amigo do chefe permaneça como tal e que
um outro, que cumpre as suas obrigações,
que é zeloso, que está ali, no exato cumpri~
memo da obrigação, é dispensado.
Por isso, Sr. Presidente, essa CPI precisa
ser instalada imediatamente. Assim o exige
a sociedade brasileira.
NÓs queremos um esclarecimento!
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa espera que V. Ex" encaminhe ...
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador Mauricio Corrêa?
Ex~

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu já estava concluindo, mas com o maior prazer concedo o aparte ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

O Sr. Divaldo Suruag~- _Agradecendo a
deferCncia da Presidência e a gentileza do
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Senador Mauricio Correu, gostaria primeiro
de hipotecar a minha solidariedade, o que
já fiz assinando o requerimento de V. Ex·
Mas gostaria também de deixar a minha estranheza. que foi muito bem colocada pelo Senador Alexandre Costa.há poucos minutos, conversando comigo c com o Senã.dor Francisco
Rollemberg. A demissão desses funcionários
é justa ou não. é necessária ou- não. é i.riiportante ou não para as finanças do País, para
reduzir o déficit público? Como é que fica
condicionada ã vontade do entendimento d~
uma liderança sindical com os_ Ministros dO
Governo? Se o líder sindical Jair Meneguelli
houvesse concordado com determinados
itens apresentados pelos Ministros, o funcio~
nalismo não seria demitido? Então, não havia
necessidade de demiti-los? Ê uma profunda
injuStfça- e o Governo; mais ·uma vez, reveh
a sua fragilidade, Ora, como se coloca em
uma mesa de negociações a demissão de 90
ou de 100 mil pais de fmm1ias? Nunca vi tanta
irresponsabifidade, nunca vi tanta insensatez!
Assim, quero mais uma vez solidarizar-me
com V, Ex• pc-la firmeza de suas atitudes em
combater esse Governo, que tanto vem prejudicandO o nosso País.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agradecendo a V. Ex·· o aparte _e rejtero o gue já
foi, aliás-~ salientado no discurso do nobre
Senador Jamil Haddad,
Estamos diante de um verdadeiro dispa-,
rate.
Imagine, Senador Oivaldo Suruagy, que
nessa prolongada reunião dos Ministros com
as lideranças sindicais, estabeleceu-se, avançou~se que', em troca. da cabeça dos funcionários. dir-sc-ia rranqüilidadc, desde que
houvesse entendimento com os líderes síndicalistas. Vale dizer, quer-Se sacrificar ostrabalhadores em função do sacrifício dos funcionários ou quer-se sacrificar os funcionários
em função do sacrifício dos trabalhadores.
Não posso entender um governo sério, Senador Jarba<> Passarinho, que admite uma barganha dessa natureza, barganha da tranqüilidade social. negócio com os interesses públicos, altamente protegidos pelas leis. A CPI
tem a finalidade exatamente de procurar saberos fundamentos, as razões que estão motivando o Governo a tomar essa atitude,
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRf:A - Ouço o
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Faço a pergunta
ao jO.rista que V,_ Ex· é, porque o requerimento para a instalação_d~ssa CPI eu tambt!lJl
assinei, por solicitação de V. Ex• Disse V.
Ex", ainda há pouco, que será fatal que ela
chame para depor aqui o Sr. João Santana,
que se tem negado a ir à Câmara dos Deputados, dizendo que não ser Ministro e, conseqüentemente, não estar submetido a essa norma constitucional. Ora, eu aprendi cedo na
minha área militar que quem pode o mã!s,
pode o menos. Seria esdrúxulo que pudéssemos ter o direito de convocar, <lté sob vara,

um Ministro de Estado e não tivéssemos o
mesmo direito com um Secretário. V. Ex·'
antecipou que essa CPI vai centrar-se, vai
ter seu fulcro na explicação que o Sr. João
Santana vai dar. Dará ele? Qual a opinião
de V, Ex· a este respeito?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Sr. Senador Jarba:. Passarinho. inclusive alertado pelo
Sr. Senador Chagas Rodrigues, ontem, entendi que realmente deverá haver um fato
determinado. porque havíamos inicialmente
formulado requerimento com maior abrangência. Então, para evitar qualquer conotaçáç. de que se pretendia fazer um processo
inquisitório- e esta não é a finalidade dessa
CPI- sobre, por exemplo qual o resultado
da. venda dos ·automóveis, quais os prédios,
a:s m8.Túi0es já vendidas, quanto se apurou.
onde o dinheiro está, resolvemos, par<:! evitar
dispersão, resumir no fato dete:rmi_n;;ido, que
é a questã-o furidamental das demissões dos
funcionários pô.blicos.
A Constituição, se não me falha a memória
- estoU sem- ela aqui - . diz isto: caso a
áutoridade convocada para prestar esclarecimentos na CPI não compareça. a Comh;são
se transforma em autoridade processante, de
tal modo que ela pode solicitar a presença,
'debaixo de vara, da autoridade que se nega
a comparecer, No caso específico de recusa
de comparecimento a uma Comissão - o
que está ocorrendo com o Sr. João Santana
- . e claro que, a ( - não lhe informo com
ab:.oluta segurança, mas ao que me resta de
recordação - , na parte relativa à CPl, os
instrumentos jurídicos e constitucionais são
muito m(!.is rigorosos do que aqueles existen·
tes, coin relação ao comparecimento até no
plenário.
O Sr. Jarbas PassariDho -V. Ex'! tem razão. Na Comissão, que não é uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, ela iniciou, na Câmara dos Deputados, fazendo convite, e o
convite pode ser fecusado. Agora mesmo a
Comissão Permanente, em matéria de assun~
to que está em curso, tem o direito, evidentemente, de investigar. V. Ex• tem razão; na
CPI, o caso já é difere-óte. O grau de responsabilidade da autoridade, qualquer que ela
seja- a CPI não está fazendo só convocação
de Ministro-, qualquer que seja a autori~
dade, o grau de responsabilidade é compl~to,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Em razão
disso, ent_epdí que a CPI seria o instrumento
adequado para que nós, num foro, pudéssemos averiguar, sob rodos os aspectos, os
reflexos dessa~ demissões indiscriminadas.
O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex''
Um ãparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Concedo
o aparte ao nobre Senador João Lobo com
muito prazer,
O Sr. João Lobo - Senador Maurício Corrêa, em primeiro lugar, quero solidarizar-me
com V. Ex·, eis que tambêm assinei esse requerimento; em segundo, quero aproveitar
para parabenizar, pela atitude corajosa e
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front:il. o líder sindical Jair Meneguelli, que
repeliu aquela negociação feita em cima de
demissões- parece-me que ele disse textualmente que e-stava ali para tratar de empregos
e não de demissões - mas, principalmente
porque. não fosse a sua atitude, talvez essa
negociação. essa coisa escusa posta na mesa
das negociações não tivesse vindo a público,
não tivesse !>ido do conhecimento geral do
País. A repulsa de Jair Meneguelli àquele
tipo de entendimento. entendimento escuso,
porque desnecessário. já que o enxuga~ento
não era tão vital que poderia ser renegociado,
se fosse do interesse dos líderes sindicais, então, essa atitude de Jair Meneguellí, -não
sou do PT, não conheço Sr. Jair Meneguelli
nunca tive nenhuma ligação com ele - , a
sua atitude merece louvor e a admiração de
todos nós.
O SR. MAURÍCIO CORRÉA- V, Ex"
faz justiça ao Sindicalista Jair Meneguelli.
que, na verdade, repudiou. não aceitou esse
· tipo de barganha cu diria até negociata que se propunha realizar, na medida em que
se troca o funcionário pelo trabalhador ou
o salário pelo vencimento.
De modo que V. Ex' tem toda a razão
ao proclamar. aqui, a atitude, o gesto tomado
pelo líder sindicalista Jair Meneguelli.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o
maior prazer. nobre Senador Chagas Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Maurício Correa, tive a honra de ser um dos
signat<Írios do requerimento de constituição
da Comissão Parlamentar de Inquérito, de
iniciativa:de V .. Ex·'. E quero. mais uma vez.
congratular-me com V. Ex•. E quero, mais
uma vez, congratular-me com V, Ex-' pela
sua atitude. que terá, sem dúvida, grande
repercusssão em toda a ~ação brasileira.
Gostaria de dizer que,- pelo que tenho lido
e ouvido, não houve, até agora, nenhum cri~
tério para as exonerações em massa e os atos
de disponibilidade, Não houve critério algum, Ainda ontem, fui informado de que ma·
rido e esposa foram postos em disponibiliw
dade. Então, não se levam em conta o tempo
de serviço, a unidade familiar, se o marid.o_
ou a mulher forilm atingidos. A impressão
que se tem é que o Governo quer, de uma
hora para outra, afastar 30% dos servidores,
correspondendo mais ou menos a 30% das
despesas de pe~soaL Isso ocorre em um País
onde, na área de saúde, não se poderia, absolutamente. dispensar ninguém, porque não
há a devida assistência, nem como serviço
preventivo, nem como curativo propriamente
dito. A saúde, no Brasil, precisa de servidores, Se em alguns órgãos, se em algumas atividades, hã pessoal em excesso, o problema
é deslocar e transferir o pessoal excedente.
Em principio, bastaria o Governo não n-omear mais e extingüir os cargos vagos. Essas
demissões não terão nenhuma repercussão
na polftica económico-finance'ira, mas cria-
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rão, como estão criando, desassossego,

gran-~

de preocupação e até atós de suicídio. No
meu Estado, o Piau(, um velho servidor já
praticou suicídio! V. Ex• tem toda a nossa
solidariedade, pois, além de a tos desumanos,

são ilegais e mesmo inconstitucionais. -Não
sei por que esse desvario! Isso não é política
séria, pois não há critério para as exoneraç6es
e disponibilidades; o que há é um desassossego geral V. Ex" tem o nosso apoio e, neste
momento, levo a minha solidariedade a todos

esses servidores da administraçâO díi'Ctã-i:: ifldireta - uns, sendo postos em disponibilidade, ao arrepio das leis e dos preceitos constitucionais; outros, sendo exonerados sçm nenhuma justificativa. V. Ex• tem o nosso apoio
e também, acredito, o aplauso de toda a Nação brasileira.
O Sr.. MaurícioCorrêa- V. Ex" sabe, Senador Chagas Rodrigues, como emérito jurista
que é, os critérios adotados para colocar os
funcionários em disponibilidade não são legais, ou pelo menos são de duvidosa legalidade. V. Ex• acaba de fazer exame sobre a
questão da disponibilidade, e sabemos., examinando os Anais da Constituinte, que o próprio Deputado Bernaydo Cabral, quando se
votava a parte relativa à disponibilidade, deixou claro, no seu parecer, que a remuneração
para aquele que for colpcado em disponibilidade será a percebida nessa data.
De modo que V. Ex" tem toda a razão
e agradeço, esperando que as demissões não
sejam tantas.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
EX" um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORREA _:Com-pra·
zer ouço V. Ex".
O Sr. ,Humberto Lucena- Não gostaria
que V. Ex'' terminasse sem que eu pudesse,
de público, trazer o meu apoio à sua iniciativa, que, aliás, mereceu a minha assinatura,
porque entendo que temos que descer, em
profundidade, ao exame dessa matéria-, de
vez que, como disse ontem, em aparte a outro
Senador, estão transformando, no Brasil, o
servidor público em "bode expiatório" da crise que aí está. É preciso que tomemos uma
providência, façamos valer as prerrogativas
do Congresso Naciorial e do Senado, para
evitar que arbitrariedades como essas sejam
cometidas, sobretudo quando, como bem
alude V. EX'!, o Governo insiste, mais uma
vez, em reeditar um decreto flagrantemente
inconstitucional. Acho, nobre Senador, in~
clusive·, que o Sr. Ministro da Justiça, que
foi o Relator na Assembléia Nacional Constituinte, já deveria estar demissionário, desde
o dia em que o Supremo Tribunal .fcdáal
concedeu aquela liminar que sustou a tr-amitação, no Congresso, da célebre Medida Provisória n" 190, reeditada pelo Senhor Presidente da República, após a rejeição, pelo
Congresso Nacional, da Medida Provisória
n" 184, de idêntico teo·r-. Meus parabéns a
V.Ex·.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço
a V. EX~ o aparte. Realmente, estabeleceu-se

um pamco, coffio disse, nas repartições
públicas, e espero que essa CPI possa, pelo
menos, tornar clara a posição do Governo,
para· que ·a entendamos.
Sr. Presidente o requerimento é o seguinte,
para encerrar:
.REQUERIMENTO N' DE 1990
Requeremos, nos termos do § 3" do
art. 58 da Constituição Federal, a constituição de uma Comissão Parlamentar de
Inqué-rito. destinada a examinar os critérios, as poSsíveis irregularidades e os
efeitos ·sócio-económicos da ·dispensa e
colocação em disponibili~ade de servidores, da extinção de cargos e empregos,
repartições, autarquias e empresas, no
âmbito da Administração Pública da
União, direta, indireta e fundacional.
A referida Comissão deverá ser integrada por 13 (treze) Membros, Com prazo de duração de 90 (noventa) dias e
o limite das despesas a serem realizadas
é estimado em Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros).
Justificação
O tumulto em que se encontra a AdminiStração, coin·evidente prejuízo para o
rendimento do Serviço Público, é fato
incontestável, dispensando até mesmo
sua justifícatiVa. Esse tumulto decorre
da afoiteza com qut: o Governo atual
vem tomando providências na administração, !Ú!m analisar previamente suas
cOnseqüências. Ninguém desconhece injustiças que têm sido praticadas contra
antigos e abnegados servidores, exatamente pela falta de critérios, inst9-lando-se, com isso, um clima de pânico en~
trc servidores que tem de ser coibido.
Enquanto isso, sucedem-se irregularidaM
des em prejuízo do Erário. sem que haja
a necessária ação corretiva do Governo.
É; portanto, do dever do Seriado constituir uma Comissão para examinar esses
fato~.
Sala das Sessões, de junho de 1990.
Com estas palavras, Sr. Pre-sidente, espero
que a Cqmi~<;são seja instªfada imediat_amente, para que não u!U"apassemos o prazo regi-:.me_ntal que, salvo engano, terll}ina no próximo dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa aguarda que V. Ex• encaminhe
o seu reqUerimento, para tomar as piovídências reg"ímeritais cabíveis. (Paus a.)
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para comunicação,Y-=-~sf. Presidente es~
tou encaminhando à Mesa o seguinte requerimento:'
REQUERIMENTO N" 190
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex\ com base no art:
216 do Regimento Interno, sejam solici-
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ta das à Sr" Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, as seguintes informações:
1.- Qual o-índíce de endividamento interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios das Capitais?
. 2. Quais os casos em que es~aria extrapolado o limite estabelecido pelo item
III, do art. 2" da Resolução n" 62/75.
do Senado Federal?
3. Qual a rolagem feita pela União,
desse endividamento, nos Governos anteriores e qual a rolagem que Õ atual
Governo pretende _realjzar, a partir do
corrente ano? -4. Qual a repercussão financeira, em
termos percentuaiS, dos encargos da dívida dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios da<; capitais, no déficit
,
público da União?
5. Quais os entendimentos mantidos,
pelo atual Governo, com os Governadores e Prefeito_s, visando ao saneamento da situação financeira,_ dos Estados,
DistritO Federal e Munic(pios das Capitais?
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990.
Senador Humberto Lucena.
Justificação
O presente requerimento de informações pretende municiar o Senado de dados indispensáveis sobre o índice de endividamento dos Estados, do Distríto
Federal e dos Municípios das Capitais,
já que incumbe a esta Casa do Congresso, por força de dispositivo constítucio~
nal, autorizar ou não os empréstimos aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
E como a Resolução nõ' 62/75, do Senado, estab~lece limites para esse endividamento, faz-se mister tenhamos e_núllâos
esses esclarecimentos, que·, certamente,
serão fornecidos pelo Banco Central,
através daS~ Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1990. Senador Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento de V. Ex• vai ao exame
da.Mesa. (Pausa.)
Sobre a mesa, redações. finais que serão
lidas pelo Sr. 1" Secretário.
São_ lidas

a~

seguintes:

PARECER N• 207, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 9, de 1990

-A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n"
9, de 1990, de autoria da Comissão Diretora,
que modifica, nos termoS do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
o Fundo Especial do Senado Feõeral, o Fun-
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do do Centro Gráfko_ do Senado Federal e
o Fundo de Informática e Processamento de
'Dados do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
~ Nabor Junior.

ANEXO AO PARECER N" 207. DE 1990
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1990, que ratifica, nos
termo~ do art. 36 do Ato das D_isposições
Constitucionais Transitórias, o Fundo
Especial do Senado Federal, o Fundo do
Centro Gráfico do Senado Federal e o
F,'undo de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
. Art. 1" São ratificados, nos termos do
art. 36 do Ato das Dispo~ições Constitudo·
nais Transitórias, o Fundo Especial do Sena~
do Federal, instituído pela Lei n" 7.432, de
18 de dezembro de 1985, o Fundo do Centro
Gráfico do Senado Federal, institu"ído pelo
Ato n'' 13, de 1974, da Comissão Dire-tora
do Senado Federal, e o Fundo de Informática
e Processamento de Dados do Senado Federal, instituído pelo Ato da Comissão Diretora
do Senado Federal, n" 14, de 1974, alterado
pelo Ato da Comissão Diretora n" 18, de
1976.
Art. 2" Este decreto Ie_gislativo entra
em vigor na data de sua publicaçáo.
PARECER N' 208, DE 1990

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado no 224, de 1989- Complementar.
A ComisSão DiretOí.-a apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nP 224,
de 1989- Complementar, de autoria êlo Senador Carlos Chiare IIi, que estabelece condições para a aposentadoria especial dos servi-dores públ_ícos civis da l)nião, Estados, Municíj)íos e do Distrito Fé-dera!, bem como dos
trabalhadores regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
- Nabor Junior.
ANEXO AO PARECER N<'

208,~ âd990

Redação final do Projeto de Lei do Senado no 224, de 1989 - Complementar.
que estabelece condições para aposentadoria especial dos servidores públicos civis da União, Estados, Municípios e do
Distrito Federal, bem como dos trabalhadores regidos pela Consoltdação das Leis
do Trabalho - CLT.
"'
O CongresSo Nacional decreta:
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Art. 1" O,s funcionários chris da União,
lidez, decorrentes das alividades especificaEstados, Municípios e do Distrito Federal,
das no caput deste artigo, será contado para
bem como os trabalhadores em geral, respeca aposentadoria especial.
tivamente, sujeitos ao exercício de atividade
§ 2·· O tempo de serviço desempenhado
penosa,,-insalubre ou perigosa ou que assim
em atividades penosas, insalubres ou pe-rigovenha a ser considerada, terão Direito à aposas, em quaisquer dos seus graus, será somasentadoria especial, com proventos integrais,
do ao tempo de serviço em at_ividade normal,
em tempo inferior a trinta e cinco anos de
para qualquer espécie de aposentadoria, após
trabalho para o homem e trinta anos para
a conversão daquele, segundo critério de
a mulher.
equivalência e proporcionalidad~, através
Art. 2" Para os efeitos desta lei, serão
dos seguintes índices, aos quais será multiconsideradas atiVidades especiais as assim deplicado:
finidas:
I - 2,34 para o homem e Z.O para a muI'-- atividades penosa~ são toda'> aquelas
lher, no grau máximo;
que, por sua natureza, condições ou métodos
II -1,75 para o homem e 1.5 para a mude trabalho, sejam exercidas em condições
lher, no grau médio;
económicas desfavoráveis, susCetíveis de proUI- 1,4 para o homem e 1.2 para a muvocarem o aparecimento de doenças çrônico·
lher, no grau mínimo.
dege-nerativas ou fadiga física e psíquica pre§ y
No caso do exercício de ati_yidade
coces ou que exijarri dos trabalhadores esforque acumule a incidência de duas ou mais
ços e condicionamento físicos especiais, repc·
condições de penosidade, insalubridade e pe~
titividade imutável da tarefa ou atenção conriculosidade, a contagem do tempo far-se-á
centrada em níveis acima dos limites _de tolepela adoção do índice referente ao grau imerância fixados, em razão da natureza do tra·
diatamente superior, se classificadas em idênbalho a que estão submetidos ou, ainda, as
tico grau, e pelo (ndice referente ao grau de
ativídades que são exercidas de forma consmaior intensidade, se classificado em graus
tante e contrariamente ao ritino biológico de
diferentes.
repouso noturno e as que, mesmo sem serem
Art. 4" O Poder Executivo regulamentainsalubres, imponham trabalho direto com
rá esta lei no praza de cento e oitenta dias.
material de natureza repugnante ou com resArt. 5~'- Esta Lei ,enira em vigor na data
tõs_e_d_~jet_os humanos e de animais;
de sua publicação.
I I - atividades insalubres são aquelas que,
Art. 6" Revogam-se as disposições em
por" sua- rlaturc"za, condições ou métodos de
contrário.
trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tole-:
PARECER N' 209, DE 1990
-tâi1C1a estabelecidos por normas específicas,
(Da Comissão Diretora)
em razão da natureza e da nocividade dÓ
Redação final do Projeto de Lei do l'>F
agente e do tempo de exposição aos seus efei~
_n~ 21, de 1990.
tos, inclusive cumulativamente;
- III- atividades perigosas são todas aqueA Comissão Diretora apresent"a ã. redação
las que, por sua natureza, condições ou métofinal do.P.ro jeto de Lei do DF n" 21, de 1990,
dos de trabalho, impliquem no risco consque altera o Anexo I da Lei n" 93, de 2 de
tante e acentuado de acidente grave, capaz
abril de 1990.
de provocar incapacidade, invalidez permaSala de Reuniões da Comissão, 19 de junho
nente ou morte.
de_l990. -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
Parágrafo único. As atividades penosas,
- Nabor Júnior.
insalubres e perigosas serão classificadas conANEXO AO PARECER N" 209, DE 1990
soantes critérios estabelecidos pelo -Poder
Executivo, nos graus máximo, médio e míRedação final do Projeto de Lei do DF
nimo.
n~ 21, de 1990, que altera o Anexo I da
Art. 3" A aposentadoria especial é deviLei n~ 93, de 2 de abril de 1990.
da ao servidor público e ao trabalhador em
O Senado Federal decreta:
geral que tenha exercido atividades penosa,
Art. 1" O Anexo I da Lei n~· 93, de 2
insalubre ou perigosa ou q_ue assim venha
de abril de 1990, é alterado na forma do Anea ser considerada, no tempo mínimo de quinxo desta Lei.
ze anos no grau máximo, vinte anos no grau
Art. 2" Os _e!eítos da alteração de que
médio e vinte e cinco anos no grau mfnimo,
ti8.ta esta Lei retroagem· a i~ de janeiro de
§ 1~· O período em que o servidor público
1990.
ou trabalhador celetista, enquadrado nesta
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data
lei, tenha estado licenciado do serviço para
de sua publicação,
exercer cargo de administração ou de repreArt. 4v__ Revogam-se as disposiÇões em
sentação sindical ou tenha estado em gozo _
contrário.
__dê.aUXmo-doença ou aposentadoria por inva-
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Junho de 1990
PARECER N• 210, DE 1990

(Da Comissão Diretora)
Redação Final do Projeto de Lei do
DF nn 23, de 1990

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n~ 23, de 1990,

que autoriza a desafetação de dominio de
bem de uso comum do povo, situado no

SOM/Norte- RA I, dentro dos limites territoriais do Distrito Federal. e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o Requerimento, passa-se à discussão da redação final,
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada,
O projefõ aprovado va'i à Câmara dos Deputados.

Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
- Nabor Júnior.

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

ANEXO AO PARECER N'' 210, DE 1990

REQUERIMENTO N• 163, DE !990

de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente -

É lido e aprova·do o. seguinte

Redação Final do Projeto de Lei do
DF D 23, de 1990, que autoriza a desafetação de domínio de bem de uso comum
do povo, situado no SGM!Norte - RA
I, dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, e dá outras providências.
9

O Senado Federal decreta:
Ar. l" É autorizada a desafetação de domínio do bem de uso comum do povo, designado por lote "L", Setor de Garagens dos
Ministérios Norte - SGM/Nortc, Região
Administrativa de Brasnia - RA 1, localizado dentro do e!<tpaço territorial do Distrito
Federal.
Parágrafo único. A caracterização da
área a que se refere este artigo se deu a teor
da Decisão ri'; 72/86, do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente do Distrito Federal, homologada pelo Decreto n~
9.728, de 19 de setembro de 1986.
Art. 2" A desafetação a qual se refere
o artigo anterior tem por objetivo a venda
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.
Art. 4'' Revogam-se as dispoSições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será Hdo
pelo Sr. 1'' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

r<:• 162,

DE 1990

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'·' 9,
de 1990, de iniciativa da Comissão Diretora,
que ratifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
o Fundo Especiãl do Senado Federal, o Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal e
o Fundo de Informática e Processamento d~
Dados do Senado Federal.
·
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Pompeu de Sousa.

Nos termos do art. 321.do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 224, de
1989-CorriiJleffientar, de autoria do Senador
Carlos ChiareJH, que estabelece condições
para a aposentadoria especial dos servidores
públicos civis da União, Estados, Municípios
e do DiSffíto Federal, bem como dos trabalhadores regidos pela CLT, conforme o disposto, respectivamente, no § 1P do art. 40
e no inciso II do art. 202, da Constituição
Federal.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990.Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o Requerimento, passa-se à discussão da redação_ final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanec·er sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O pfojeto aprovado vai ã Câmara dos Deputados:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
·
pelo Sr. 1" Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 164, DE 1990.

Quinta-feira 21

3255

o-ssrs. senadores que a aproVãTn queiram
permanecer s~ntados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto aprovado vai à sanção do Gover,
nadar do Distrito Fed~ral.
O SR. fRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N· 165, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento ln·
terno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discu~são e votação da redação final
do Projeto de Lei do DF n" 23, de 1990.
de iniciativa dei Governador do Distrito Federal, que autoriza a desfetação de domínio de
bem de uso comum do povo, situado no
SGM/Norte-RA I. dentro dos limites territoriais do Distrüo Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões. 20 de junho de_1990. Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o Requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.
Em discusSão." (PaUsã.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redaçáo final. o projeto vai
ã sanção do Governador do Distrito Federal.
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l" Secretário.
É lido e aprovado_ o seguinte
REQUERIMENTO N" 166, DE 1990
Nos termo.s do art. 281 do Regimento ln·
terno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei do DF n" 29, de 1990, .de iniciativa do
Governador do Distrito Federal. que altera
dispositivo do Decreto-Lei n" 2.244, de 14
de fevereiro de 1985, e dá outras providências, a fim de_ que figure na Ordem do Dia
da ses..o:;ão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Pompeu de Sousa.

Nos termos do art. 321 do Regimento ln~
terno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto ~e Lei do DF n" 21, de 1990,
de iniciã.tiva do Governador do Distrito Federal, que altera o Anexo I da Lei n~ 93, de
2 de abril de 1990.
Sala das SeSsões, 20 de_juflhO de 19.90, Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l" Secretário.
É lido e aprovado o seguiqte

O SR. l'RESiiJEN1'ETPonipeu de Sousa)
-AproVado (l requerimento, passa-se à discussão da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peçã. a palavra, encerro
a discussãO, ·
--·
Em votação.

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei do DF n~ 30, de 1990, de iniciativa do
Gover.nador do Distrito Federal, que estabele_ce a competência, composição e classifica-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento, o projeto a
que se refere figurará na Ordem do Dia da
próxima sessão.

REQUERIMENTON· 167, DE 1990
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ção do Conselho de Cultura do Distrito Federal c dá outras providéncias. a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão Seguinti.
Sala das sessões, 20 de junho de I (}40. Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Pompe-u de Sousa)
- Aprovado o requerimento, o pi-ojeto a
que se refere figuraní na Ordem do Dia da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa)
-Sobre a mesa. requcriineiúo que será lidü
pelo Sr. l" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTON" .. 68, DE 1990

Nos termos do art. 281 do Regimento ln~
terno. requeiro dispem;a de interstício c prévia distribuição de avulsos p:tra o Projeto de
Lei do DF n" 28, de 1Y90, de iniciativa do
Governador do- Distrito- Federal. que altera
a Lei n" 4Y, de 25 de outubro de 1YX9. e
dá outras providências. a firn de que figüre
na Ordem do Dia da sessào seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990.
Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento. o projeto a
que se refere figurarâ da Ordem do Dia du
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa. requerimento que ser<i lido
pelo Sr. I· Secretário.
É lido e aprovado__o seguinte
REQUERIMEI'iTO N" 169, DE 1990

Nos termo.!> du art. 2~{1 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e ptf.!·
via dL'Itribuição de avulso!' para o Pro,ieto de
Lei do DF n" 27, de 19YO, de iníCiatíva do
Governador do DistritO FederaL que- dispõe
sobre a alienaçiio de bens imóveis residenciais
de propriedade do Distrito Federal e situados
no Distrito Federal e dá outras providências,
a fim de que figure na Ordem do Dia di:l
sessão seguinte.
Sala das Sessões. 20 de junho de 1990.Pompeu de Sousa.
O SR. PRESlDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento. o projdo a
que se refere figurará na Ordem do Dia di:l
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu·de Sousa)
--Sobre a mesa, projeto que serâ lido pelo
Sr. ~-Secretário._
É lidO o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N· 72, DE 1990

Estabelece medidas para a proteção do
mercado de trabalho da mulher e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I·' A proteção do mercado de trabalho da mulher. de que trata o art. 7"'da Constituição Federal. em seu inciso XX, sed regida
pelas disposiçôes desta lei.

Art. 2" E vedada as empresa:> a discriminação em razão de .sexo ou estado civil na.
colttrata-Ção. remuneração e promoção de
empregado. bem como a e.xigência de exame
Jc qualquL'f natureza para comprovação de
gravidez t>u esterilizaçüo.
1" A~ categorias e os critérios de classi·
ficaçào c de promoção profi~sional. bem como toJas as demais ba~es de cálculos da re·
mune-ração. em particular o modo de avaliaçüo do~ empregados. serão comuns aos traba·
lhadon:s de um e outn) sexo.
§ 2' Fica proibida u celebntção de contrato.!> e_convênios e a concessão de empréstimo.!>
pür parte de órgãos público:-. da administm·
ç5o di reta c indircta a empresas que executem
práticas discriminatórias.
Art. 3 Toda empresa deverá assegurar
as mulheres oportunidotdes de ascensão pro·
fissionaL_ eom base em critérios de qualifi~
caçüo. aptid<in. experiência e antigüidade.
em igualdade de condiçõe~ c_om o,.., homens.
Art. -l'' .As empresas com mais de cem
empregado.!> deverão manter programas de
incentivo ao aperfeiçoamento profissional de
suas traballw.dorus, mediante a concessão de
bolsas de estudo para reembolso de. no mínimo. 50t;f_ da~ de);pcsas efetuadas com cursos
de qualquer natureza.
Art. 5" As empresas em que trabalharem
trinta mulheres ou mais. com idade acima
de dezcs~eis anos, terão local apropriado on·
de seja pos);ível às empregada); deixar os seus
filhos ~ob vigilância c assistência, desde o período de amamentação. até a idade de 6 ano);.
Art. 6 Pela infração de qualquer dispo·
sitivo dcst<-t lei será imposta ao empregador
a penalidade prevista no art. 401 e parágrafos
da CLT. alterado peJo art. 7" da Lei n"

*

6.9H6iH2.
Art. 7'' Esta ld entra em vigor na dati:l
de sua publicação.
Art. ,S.> Revogam-se as disposiçôes em
contrário.
Justificação
O papel da m~lher na sociedade contem-

porânea não está definitivamente consolida·
do, sob o ponto de vista da igualdade entre
os sexos. Muito embora a busca de igualdade
venha ganhando espaço no nosso ordenamento jurfdico. a situação profissional da mu·
lher ainda estú sujeita às regras arbitr,4Írim;
do mercado. forjadas uo sabor de conveniCncia e preconceitos. relegando a pretendida
c necessária igualdade a plano secundário.
Objeriva-se. com esta proposição, oferecer
à mulher oportunidades reais de atuação profiSsional em igualdade de condições com o
homem, evitando-se, contudo, que um tratamento diferenciado, numa fase de transição,
possa--s-e consubstanciar em procedimento
discriminatúrío.
_
_ Q_ aCes~o da mulher <tO _mirC-ado de trabalho e sua permanência nele é um dos meios
mais importantes para exercer essa igualda·
de, h!.?Je contingenc_iad<! por uma série de dificuldades, a começar pelas restrições que lhe
são imposta); em decorrência da maternidade
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e da necessidade de conciliar o trabalho com
a indispensável assisténcia à famllia.
A questão da permanência no emprego é
de fundamental importância para a mulher
trabalhadora. Com efeito. enquanto o esquema normal Ua carreira masculina se caracteriza pela continuidade. as atitudes sociais
quanto ao trabalho feminino continuam arobivalentes e, em muitos países- com exce~·üo dt)~ socialistas - a descontinuidade da
carreira profissional feminina é encarada pelo
poder ptihlico c pela sociedade como uma
caracterís_tica natural e inevitável.
Desse modo. proteger o mercado de traba·
lhu da mulher significa nãQ apenas assegurar-lhe condiçüe:; de acesso ao emprego mas
estimular !>ua permanência no trabalht) e o
seu retorno. <!pós afastamento temporário
causado por razôes de natureza familiar. bem
como incentivar o seu aperfeiçoamento profh.sional, dentro e fora da empresa.
Para ganmtir 4ue essa proteção se realize.
foram pensada.!> medidas de curto e médio
prazos. As de curtl) prazo. propostas por este
projcw de lei. tem por objetivo evitar a discri·
minaçào da mulher e possibilitar sua permanência no emprego. <1lém de estimular seu
pleno desenvolvimento e realização.
Cabe. ressaltar. ainda, que propostas aparentemente de difícil consecução, como a do
incentivo ao aperfeiçoamento profissional. já
estão sendo po.!>tas em práticas por algumas
empresas no Brasil, com resultados satisfatórios evidentes.
__Ao estabelecer que o mercado de trabalho
Ja mulher deverá ser tratado com medida);
específicas de proteção. a Constituição Federal deu. sem dúvida, um passo importante
na busc<~ de soluções para o eterno conflito
da mulher entre a carreira e a fam!lia.
:Cspera~se~ com este projeto, oferece-r alternativas ainda mais avançadas, no sentido
de permitir à mulher o exercício, na plenitude, de seu papel de profissional e cidadão
de uma sociedade que se almeja democrática
e justa.
Sala das Sessões. 20 de junho de ! 990. Senador Fernando Henrique Cardoso.

rA Comissâo de Assuntos Sociais Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O projeto lido será publicado e remetido
ã Comissão competente. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre·
tário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•170, DE 1990

Reitera o Requerimento de InformaçÕes
n" 66/90 e solicita informações sobre as providências relativas à apreensão da Moto Kawasaki Ninja 1000, utilizada pelo Presidente da
República no dia P-4-90.
Senhor Presidente,
Com base _no que dispõe o art. 50, § 2",
da Constituição Federal, e o art. 216, do Regimenfo Interno, e considerando que o Aviso
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n~ 441 de 5-6-90- encaminhado pela Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, Professora Zélia Cardoso de Mello,
ao Secretário-Genil da Presidência da República, Embaixador Marcos Antônio de Salvo
Coimbra, e, por este, em resposta ao Requerimento de Informações n\' 66/90, ao Senado
Federal - em nada contribuiu para esclarecer as condições de eventual regularidade
fiscal da Moto Kawasaki Ninja 1000, utilizada
pelo Senhor Presidente da Repúblíca, no último dia primeiro de abril, requeiro a Vossa
Excelência que, ouvida a Mesa do Senado
Federal, se digne solicitar da referida Ministra de Estado, de maneira cabal e defiriítiVa;
as informações anteriormente requeridas e,
ainda, outras quanto às providências que em face dos indícios de irregularidade anotados - já deveriam ter sido tomadas no sentido de apreender o mencionado veículo.

Justificação
Não é possíVel que, decorridos quase sessenta dias, todo o aparato governamental das autoridades de trânsito aos órgãos daReceita Federal - não tenha logrado obter sequer as mais elementares informações quanto
a um veículo utilizado farta e publicamente
pelo Presidente da República. E no mínimo
assustadora a perspectiva de que um Governo
que tem adotado as mais arbitrárias medidas
contra os trabalhadores, que tem freqüentemente afrontado a própria Constituição e
não se peja em fazer- em nome da moralidade pública - ameaças de toda ordem, a
todo instante, a tudo e a todos, não consiga
comprovar nem mesmo a condíção de regularidade físcal de uma motocicleta.
Quem a emprestou ao Presidente? A queln
pertence equipamento tão caro e sofisticado 2
Como ele entrou no Brasil? São perguntas
que, não respondidas, colocam sob suspeita
o próprio Presidente da República.
Entendo, ainda, que as diligências adotadas pela Ministra, não a eximem da adoção
de medidas de precaução, a começar pela
apreensão do veículo até que seu proprietário
comprove sua a essa altura improvável regularidade.
Espero, assim, ver o presente requerimento aprovado pela Mesa do Senado que, como
Terceiro Secretário, tenho a honra de integrar.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Senador Pompeu de Sousa.
(À Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento Hdo vai a exame da Mesa.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 171, DE 1990

Para os fins do disposto no art. 13, § 1",
do RegimentO -Interno desta Casa, solidto
autorização do Senado Federal para ausentar-me do País no período compreendido entre os dias 27 de junho a 17 de julho, quando

estarei proferindo e participando de conferências nos seguintes eventos e instituições:
1- VII Plenary Meeting - ln ter American Dialogue- Washington-De- 29-6;
2-1" Congresso-Luso-Afro-Brasileiro de
CiênciaS Sociais- U niversídade de Coimbra
--Coimbra-Portugal- 2 a 5-7;
3- Seminário de Viena - Instituto Vienense para Assuntos de Desenvolvimento e
Cooperação- Viena-Áustria- 6 a 7-7;
4-XII Congresso Mundial de Sociologia
-Madri-Espanha- 9-7;
5- Foro_ de lberoamerica_-_Universidade
de Salamanca - Salamanca-Esp_anha_- 10
e ll-7e
·
6- Visita ao Parlamento Europeu Strasboorg-França -11 a 15-7.
Brasília, 20 de junho de 1990. -Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será votado após a
Ordem do Dia, nos termos regimeritais.
Sobre a mesa, requerimentos que serão li·
dos pelo Sr. l" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 172, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea_c, do_ Regimento Interno, para
o Ofício S/32/89, do Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro. _Sa_la das Sessões. 20 de junho de 1990.Jamil Haddad - Maurício Corrêa - Ronan
Tito - Chagas Rõdrigues.
REQUERIMENTO N• 173, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno, para o Projeto
de Leí do Senado n~ 66, de 1990, que "acrescenta parágrafo ·so- -ao artigo 6?, da Lei n~
8.025, oe 12 de abril de 199{1",
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Mário Maia - Chagas -Rodrigues - Mauro
Benevides - João Menezes - Ney Maranhão
- Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Estes rcciuerimeittos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,

do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, reqverimento que será lido
pelo Sr., 1'' Secretário.
E lido o seguinte
REQ.UERIMENTO N' 174, DE t990
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex•, com base no ãn. 216,
do Regimento Interno, sejam solicitadas à
Sr' Ministra da Economia, Fazen~a e Planejamento, as seguintes informações:
1. Qual o_indice de endividamento interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios das Capitais?
2. Quais- os caso_s__ em que cstari~ extrapolado o limite_estabdecido pelo item III, do
art. 2'·', da Resolução n" 62/75, do Senado
Federal?
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3. Qual a rolagem feita pela União,_ desse
endividamento, nos Governos anteriores e
qual a rolagcm que o a tua\ Governo pretende
realizar, a partir do corrente ano?
4. ·Qual_'! repercussão financeira, em termos percentuais, dos encargos ·cta dfvida dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
das Capitais. no déficit público da União?
5. Quais os entendimentos mantidos, pelo
atual Governo, com os Governadores e.Prefeitos, visando o saneamento da situação financeira dos Estados. Distrito Federal e Municípios das Capitais?
Justificação
O presente requerimento de infOrmações
pretende municiar o Senado de dados indis-

pensáveis, sobre o índice de endividamento
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios das Capitais, já que incumbe ·ã esta
Casa do Congresso, por força de dispositivo
constitucional, autorizar ou não os empréstimos aos Estados. ao Distrito Federal e aos
Municípios.
E, como a Resolução n" 62n5, do Senado,
estabelece limites para esse endividamento,
faz-se mister que tenhamos, em mãos, esses
·e-sclarecimentos que, certamente, serão fornecidos pelo Banco Central, atravé_s da Sr•
Ministra da Economia. Fazenda e Planejamento.
Sala das Sessões. 11 de maio de 1990.
Senador Humberto Lucena.
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido vai a exame da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Terminado o período destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 46 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Ífem 1:
PROJETO DE lEl DO SENADO
- N" 23, "DE 1990
.
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 33_6, c, do Regimentq_}ntemo)
Votação em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 23, de 1990, de autoria do Senador João Menezes, que compatibiliza os interesses dos trabalhadores
com as necessidades das empresas em
situação difícil, tendo
PARECER FAVORÀVEL, proferido em plenário, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
A discus.<;ão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 18 do corrente.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
É o seguinte o projeto reje1tado:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 23, DE 1990
Compatibiliza os interesses dos traba~
lhadores com as necessidades das empresas em situação difícil.
O Córigresso Nacional decreta:
Art. 1'' As organizações privadas que,
por imperativos de sobrevivência, precisem
proceder a cortes indispensáveis de despesas

que só se tornem significatívósSe abrangerem
uma redução na folha de pessoal, para a esta
recorrerem deverão proceder a um plebiscito
entre seus empregados, a fim de decidir qual
das fórmulas abaixo adotar:
I - demissão de empregados até atingir
a economia necessária nos gastos de pessoal;
II - diminuição da jornada de trabalho,

mantido o valor horário dos salários, de modo
que o decréscimo proporcional da folha de
pessoal corresponda à economia objetivada.
§ lo O plebiscito deve abranger todos os
empregados, que também poderão votar por
procuração ou por carta dirigida à administração, desde que o façam com firma reconhecida.
§ 29 Excluir-se-ão apenas. eventualmente, casos de absoluta impossibilidade de manifestação, contando que sua omissão não seja passível de alterar o resultado do plebiscito.
§ 3" Apurado o- resultado do plebiscito,
é assinado o acordo entre a empresa e seus
empregados, que deve ser homologado no
sindicato local de trabalhado_r_e.s da categoria
e registrado na correspondente Delegacia
Regional do Trabalho,_
§ 4~ Quando a diferença entre os votos
a favor de cada uma das duas fórmulas for
menor que 5% (cinco póf cento) do_ tQtal
de empregados da organização, será cOnsiderada indecisa a votação e a solução final será
adotada por acordo entre a organização e
o sindicato local de trabalhadores da categoria.
§ 5" Em virtude do que estabelece o parágrafo ariterior, considera-se que a omissão
dos impossibilitados de manifestação não é
passível de influir no resultado do plebiscito,
quando a diferença entre os votos a favor
de cada uma das fórmulas, exceder o número
de. omissos mais 5% (cinco -pOf cento) do
total dos_ empregados da empresa.
§ 6n Será criada uma comissão de empregados, no máximo com 5 (cinco), para acompanhar, junto à administração, a evolução
das condições económico-financeiras da organização.
§ 7~ Por iniciativa da administração da
organização ou pela dos empregados, manifestada através da comissão de__que trata o
parágrafo anterior e, desde que comprovado
o saneamento económico da organização, esta voltará ao regime de jornada de trabalho
plena e sa1ários normalizados.
Art. 2\' No caso do artigo precedente,
quando convier à organização privada o en~
cerramento de atividades de alguma unidade,
serão adotadas as seguintes diretrizes:

I -

se a modalidade prevalente for a de
de empregados, dar-se-á uma preferencia absoluta pela demissão dos que pertençam às unidades extintas, salvo excepcionalmente algum profiSsional de notória competência que convenha aproveitar em outra
'-!-_nidade;
II - se a modalidade preferida for a de
coritração da jornada de trabalho e correspondente decréscimo de salários, poder-se-á
aplicar aos empregados ql,!e pertenciam às
u~i?~des extintas o regime eSpecial de dispombthdade remunerada, que passa a ser válido
para entidades privadas, tal como está regu·
lado nos parágrafos deste artigo.
- § 1\' O empregado em disponibilidade remunerada receberá:
a) 40% (quarenta por cento) do salário
'
até 3 (três) salários mínimos;
b) 30% (trinta por cento) pelo que o salário exceder 3 (três) salários mínimos, até 7
(sete) salários mínimos;
---c) 20% (Vinte por cento) pelo que o salário
exceder 7 (sete) salários mínimos, até 15
(quinze) salári_os mínimos;_ e,
d) 10% \áeZj)Or Cento) pelo que o salário
exceder 15 (quinze) salários mínimos.
§ 2~ Durante a disponibilidade remunerada,_o e111pregado náo poderá ter outra relação de emprego, mas contará tempo de serviço para o en1pregador e para os efeitos da
Previdência Social e lhe será facultado prestar
trabalhos de autónomo, desde que devidamente caracterizados como tal.
§ 3~ O empregado em díspOnibilidade re·
munerada terá o mesmo tratamento fiscal e
previdenciário que o inatívo.
- § 4~ A disponibilidade remunerada cessará;_
a) à opção do empregador- pelo retorno
do empregado às atividades normais de seu
conti"afõ- de trabalho ou por sua dispensa,
em ambos os casos com o salário e benefícios
que teria se não- houvesse sido afast8.do de
suas atividades; e,
b) à opção do empregado, quando este
aceitar contrato com novo empregador, hipótese em que ficará dispensado do aviso prévio, mas deverá comunicar o fato ao antigo
empregador, para registro na carteira e cump~mento de demais formalidades, tanto legais e regulamentares, quanto eventuais normativas do empregador.
.Art. 3~ A situação crítica da organização
pnvada que determina a necessidade de corte
nos gastos de pessoal, como imperativo de
sobrevivência, se não for devidamente com-provada, exigirá um atestado de auditor independente, d.e idoneidade reconhecida ou de
auditor governamental.
·
Art. 4\' ·As organizações privadas só po~
der?o pagar complementação de aposentadona a seus ex-empregados quando estes estiverem aposentados pela Previdêncía Social
ou vierem a sê-lo, por possuírem condições
para isso.
§ 1~. Como 6 afasfaiitenio dos empregados esttm_ulado pela complementação de aposen_tadooa acarreta redução dos gastos de
pessoal ou aumento- das ofertas de emprego,
de~1is~ã?

essa complementação é considerada despesa
legítima, dedutlvel do lucro tributável.
§ 2° Em se tratando de empresas com regulamentação e fiscalização especiais, tais como concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras. companhias de seguro,
entidades de previdência privada, sociedade
de capitalização e organizações subvencionadas pelo Governo, os pagamentos de_comple~entação de aposentadoria não poderão ser
unpugnados como gastos não legítimos ou
imprudentes.
§ 3\' Do ponto de vista dos beneficiários
da complementação de aposentadoria, esta
última terá o mesmo tratamento fiscal atribuído à aposentadoria concedida pela Previdência Sociã.L

Art. 5" A organização que, para contornar uma dificuldade momentânea, recorrer
às férias coletiva~ de seus empregados, terá.
para o pagainefitó-destas, as mesmas facilidades determinadas à rede bancária para o
pagamento das folhas normais de pessoaL
Árt. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Ar•.- 7"
contrário.

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'50,DE 1990
(Em regime de urgCnci<'t. nos termos do
art. 3_36, c, dO Regimento Interno)
Votllção, em turno único, do Projetu
de Lei do Senado n" 50. de 1990. de auto·
ria do Senador Odacir Soares, que estabelece novas disposiçôcs penais e proccs·
suais penais para os crimes de seq üestro
e extorsão mediante seqüestro. e dá outras providências. tendo
PARECER, proferido em plenário,
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com as Emendas de n~'
1 a 3, que apresenta.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessã. urdinária de 18 do corrente .
Em -.,atação o projeto, sem prcju(zo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecere sentado:.. {Pausa.)
Aprovado.
Em votação as Emendas de n·" 1 a 3.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora pura
a redação final.
O SR. PRESIDE~TE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecei -da Comissão O iretora oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
-- É lido o seguinte
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PARECER N 211. DE 1~911
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 50, de 1990
A Comissão Dirctora apre:.;enta a redação

final do Projeto de Lei do Senado n" 50. de
1990. de autoria do Senador Odacir Soares,
que estabelece novas disposições penas e processuais penais para os crime de seqüestro
e exwrsão mediante seqüestro, e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão. 20de Junho

de 19YO. -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N" 211, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1990, que estabelece novas

disposições penais e processuais penais
para os crimes de seqúestro e extorsão
mediante sequestro, e dá outras prol-·i·
dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l" Os arts. 75. fl3, 109. 148 e 159
do Código Penal (Decreto-Lei n" 3.689, de
3 de outubro de 1941) passam a vigorar com
as seguinte~ alterações:
"Arr. 75. Salvo nas hipóteses prevista nos arts. 14S e 159 deste código,
o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a trinta anos.
Art. R3.
V- em se tratando dos crimes previstos nos arts. 148 e 159 deste código, tenha colaborado, de forma eferjva, para
o impedimento ou eLucidação do ·crime
e para identificação e punição dos demais culpados.

Art. 109.
Parágrafo único. Os crimes previstos
nos arts. 148 e 159 deste código são imprescritíveis.
Art. 148. Privar alguém de sua Hbúdade, mediante seqüestro ou cárcere
privado.
Pena- reclusão de seis a quinze anos
e multa.
§ l" A pena é de reclusão__de sete'
a dezoito anos:
I -se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente;
II -se o crime é praticado mediante
internação da vítima em casa de saúde
ou hospital;
III - se a privação da liberdade dura
mais de vinte e quatro horas.
§ 2" Se resulta à vfrima, em razão
dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico oti moral:
Pena- reclusão de oito a vinte anos
··
e multa.

~ 3'·' Quem. internacicinalmente. facilítar. cOlaborar ou concorrer para a
prática de delitos previstos neste artigo,
· fica sujeito à mesina pena, observados
o grau de culpa ou intensidade da participação.

Art.

is~:·· ·s~~iâ~~t;~·; ·p~~;6;·~-~~:o

fim de obter. para si ou para outrCm.
qualquer vantagem como condição ou
preço do resgate:
PCna - reclusão de doze a dezoito
anos e iTii.tlta.
S 1'' Se o s.eqücstro dura mais de vinte e quatro hora~. se o seqüestrado é
menor de dezoito anos, ou se o crime
é cometido por bando ou quadrilha:
Pena- reclusão de dez a vinte e dois
artos e multa.
§ 2" A pena prevista no ·parágrafo
anterior é aumentada de l/10 por cada
dia de duração do seqüestro.
§- 3\' Se _o fato resulta lesão corporal
de natureza grave ou estrupo:
Pena - reclusão de quinze a vinte e
.quatrü-ahoS e multa.
_
§ 4" Se resulta a morte:
Pena- reclusão de vinte e oito a trinta
anos e multa.
§ _s·· Reputa-se hediondo o crirrie de
seqüestro quando qualificado pelos
eventos morte. lesão corporal de natureza grave ou estupro. sendo, nestes casos, insu_scctível de fiança, graça ou anistia."
Art. 2'' O art. 594 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei n~ 3.689. de 3 de outubro
de 1941) passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
"Art. 594_.
Parágrafo único. O condenado pelos
criines previstos nos ãrts. 148 ou 159 do
Código Penal não poderá, em hipótese
alguma, apelar sem antes recolher-se à
prisão . .,_
Art: 3" A pena pelos crimes previstos riós
artS. 148 e L59 do Código Penal será cumprida, integialmente, em reginie fechado, não
se admitindo remição pelo trabalho realizado
nos estabelecimentos de detenção.
Art. 4" Em nenhuma hipótese será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, nos crimes previstos nos arts. 148 e 159
do Código Penal.
Art. 5"~ O seqüestro praticado com motivação política será punido, exclusivamente,
na forma desta lei.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discu_ssáQ,
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que a_ aprovam queiram
permanecer sentado_s. (PausaJ
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Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 23, DE 1990
(Em regime de Urgência; riOS terni.os. do
art. 336,c, do Regimento Interno)
Votação, em t1,1rno únicQ, do Projeto
de Resolução n" 23~ de 1990 (apresentado peta Comissão de Assuntos Económicos ccimo conclusão de seu Parecer
n" 198, de 1990), que autoriza o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras ·
do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LFf-RS), cujos recursos,_advindos de tal emissão, serão destinados ao
giro de cento e sete milhões, oitocentas
e se.ssenta e <tuas mil, trezentas e setenta
Letras Financeiras daquele Estado.

Em votação o projeto, em tUrno úriicO.

o Si-. JOse--Fogaça :.:·-sr. PfeSíàenu:, -peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador. _

O SR. JOSÉFOGAÇATPMDB-'- KS.Para encaminha.r a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no momento em que
se analisa, nesta Casa, a demissão de funcionários públicos, o enxugamento da máquina
administrativa, acho importante recordai',
aqui, o·projeto de saneamento financeiro do
Estado do Rio Grande do Sul, que foi empreendido pelo Go'verno Pedro Simon.
Aquilo que o Governo Fernando Collor
de Mello faz ou propõe, ou promete com
alarde, e com muitos poucos resultados, oGoverno Pedro Simon realizou de forma séria, coerente, respeitando os direitos dos funcionários públicos, reconhecendo a primazia
da lei e da CónStituiçclã. Houve um seríssimo
projeto· de enXugameÍÍto da ináquina administrativa no Rio Grande do Sul, já no primeíro ano de Governo. Ao final do exercício
orçamentário de 1988, o resultado da execução OrÇ<!IDentária: áa onie,vezes-mais positiva
do que a que houvera ao final do exercício
de 1986, ou seja, no período do Governo'
anterior. Ao final do exercício de 1989,
o resultado orçamentário já era sUperavitário. Na administração da d(vida pública, o
Governo, que recebeu dívidas de curto prazo
da ordem de 33% do seu montante consegue,
agora, reduzir as dívidas de curto prazo para
3%, alongar q perfil da dfvida, atraVés da
renegociação dos prazos, através da substituiÇão de credores, da redução de encargos
e taxas de juros, de uma política firianceira
competente, criteriosa, séria e ii:tteligente.
O Governo do Estado do Rio Grande do
Sul recebeu a máquina administrativa com
207 rilil funcionários. -Forarri de'riritidoS, rio
primeirõ ano, 8 mil funcionários públicos, e
ninguém, em nenhuina pafte do Brasil ou
no Estado do Rio Gfande do Sul, ouviu-falar ,
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que as demissões tenham sido injustaS, tenham sido lineares e sem critérios; foram rigorosamente justas, necessárias e sõ atingiram aquela área de absoluta e reconhecida
ociosidade. A justiça, portanto, pode ser"praticada oo enxugamento da máquina pública,
mas quando não- há prepotência, quando não
há auto-suficiência, quando não há excesso

de pretensão mas, ao contrário, há respeito
à Lei, respeito à Constituição, respeito aos
direitos do trabalhador, aos direítciS do funcionário público. De modo que, hoje, o Estado do Rio Grande do Sul tem muito menos
funcionários do que tinha quando Pedro Simon assumiu o Governo. Esse enxugamento

Pompep de SOusa, Relator- Mendes Canale
- Bo~9r·.tt!_Ri~r. _
ANEXO AÓ PARECER N-212, DE 1990
n"

Rtid3ção final do Projeto de Resolução
23, de 1990.

F.aço saber que o Senado Federal aprovou,

e eu, Presidente, nos termos do art. 4R, item
28. do __ Regim.:!'ntu Interno, promulgo a seguinte~

RESOLUÇÃO W

, DE 1990

Aut.or,iza o Governo do Estado do Rio
Gl-ande do Sul a emitir e colocar no mer~
cado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).

sério, criterioso, feito com dis-cernimento,
com propriedade, com respeito aos direitos
O Senado Federal resolve:
humanos e direitos dos trabalhadores hoje,
Art. P É o Governo do Estado do Rio
é, reconhecido, aplaudido e enaltecido por
Grande do Sul autorizado, nos termos do que
toda a sociedade gaúcha.
dispõe o_ art. 9" da Resolução n~ 94, de 15
De modo, Sr. Presidente, que me sinto inteiramente autorizado, neste momento, a de dezembro de 1989, do Senado Federal,
a emitir e colocar no mercado o montante
apelar para os Srs. Senadores nO -se-ntido de
de Letras Finan-Ceiras do Tesouro do Estado
que aprovem esse pedido de rolagem da dívido Rio Çirand_e_do Sul (LFT-RS) necessário
da, que dá curso, dá seqüência a esse projeto
para o giro de 107.862.370 Letras Financeiras
de saneamento financeiro, baseado absoluta·
do TesoUro do Estado do Rio Grande do
mente na consciência pública de que o Estado
Sul (LIT-RS), coln venci!-Ilentos Ç:m 1990.
deve estar a serviço dos cidadãos e da sociePatágrã.fo úniCo. A emissão e a colocação
dade. A máquina pública não pode consumir,
dos títulos a que se refere este artigo será
dentro de si, os recursos públicos; hoje, 23%
efetuada com observância ãs seguintes condido Orçamento do Estado é destinado a inves·
ções básícã.s:
timentos em infra-estrutura, saúde, esColas,
a) quantidade: a ser definida na data de
hospitais, expansão da rede páVimentada do
resgate dos_títulas a serem substituídos, dedu·
Estado.
•
zida a parcela de doze por cento a título de
Portanto, Sr. Presidente, não há dúvida
juros;
alguma_de que, quando há seriedade, quando
b) modalidade: nominativa-transferível;
há sobriedade e, acima de tudo, comportac) ~endimentos: igual ao das Letras Fin-anmento humilde, modesto, mas determinado,
ceiras do _Tesouro Nacional (mesma taxa refeé possível sanear o Estado, sanear as suas
fin"anças, sem cometer os atropelos e os desa- -rencial);
d) prazo: 2.555 dias
tinos que estamos, hoje, registrando em nose) valornominal: Cr$ 1,00
so País.
f) forma de colocação: através de ofertas
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
públicas, nos termos da ResoluçãQ n~' 565,
OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
dó'BfãSil.
-Em votação o projeto, em turno únicci._
Ait. 29 A presente autorização será exerM
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
cida 3.té 30 de novembro de 1990.
permanecer sentados. (Pausa.)
_ Art. _3~ _ Esta resolução entra em vigor na
Aprovado.
dafa Oe- s.iia publicação.
-A .matéria vai ã Comissão Diretora, p:ira
a redaçãêi final_
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-~'
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
-Sobre a mesa, parece·r da-Comissão Dlre~
a discussão+
tora, oferecendo redação fiflal, que será lida
pelo Sr. to SecretáriO. --Ejn__votação.
OS.Srs. Senadores que a aprovam queirtlm
É lida a seguinte
pemt'an-eCer sentados. (Pausa.)
PARECER N• 212, DE 1990
Aprovada.
(D? CóniisSâo Diretora) A matéria vai à promulgação.

' final do Projeto de Resolução
Redação

o" 2~;' de 1990.

A ComiSsã-d Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução na 23, de 1990,
que autoriza o Governo do_ Estado do Rio
Grande do Sul (RS) a emitir e colocar no
mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).
Sala de ReuniõeS da Comissão, 20 de junho
de_l990. -Nelson Carneiro, Presidente -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltém4: --

MENSAGEM N" 182, DE 1989
(Eril_re&iine· de_ urgência, nos termos dO
- art. 336,c, do Regimento Interno)

Mensagem n" 182, de 1989 (n' 500/89,
na origem), relativa a proposta para que
seja __ ªutorizado o Governo do Estado
do Piauí, e.m Caráter excepcional, a emi-
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ti r, mediante registro no Banco Central
do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Piauí (LFf,PI), destinadas
a possibilitar a substituição de 1.200.000
Obrigações do Tesouro daquele Estado.
(Dependendo da votação do Requerimento no 160, de 1990, de extinção da
urgência.)

Em votação o re.querímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará ã tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Item 5:
Votação, em turno único, do Parecer
n? 130, de 1990, da Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania, concluindo
pela restituição ao Podá Executivo da
Mensagem n9 71, de 1987 (n? 97/87, na
origem), encaminhando ao Senado Fe·
dera! proposta de reassentamento de exocupante da Reserva Indígena Pimentel
Barbo~a. no Estado do Mato Grosso,
através de alienação de terras do domínio da União, com área superior a 3.000
hectares.
A discussão da máteria foi encerrada oa
sessão ordinária de 18 do corrente.
Passa-se ã votação do parecer, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação ·
do Plenário.
É o seg_uinte o parecer aprovado:
PARECER N• 130, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre_ a Mensagem n~ 71,
de 1987 (n? 97, de 15-4-87, na oÍigem),
encaminhando ao Senado Federal proM
posta de reassentamento de ex-ocupante
de área indígena, através de alienação
de terras do domínio da União situadas
na Reserva Indígena Pimentel Barbosa,
no Estado de Mato Grosso.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
A Mensagem n9 71, de 1987, foi ericami·
nbada pelo Excelentíssimo Senhor eX;-Presidente da República, José Sarney, para apreciação do Senado Federal, juntamente com
Exposição de MotivOs n9 85/87, do Senhor
ex-Ministro de Estado de Reforma e do Desenvolvimento Agrário, Dante Martins de
Oliveira.
A referida mensagem presidencial contém
proposta de reassentamento do ex-ocupante
da área indígena, através da alienação de terras do domínio da União com área superior
a três mil hectares.
Esclarece a Mensagem o? 71/87 que a alienação proposta deverá ser feita com dispensa
de licitação conforme autoriza o Decreto n'
85.687, de 2 de fevereiro_ de 1987. O benefi·
ciário, Sr. Paulo Lemos dos Santos, discri.mi-
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nado na relação anexa ao decreto acima cita~
do, publicado no Diário Oficial do dia 4-2-87,

optou no sentido de que a área de
19.665,93ha a elç assegurada pelo Decreto
n" 85.687/87, fosse de_stacada da "Gleba !riri", situada no Município de Colíder, Estado
de Mato Grosso, de propriedade da União
Federal.
A mensagem foi encaminhada ao Senado

Federal, em 23-4-87, obedecendo o estabelecido no art. 171 da Constituíçã() Federal
de 1969.
Tendo em vista que a matéria de iniciãtiva
do Poder Executivo não foi apreciada antes
da promulgação da Constituição ur-a vigente,

retorna ela a este órgão para reeXame na conformidade da deliberação da Presidância do
Senado Federal em 27-3-89.
Sobre a proposição estabelecida o art. 171
da Constituição Federal de 1969:
"Art. 171. A lei federal disporá sobre as condições de legitinl.ação_da posse
e de preferência para ac:(uisição, até cem
hectares, de terras públicas por aqueles
que o tornarem produtivas com o seu
trabalho e o de sua família.
Parágrafo único. Salvo Pã.ra execu~
çáo de.planos de reforma agrária, não
se fará, sem prévia aprovação do Senado
Federal, alienaçãO ou concessão de terras públicas com área superior a 3.000
(trés mil) hectares."
Atualmente, consoante a_ nova Carta Magna, a competência passa ã Ser do Congresso
Nacional c;onforme se depreende da leitura
do art. 49- item XVII:
"Art. 49. É da competência exclUsiva do Congresso Nacional:
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas
com área superior a dois mil e quinhen·
tos hectares".
Estabelece ainda o art. 64 da Consti •
tuição Federal prorúulgada em 5-10-88:
"Art. 64. A discussão e votação dos
projetas de lei de iniciativa do Presidente
da República, do Supremo Tribunal federal e dos Tribunais SuperiOres terão
início na Câmara dos Deputados."
Salientamos ainda que a Carta Magna
vigente no País, ein seu art. 188" estabelece condições para a alienação ou concessão de terras públicas, determinando:
"Art. 188. A destinação de terras
públicas e devolutas será compatibiliza-.
da com a política agríc-ofã e com o plano
nacional de reforma agrária.
§ 1n A alienação ou a con-ce·ssão 1 a
qualquer título, de terras públicas com
áreas superior a dois mil e quinhentos
hectares a pessoa físiCa ou j uríaica~"afrida
que por interposta pessoa, dependerá de
prévia aprovação do Congresso NacionaL
§ zo Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações _ou as concessões de terras públicas para fins de
·
reforma agrária."

Entendemos que não há conformidade da
matéria com os princfpios da nova ord~m
constitucional brasileira que tratam da questão da alienação ou concessão de terras pú·
blicas.
Assim sendp, opinamos no sentido da restituição da M6ilsagem n" 71/fSl (no 97/87, na
origem) ao J>od~r Executivo para que, se for
o caso, reenvie a proposta ao Congresso Na·
cional atendendo aos pressupostos contidos
na Lei Maior vigente.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator - Mário Maia João Lobo- Afonso Arinos - Francisco Rollemberg ~ Afonso Sancho - Mauro Benevides - João Calmon - Severo Gomes Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 6:
Votação", em turno único~ do Projeto
de- Lei da Câmaa n? ss; de 1989 (n~
4.968/85, na Casa de origem), que altera
<!ispositivos da Lei n9 6.389, de 9 de dezembro de 1976, que fixa as referências
áe salários dos empregados do GrupoPro_cessamento de Dados, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n"
30, de 1990, da Comissão
- de Constituição, Justiç8 e Cidada_nia.

A discussão da matéria foi enc~rrada na
sessão ordinária de 18 do corrente.
Passa-se ã votação do Projeto, em turno
único.
-Os Srs. Senadores que o aprovam queirampermanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A m~téria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• SS, DE 1989
(N~

4.968/85, na Casa de origem)

De iniciatfv·a- do senhor !:"residente da República
Altera dispositivo da Lei n? 6.389, de
9 de dezembro de J976, que íaa as referências de salário dos empregados do
Grupo-Processamento de Dados.

O CongressO Nacionâf decreta:
Art. 1" A alínea a do parágrafo único do
art. s~ da Lei n'' 6.389, de 9 de dezembro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5? .................................. .
Parágrafo único. . ._..._. -·-· ··-~-·. ·--· ... -..
a) diploma de um dos cursos superiores de Processamento de Dados,_ Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis e Atuariais, Estatística ou
Matemática, para a Categoria Funcional
de Analista de Sistema$;
Art. z~- Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 3? Revogam-se as disposições
contrárto.

e~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item7:
Votação,_em turno único, do Requerimento n~ 139, de 1990, de autoria do
Se:nador Jutahy_ Magalhães, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da matéria
_ de au_toria do Senador Jorge Kortder
Bornhausen, intitulada "Reeleição não
é crime", publicada no jornal Folha de
S. Paulo no dia 25 de maio do corrente
ano.

Em votação o requerim~nto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Se!á feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria- cuja tra'ríScriç§o
é solicitada:

REELEIÇÃO NÃO É CIUME .
Jorge Konder Bornhausen

Com intensa notoriedade, a nossa impreri.~

sa tem dedicado amplos espaços para críticas
ao funcionamento do poder Legislativo.
_
E preciso, preliminarmente, esclarecer o
meu ponto de vista quanto aos diferentes as~
pectos da questão colocada em debate pelos
órgãos de comunicação social e que pode ser
res_umid_a na denúncia espalhafatosa de reais
ou supostas mordomias e mazelas dos órgãos
de representação popular, incluindo-se a{ o
Poder Legislativo Federal.! __
Concordo inteiramente com a diminuíçãõ de despesas com os quadros funcionais do
Congresso Nacional; com a eliminação- total
dos carros oficiais, excetuando-se apenas os
carros de uso exclusivo de representação para
os presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senadó; com a cobrança de taxas adequa~
das para a utilização de imóveis por-parla~
mentares; que foi um erro acabar com o tet.o
de dois terços sobre o subsídio do deputado
federal para a fixação de vencimentoS dos
depUtados estaduais; e, finalmente, reconhe·
ço a existência de determinados abusos Constatados em algumas assembl~ias legislativas
e câmaras de vereadores.
Partir daí, porém, para se chegar a uma
campanha generalizada contra o Legislativo
e procurar estabelecer uma culpa individua~
lizada de cada um dos atuais represe.ntant~s
com assento no Congresso Nacional vai uma
distância muito grande.
• Focalizar ou fotografar uma sessão de segunda-feira, dia em que os parlamentares,
nottnalmente, se dedicam a atendimento em
seus Estados, mostrando o plenário vazio,
deixando, posteriormente, de ressaltar o trabalho desenvolvido no dia subseqüente, que
começa pela manhã, nas comissões; estende-se pela tarde, na sessão da casa corréspon~
dente; e que se encerra tarde da noite nas
relUli®s do Congresso Nacional, é, no míni~
mo, um procedimento que distorce a realidade. ·
.
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Pertenço à representação federal de Santa
Catarina, cuja assiduidade é permanentemente e pode ser comprov<!d_a. Representantes de cinco partidos diferentes, sempre que
há assuntos de interesse maior para o Estado,
nos reunimos, apresentando projetas, emendas e reivindicações em conjunto, deixando
de lado as posições divergentes assumidas no
âmbito estadual. É precfso, pois, bastante
cuidado, porque a ação desmoralizante con·
tra o Legislativo não fortalece o regime democrático. A transparência é necessária, mas
é importante que se apresentem os dois lados
da moeda.
A renovação política é uma necessidade
permanente, mas a experiência parlamentar
não deve ser desprezada por se constituir num
fator importante de equilibrio. Aos partidos
com menor representação, como o dos Trabalhadores, pode interessar a ofensiva contra
a reeleição dos atuais detentores de mandatos. Mas uma renovação quase que completa
pOde dificultar o bom trabalho do poder Legislativo futuro.
Com a aUtoridade de quem, após oito anos
de mandato de senador e de mais de 20 anos
de vida pública, não vai pleitear sua eleição,
devo afirmar que o eleitor, quando de sua
escolha, deve eXaminar profundamente a
atuação política de cada candidato, verificando, quanto aos que têm mandato, sua recente
ação parlamentar. A renovação é salutar para
o processo democrático, ma~ reeleição não
é crime. Há muita gente boa que deve ser
reconduzida ao Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 8:
Votação, cm turno .único, do Projeto
de Lei_do_ DF n" 24, de 1990, de iniciativa
do Governador do Dist~ito Federal, que
autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, sítuado no
Setor de Indústria e Abastecimento, Região Administrativa do Guará ---:- RA X
-Distrito Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sobcn'
180, de 1990, da Coniissão
- do Distrito Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs.._Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Dlretora para
a redação finaL
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 24, DE 1990
Autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, situado no
Setor de Indústria e Abastecimento, Região Administrat{'fa do Guará - RA
X - Distrito Federal.
O Seri3do Federal decreta:
Art. lu Fica autoiízãdi a desaretação dO
domíriiO-de bens de uso comum do povo,
caracterizados por doze áreas de trinta e oito
,metros quadrados cada uma, localizadas nos

canteiros centrais existentes no Setor de ln·
dústria e Abastecimento,- Região Administr?tiya do Guará- RA X, no espaço territorial do Dístrito Federal.
Art. 2" A desafetaçáo de que trata o artigo anterior tem- por objetivo a criação de
igual número de lotes, de destinação especíúêa pa-rá lanCfionete, inexistente no setor.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4Y Revogam-se as disposições em
contráriÕ.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--As matérias constantes dos itens 9 a 12
ficam com a votação adiada, por falta de quorum qualificado.
São os se-guintes os itens cuja votação
é adiada:

9PROPOSTA DE EMENDA À
CONST!TU!ÇÁO N•· 3, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que ao_:escenta parágrafo ao art. 159 e_ altera a redaçâo do inciso
II do art. ~61 .da Constituição Federal~ _
- 10-~
PROPOSTA DE EMENDA À
CONST!TUIÇÁO N' 4, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que aprescenta um § 6'
ao art. so do ,fl.to das Disposições Constitu~
cionais Transitórias.

-!lPROPOSTA DE EMENDA k
CONST!TUIÇAO N' 6, DE 1989
.
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989, de
autoria do Senador Marcos Mendonça e outros_24 Se_nhoriSSen~do.res, que acrescenta
artigo ao texto con-stitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
- 12 _:
- PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTJTU!ÇÁO N• I, DE 1990
Votação, em ptimeifó turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 1, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Sei:tboreS-Senadofú, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições ConstitucionaiS
Transitórías da Constituição Federal.
O SR. PRESII>ENTE (Pompeu de Sousa)
--Item 13:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da__ Câ_mara n" 42, de 1989 (n'·' 3.598/89,
na Casa de 9rigem), que revoga a Lei
n" 7320, de 11 de junho de 1985, que
"dispõe sobre a antecipação de comemo~
ração de feriados, e dá outras providências", tendo

Junho de 1990.

PARECER, sob n·· 183. de !990, da Comissão
-- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno su·
plementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discUssão, o substitutivo é dado cOmo definitivamente adotado,_ nos__ te.rmos do art. 284 do Regimento Interno.
A _matéria voltará à Câmara dos Deputados.
É o seguinte substitutivo aprovado:
Redação do vencido para o turno suplementar do SubstitutiVo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n" 42, de 1989
(n·• 3.598, de 1989, na Casa de origem).
Revoga a Lei n" 7 .320, de 11 de junho
de 1985, que ''dispõe-s9bre_a ante_~ipação
de comemor_açào de feriados, e dá outras
providências".
O Corlgre~o Nacional decreta:
Art. 1" E revogada a Lei n" 7.320, de 11
de junho de.1985, que "dispõe sobre a antecipação de comemoraç-ão de feriados, e dá outras providências".
Art. zo Esta lei entra em vfgor na data
de sua publicação.
Art. Jo Revogam'-se __ as disposições em
.contrário.
O SR. PRESIDENTE" (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Re_querimen·
to n~ 173, de 1990, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei do Senado
n" 66, de 1990.
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
AproVado.
--A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o Requerimento n" 172, de
1990, lido no Expedien!~· de ~rgéncia para
o Ofício n" S-32, de 1989.
Os Srs. Senadores que D aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__ _
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o Requerimento n·• 171, de
1990, lido no Expediente, de licença, solicitada pelo nobre Senador Fernando Henrique
-Cardoso, para se ausentar do País no perfodo
de 27 de junho a 17 de julho do corrente
ano.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a 11cenç_a requerida.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se, agora, â apreciação do Requerimento n~ 161, de 1990, lido no Expediente,
do nobre Sanador Luiz Viana Neto, de licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa
do dia 21 do corrente.
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Em votação
__ . _ .
Os Srs. Senadores que o aprovam qlfeiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licençã solicitada.

O SR. PRESIDENTE (PomP.,u·cie Sousa)
-Antes de passar a palavra ao ·sobre Senador Leite Chaves, pa:ra··umã tomuóícação.
A Mesa faz apelo aos Srs~ Senad_o_res para
que não deixem de comparecer à sessão noturoa do Congress.oN3.cional,_hoje, às 20 horas,·cujo quorum é absolutamente necessário
para que os trabalhos possam concluir-se a
tempo de ser conce_dido o recesso do mês
de julho.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR.
Para comunicação.)- Sr. Presidente, estou
encaminhando a V. Ex~ requerimento, com
base no art. 216 do Regimento Interno desta
Casa, no sentido de que a Sr" 5• Ministra, Ora.
Zélfa Caidoso de Me11o~ preste algumas informações com respeito à situação atual do
ex-Ministro da Fazenda, Sr. Maílson da Nóbrega.
De acordo com os jornais, S. Ex~ abriu
escritório de assessoria erii -saõ Paulo e está
exercendo atividade particular, sem que haja
informação de que se tenha ausentado ou
aposentado do Banco do Brasil.
O requerimento funda-se nas seguintes
perguntas: o Sr. Mallson da Nóbrega, funcionário de carreira do Banco do Brasil, aposentou-se ou ainda continua na ativa? Caso esteja na ativa, onde presta serviço ao Banco?
Se náo presta serviço ao Banco, quai·s as razões do seu afastamento? Está em gOzo de
licença para tratamento da saúde ou de interesses, particulares,_ férias, licença-prêmio?
Em qualquer circunstância, pede-s_é~que sejam esp_ecificadas as condições do afastamento. No caso de afastamento por motivo de
férias, está efe em gozo de quantos períodos
e onde prestava serviços quando os adquiriu?
Durante o período de afast~me9t0, recebeu
o referido funcionárÍQ algum incentiVQ financeiro do Banco-? Em caso positivo-, qUal a
justificativa para tanto?
Sr. Presidente, tive oportunidade de fazer
diversQs pronunCiamentos ace!ca da cqnduta
do Sr. Maílson da Nóbrega e!Jquanto .qo Ministério, e censufar, inc!Usíve, o seu COmpor~
tamento em relação _ao Banco. do Biasil. Funcionário da· Casa, aiardeiVÇt., COm_lrêqU.ência,
que estava impressionado com os vencimentos que percebia seildo funcionário, tUªO fize~
rapara diminuir o-Bancán<;Í conÇeito _nacio~
na!. Exagerou, colocou cotno Presidente um
alcoólatra, para arrUinar o Banco. -Tódo o
empenho desse ex-Presidente foi no sentido
de que o Banco_apresentisse ·saldo negativo.
Disse núiis: qúe· esse fU.nCí(iÕáJiO_·Mài1son
da Nóbrega, lamentavelmente do Estado, da
Parafbafoi umtrârisfug~ •. Uni.-~_eSpéci~ de· tniidor da Casa. Nunca, na história do ·Banco,
alguéni foi pio!, dO que_esSe_M;ã~so~_da Nóbrega; ninguém foi mais vulgar. Basta dizer
que começou a vida púbiica send9 ·speaker
das lig!iS t:omponesas, dizia·se, nq épóca, ·m-

clusive, socialista para, depois tOrnar-se um
serviçal dos banqueiros inteniacionais inclusive, tudo fez para se tornar Diretor do
BIRD-BancO ID.temacional para Reconstrução e Desenvolvimento, como disse Ulysse~
Guimarães.
Esse homem prestou enorme desserviço à
Casa. Não existe nada ma,is sério, neste País,
do que o Banco do Brasil. E_ náo pertenço
mais aO quadro funcional do Banco do Brasil;
afastei-me dele há muito tempo, onde servi
durante trinta anos.
Pois esse cidadão, que se dizia zeloso furicionário, hoje, sem se afastar do Banco, abriu
uma empresa privada, para captar, certamente a ·clientela daqueles empresários a quem
desonestamente, favorece.
Este requerimento é para dar continuidade
aos nossos procedimentos nesta Casa.
Sr. Presidente, termino da seguinte forma:
o Banco do Brasil, por outro lado, é uma
instituição onde existem cinqüenta claros funcionais; está sendo pressionado a demitir doze mil pessoas. No entanto, que pessoas são
essas? São funcionários que nem pertencem
aos ·quadros; são estagiários que estão exatamente suprindo esses claros.
O Presidente da República, quando re-:olveu fazer essas demissões, estava levando em
consideração a modernização burocrática nacional. Mas, modernização funcional não
quer dizer ape-nas demissão, há empresas, no
País, com excesso de funcionários e há outras
c_om decesso_de funcionários, como no caso
do Banco.
~-Tudo que Sua EXcelência, o Presidente da
República, carece fazer é ·remanejamento:
afastar os funcionários que evidentemente
não se adaptem a determinadas funções, depois de cursos feitos. Mis, no conjunto nacional, havendo remanejamento correto, não te~
nho dúvida de que esse excesso, éomo, por
exemplo, no Banco do Brasil, não precisa
ser exc_luído, por inexistir.
O Sr. Leite Chaves - Com todo o prazer!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Senador
Chaves,_ sabe V. Ex• o apreço e a admiração que tenho por V. Ex" e, inclusive, não
desconhece, também, os laços de estima pessoal que nos unem, como conterrâneos da
Paratba. Não entro no mérito do requerimen~
to de V. Ex', até porque acho que V. Ex~
estã cumprindo o deyer, com·o Senador, de
fisCalízar o comporti'mento dos nossos homens públicos. Apenas pretendo discordar
quant~ a'? . c.qncej_to gue V. Ex• faz do ex-Ministro Maílson da Nóbrega. S. s• pode ter
defeitos, nobre Senador, e todos nós os te~
mos, pois somos humanos; agora, pelQ menos
um mérito temós que reconhecer no ex-Ministro da Fazenda: é que ele é um homem
de bem. Conheci Maílson da Nóbrega _como
simples funcionário do Banco do Brasil, trabalhando no alto sertão da Paraíba, em CajazeiraS, e, deSde ali", veio prestando serviços
â ins_titu-ição, tendo, depois, ocupado cargos
importantes durante os governos militares,
no âmbito do Ministério da Fazenda, inclusive foi secietário-Geral do MinistéÍ'io da Fa·
zenda; em seguida, depois de comissionado

_L~ite
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em Londres voltou para ser Ministro da Fazenda, no Governo Sarney. Quero ressaltar,
nes'te aparte a V. Ex~ que, apesar de ter ele
esse trato permanente e constante com a coisa
pública, nunca enriqueceu. Não conheço nada qu'e possa manchar a reputação do ex-Ministro Maílson da Nóbrega. Não conheço nada que comprove qualquer participação, direta ou indireta, desse ilustre paraibano em
qualquer ato de corrupção passiva ou ativa
na administração direta ou indireta da União.
Este, portanto, o reparo qi.te eu faço ao seu
discurso, pedindo a V. Ex! uma melhor refie~
xão sobre o assunto, pa,ra evitar um julgamento injusto.
O SR. LEITE CHAVES - Agradeço o
aparte de V. Ex· Sei que V. Ex~ o faz em
razão dessa amizade e da conterraneidade.
Mas quando falo assii_n, pela minha boca também falam mais de sessenta mil funcionários
do Banco do Brasil, que conheço melhor do
que V. Ex~, a despeito de ser V. EX' e eu
conterrâneos do Sr. Maílson. E lê, na verdade
subiu crescendo; subiu descendo, baixando.
No Banco, nunca teve oportunidades a não
ser a primeira, para revelar a sua subalter~
nidade. Ele nunca competiu;nuõcã-teve condições de crescer. Eu já disse isso aqui. Tomou-se ele de ódio terrível corttra a Casa
e, como Ministro, não fez outra coisa à não
ser tentar destruí-la. Ela se tomou, até, daquele complexo freudiano, em que muitas
vezes um filho não é amado pela mãe. Assim,
s§nt~-se desprezado e, depois, na vida, passa
a conquistar todas as mulheres, para, em seguida, delas se_ vi_ngar, desprezando-as. Então, ele procurou jogar contra o Banc;o do
Brasil todo esse ódio pessoal da Nação, pela
sua frustração.
Digo a V. Ex~- que não sei nem que fortuna
ele tem, mas não tem ~teligência nem para
saber o que é_ fortuna. A meu v_e_r, n~ngu~m
foi pior na Paraíba do que esse Maílson da
Nóbrega.
Nunca o Banco do Brasil se levantou de
forma tão candente. Funcionários de todas
as graduações contra um funcionário, contra
o Sr. Maílson da Nóbrega. Basta dizer a V.
Ex~ que, inclusive, ele, que se mostrava de
grande zelo funcional, continua no Banco do
Brasil e, hoje, é titular de um escritório de
consultaria econõmicã·em São Paulo. Quer
dizer, não está de licença e férias não se so~
mam. As férias prescreve_m em dois anos.
Como pode acumular tantos perfodos de férias?
Então, este requerimento está sendo feito,
inclusive a pedido da Associação dos Funcionários do Banco d0 Brasil.
Não é nada de pessoal, mas conheço a Casa
a que servi durante 30 anos e considero-a
uma das mais sérias do Pais. Digo mais, séria
porque não conheço nada, no País, mais sério
do que o Banco do BrasiL _Podem-se citar,
às vezes, intranSígép.ciâs o"u i.Qtolefâncias funcionais, mas não há nenhuma de maior seriedade do que o Banco do BJa_síL Pois ninguém
foj pior para o Banco do Brasil, mais desprezfVel, do que ess_e homem, Mailson da Nóbre·
ga, ex-Ministro da Fazenda, sobre cuja atua-
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ção se dirige este req_uerimento de informações. Encaminho-o às mãos de V. EX\', Sr.
Presidente.
Durante o Discurso do Sr. Leite Chaves, o Sr. Pompeu de Sousa, 3Q Secretário, deixa a Cadeira da Presidêf;cia, que_
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (NClson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Planalsucar se tornou
um programa nacionalmente conhecido e respeitado pelo valioso conjunto de pesquisas
que realizou sobre a cana-de-açúcar.
Os expressivos resultados decorrentes daquele esforço técnico e científicO significaram
a introdução de novas variedades de cana,
que contribuíram para o aumento da produtividade da lavoura canavieira no Pãís.
Ocorre que, com a extinção do Instituto
do Açúcar e do Álcool - IAA, ao qual o
Planalsucar se achava vinculado, o programa
deve ser reorientado, no âmbito da administração pública brasileira. de modo que possa
continuar cumprindo o papel de importante
instrumento destinado a aperfeiçoar e fortalecer a atividade canavieira.
Com efeito, o Planalsucar não apenas acumulou um vasto acervo de conhecimentos sobre a cana, como tambt!m conseguiu reunir
uma equipe competente de técnicos experientes com sólida formação científica.
Este é um patrimóniO do serviço público,
que serve à economia do País, e não pode
ser desmobilizado.
Em boa hora, e- com o habitual senso da
oportunidade social, concretiza~se relevante
iniciativa dos Srs. Reitores das UniVersidades
Federais de Alagoas, Dra. Delza Leite Gois
Gitai, de Pernambuco, Dr. João Batista Oliveira dos Santos, de_ Viçosa, Dr. AntoniO F8.gundesSouza, e do Rio de Janeiro, Dr. Hugo
Edson Barbosa de Rezende.
Aquelas autoridades universitárias dirigiram memorial ao Ministro da Educação no
sentido de que seja feita a cessão das bases
físicas e documentais das instalações e equipamentos do Planalsucar, bem assim de seu
quadro de pessoal técnico, para as referidas
universidades.
A oportuna proposta dos reitores, revestida de elevado espírito público e dedicação
à ciência, acentua dois aspectos extremamente importantes: em primeiro lugar, assegura
a continuidade dos trabalhos de pesquisa e
de estudo do programa, cuja relevância económica, a cada dia que passa, cresce, em fun·
ção do acirramento du competição internacional no mercado de l:l.ÇÚcar.
Em segundo lugar, contribui para promover desejada descentralização da pesquisa da
cana, propiciando não s6 a apropriação de
conhecimentos por unidades em várias re·
giões do País, como possibilita o fortalecimento das estruturas universitárias de estudo
da aJ!:ricultura e de extensão rural.

Nesse sentido, o documento entregue pelos
reitores ao Ministro da Educação segere:
-acentuar a responsabilidade do Governo Federal na definição da política nacional
patã produção de cana-de~açúcar;
-conferir à Embrapa o encargo de assegurfli a coordenação nacional da política de pesquisa da cana-de-açúcar;
-atribuir às universidades, de modo descentralizado, no âmbito regional, a realização
das tarefas de pesquisa, ensino e extensão,
de modo a aprofundar e transferir aos agentes
priy_ªdos a tecnologia da cana-de-açúcar.
Na realidade, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, a -sítuação, em que se encontra o-se1:Clf
sucro-alcooleiro nacional impõe, como absolutamente adequada, a continuidade dos trabalho!:i executados pelo Planalsucar.
E a sugestão dos reitores daquelas universidades vem ao e-ncontro de uma demanda
do sistema produtivo, que requer a ampliação
do esforço pela produtividade, através da tecnologia.
Desta forma, fazemos um apelo ao Ministro da Educação, Senador Carlos Chiarelli,
efllfnente horilem público, ao Ministro da
Agricultura, Dr. Antonio Cabrera Mano Filho, e ao Secretário de Ciéncia e Tecnologia,
cientista José Goldemberg, reconhecida vocação para o saber, no sentido de que opinem
favoravelmente, na esfera de suas atribuições, para qu-e se concretize--a descentralização do Planalsucar, pela cessão do seu património e servidores às uníversidides de
Alagoas, Pernambuco, Viçosa e Rio de Janeiro.
Com esta decisão, estará o Governo Federal reiterando a lúcida orientação que tem
presidido sua atuação no campo do ,ensino
e da tecnologia.
J;ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

(Mu1to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concecfo apã:Javra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·as sucessivos· embates
entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, desde o dia de sua posse,
Jong~ de servirem ao salutar exercício da democracia, tém-se prestado para evidenciar a
deformação de um Poder que intenta, por
atos e palavras situar-se acima da lei, apretexto de salvar a Nação do desastre econômii::o qtie julgava iminente. O que foi posto
à soCiedade, desde o dia 16 de março, não
são os ídeais e compromissos democráticos
ou liberais, mas a noção de que o p_oder de
mando do Presidente é- superior a qualquer
princípio.
Não é outra a interpretação que se pode
dar ao distanciamento entre a retórica e a
ação presidenciaL Vale lembrar que, em seu
discurso de posse, nesta Casa, o Presidente
dizia rião saber ''goveriiar sem a colaboração
permanente do Congresso, berço da lei e _espelho da opinião, cuja indepe-ndência é, em
toda parte- são palavras textuais-, senhor
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da liberdade e evidência da democracia". A
relevância dessa concepção, no entanto, não
o impediu de desfechar, no dia seguinte, uma
série de medidas que não só a contrariavam,
como conferiam-lhe mero caráter acessório.
A justa compreensão do papel do Congresso Nacional não deve ser proposta como
ato de lisonja, reforço à oratória ou apelo
à cortesia. Porque se em seu plenário se aco·
modam parlamentares sujeitos às fraquezas
humanas; é nele que se instala, simbolicamente, na plenitude de sua soberania, o povo
brasileiro, para fiscalizar· a ação dos governantes e não permitir que se desviem dos
rumos democráticos, fundamento maior do
"contrato social" definido pela Constituiç-do
de 1988.
No entanto, numa única penada, num único dia, o Presidente produziu nessa mesma
sociedade um abalo sísmico de tal intensidade
que não se restringiu apenas à economia: promoveu uma grave ruptura entre o Estado e
a sociedade, ao tempo em que constrangeu
o Congresso a aprovar, praticamente sem ai·
teração, o conteúdo das ações implantadas
por meio de medidas provisórias, instrumento de relativa utilidade em países que se querem democráticos:
Para um Governo que fez campanha sistemática contra a onipresença do Estado, projetando uma proposta de reduzi-la ao mínimo, dentro da melhor filosofia neoliberal,
apelar para recursos dessa natureza não apenas contraria a ética política, como também
se constitui flagrante insubordinação às regras democráticas. A prevalecer essa lógica,
o Congresso Nacional corre o sério risco de
transformar-se num foro inócuo, cuja existência só se justifiCaria para sacramentar os atos do Executivo, abdicando de suas exclusivas competênciaS constitU:cionilis.
A disposição com que o Congresso tem-se
aplicado ao exame das questões de relevante
interesse nacional, como o Programa de Estabilização Económica do Governo e demais
medidas que o complementam, não pode, em
momento algum, ser confundida com inte~
resses eleitorais ou com Submissâ"o à vontade
governamental. Até porque prevalece, entre
os parlamentares, o consenso de que o País
demandava, com urgência, a adoção de um
projeto austero e rigoroso, ainda que, para
executá-lo, se cobrasse da sociedade um alto
preço, como, aliás, foi feito.
Essa boa_ vontade, contudo, não deve ser
interpretada como renúncia à exclusividade
do papel que nos cabe. Imposições, como
a reapresentação da Medida Provisória n'l 185
-que cerceia a livre manifestação da Justiça,
em detrimento dos direitos dos trabalhadores
- , Configuram um abuso inominável, como
foi o caso, tãmbém, da inconstitucionalidade
das Medidas Provisórias n9' 153, 156 e, mais
recentemente, 190, assim declarada pelo Su·
premo Tribunal Federal, e de outros atos que
o próprio Governo se apressou em retirar,
ante o intenso clamor nacional que despertaram.
Tanto maiores e mais freqüentes são os
erros, tanto mais importante se torna a a tua-
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ção independente do Congresso, que ruma
para as eleições de outubro sob o peso de
uma campanha surda mqvida pelo Executivo,
numa inequívoca demonstração de inconformismo por não conseguir governar sozinho.
Essa insatisfação é tão grande que o Presidente já expressou sua confiança n-<l eleição
de um Congresso ''purificado", ou seja, integrado por políticos escolhidos ã sua imagem
e semelhança, perspectiva que enseja sérias
reflexões sobre o risco do estabelecimento
de um Estado autoritário no País, assentado
.
na vontade de um única homem.
É mais do que óbvio que o desejo de acer·
tar, de salvara Brasil, não compõe um anseio
exdusivo do Presidente, embora seu alto grau
de soberba assim lhe permita pensar, A ponto
de levá-lo a supor que paira acima da sociedade e de suas mais sagradas instituições, e
que os questionamentos ao plano constituem
grave afronta cívica e, as críticas, uma inacei·
tável manifestação de lesa-pátria, que urge
sepultar nas urnas ou denunciar como provenientes de inimigos públicos.
É preciso que se reafirme que o governo
justo não é onipotente e muitas vezes falha.
Reconhece seus erros em lugar de punir os
críticos. Entende que a legitimidade é uma
conquista e, longe de se confundir com um
assentimento mecânico, pode manifestar-se
como diálogo, objeçáo ou divergéncia. E, como afirma o notável ensaísta Octávio Paz,
não busca somente partidários, busca também interlocutores.
Respaldado num alto índice de popularidade fruto do desconhecimento popular
quanto à natureza real de suas propostas e
extensão de seus efeitos na vida de cada um
e na hábil manipulação da mídia eletrónica,
o Presidente da República, em expresso desacordo com seus discursos de modernidade,
de feição nitidamente liberal, acaba por deixar desassistidos exatamente aqueles que o
elegeram, convencidos por suas promessas.
Aliás, sempre que pode, o Presidente re·
mete a legitimidade de seus atos às "duas
eleições" que venceu e ·constituem, no seu
entendimento, uma realidade maior que o
coloca acima do bem e do mal. Só que a
legitimidade do processo de conquista do Poder não pode sobrepor~se às normas que asse~
guram seu exercício. Não fora essa origem
democrática, estaria aberto o caminho para
que modernos caudilhos escapassem às níti·
das e rígidas delimitações de competência,
impostas pelas instituições incumbidas de garantir o desempenho democrático_ dos g_o_ver·
nantes, e se permitissem fazer uso de seu
arbítrio como norma de governo,
Num primeiro momento, no Iniciar sUa saga pública, apropriando-se dos bens dos particulares confiados ao sistema financeiro, a
pretexto de enxugar a liquidez do meio circulante, o Presidente permitiu aos pés-descalços a ilusão _de que sacrificava os ricos, :velando grandes industriais, classe média e tra·
balhadores, ao estabelecer um numerário
máximo de cinqüenta mil cruzeiros para todos. Parecia aos pobres, então, que um Robín
Hood tupinüjuim emergia doS palácios dese·

nhados numa cartolina branca - na versão
onfrica ele Caetano Veloso - e dispunha-se
a fazer justiçã. social, invertendo o tradicional
jogo-de poder e a prevalência das oligarquias.
Pouco lhe interessava o formato autoritário
com que se aprisionaram os bens pessoais
de cada cidadão, fato que ficou expl(cico na
alfa aceitação popular que o Plano Brasil No·
vo consignou ao Presidente, nos primeirbs
dias após sua implantação. Â luz da economia
de mercado- fundamento do edifício neoliberal - existiam seguramente opções mais
seguras e menos traumáticas para procederse à estabilização econômica -dõ País. Mesmo
porquê, se as lições da história proporcionam
ensinamentos válidos, não custa le~brar _que
um dos principaiS -fatGres da grande depressão americana, em 1929, foi exatamente a
queda aCentuada do estoque de moeda, que
reduziu o meio ·circulante em trinta e três
por cento.
Nos Estado!i Unidos, a escassez da moeda
deu-se em conseqüência de uma série de fa·
lências e erros na condução da política eco nó·
mica; rrias entre nós o enxugamento do sistema representou um literal assalto aos bancos,
assalto legalizado, mas sempre um assalto.
O torniquete foi tão apertado que o dólar
no câmbio paralelo, que_ estava em torno de
oitenta cruzados novos, despencou para trinta e cinco cruzeiros, e as famosas torneirinhas
tiveram de ser emergencialmente: abertas para proporcionar o afrouxamento do controle
monetário e a integridade da já arquejante
econOmia.
Contrariando as melhores expectativas, a
inflação não cedeu completamente. De 3,29
ponto!> percentuais em a~ril, dobrou em
maio, e rriUTtO embora tenham sido abolidos
os índices oficiais de sua medição, constata-se
sua progressão c o receio _de que, à conta
das ''sazonalidades··, ela continue prosperando. Mesmo que cheguemo11 aos cem dias de
governo dentro de uma faixa de dez por cento, como o Presidente prometeu em campanha, isso o.âo significa que estejamos a salvo
da inflação porque, apesar do decréscimo
acentuado das taxas inflacionárias no primeiro mês. ela já dá mostras de recrudescimento.
Com as indústrias e o comércio premidos
pOr falta de capital de giro e de cruzeiroS
para quitar a folha de pagamento de seus
emprega·dos, assistiu-se ao capítulo mais
cruel do Plano: o emprego vem travando sua
riuiior batãlha contra o tempo fantasiado de
férias coletivas, licença remunerada e contt-riipütnâOãtearedução dos salários. As evi~
dências são consistentes; na recessão entre
os anos de 1981 e 1983, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo havia homologado cinCo acordos de redUção de jornada de trabalho; em pouco mais de um mês do novo Governo, já havia ratifiCado mais de trinta. Cabe indagar-se se uma recessão é mais
assimilável do que a hiperinflação ou se, entre
ambas as alternativas, um Estado competente
- que não fosse transform"ado num vasto
laboratório de experiências de novéis schollars- poderia buscar soluções menos amargas. A recessão como ·alternat[va de política
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econôrnica. conforme pontificam destacados
cconombtas. somente se justifica em paíse"
ricos. onde os trabalhadores contam comam·
pio e acessível seguro contra o desemprego
e demais franquias negadas rotineiramente
aos brasileiros~ como uma adequada assistência médica e boas escolas.
Num quadro de dúvidas. dívidas e hesitaM
ções, e de irrefutadas perdas salaríais acumu·
!adas ant~s. durante e após o PlanÇL soa acíntu~a a deliberação do Governo, após uma
série de contrumarchas. de admitir a-livre
negociação dos salário? como o melhor caminho para a libcrulizaç•io das relações capital/
trabalho. Em tese. e em circunstânciaseconó·
mic<.~s normais. e!>t~ seria a opção mais válida
para quem deseja atribuir ao Estudo o menor
papel possível na vida dos cidadãos, Mas,
numa conjuntura adversa como a que ora
experimentamos, equivale a deixar vulnerá·
vel a maior pareei<:~ da população brasileira,
aquela mesma que, a despeito das lutas e
pressões. tem visto sua participação na renda
nacional cair ano após ano.
O fato de o Presidente ter colocado um
sindicalista no Ministério do Trabalho e Previdência Social não oferece certezas de que
está enveredando pelo caminho certo. Mesmo porque as contribuições que o Ministro
pudesse dar- e que S. Ex' até tentou passar
adiante, como colaboração pessoal- foram
severamente contidas pela equipe econômica
do Governo, depois de decretar a inflação
zero e, paradoxalmente. liberar uma série de
preços, inclusive da carne e do feijão, com
alguns produtos ucumulando altas de até_vin·
te e cinco por cento.
Como lião mais de um quarto da mão-deobra assalariada é sindicalizada e, desta, ape-nas uma pequena margem é suficientemente
organizada e esclarecida e capaz de conduzir
a bom termo negociações de seu interesse,
ficam patentes as dificuldades de_ obtenção
de ganhos de salários e. principalmente, de
recomposição do- poder aquisitivo, que s_e encontra em franca desvantagem cm relação
aos preços hoje praticados pelo comércio.
A ninguém é dado desconhecer o fato his·
tórico de que a luta de clru.ses foi causa e
efeitO do processo de extensão dos direitos
de cidadania e que a lei e a ordem repre·
sentam o objeto principal a ser resguardado
quando dos conflitos nas sociedades desenvolvida<>, a despeito do grau de maturidade
dos cidadãos e de seu sentido de responsabilidade. Entre nós, o impasse corre à conta
não desse confronto, mas da tentantiva de
supressão dos direitos mais elementares, co·
mo o ajuizamento de medidas cautelares e
· a postergação do ressarcimento pecuniário
de ações deferidas na Justiça do Trabalho.
A contrapartida tímida que o Governo ofe·
rece para atenuar esse confronto se realiza
na ameaça que dirige ao empresariado nacio~
na!, impingindo-lhe- devassas fiscais (onde_fica o caráter impessoal da lei?) se demitir em~
pregados, ou proibindo-o de repassar aos pre·
ços os aumentos salariais concedidos. Se não
há liberdade para desempregar, aumentar sa·
lários e estabelecer preços, o livre jogo de
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força!> do mercado não dh;põc de curso autó-

nomo e põe a descoberto a fantasiosa idéia
de liberalismo que a pregação do governo
alimenta desde o primeiro momento.
Vale abrir espaço para atualizar as ti.oções
sobre o liberalismo, a fim de concluir se esta
é a mesma concepção pela qual se norteia
o Executivo, tantos são os pontos de divergência entre seu discursO e sua prática. Somos

nós que nos confundimos ou são eles, que
estão no governo, deliberadamente, nos induzem à confusüo. para tirar melhor partido

de situações equivocadas. que lhes dêem a
certeza de que acertam o alvo quando parecem passar bem longe dele?
O liberalismo foi o produto mais impor·
tante do iluminismo~ em contraposiçãO ao
obscurantismo vigente na I dada Mêdía, e serviu inicialmente para embasar uma nova teoria económica. oposta ao pensamento mercantilista e dírecionada para a liberdade da
iniciativa individual, como meio para atingir
o máximo de eficiência na produção e de jus~iça na repartição da riqueza gerada. Essas
teorias e sua difusão estão estreitamente ligadas ao desenvolvimento do capitalismo, ao
estabelecimento da democracia e ao fortalecimento das classes sociais surgidas com a Revolução Industrial.
Como doutrina, inOuenciou positivamente
a formação e consolidação das grandes democracias ocidentais, embora sofresse grande
impacto com o surgimento da-s -economias
planificadas, nos anos trinta. e a expansão
das idéias k'eynesianas. Presentemente, sobrevive com uma abordagem contemporânea, de liberalismo constitucional, voltado
para a preservação da lei, da ordem e das
instituições. e a modelagem de_ uma política
económica e social compatível com a cidadania para todos.
Nessa perspectiva. algumas das metas do
Plano Brasil Novo podem parecer liberais,
como o programa de privatização, muito embora o modo de executá-lo possa apontar na
direção de forte favorecimento dos oligopólios internacionais, em decorrência de exacerbada competição. A rcduç~o do tamanho da
máquina -cto Executivo, que sobrevive com
apenas doze dos vinte e dois Ministérios, não
chega a ser um fato alentador porque está
virtualmente parada, inCapaz de gerenciar os
problemas nacionais postos em suas mesas.
De efetivo, até o moffiento, o Presidente
conseguiu a demissão de dois mil ocupantes
de cargos DAS e F AS.-anunciar e ver aprovadas no Congresso as dez primeiras empresas a serem privatizadas, vender três das quarenta e duas mansões do Lago Sul, em Brasí~
lia, e propor um programa de construção de
duzentas mil casas populares. Não chega a
ser um inventárfo muito otimista para um
governo preocupado cm "vencer ou vencer'",
em acabar com ·a inflação, p-or exemplo, não
para melhor distribuir a renda, porque tem
consciência de que ela vai acabar continuando a mesma, em funÇãO do desemprego numa
indústria penalizada por ser elite económica
num país capitalista, e pela anunci~da demis-

são de trezentos e sessenta míl funcionários
púl:'llko~.

Se puser de lado a arrogância, a pretensa
superioridade que as urnas lht: outorgaram,
a presunção de que acerta quase sempre e
que o erro é natural, mesmo se precipitado,
e que é indispensável dividir os poderes, já
·qué 'l'ivemos ntirftã. democracia,-Ci Presidente
pode reavaliar seu governo. que se aproxima
dos cem dia:;, com a humildade que inspirava
o Chanceler alemão Joseph Wirth, em 1922:
"Busquemos o caminho da liberdade para
nosso infeliz país, com humildade e paciên_cia ... E pode acertar o caminho, se acatar
a lição de Mirador,_ fisiocrata francês. que
assim aconselhava Carlos Frederico, GoverM
nadar de Baden, em 1770: "Ah, MonseigM
neur, sede o primeiro a dar a vossos Estados
a vantagem de um porto livre (não é necessário seguir a recomendação ao pé da letra)
e um comércio justo; e que as primeiras palavm:> ouvidas em vosso território sejam as três
nobres palavras: Independência, Imunidade,
Liberdade··.
Fortalecido.em seu embate contra o poder
discrícionário da Pre:>idência da República,
o Congresso Nacional tem, a partir de agora,
mais do que nunca, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ a missão de _colaborar para que os
pro jetos do Governo se harmonizem com as
necessidades do País e os direitos do cidadão,
porque._ como enunciava Galileu Galilei, !e~
vado, aliás, à Inquisição por suas avançadas
conclusões científicas, "A verdade é filha do
tempo. não da autoridade".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente) Srs. Senadores, apresentei, recentemente,
nesta Casa, pequeno diagnóstico da situação
do_.setor transportes no Brasil.
Na ocasião, externei o ponto de vista de
que a modernização do Brasil, prioridade absoluta do Go_verno Collor de Mello, haverá,
por certo, de inspirar a formulação de nova
Política Nacional de Transportes, que seja
consoante com a realidade brasileira, com
os recursos existentes no País e com o imenso
potencial que possu(mos·.
Na oportunidade, expressei, ainda, a convicção tfêsSoal de que, na nova política, o
transporte ferroviário e o aquaviário deveriam merecer pdoridadt!s mais elevadas dO
que o transporte rodoviário, cuja função, no
sistema, passaria a ser complementar.
_ Retorno~_hoje, ao tema. E, ao abordá~Io,
pretendo aterMme com mais atenção à Política
Nacional de Transportes.
D-e plano, ponho em evidência a estreita
e óbvia ligação existente entre a atual situação económica do Brasil e a situação· do setor
transportes.
.
É indiscutível que, se não houver a solução
dos graves problemas que vêm, há anos, sufocando o desenvolvimento nacional, não se

Junho de 1990

poderá esperar solução mais radical para nossas questões de transporte. Enfatizo esse ponto, Srs._Senadores, porque a deterioração que
tem atingido o setor.não é mais que reflexo
da degeneração que atingiu toda a situação
nacional: ·
Assim, a diretriz maior que deve presidir
a formulação de uma nova Política Nacional
de Transportes deve ser buscar sua inserção
no contexto mais" amplo do Plano de Governo, enfocado o macrossistema sócio~político
e económico. Requer-se, assim, que o estabelecim~nto da política para o setor leve_ em
conta o perfil setorial c espacial da econOmia
e o próprio ~~s"en_volvimento proposto para
o País, em especial, para cada uma de suas
·- _
.
.
Regióes.
_E claro que estou consciente de que a prioridade· absoluta do Presidente_Collor de Melia, no iníciO de seu- Governo, é o combate
sem tréguas à inflação, conforme seu compromisso.de_cãmpanha.
Con{()nne promesSa feita eni seu" díscurso
de posse_, _a meta nUinero um de seu primeírO
ano de gestão_ é liquidá-la, pois o Presidente
da República e toda a Naç~o brasileira estão
ciente~ d~ que -a iriffiçãO. é "obstáCulo íntolerável à retoinada decisiva de. todo o nosso
desenvolvimento económico e humano".
EStou realçando esses pontos, Sr. -Presidente e Srs. Senadores, porque é minha. convicção que- nenhum plano de desenVOlvimento nacional e nenhuma política setorial poderão ser formulados no Brasil sem que alcancemos antes o necessário grau de estabilização
monetária e financeira. Aliás, é também essa
_II!e~m? convicção o fundamento da estratégia
do atual GoVerno, que vê a guerra contra
a inflação c_omo uma luta incondicional, porque, na feliz expressão do Presidente Collor
de Mello, "justamente se trata de um combate condicioricinte de_ tudo o mais. Da- retomada do investimento, da consolidação do
crescimento, da conquista de melhores níveis
sociais; do fortãlecimêntO e da sobrevivência
da própria democracia".
Na verdade, o Governo do Presidente Collor de Mello tem uma estratégia muito bem
definida para levar o País à retomada do desenvolvimento·. Para .edificar a estabilização
_fiv.anceira, ele tem que sanear as finanças
do Estado, equilibrar o orçamento federal
a reduzir os gastos públicos, o que está sendo
proposto fazer-se com a retirada do Estado
do ~etor produtivo,
Considerados, então, esses pontos, fica patente que uma nova política de transportes
no Brasil não mais poderá basear-se na idéia
de que é o Estado, em todas as áreas, o agente
promotor do desenvolvimento nacional; ao
contrário, a nova política, de acordo com as
diretrizes de natureza sócio-política e ecom~
mica, tera que enfatizar o importante paPel
que o novo Goverrio está reservando â iniciativa privada no desenvolvimento do setor.
É .pOr issO, enHiO, Que, agoi'a, coiOCo -em
relevo o obje_tiVo goVémamental da modernização do Estado brasileiro-, que ele se propõe alcançar através da privatiZa"çâo.
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mento da capacidade empresarial para estruturar empreendimentos e gerenciá-Ios."
"A iniciativa privada deverá ser, então,
chamada para, entre outras coisas: realizar,
com seus próprios recursos, obras de infra-estrutura de trans_portes e explorá-las economicamente; investir em equipamentos e materiais necess-ários à melhoria das operações _de
tran_sportes; encarregar-se da administração
de determinadas operações _das modalidades
de transporte, citando--se como exemplo as
interfaces entre os modos de transportes; _e_ncarregar~se da gestão de certos segmentos do
sistema de transportes, arrendando vias,
equipamentos ou terminais, que continuacessárias porque somente_conseguiremos vol- riam como patrimóilio da União, e explorando os serviços que os mesmos possibilitar a vjslumbrar a retomada do desenvolvitam: tomar parte, juntamente com os admimento, no futuro, se sobre ele projetarmos
nistradores públicos, na administração de alas luzes da economia de mercado, forma, no
gumas operações de transporte, através,_ por
entender do Presidente Collor de Mello,
exemplo, de participação acionária; e, ainda,
comprovadamente superior de geração de riparticipar na constrúção, manutenção e opequezas e do desenvolvimento nacional intenração de terminais de cargas e de passageisivo e sustentado.
ros."
Reputo que a sociedade brasileira contiOutra diretriz a ser levada em conta na
nuará acatando, com muito entusiasmo, as
formulação da nova Política Nacional de
privatizações no setor transportes, porquanto
Transportes é a rela~va à descentralização,
ela'> já começaram, desde o Governo anteisto é,_ à aproximação entre os órgãos que
rior, a ser praticadas com suce~so no Brasil
decidem e os pontos onde incidem os problee porquanto, nesse setor, a iniciativa priVada
mas. Em consonância com essa diretriz, a
tem demonstrado estar plenamente preparanova política deve favorecer a amP.Ia integrada para ao;;sumir, em plenitude, as funções
ção das esferas federal, estadual e municipal,
· que lhe couberem.
sobretudo se se _tem __ em .conta- que a nova
Aliás, a privatizaÇão já foi uina das direordem constituciorial propugna o fortaleci·
trizes do Governo anterior, cujas autoriâades
mento dos estados e dos municípios, para
então pertencentes ao extinto Ministério dos
que eles, efetivamente, possam participar da
Tr.ansportes,, incumbiram-se da elaboração
solução dos problemas nacionais.
do Programa de Desenvolvimento do Setor
Não menos importante é a diretriz refeTransportes- Prodest -1990-93.
rente à coordenação e à integração. No atual
Governo, essa diretriz, a meu ver, poderá
De acordo com o Prodest, ''a implemenser mais fadlmente implementada graças â
tação da política de privatização b<U?~ia-se no
reforma administrativa levada a termo pelo
princípio da ação supletivà do Estado". E
Governo Colloi, que teve o mérito da criação
mais ainda: fundamenta-Se na inexistência de
do Ministério da Infra-Estrutura. Colocando
recursos públicos. em quantidade suficiente
sob o mesmo comando funções antes disperpara a obtenção do nfvel adequado de servisas por vár~os órgãos, o Governo Collor poços de transportes nas diversas áreas._ Além
derá alcança,r maior eficiéncia administrativa,
disso, o Prodest expressa o propósito da redutraduzida por melhor coordenação e maior
ção do gigantismo e da centralização do Estaintegração na área da infra-estrutura. Por cerdo na administração da economi(\ f?rasileira,
to, essa eficiência redundará em melhores revindo ao encontro da constatação de que a
sultados para os transportes brasileiros.
iniciativa privada, em nosso Pais, apresenta
A nova política há também de preocupar~
a adequada competência para assumir a opese com os investimentos.
ração e o gerenciamento da atividade produUltrapassada, em futuro, a fase crítica initiva, em especial no campo dos transportes.
_ciaJ da estabilização financeira, quando da
Segundo, ainda, o Prodest, "a análise de
retomada dos investimentos, o Governo terá
processos semelhantes em andamento em ouque ter em vista, na área dos transportes,
tros pafses, onde a presença do Estado nos
tanto os çritéfios económicos quanto os soserviços de transportes era predominante ou
ciais. Segundo esse princípio, a nova Política
monopolística, e do sucesso das medidas de
privatização adotadas conduz também à conde Transportes terá que perseguir, sobretuclusão de que uma política específica deva
do, os menores custos e as melhores alternativas.
ser adotada no Brasil".
Aliada a essa diretriz, en~-ontra-se outra,
"Em particular, devem ser abertas mais
também relativa aos investimentos. É a _que
oportunidades para a participação do emprediz respeito ao aproveitamento de novos re~
sário privado na realização de investirn~ntos
cursos naturais e ao desenvolvimento de noem obras e equipainentos do Setor 1 caosvas áreas ou de áreas pioneiras.
portes. As entidades modais federais deverão
se empenhar não só na busca de capitais prí-' · Esse item é de grande importância, Sr: Presidente e_Srs. $enadore.s, visto_que a expecvados para o setor, aumentando os níveis de
tativa da Nação brasileira diante do novo Goinvestimentos, como também no aproveitaDe acordo com a filosofia do atual Governo, "compete primordialmente à livre iniciativa, não ao Estado, criar riqueza e dinamizar
a economia".
Colocados esses princ(pioS, fica fácil o entendimento de que outra dirctriz a presidir
a formulação da nova Política Nacional de
Transportes é a da privatização.
A rigor, é essa dirctriz que ilumina nosso
futuro e nos retira do imediatismo das discussões, que, ainda sob o impacto do Plano de
Estabilização Económica, vem contaminando consideráveis segmentos da sociedade brasileira.
Essas minhas considerações fazem -se ne-
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verno está toda voltada para a retomada do
processo de desenvolvimento, aliás uma das
promessas do Governo Collor de Mello. Em
assim sendo, é natural que área_s ainda pouco
exploradas, como as Regiões Centro-Oeste
e Norte, ricas em recursos naturais e portadoras de excelentes potenciais agrícolas, sejam definitivamerit~ ínÇ:ói"J)õiildãs às denlais
regiões brasileiras.
Tenho para mim, Sr. Presidente· e SrS. Senadores, que a ferrovia e a hidrovia são.os
caminhos naturais dessa integração. Além
dissó, as ferrovias e as hidr~vias poderão
constituir-se em fator preponderante de desenvolvimento de novas e vastas regiões brasileiras, desde que estejam integradas em eixos intermodais eficientes, cOmo co-Stuma
ocorrer em nações continentais.
A propósito, cito o exemplo noi-te-ãffiericano. Qs Estados Unidos promoveram o
desenvolvimento do Oeste e do Centro-Oeste
através da construção de ferrovias. Os Estados Unidos possuem, hoje, importantes eixos
-ferroviários que inteiligam a Região-CentroNorte e New Orleans, para onde_convergem
duas extensas ferrovias e uma grande hidroyia, a do rio Mississipi. Tendo em mira o exemplo norte-americano, o Brasil, para desenvolver sua Região
central, não poderá prescindir da ferrovia e
da hidrovia, sem dúvida, vol_to_ a insistir, as
maiores prioridades da Poiftíéã Nacional de
Transportes.
No campo dos transportes ferroviários, entendo que a nova po!(tica deve favorecer o
esforço para a ampliação da rede ferroviária
brasileira. ·prioritariamente, d.eve-se buscar
a instalação de novas fínhas, destinadas principalmente ao escoam_ento das safras agrícolas e às interconexões_ dos _sub.sistemas rodoviário, fe_rroviário e _aquaviário.
Na esfera da Rede Ferroviária Federal S.
A., é necessário ·que se retOnie a cónstnição
de obras na Ferrovia do Aço e a construção
da Ferrovia Transnõrdestina, exigindo esta
a implantação de nov_~s. trechos fe~Joviários
e a restauração e reconstrução de segmentos
da malha já existente no Nordeste, com o
propósito· de reduzir os percursos entre as
principais capitais nordestinãs.
Outra obra de relevante importância é a
Ferrovia Norte-Sul, cuja construç-ão é deresponsabilidade da Valec- Engenharia, Construções e Ferroavias S.A.
A importância dá conStrução da Ferrovia
Norte-Sul para o desenvolvimento dÕ interior
brasileiro dispensa comentários._ Priltcip~l
instrumento da:_Projeto J?rasil"Centi"al, aquela ferrovia tem por objetivos principais a cõnquista de novas froÍlteiras de produção para
o Brasil e a ab_ertura das portas do mercado
interno e do mercado mundial para a.Região
Central brasifeiia~
Ganha vulto -o significadO' dã. Norte:Súol,
se_ considerarmos que ela estará servindo_ a
uma região detentora de_ riquezas minerais
incomensuráyeis e para a qual se prevé uma
produÇão de grãos em larga escala.
Destaco esse porito, nobres companheiros,
porqúe cabe à Região Central brasileira im-
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portante papel na estratégia" -da retomada do
desenvolvimento nacional, uma das metas do
novo GoVerno.
OutrO ponto que não pode ser -otvidado
na nova política é o da integração eõ.tre- as
empresas existentes, como a R~de Ferroviá-

ria Federal S.A. (RFFSA), a Ferrovia- Paulista S.A. (Fepasa), a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), a Valec- Engenharia,
Construções e Ferrovias B.A. (Valec), a Estrada de Ferro Carajás (EFC)~ a Feriónorte,
a Ferroeste, e outras que vierem a sercrj.adas.
Sem dúvida, a meta de privatização anunciada pelo novo GoVerno haverá de -intensificar o intercâmbio com a iniciativa privada,
a fim de que ela assuma, cada vez mais, a
implantação, operação, exploração e conservação de ferrovias.
:E:digno de imitaçãO o exemplo da Estrada
de Ferro Paraná-Oeste S.A. - Ferroeste,
constituída em 1988, com 80% de Seu capital
proveniente da iniciatiVa-priVada. Os trilhos
dessa ferrovia, que partirãO do Paraná. alcançarão o Mato Grosso do Sul, beneficiando
uma das regiões mais prósperas do País.
Merece, também, prioridade a Ferrovia
Leste-Oeste, a ser construída, igualmente,
com a participação da iniC:iãtiVã- priVada. A
malha que será implantada cobrirá uma das
mais ricas regiões brasileiras, a saber: o
Triângulo Mineiro, o Noroeste Paulista, o
Sudoeste Goiano, o Norte do Mato Grosso
do Sul e o Mato Grosso, estendendo-se até
os Estados de Rondônia e do Pará.
A nova política, por certo, não haverá de
esquecer o projeto de implantação do trem
de alta velocidade para o transporte de passageiros entre o Rio de Janeiro, Sáo Paulo e
Campinas. -os estudos relativos ao projeto
concluíram que a exploração do trecho deverá ser concedida à iniciativa privada.
COnsidero que as obras que acabo de enumerar são as mais importantes no setor ferroviário. Dado que algumas obras já tiveram
suas necessidades criteriosamente identificadas e que outras já se encontram projetadas
ou em construção, merecerão, por certo,
prioridade no Governo Collor de Mello, a
que, acima de tudo, competirá continuar animando a participação da iniciativa priVada
no setor ferroviário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: cumpreme, agora, apresentar-lhes algumas breves
considerações, sobre o setor aquaviário.
Embora reconheçamos que essa modalidade de transporte seja possuidora de muitas
vantagens, entre elas o baixo custo, temos
que traçar, para a área, política inspirada em
diretrizes muito realistas e que se baseie em
profundos conhecimentos da realidade brasi~
!eira e "das perspectivas de nossa economia.
Digo-o, Sr. Senadores, porque, nessa área,
não alcançaremos grandes resultados se não
trabalharmos para remover crônicos proble~
mas que, há muito, atingem a naVegação brasileira, setor, sem dúvida, muito amplo, diversificado e complexo.
Os problemas desse setor diferem-se porque dizem respeito, primeiramente, à natureza diversa das navegações, sejam elas de

longo curso, de cabotagem ou interior. Além
disso, tornam-se complexos porque se referem a toda a infra-estrutura de apoio, seja
-põrtuária, seja marítima, bem como se referem â cohstiUi;ão e reparos navais, à gerência
das operações, dos equipamentos, à frota e
a todos os recursos humanos necessários (adminiSffài;ãO;-cãpãlaziá, estiva e tripulações).
Dentre os problemas, um dos maiores é
o que atinge nossa frota nacional de cargueiros, que se encontra em operação no longo
curso. Por ser, preponderantemente, do tipo
convenciorlal~--a-rrotã bfãSileira verit operando de forma antíeconômica, tecnologicamente distanciada dos avanços havidos no mercado nos últimos anos.
Anacrónica, nossa frota vem perdendo a
coiicóiTénéla ·parà a estrangeira, dotada de
naVioSespecializados e operacionalmente
mais- eiicientes, corria os porta-containers e
os Ro-Ro, equipados com motores propulsores de última geração, que os tornam mais
económicos.
Problemas sérios envolvem a cabotagem,
sendo o endividamento o principal deles. Este problema tem suas causas nos custos elevados, não-cobertos pela margem de lucro, sobretudo porque são altos os dispêndios com
despesas financeiras e com a manutenção e
reparo dos navios. Toda essa situação explica
por que a maioria das empresas de navegação
teni apresentado prejuízo-operacional.
Acrescente-se, ainda, a tudo isso que os
altos custos·das operações realizadas nos terminais portuários têm também contribuído
para -reduzir o já pequeno poder de competição do transporte de cabotagem. Operacionalmente.• há os problemas provocados pelo
exCessivo tempo de imobilização das embarcações, dos trens e dos caminhões, em função
da demora da carga e descarga de mercadorias.
Julgo, Sr. Presidente e Srs. -Seri.adores? que
a grande solução para os problemas que acabo de enumerar relaciona-se com o incentivo
à instalação de terminais de uso privativo.
Sem dúvida, a proposta ajusta-se à política
de privatização preco-nizada pelo novo Governo e traz o benefício de que o capital privado irá contribuir para o desenvolvimento do
transporte marítimo e flúvio-lacustre.
Outros graves problemas dizem ·respeito
ao transporte hidroviário iôterior. Inúmeros
fatores têm dificultado o transporte fluvial
no Brasil. Há, entre outros problemas, 06
de ordem estrutural, como os relacionados
com as condições das vias, cOmo também os
que dizem respeito à segurança da navegação.
O que 'eSpero da nOva POlítica Nacional
de Transportes é que ela faVoreça a remoção
desses obstáculos, tendo em vista a grande
potencialidade do transporte hidroviário Iii- terior no Brasil, principalmente na bacia
Amazônica, na região Sudeste, e no sistema
hidroviário constituído pelos rios Jacuí, Taguari e Guaíba, integrados às Lagoas dos Patos e Mirim-.
-Na verdade, não há razões aceitáveis para
o descaso d(l. Nação brasileira para com a
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navegação fluvial, seja de ordem geográfica,
seja de ordem técnica. A rigor, quase não
temos problema<; de natureza geográfica, e
os problemas de natureza técnica, como o
de construção de eclusas, poderiam ser equacionados pela engenharia nacional.
O que nos falta para- cr desenvolvimento
da navegação fluvial são vontade política e
planos bem elaborados, como os existentes
em outros países.
Cito, para ilustrar o que estou afirmando,
o notável exemplo de Portugal, que domou
o iiO 'Douro, tornando-o navegáveL
O Douro, como se sabe, é um rio que apresenta um perfil com acentuadas rupturas de
declive (nasce a 1.600 metros), e que apresenta diversas corredeiras e gargantas apertadas e um leito bastante conturbado. Visto
seu perfil, dir-se-ia que não passa de fonte
de grande riqueza em energia elétrica. E nada
mais que isso.
No entanto, embora Portugal e Espanha
tenham nele realizado, por causa de sua morfologia acidentada, diversos aproveitamentos
hidrelétricos, nem por isso deixaram de torná-lo rio navegáveL
Graças à instalação de eclusas ao longo
de seu curso, o Douro permite hoje a navegação fluvial desde a cidade do Porto até a Espanha.
Referi-me ao Douro, Srs. Senadores, com
o propósito de chamar a: atenção para o fato
de que a vontade obstinada de um povo é
capaz, até mesmo, de vencer obstáculos geográficos, muitas vezes considerados intransponíveis.
Felizmente, no Brasil, não temos tamanhas
dificuldades. No entanto, não temos tido, lamentavelmente, a competência necessária à
exploração dos incomensuráveis recursos
brasileiros na área da navegação fluviaL
Com o Gove~o Colfor, que promete construir um novo Brasil, esse estado de coisas
haverá _de mudar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, r.eferindome, agora, à que~tão portuária, devo destacar
a existência de ínúmeros problemas que envolvem a interface entre o transporte terrestre e o aquaviário.
Primeiramente, relaciono os problemas de
infra-estruturadós portos, muítos deles arcaicos porque construídos de acordo com concepção tecnológica já Ultrapassada.
Enumero, também, os problemas decorrentes da ob~olescência das instalações e dos
equipamentos de _movimentação _de cargas.
Cito, ãínda, os pi"áblerilas de opefã.Ção, e-ntre os quais os relativos à inexistência de trabalho ininterrupto D.OS portos, â deficiêricia
da mão-de-obra e à falta de compatibilização
do fluxo dos veículos terrestres com a carga
ou_descarga c!as embarcações.
Por fim, acrescento as dificuldades de natureza jurídico-instituCiomil e de Ordem ãdministrativa, que costumam também embaraÇar
o bom funciS'~amento dos portos brasileirO$.
Com__ efeito 1 são colossais os problemas que
afetam o sistema portuário brasileiro e que
constituem, sem dúvida, os maiores desafios
para a nova Política Nacional de Transportes.
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Não acredito que o Estado brasileiro seja
capaz de remover óbices de tal magnitude.
Cabe, assim, ao novo Governo propor para
área portuária política que preconize ampla
participação de empresas privadas nos investimentos nela realizados, bem como na operação dos portos.
Essa participação pode tornar-se efetiva,'
Senhores Senadores, com o arrendamentO de
instalações de portos a empresas e com a ampliação do número de terminais de uso privativo.
Em síntese, defendo a tese de que o piograma de privatização proposto para o Brasil
pelo Presidente Collor de Mello deve ser imediatamente levado ao subsistema aquaviário,

a balela de que o Plano Collor ~u Bra.sil Novo
tenha beneficiado os assalariados, como insis~
te em afirii:iar-á Governo.
Mas, neste breve pronuncia~ento, queremos fazer referência a uma greve eSpecífica,
a dos trabalhador~s da fábrica de papel e
_celulose Rige_sa, do município de Três J?arrf;lS.
o re-grsifo que queremos fazer é dos métodos utilizados pela ,empresa, uma multinacional que, certamente, n_qs_ seus países de
origeJ!l, nã_Q tratfl os.seJ,Is trabalhadores como
_ _
os __ trata aqui no Brasil.
É inacreditável que uma erríjJi'esa cómo a
Rigesa, do porte da Rigesa._--ignOre, e_ viole
as mais elementares norma~._d9..dire~to de gre-

mente. As provocações vêm da empresa que
não se conforil}a com o movimento e que
quer Impedir a sua continuidade a qualqUer
preço.
Desta tribuna do Senado, renovamos nosso
pedido â.o Governo para que tire a polícia
do Jo~al, pois ela_ está se comportando como
se fosse parte, como se fosse a guarda dos
interesses da empresa, o que não é aceitável.
E denunciamos os métodos da empresa Rigc·
sa, como atrasados, incivilizados, autoritários.
Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)

ve.

se se pretende, de fato, a modernização do

A empresa pressiona duram_ente_ os seus
funcionários, mandando-os buscar em casa,
ameaçando-os com demissão.-recrutartdo novos funcionários enquaQ.tQ_s_e p'rOcessa Omo~
vimento paredista.
As pressões se fazem com-~. 1,1tHÍ~aÇão- das
forças de segurança da empresa· e, infelizmente, com a ajuda de forças da_Pol(c;ia Militar do Estado.
- _· - Está mais _dO que demOnSir~dÜ q~~ _ci- presen_ça de força~. policia~~- cri:.ru-çn, :Clima de
tensão entrê os dOis lados em con"flito,_capaz
de produzir, aí sim, a violênCia; Çs l?~spro
pósitos, as provocações e a·des~d~m.
Como aconteceu nas grev.esda PCC~-Man
ville, Celucat e Bates, em Lages, Córte·a Pinto e Otacílio.Costa, quando a polída.se ausentou;os trabalhadores puderam prosseguir" no
seu movimento na mais perfeita ordem, sem
que tivesse havido um único incid~~te_:
Qs_ trabalhadores e o Sindicato e_m Três
Barras reivindicam a mesma_c_oisa, o·afastamento d~ forças policiais para disúnder o
clima e para o que o movimento tertha normal
seqUênCia. Foi o que pedimos pessoalmente
ao Governador Casildo Maldaner e ao Secre·
táriO- _de Trabalho, Juarez Furtado, ficando
ambos de ton1ar providencias nesse_ sentido.
Fomos. aJertadÔs, no domingo à noite, em
que lá estivemos pessoalmente, pelo Sindicato. de que os trabalhadores_estavam sendo
submetidos a forte pressão, tanto os que tinham aderidoà greve, _corno o. que estavam
trabalhando, ~ que isto poderia resultar em
acidentes pelo cansaço e exaustão dos que
permaneciam trabalhando.
Foi, infelizmente, o que acabou acontecendo ontem, segunda-feira, quandO ~ empreSá, segu'ndo relato qü~ ri_os cbeioll, ~onvo;
cou um empregado de escritório, para' trabalhar no setor industrial - Carlos Eduardo
Brás, 28 anos - e fale_ceu- em trágjco acidente:- ··
Nós temos reclamado do governo <;lo Estado uma Soiução simples: _que a polícia deixe
o locaL É O pedido do Sindicato e dos_ trabalhadores. -- ·
·
Somos testemunha, tal qual o f()mOs em
relação às greves de Correa Pinto ·e Otacflio
Costa, da disposição firme de luta dos_trabalhadores, mas também de Sl,la"clarajntenção
de realizar o movimento etn oúi_ém e paz.
No caso <;la Riges~ é a mes_qta coisl!._Vimi:ts
com eis nOssos olhos, constatam_os. pessoal-

-_:_:A Mesa, antes de encerrar a presente ses-

transporte marítimo -e flúvio-lacustre nacional, peis somente a economia de mercado
poderá livrar a navegação brasileira do naufrágio.
Com efeito, o setor aquaviário brasileiro
está necessitando de um choque de privatização. Mas não só ele, como todo o setor
transportes, cuja nova política deve, rheu
ver, consagrar como premissa maior a de que
a modernização do setor será feit<i graças à
privatização.
Em resumo, o que estou pre(endendo realçar, nobres Companheiros, é que o incre·
menta dos transportes no Brasil depende do
aumento da geração de riqueza, hoje só possível com a adoçáo da economia de mercado.
A economia de mercado é a proposta magna com que o governo Collor pretende modernizar a Nação. Que ela se instale, então,
no Brasil. E que ela reconduza o País aos
trilhos do desenvolvimento. E que_ela, acima
de tudo, projete o nome da Naçã_o brasileira
para o avançado estágio das grandes nações.
Era o que tinha a dizer, President~, (Muito
bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como resultado dos
efeitos do Plano Brasii_Novo, em numerosos
setores da economia os traballíadores reagem
contra o arrocho e as perdas salari<ifs e paralisam as suas atividades em movimentos de
greve!
Em Santa Catarina', meu Estado, não é
diferente. Em Criciúma, numa única semana,
parara111 os bancários, os funcionários de h os~_
pitais e os servidores municipais.
No Planalto Serrano, os trabalhadores das
companhias papeleiras (PCC, Manville, Bates e Celucat) por igual, decretaram greves
que, na essência, reivindicavam cónipensações por perdas salariais. Não se trata, pois,
de movimentos que pedem reajustes, •mentes ou produtividade! Apenas os trabalha·
dores querem recuperar o que perderam. .
É claro que não ~stamos aqui falando de
novidade. OS movimentos grevistas se multi·
plicam em todo o País ·e na prática desmentem

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Carneiro)
são, lembra aos Srs. Senadores que é indispensável a presença de todos os Srs. Senadores no começo da sessão, às 20 horas de
hoje, porque a votação no Congresso Nacio·
nal começa pelo Senado Federal.
Ainda ontem não houve número na sessão
do Congresso Nacional, pela ausência dos Senadores, pois apenas 23 estavam presentes.
Não podemos retardar essa votação, porque
amanhã é o último dia realmente útil para
o Congresso Nacional deliberar.
A Mesa renova o seu apelo pela presença
de todos os Srs. Senadores no início da sessão
do Congresso Nacional, às 20 horas de hoje.
.Será "a primeira votação. De modo que, em
P.OuCo tempo, se terá decidido ess__e problema.
É só um único veto, e começa pelo Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-Nada mais havendo a tratar, vou enéerrar
·a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação. em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição n" 3, qe)989,, de
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 Constituição Federal.
2

VotaÇão. ém'primeiro turno, da p(opOs'ta
de Emenda à Constituição ri" 4; de 1989,
autoria do Senador Leõpoldo -Pere"s e oUtros
Senhores Seiladores, que acrescenta_ u~ ~- 6"
ao.art. 5\' do Ato da!:i Disposfçõés-êõnStitÚ·
cionais Transitórias · -·

ae

3
Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constitutçâo n" 6, de 1989, de
autoria do Senador Marcos Mendonça e outros 24 Senhores Sen~d_ores, que acrescenta
artigo ao texto constituci_onal prevendo a C!iª'ção e definindo a co!llpeténcia do Con~eJQo
Nacional de Remuneração Pública.
4

Votação, em primeiro turno, daproposta
.Cfe Emerida à Constituição n"l, de- f990: de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
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Senhores Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Consti1U1-çào Federal.

s
Votação. em turno único, do Requerimento n" 148, de 1990, de autoria do Senador

Nelson Camefro, solicitndo. nos r~~moS regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo do Acadêmico Josué Monte!lo_, publicado no Jornal do Brasil de 12
de junho do corrente ano, sobre o ex-Senador
Luiz Viana Filho.
6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n'' 27, de 1990, de inidatíva do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade do Distrito Federal e situados
no Distrito Federal. e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 206,
de 191)0, da Comissão
-do Distrito Federal

7

Discussão, em turno único. do Projeto de
Lei do DF n" 28, de 1990, de iniciadva do
Governador do Distrito Federal. que altera
a Lei n" 49, de 25 de outubrO de 1989. e
dá outras providências. t~ndo
PARECER FAVORAVEL, sob n" 201,
de 1990. da Ct>missão
-do Distrito Federal
8
DisCussáo-. em turi:to -úliica. do Projeto deLei do DF n" 29, de 1990. de iniciatiVa doGovernador do Distrito Federal, que altera
dispositivo do Decreto-Lei n" 2.244, de 14
de fevereiro de 1985, e dá outras providências. tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 202,
de 1990. da Comissão
-do Distrito FederaL
9

Discussão, ;em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 30, de 1990, de iniCiativa do
GoVe_t_nador do Distrito Federal, que estabelece a competênCia. Composição e claSsificação do Conseiho de Cultura do Distrito Federal e dá outras providências, tendo

-PARECER. sob n 203, de !990, da
Comi~são

-do Distrito Federal. favorável, com as
Emendas de n"' 1 e 2-0r.

lO
Discu,o.;são, em turno único, do Projeto de

Re~oluç.ão n" H<\4, de 1988. de iniciativa da

Comissão Diretora. que dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio do Senado Federal
e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n'" l9X. de 1989, 1S4
e 1X5. de l!J(}O_ das Comissões:
-De Constituição, Justiça e Cidadania
- I" Pronunciamento: Favorável nos termos
de Substitutivo que oferece; 2· Pronunciamento: Favorável às Subemendas n"" 1 a 3,
de Plenário. concluindo por novo Substitutivo que apresenta; e
- Diretora, favorável às subemendas n"'
1 e 3. de Plenário, e contrário à de n" 2,
nos termos de Substitutivo que oferece.

·o SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Lemnra-se .a ses-são· às- 10 horas e 55
minutos..)
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LI -ABERTURA
1.2-EXPEDJENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•" 141 a 143/90 (n"' 479 a 480/911,

na origem), restituindo autógrafos de pro·
jetos de !ei sancionados.
- N"' 144 a· 147/90, (n"' 485 a 488/90,
na origem), de agrade_cimento de comunicações.
1.2.2- Ofícios do Sr. 1õ Secretário da
Câmara dos Deputados
- N~ 111190, comunicando a aprovação
do Projeto de Lei do Senado n" 64/90 (o"
5.374/90, na origem), que prorroga o pra-

zo de vencimento do registro provisório
de partidos com representação parlamentar, federal ou estaduaL
Encaminhando à revisão do SeizO.do autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n~· 45190
(n~ 4.589/90, na Casa de origem), que -dispõe sobre os efetivos do Exército em tempo de paz.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara ·n~ 45/90.
lido anteriormente.
- Recebimento do OfíciO n~ S/23/90,
do Governador do Estado de Minas Ge·
rais, solicitando autorização para que pos~
sa emitir 201.160.424 Letras Financeiras
do Tesouro daquele Estado (LFT-MG),
para os fins que especifica.

1.2.4 ~Leitura de projetas:
- Projeto de Lei do Senado n" 73/90,
de autoria do Senador Leite Chaves, que
veda aos empregados ou d,irigentes de en.
tidades da administração federal indireta
a percepção de retribuição mensal superior ao valor da remuneração mensal fixada para Ministros de Estado.
- Projeto de Lei do Senado n'·' 74/90,
de autpria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regula o inciso XXVII,
do art. 7" da Co~~tituição Federal, que
trata çla proteção ao trabalhador em face
da automação e determina outras piovidências.
1.2.5- Requerimentos·
- N" 175/90, de autoria do Senador

Leite Chaves, solicitarido- da Minis-tra da
Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
- N" 176/90, de autoria do Senador
--Albano Franco, solicita,ndo autor\zação
para ausentar-se dos trab<llhos da Casa
no período de 25 de junho a 14 di julho
do corrente ano:
- N" 177/90, de autoria do -SenadOr
Wilson Martins, solicitando a transcrição
nos Anais do Senado Federal, da artigo
do ilustre sociólogo Herbert de Souza, pubficado no Jornal do Brasil em 17 do corrente sob o título "Um tiro na culatia".
- N" 178/90, de autoria do Senador
Maur(cio COrrê a e outros Senadores, solicitando a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a
examinar os critérios, as possíveis irregularidades e os efeitos sócio-econômicos- da
dispensa e colocação em disponibilidade

de servidores, da extinção de cargos e empregos, repartições, autarquiaS e empresas, no âmbito da administração pública
da União, .direta, indireta e fundacional.
1.2.6 - Ofício da Liderança do PFL
- N" 79190, referente à substituição do
Sen~dor Edison Lobão pelo Senador Alexandre Costa, como membro da Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional.
1.2.7-- Apreciação de matéria
Requerimento n" 159/90, lido em sessão
anterior, de autoria do Senador Edison
Lobão e outros Senadores. solicitando a
designação de sessão especi.al do Senado
para homenagear o jornalista :Edilson Cid
Varela, do Correio Braziliense. Aprovado.

1.2.8 - Discursos do Expediente
SENADOR NABO R JUNJOR- Pre·
miação post mortem a Chico Mendes concedido pelo Governo do_Japão, por sua
luta em favor da ecologia.
SENADOR MANSUETO DE I:A·
VOR, como Líder- Reforma administrativa do Governo Fernando Collor.
SENADOR MATA-MACHADOPrazo de resposta ãs informações solicitadas por S. Ex• ao Ministro da Agricultura, a~ravés do Requerimento n" 86/.90.
lnadequação do instituto das medidas
provisórias no regime presidencialista.
1-2.9 - Re_querimentO
-N"l79/90, de urgência para o Projeto
de Resolução n" 22/90, que autoriza o Go-

verno Oo Estado do Espírito Santo, a emi-
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Otretor-Geral do Senado Federal
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AGACIEl DA SILVA MAIA
Otretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
D~retor Administrativo
LUIZ CÀRLOS DE BASTOS
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D•retor Adjunto

tir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espirita

Santo- (LIT-ES).
1.2.10- Leitura de projetas
_
- Projeto de Lei do Senado n" i5/90,
de autoria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre a ação civil de responsabilidade pelo não-oferecimento do ensino
obrigatório gratuito ou sua oferta lrregular, nos termos do arrigo 208, § 2·'da Constituição Federal, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n" 76190
Complementar, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que institui empréstimo compulsório sobre valores retidos
com base na Lei n" 8.024, de 12 de abril
de 1990 e dá outras providências.
1.3 ~ORDEM DO. DIA
Proposta de Emenda à COnstituição n·•
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outro~ Senhores Senadores, que"
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação. do inciso H art. 161 da Constituição Federal. Usa da palavra em seu
encaminhamento o Sr. Alberto Huff.
mann.
1.3.1 - Pronunciamento de Liderança

SENADOR JAMIL HADDAD Trabalho estatístico reaiiz:ldo pelo Professor Elias Antônio Jorge, Presidente. da
Associação dos Práfcssores Univefsitários de Belo Horizonte, sobre despesas
efetuadas pelo Tesouro Nacional.
1.3.2- Ordem do Dia (continuação)
Continuação da apreciação da Proposta
de Emenda a Constituição n'' 3189, interrompida anteriormente. Votação adiada
por falta de quorum.
Proposta de Emenda a Constituição n"
.4, de 1~89, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. Y do Ato
das Disposições Constitucionais Tran~itó
riac;. Votação adiada por falta de quorum.
Propo~ta de Emenda à Constituição n"
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta artigo ao texto consti-

ASSINATURAS
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tudonal prevendo a criação e definindo
a competência do Conselho Nacional de
Remuneração Pública. Votação adiada
por falta de quorum.
Propo:.;ta de Emenda à Constituição n"
l, de 1990, de autoria do Senador Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores,
que acrescenta dispositivo ao Ato das Dis-·
posições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal. Votação adiada por
falta de quorum.
Requerimento n" 148, de 1990, de autoria do Senã:dor Nelson Carneiro, solicitanOo, nos termos regimentaL.., a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Acadêmico Josué Monte \lo, ·publicado no Jornal do Brasil de 12 de jutlho
do corrente an.o1 sobre o ·ex-Senador Luiz
Viana Filho. Votação adiada por fãha dequorum.
Projeto de Lei do DF n" 27, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal. que dispõC sobre a alienação de
bens imóveis residenciais de propriedade
do Distrito Federal e situados no Distrito
Federal, e dá outras providências. Discussão sODrestada en1 virtude da falta de quorum para votaçáo do Requerimento n"
180/90, solicitando reexame da Comissão
do Distrito Federal.
Projeto de Lei do DF n" 28, de 1990,
de iniciativa do GOvernador do Distrito
Federal, que altera a Lei n" 49, de 25 de
outubro de l9R9, e dá outras providên·
cias. Discussão encerrada, ficando a vota-•
__ ção adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n" 29, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que altera di!ipositlvo do Decreto-Lei n'' 2.244, de 14 de fevereiro de l9R5,
c dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de J;_,.ei do DF n" 30/90, que estabelece a competência, composição e classificação do Conselho de Cultura do Distrito. Federal e dá outras providências.
Disc_ussão __encerrada, ficando a votação
adiada -por falta de quorum.
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Projeto de Resolução n" 184/88, que
dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio
do Sensdo Federal e dá outras outras providências. Discussão sobrestada em virtude da falta de quorum para votação do
Requerimento n'' 181190, de adiamento da
discussão para o dia 26-6-90.
1.3..3 - Comunicação da. Presidência
AdiamentO. por falta de quorum da votação doS Requerimentos n'" 176 e_ 179,
lidos. no Expediente da presente sessão.
1.3.4 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADORJAMILHADDAD-Requerimento de informações à MiniStra da
Economia, Fazenda e Planejamento, que
encaminha à Mesa.

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Solicitando à Cãmara dos Deputados a apreciação de projeto de lei
de sua autoria, que dispõe sobre a demissão de servidores públicos em período
eleitoral.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Justificando projeto de lei de sua autoria, que institui empréstimo compulsório
sobre valores retidos com base na Lei n"
8.024. de 12 de abril de 1990.

SENADOR RONALDO ARAGÃO
- Encarilinhando à Mesa projeto- de lei
dispondo sobre normas apltcáveis à merenda ~::;colar.

-

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
- Desmando no governo do Estado de
Tocantins.

SENADOR EDISON LOBÃO Crescimento ecorlômico da Região Nordeste.

SENADOR JUTAHY MÁGALHÃES- Falta de diretrizes do Governo
Fernando Collor.

SENADOR MAURO BENEVIDES
- Resposta dos servidores ~o DNOCS
a artigo do Senador Roberto Campos publicado no jornal Correio Braziliense sob
o t_ftulo_··Enxugarnento da máquina administrativa federal''.

SENADOR NELSON WEDEKIN Situação do's pequenos produtores rurais.

SENADOR CARLOS DE'CARLITributação pelo Confaz, dos produtos se-
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mi-elabora~os enviados à Zona Franca de
Manaus, para industrialização.

1.3.5 - Designação da Ordem do Dia
da-próxima sessão
1.4. -ENCERRAMENTO

Ata da

2- ATÓS DO PRESIDENTE
N- III a 113, de 1990:
3 - PORTARIAS DO DIRETOR DA
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS
- N"' 4 e 5, de 1990.
4- ATA DE COMISSÃO
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5- MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANElliTES

Sessão, em..21_ de junho de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior- Ronaldo Aragão.....:....; Almir
Gabriel- Carlos Patrocínio- João Castelo
-Alexandre Costa- Edison Lobão- João
Lobo_~ Chagas Rodrigues- Afonso Sancho
- Mauro Benevides - José Agripino Marco_ Maciel - Mansueto de Lavor- Divaldo Suruagy- Jutahy Magalhães -João
Calmon - Afonso Arinos - Jamil Haddad
-Nelson Carneiro -Mata-Machado- Ronan Tito - Severo Gomes - Mário Covas
- Irapuan Costa Júnior -Pompeu de Sousa
-Maurício Corre%- Me ira Filho- Márcio
Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins -Leite Cha vcs
- Affonso Camargo- José Richa- Jorge
Bornhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin- Alberto Hoffmann -José Paulo
Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senac:iores. Havendo número regimental, declarO aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. lo Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetas de lei
sancionados:
N• 141190 (n" 479/90, na origem), de 20
do corrente, referente ao Projeto de Lei n•
11 de 1990-CN, que dá nova redação ao art
52, § 2•, da Lei n" 7.800, de }O de julho de
1989. (Projeto que se transformou na Lei n•
8.050, de 20 de junho de 1990).. .
N• 142/90 (n'' 480/90, na origem). de 20
do corrente, referente ao Projeto de L_ei n~
2, de 1990-CN, que autoriza o Poder Execu·
tivo a abrir, ao Orçamento da União, créditdo suplementar no valor de Cr$
40.000-.000,00, para os- fins que especifica.

(Projeto que se tran-sformou na Lei n" 8.051,
de 20 de junho de 1990).
N" 143/90, (n" 481/90, na origem), de 20
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n" 71, de 1989 (n~l.770/89, na Casa
de origem), que altera a Lei n~ 5.108, de 21
de setembro de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito. (Projeto que se
transformou na Lei 0° 8.052, de 20 de junho
de 1990.)

De agradecimento de comunicações:
N" 144/90 (n" 485/90, na origem), de 21
do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens CN n•.>S 48, §6,.
57, 58, 59~60, 61, 62, 64, 65, 66 e 72, de

1990.

N• 145/90 (n" 486/90, na origem), de 21
do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n'"' 44, 58,
59, 60, 65, 66, 67,68 e 73 de 1990.
N• 146/90 (n'' 487/90, na origem), de 21
do corrente, referente ã aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n.,.s 61. 62,
63, 64, 74, 75 e 76 de 1990.
N'' 147/90{n'' 488/90, na origem), de 21
do cociente, :r:eferente à aprovação das matérias constantes das Mensagens CN n~" 67 e
73, de 1990.

OFÍCIOS
OFÍCIO Dó PRIMEIRO.SECRETÃRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
N~ 111/90, de 20 do corrrenté, comunican·
do a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n• 64, de 1990 (n" 5.374/90, naquela Casa),
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
prorroga o prazo de vencimento do registro
provisório de partidos com representação
parlamentãr, federal ou estadual. (Projeto
enviado à sanção em 20 de junho de 1990.)
Do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autó·
grafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N" 45, DE !990
(N~ 4.589190, na Casa de origem)
(De inici<itiva do Senhor Presidente da República.)

Dispõe sobre os efetivos do Exército
em tempo de paz.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"- Caberá ao Poder Executivo distribuir, anualmente, os efetivos de que tratam
os §§ 1" e 2" do art. 1" da Lei n~ 7.150, de
1''de dezembro de 1983, por postos e graduações, nos diferentes quadros, armas e serviços
e definir os que serão preenchidos por milita·
res de carreira ou temporários.
§ 1'·' Na aplicação do disposto neste artigo, se vier a ocorrer, temporariamente, excesso de militares de determinado posto ou
graduação em quadro, arma, serviço ou qua:
lificação militar, o efl;:tivo desse posto ou graduação será considerado provisório até que
se ajuste ao novo efetivo distribuído.
§ 2" Para efcíto desta lei são considera~
dos militares temporários:
a) o:-; ofiCiaiS-da reSerVa não remllnerada}quando convocados;
b)
os oficiais e praças de quadros complementares admitidos ou incorporados por
prazos limitados, na forma e condições estabelecidas pelo Poder Executivo;
c)
as praças da reservanão remunerada,
quando convocada" ou reincluídas;
d)
as praças engajadas ou ree'i1gajadas
por praz-o limitado·,
e)
os incorporados _para prestação de
Serviço Miliiar Inicial.
Art. zo A distribuição dos efetiVos de
que trata o art. 1·' desta lei é aplicável para
fins de promoção.
Art. 3" O inciso VIl; do art. 8", da Lei
n-· 7.150, de l" de dezembro de 1983, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Arr. H".······································VJJ -Os militares, agregados de
acordo com os arts. 81 e 82 da Lei n~
6.H80, de 9 de dezembro de 1980.'"
_Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de .?ll_a__ p!J,blicação.
Art s~ Revogam-se o art. 7" e seu parágrafo único, da Lei n" 7,150, de 1" de dezembro de 1983, é demais disposiÇões em con~
trário.
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E-xcelent(ssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termo~ do § 1" do art. 64 da Consti·
tuição Federal, tenho a honra de s_ubmetcr
à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Exército, o
anexo projeto de lei que "dispõe sobre Os
efetivos do Exército __em tempo de paz".
Bra<;!lia, 1" de fevereiro de 1990. -José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N·• s; DE d
DE JANEIRO DE 1990, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DO EXÉR·
CITO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re·
pública:
A Lei n" 7.150, de l'' de dezembro de 1983,
que disj:tõe sobre os efetivos do Ex~rcito em
tempo de paz, fixa, em seu art. 1", os limites
máximos dos efetivos de Oficiais-Gerierais,
Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e
Soldados.
Por outro lado, determina, ainda, a referida Lei n" 7.150/83, nos §§ 1" e 2" do mesmo
art. 1'·', que tais limites serão ã.tiogidos mediante aumentos anuais e sUcessivos, com base nos efetivos fixados nas Leis n"' 6.144/74,
6.594/78, 6.956/81 e 7.006/82, os 'quais não
poderão ultrapassar 10% (dez por cento)-do
total do efetivo global previsto.
Considerando que a lei estabelece os supramencionados parâmetros de fixação dos efetivos a vigorarem anualmente, impõe-se seja
deferida ao Presidente da RcpúbHca, na conformidade do seu poder regulamentar, a atribuição para distribuir os efetiVós de que tratam os §§ 1" e 2·: do art. 1'·' da Lei n" 7.150/83,
p9r postos e graduações, nos diferentes quadros, armas e serviços, a serem preenchidos
por militares de carreira e tem-porários, a 'fim
de viabilizar a organização e o funcionamento
eficaz e eficiente na administração do pessoal
militar.
Considerando o-exposto e, particularmente, a necessidade de adequar-se às disposições
da Lei o" 7.150, de 1·' de dezembro de 1983.
às prescrições constitucionais que regem a
matéria, tenho a honra de submeter à ~onsi
deração de Vossa Excelência o anteprojeco
de lei, anexo.
Com profundo respeito. -Leónidas P.
Gonçalves.
- -

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 7. 150,~
DE 1" DE DEZEMBRO DE I983
Fixa os efetivos do ExêrcHo em tempo
de paz e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei.
Art. l!' Os efetivos do Exército, em tempo de paz, terão os seguintes limites.
182 Oficiais-Generais

25.986 Oficiais
59.656 Subtent!ntes e Sargentos
210.510 Cabos e Soldados.
§ l" Os aumentoS doS efetivos fixados nu
forma da Lei n" 6.144, de 29 de novembro
de 1974, alterada pelas Leis n"' 6.594, de 21
de novembro de 1978; o" 6.956, de 23 de
novembro de 1981 e n" 7.006, de 29 de junho
de 1982, necessárioS para se atingir os limites
estabelecidos neste artigo serão anuais e sucessivos, a contar da data da entrada em vigor
desta lei.
§ 2" Os aumentos de efetivos a que se
refere o parágrafo anterior não poderão ultrapassar, por ano, 10% (dez por cento) do
total do efetivo global previsto neste_ artigo.
Art. 2" Os efetivos a vigorarem ern cada
ano-serão fixados por decreto do Poder Executivo, observ'ado o disposto no artigo anterior, e preenchidos por militares de carreira
e temporários.

LEI N" 6.880,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispôe sobre o Estatuto dos Militares.
O Presidente da RepúbliCa, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei~
-

ESTATUTO DOS MILITARES
Art. SL O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em
serviço ãtivo quando:
I - for nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em
lei ou decreto, no País ou no estrangeiro,
não previsto nos Quadros de Organização ou
Tabela de Lotação da respectiva Força Armada, eiceção feita aos membros das comissões
de estudo ou de aquisição de material, aos
ob5ervadores de guerra e aos estagiários para
aperfeiçoamento-de conhecimentos militares
em organizações militares ou industriais no
estrangeiro;
U -for posto à disposição exclusiva de outro Ministério Militar para ocupar cargo mili·
tar' ou considerado de natureza militar.

(À Comissão de Relaçóes Exté'riores
e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O expediente lido vai à publicação.
·na_ Expediente lido, consta o Projeto de
Lei da Câmara n~' 45, de 1990, de iniciativa
do Presidente da República, que acaba de
ser lido, terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos
do art. 64, § 1~ da Constituição, combinado
com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, a matéria receberá emendas,
pelo prazo de cinco dias, perante a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR.-PRKSIDEN'l'E (Pompeu de Sousa)
----A Presidência recebeu, do. Governador
do Estado de Minas Gerais, o Ofício n 9 S/23
de 1990 (n~ 250/90; na orlgem), solicitando,
nos termos da Resolução n9 94, de 1989, auto-

iunhode
!990
.

rização para que possa emitir 201.160.424
{duúntos e um milhões, cento e sessenta.rnil,
quatrocentos e vinte quatro) letras Finan~
ceiras do Tesouro daquele Estado (LFTMG), para os fins que especifica: - _
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.( Pausa.)
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser
lidos pelo Sr. lo Secretário.
São lidos os seguintes:
~PROJETO

DE LEI DO SENADO
N• 73, DE !990

Veda aos empregados ou dirigentes de
entidades da administração federal indi·
reta a percepção de retribuição mensal
superior ao valor da remuneração mensal
fiXada para Ministros de Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Nenhwn empregado de entidade
da administração federal indireta, ainda que
ocupante de cargo de direção ou chefia, pOde·
rá receber retribuição mensal aos valores percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por Ministro de Estado.
Parágrafo único. Para os efeitos deste ar·
tigo, incluem-se no conceito de retribuição
todas e quaisquer vantagens percebidas pelo
empregado durante o ano, inclusive as relativas a participações nos lucros da entidade
empregadora.
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Não é de hoje que se vem observando um
inusitado exagero na fixação dos níveis retributivos dos empregados e dirigentes -de órgãos da administração federal indireta, muitos dos quais atingem limites bastante superiores aos estabelecidos, em níveis equivalentes, para os servidores da administração
federal direta. Estes, por força de dispositivo
constitucional (art. 37,_XI), têm como limites
máximos, no âmbito dos respectivos poderes,
os valores percebidos com_Q remuneração, em
espécie;-a qualquer título, por membros do
Congresso Nacional, Ministros de Estado e
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
A abusiva remuneração dos empregados
desses órgão-s· -- feitas às custas do dinheiro
do contribuinte -resulta, em grande parte,
da autonomia que possuem. São fixados, as·
sim, excessívos valores retributivos para empregados e dirigentes, com adjudicações relativas a gratificações polpudas e participações
anuais náo menos significativas.
Para evitar tais excessos, impõe-se a limitação estatuída pelo presente projeto, que estabelece, como limite máximo moralizador, o
mesmo previsto para os servidore_s da admi·
nistração federal direta.
Quando excessiva e -desproporcional ap
trabalho e ao risco çias atribuiçôes previstas
para o empregado, a remuneração a_dquire
uma feição de ilicitude.
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Confiamos, assim, na aprovação do pre·
sente projeto, que submetemos à apreciação

dos ilustres· membros do Congrqsso Nacional,
e na sua transformação erri lei.

,

Sala das S'essões, 21 de jt.\nhO de 1990. -

Senador Leite Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

...

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública ;
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37.

A administração pública direta,

indireta ou fundacional de qualquer dos Po·
deres da União, dos Estados do Distrito Fe-

deral e dos Municíp-ios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralf·

dade, publicidade e, também ao seguinte:
XI- a lei fixará o limite niáxiina'·e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos observados
como limites máximos e no âmbito dos res~
pectivos poderes os valores percebidos como
remuneração em espécie a qualquer tftulo por
membros do Congresso Nacional, Ministros
de Estado e Ministros do Supremo Tribunal
Federal e seus correspondentes nos Estados.
no Distritro Federal e nos Territórios e, nos
Munic(pios, os valores percebidos como re~
muneração, em espécie, pelo Prefeito.

Art. 4'·' A dispensa de empregados não
poderá ocorrer em níveis maiores que a taxa
de CJ,"escimento setorial onde a empresa esti·
ver inserida.
Art. 5" Os sindicatos das categorias, em
comum acordo com as empresas, farão instalare operar Centrais Coletivas de Reciclagem
e Recolocação de Mão-de-Obra, com vistas
a acelerar os mecanismos de emprego compensatório e facilitar a reabsorÇão da mão-deobra dispensada pelo mercado de trabalho.
Art. 6'.> O sistema educacional. público e
privado, disporá de um prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da publicação desta
lei, para fazer inserir em seus currículos mínimos, o ensino obrigatório da informática, a
partir da s~ série do 1" grau até _a 3~ série
do zn grau.
Art. 7o O GOVerno federal, através da
Secretaria ESpecial de Informática- SE I/PR
- e da Secretaria de Emprego do Ministério
do Trabalho deverá incentivar a criação de
centros de pesquisas e comissóes interdisciplinares de estudos, a fim de monitorar o
processo-de modernização, informalização e
automação.
Art. Sv É considerada demissão sem jusM
ta causa, para fins de indenização e acerto
de contas, a dispensa do empregado decor·
rente da introdução de equipamentos de automação no proce~so produtivo.
§ 1o A.s empresas ficam obrigadas a paga-r
a indenização em quantia correspondente ao
dobro da importância referente a um mês
de remuneração por ano de serviço efetivo
ou por ano e fração igual ou superior a seis
meses.
§ z~
não-cumprimento do disposto
neste artigo implica a aplicação ao infrator
de multa de valor igual à indenização prevista.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as d!~posições em
contrário.

o

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 74, DE !990

Regula o inciso XXVII do art. 7• da
Constituição Federal, que trata da proteção ao trabalhador em face da automação
e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. to A empresa que adotar programa
de automação fica obrigada a criar uma Co·
missão Paritária com o objetivo de negociar
um r:ronograma -de implantação, mediante
ativa participação dOs empregados.
Parágrafo único. .A decisão de automa~
ção da empresa ou de algum de seus setores
será comunicada aos empregados com a ante~
cedência de um ano.
Art. _z~ A empresa fica ainda obrigada a
criar um programa de reciclagem e readaptação do seu pessoal, com duração mínima
de três meses, obervando-se o tempo de casa
e a faixa etária dos selecionados para recicla·
gem e dispensa, quando for o· caso, reser·
vando os mais idosos para a fase final do
cronograma.
Art. 3o Os empregados mais idosos terão
preferência no reaproveitãmento de cargos
e funções remanescentes do modelo tradicionar de produção.

A padronização dos procedimentos no tra·
balho, fundamental aos manejos dos novos
automativos, leva à homogeneização das qualificações n~ssárias à nova organização, o·
que se traduz em maior facilidade para rema·
nejar a mão-de-obra ainda utilizada nos setores industrial e de serviços, reforçando a dificuldade de acesso a novos empregos.
Daí, a necessidade de se conferir obrigato·
riedade a progrãmas prévios e paralelos de
treinamento e reciclagem, sob pena de se fragilizar ainda mais a situação da força de trabalho disponível.
Igualmente importante a obrígatoriedade
do ensino da informática, nos cursos básico
e de 2" grau, de modo a preparar o homem
para o convívio numa sociedade ca.da vez
mais automatizada, permitindo-lhe pensar a
vida e as relações profissionais a partir de
rotinas de procedimento capazes dt:: aumentar-lhe a eüc:iéncia enquanto fator de produção.
Isto não exclui, de forma alguma, a necessidade de se regulamentar a dispensa dos trabaM
lhos com vistas a resguardar os seus interesses
numa transição sein lraumas irrecuperáveis
e dentro de um mínimo de tensões sociaís~
Não se pode, nem se deve, impedir o natural deslocamento do sis_tema produtivo em
direção à tecnologia sem se cair numa indesejável e onerosa situação de colonialismo tecnológico, onde a vulnerabilidade criada pela
dependência tecnológica poderá determinar
os rumos de nossa história e condenar o País
ao papel de eterna economia periférica.
Urge, pois, encontrar soluçõ~ racionais
para acomodar a I,I_atural substittlição dos modelos trãdiCiOiiaiS de prodUçãopor alteinati·
vas mais modernas, intensivas em tecnologia,
e que sejam capazes de traduzir ganhos de
eficiência e melhoria da qualidade de vida
para todo o conjunto da sociedade, sem, contudo, provocar uma séria crise de _emprego
no País.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990.Senador Fernando Henrique Cardoso.

Justificação
A inserção do Brasil na nova ordem mun·
dia! de organização e divisão de trabalho só
será possível mediante o desenvolvimento de
uma poHtica de racionalização tecnológica capaz de conferir ao processo produtivo a indispensável modernidade que já caracteriza os
sistemas de produção da quase totalidade dos
países industrializados.
Esta modernização, em curso nas sociedades industriais cOntemporâneas, implica
fatalmente a exacerbação da tendência de
ruptura e crise _de uma ordem produtiva ba·
seada na grande indústria concentradora de
mão-de-obra.
O seu desdobramento conduz â transformação no_ perfil e volume do emprego, nas
qualificações e na organização do trabalho,
ao mesmo tempo em que mudam as culturas
empresariais ~ os movi111:entos sindicaiS pas·
sam a assumir um papel mais determinante
na reacomodação da máoMde-obra, via nego~
ciação de empregos coinpensatórios.
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(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminatlva.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Os projetas tldos serão publicados e remeM
tidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 19 Secretário.

_o

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 175, DE 1990

S.enhor Presidente;
Requeiro a V. Ex", na confÓrmidade de
que estabelece o artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, combinado com
o previsto no art. 50_da Constituição Federal,
seja encaminhado à Ministra da Economia,
D_t Zé_Iia Cardoso de Mello Q seguinte pedido
de informações, a serem prestadas pelo Ban·
co do Brasil, órgão subordinado ao seu Minis·
tério:
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1-0 Sr. Mailson da Nóbrcga, funcioná·
rio de carreira do Banco do Brasil, aposentou-se ou ainda continua na ativa?
2- Caso esteja na ativa, onde presta Serviço ao Banco?
3 -Se não presta serviço ao Banco"-, quaiS
as razões_do seu afastamento? Está em gozo
de licença, interesse, férias, licença-prêmio?
Em qualquer circunstância, pede-se que sejam especificadas as condições do afastamen-

to.
4 - No caso de afastamento por motivo
de férias, está ele em .gozo de quantos perío-

dos, e onde prestava serviço quando os adquiihi?
1
5 - Durante o período de afastamento, recebeu o referido funcionário algum incentivo
financeiro do Banco? Em caso positivo, qual
a justificativa para tanto?
Justificação
Díversas vezes teve_Oiequerente a oportUnidade de censurar a posição do Sr, Mailson
da Nóbrega em suas críticas contra o Banco
do Brasil, quando S._Ex~ exercia as funçôes
de MiniStro da Fazi!rida. Assumindo posição
de exacerbação moralizadora, mostrava-se
ele surpreendido com os salários do Banco,
inclusive o que ele pr{.lprio dizia receber, para
levantar a opinião pública contra o funcionalismo do Banco do Brasil. Agora noticiam
os jornais que o ex-Ministro não está licenciado e que ao mesmo tempo mantém em
São Paulo um escritório de assessoria económico-financeira em caráter privado. O próprio jornal O Estado de S. Paulo, de 6-6-90
na coluna Canal 3 dá conhecimento desse
fato, mostrando que ele está no gozo de férias
acumuladas ao longo dos anos, quando se
sabe que férias funcionais têm prazo prescricional de 2 anos.
Como todos esses informes são de interesse
público, inclusive para o Senado, que teve
oportunidade de ouvi-lo em Plenário, as informações estão plenamente justificadã.s.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990.
Senador Leite Chaves.
(À Comissão Diietora)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento que acaba de ser lido irá
ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. lo Secretário.
- É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 176, DE 1990
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do art. 55--item III da
Constituição Federal e de acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentarMme dos trabalhos da Casa no período de 25 de junho a 14 de julho
do corrente ano, para breve viagem ao exterior, onde irei participar da 159• Reunião do
Conselho e 30" CongreSso da Câmara de CoM
mércio Internacional, a realizar-se em Hamburgo- Alemanha, nos dias 25 a 28_de junho
próximo.

Sala- das S-essões, 21 de junho de 1990.Senadoi Altiii-nõ Fr3Dco.
Senator A'lbanO Franco
P"rC:sideO.te
Nati_Onãl Confederation of Industry
Aveilid-a NilO Peçanha, 50-32" Andar
200.31 Rio de Janeiro-RJ
·
Brazil
3 May 1990
Dear Senator Franco,
We were delighted to learn that you have
decided to join us in Hamburg forthe international business event of 1990, The Wor!d Business Forum; to be held from 26 to 28 june.
This is a unigue occasionfor business and
gover:õ.ment leaders to exchange views on key
issues facing_ business commlinity in the decade ahead~ lts success will not only depend
on the scope and relevance of th~ spea ckers
presentations, but also on the breadth World
and quality of the debate. wicht they engender. Your participation ís rherefore of the
utmost importance and will help to ensure
that the conclusions of this three-day event
have a tangible impact on the way business
operates in the future.
You wilr find enclosed the latest information on speakers,- With notably the addition ofHenry Kissing'er, Former U.S. SecreM
tary of_ State - and some practical details
which we hope will help you to prepare your
trip.
Please do not hesilate to contact the Hamburg·bill.ed CTS agency for aJI details concerning accommodation, tours and social events.
Meanwhile, the ICC in Paris remalns at your
disposat to answer ali querles conceming the
substantive programme,
We hope you have a pleasant trip to Hamburg, and look forward to seeing you there.
Yours sincerely. - Serge de klebnikoff,
CongresS Oigaitiser.
25th April 1990

Please disregard the date of 30th April
mentioned aS deadline for registration.
Thank you for your attention.

Note
To: Ali members of the ICC Council
Re: 30th !CC Congress- Hamburg 26-28
june 1990
The 159th Session of the ICC Council will
take place in Hamburg on Monday, 25th j_une
at 2.30 p.m. ín conjunction with the 30th Con·
gress of tbe ICC. The Council dinner (black
tie/nãtional óress/evening dress) will take place ;cm ~h~ .evening of the Sª"!Ile day at 8.00
p.m.
,
Con'Veníng lette-rs and invitation cards will
be s_ent to Council members during the month
of May.
We have pleasure in enclosing herewith the
invitãtion brochure for the Hamburg Congre"ss. I(,: as we v_ery.much hope, you will
participate in the Congress but have not yet
registeied directly or through your National
Committee, we would be grateful if you
would fili in the regisiration form (contained
in the centre of the. delegates guide) and return_it~ 'accçúnPanied by a po~trait photograph
for your Congress' badge and the appropriate
paym~nt, to CTS Ccingress Service in Ha-m~
burg.
-

REQUERIMENTO N• 178, DE 1990

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O requerimento que acaba de ser lido será
votado após a Ordem do Dia, nos termos
regimentais.
Sobre a mesa. requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

. REQUERIMENTO N• 177, DE 1990
Senhór Presidenre,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelt!ncia para requerer, em conformidade com
o art. 210 do Regimento Interno do Senado
federal, que seja transcrito no Diário do ConM
gresso Nacional, para que conste dos Anais
dQ Senado Federal, o artigo do ilustre sociólogo Herbert de Squza, publicado no Jornal
do Brasil, em 17 do corrente sob o Título
"Um tiro na Cultura'".
As afirmações comidas no referenciado artigo são da mais alta importância para a Nação e corroboram o teor das preocupações
que manifestei em pronunciamento que fiz
no plenário deste Senado, em 30 de maio
do corrente.
Aproveito a oportunidade para reafirmar
a expressão de minha mais elevada estima
e respeito.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Senador Wilson Martins.
O SR.-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-De acordo com o art. 210 do Regimento
Interno, o requerimento que acaba de ser
lido será submetido ao exame da Comissão
Diretora. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

Requeremos, nos termos do § 3~ do art.
58 da Constituição Federal, a constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar os critérios, as po~síveis
irregularidades e os efeitos sócio-econômicos
da dispensa e colocação em disponibilidade
de servidores, da extinção de cargos e empregos, repartições, autarquias e empresas. no
âmbito da administração pública da União,
díreta, indireta e fundacionaL
A referida comissão deverá ser integrada
por 13 (treze) membros, com prazo de duraM
ção de 90 (noventa) dias e o limite da~ despesas a serem realizadas é estimado em Cr$,
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros).
Justificação
O tumulto em que se encontra a administração, com evidente prejuízo para o rendimento do serviço público, é fato incontestável, dispensando até mesmo sua justificativa. Esse tumulto decorre dã afoíteza· coitl
_que o governo atual vem tomando providências na administração sem analisar previaR
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mente :ma<> conseqüências. Ninguém desconhece injustiças que têm sido praticadas con~
tra antigos e abnegados !iervidores exatamente pela falta de critérios, íri.stalando-se, com
isso, um clima de pânico entre servidores que
têm de ser coibido. Enquanto isso, sucedemse irregularidades em prejuízo do erário sem
que haja a necessária ação corretiva do gover-

virtude-da· entrega do, prêmiO: cpncedido post •
Sem essa contrapartida,-estaremos apenas
mortem ao seringueiro Cliico)yfendes pelo
condenando à miséria e à morte desassistida
Governo do Japão, o importantíssimo Preos pioneiros e .os .trabalh::~dores ali assentamio Sa.~akawa. Nele: importa mai.s que o valor
dos, repetindo verdadeiros massacres de épocas recentcs,.em que a fome e as dOenças
pecuniário, equivalente a US$ .20Q mil, o tes·
temunho de uma lt,tta s\nc~ra, pers.iste'nte e
diziniai"am rriilhares de pessoas.
humana em favor da preservação do meio·
Sim. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preambiente, dos recursos naturais que herdaciso ir além da mera generosidade e das intenno. É, portanto, do dever do Senado consmos de nossos antepassados e que tão pouco
ções preservacionistas alardeadas para gáutituir uma comissão para examiniar esses faag(!ra preservamos para nosSos filhos e netos.
dio mundial. Não basta a instituição, pOr totos.
Além da homenagem ao fal~cído e prandos os títulos louváveis, dessas reservas extraSala_das Se~sões, 21 de junho de 1990. teado líder seringueiro,_ tamrém foram lem· · tivistas e ecológicas; não se pode esquecer
Maurício Corrêa - Francisco Rolemberg brados e laureados alguns de seus_ seguidores
que, sem apoio material e constante, as famíe repres.entantes nessa grande luta sócio-huAlfredo Campos - Alexandre Costa - Pomlias ali localizadas terão escassas e pi;ecaríspeu de Sousa- Wilson Martins- Jamillladmanitária. Merece um caloroso registro a
simas chances de ~obrevivência. Isso sem fadad - Humberto Lucena - Chagas Rodriafirmação fdta por um outro premiado, Pelar no item produção. que já nascerá inviabigues - Afonso Arinos - José Paulo Bisol
lizado.
dro Ramos, do Conselho Nacional dos Serin•
- Mansueto de. Lavor - jutahy Magalhães
gueiros: "Chico Mendes foi um símbolo e
Financiamentos adequados, apoio habita- Cid Sabóia de Carvalho - Nabor Júnior
cional, a~sist~ncta rilédko"."fio$pitalar-escolar
tÓdos nós seguimos o seu legado".
- Ronaldo Aragão- José Fogaça- Mauro
Ess<.l herança histórica a que se referiu Pepara os filhos dos trabalhadores, tudo isso,
Benevides - João Lobo- Jarbas Passarinho
terá de ser providenciado e garantido. Em
dro Ramos, em úi_tima instância, é a preser·
- Severo Gomes- Dirceu Carneiro- 'feovação da caractçrística económica da Amazómomento algum se poderão esquecer as contonio Vilela Filho.- Almir Gabriel - Lounia,. voltada para o extrativismo, para a pretingências desfavoráveis, à realidade de que
remberg 11\unes Rocha - Alberto Hoffmann
servação das reservas produtivas naturais, patudo isso se faz em meío à mata fechada e
- Divaldo Suruagy - Fernando Henrique
ra a sobrevivência da grande mata equatorial
_longe dos centros mais adiantados do País.
Cardoso.
A alternativa àqueles programas será o frado Contin~nte Sul-Americano.
cãs$o, idénHco todos os registrados em ocaEssa preservação deu o primeiro passo,
O SR. PRE.SJDENTE (Pompeu de Sousa)
siões anteriores, quando a miragem do látex
saindo da esfera dos sonhos para a manifes-O requerimento vai à publicação.
ta_ção material de uma decisão, com a assinafarto e fácil se fez responsável po.r tantas e
O SR. PRESIDENTE (Pompeu do Sousa)
tura de protocolo de intenções entre o Conse~Çl dramáticas mortes nos seringais!
- Sobre a me~, ofício que s_crá lido pelo
lho Nacional de Seringueiros e o Governo
Quero, aii1da,lembrar um outro ponto funSr: 1" Secretário.
Federal, através do Instituto Brasileiro de
damental: a necessidade de transportes conMeio Ambiente e Recursos Naturais Renofiáveis c r~gulares, para não apenas abastecer
Ê lido o seguinte
- Yáveis - Ibama. Nele. prevê-se a criação,
os pioneiros das reservas extrativistas, mas,
Of. GL PFL n·· 79/90
também, para viabilizar a saída de sua produdentro de quatro anos, de novas reservas exBrasilia. 19 de junho de 1990.
ção ·rumo aos grandes centros de pfocessatrativistas que cobrirão área equivalente a 2..')
Senhor Presidente,
milhões c 420 mil hectares, nos Estados do , mento, indu:>trialização e cometdã.lização.
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce·
Acre_, _Amap<i, Pará, Rondônia, Roraima e
A menos que se pretenda produzir borralência, na qualidade de Líder do Partido da
Amazonas, onde trabalharão mais de 260 mil
cha apenas para o lazer inconseqüente de caFrente'Liberal no Senado Federal, para solipessoas, voltadas, principalmente, para a
boclos que só _existem nos delírios inconse·
citar a substituição do Senador Edison Lobão
produção de borracha v~getal.
qüentes dos eternos sonhadores, que não copc-lo Senador Alexandre Costa, como mcm·
O docum_çnto, .firmado pela Presidente do
nhecem a realidade dos seringais ... Eis a
bro da Comissão Mista de Orçamento do
Ibama, Tânia Munhoz, pelo Presidente do
grande contradição. mais uma vez presente:
Congresso Nacional.
o Brasil se volta para uma nova fronteira,
Conselho Nacional de Seringueiros, Júlio
Na oportunidade, reitero a Vossa Exce·
Barbosa de Aquino, e pela representante do
fronteira interna até hoje abandonada, mas
léncia protestos de elevada consideraç-ão e
não faz qualquer proposta concreta para dar·
Instituto de Estudos da Amazônia, Mary Aleapreço. -Senador Marco Maciel, Líder do
gretti, também se preocupa com a implan·
lhe diálogo viário com as outras regiões, mesPFL no Senado FederaL
tação de sistemas de cooperativisrpo nas
mo aquelas mais vizinhas!
imensas glebas envolvidas, e promete, de
Faço votos de que, ao visitarem a<i matas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So,usa)
concreto, melhores preços para a borracha,
amazónicas, os responsáveis pela política flo- Antes de passar a palavra aos oradores
fornecimento de víveres alimentícios e de ourestal e preservacionista do novo_ Governo
inscritos. há um Requerimento, n·• 159190,
tros b~ns de consumo essenciais -à produção
absorvam os ensinamentos. da vida. Espero,
lido na se-ssão anterior, e que deixou de ser
e à sobrevivência dos seringueiros e de seus
repito, que esse conhecimentO resulte em
votado, por falta de número qualificado.
aprendizado útil, porque não se pode falar
familiares.
Em votação.
em preservar,a vida sem atentar para a realiÉ digna de destaque a informação prestada
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
dade de que a vida somos nós e na mata
pela representante do IEA, Mary Alegretti,
permanecer sentados. (Pau~.)
vivem seres humanos, carentes de atenção
segundo a qual os US$ 200 mil concedidos
Aprovado.
e recursos para uma existência mais digna
a Chico Mendes serão destinados à regulariAprovado o requerimento, será cumprida
e produtiva.
zação fundiária da reserva de 970 mil hecta·
a deliberação do Plenário.
res. Em contrapartida, exigem seus sucesso'Estamos. por exemplo, no meio da safra
O SR. PRESJDENTE (Pompeu de Sousa)
res a participação, no mesmo montante, do
da borracha vegetal, que começou há cerca
-Há oradores inscritos.
Governo Federal, "para consolidar a reserde_ 60 dias e se prolongará por mais uns três
Concedo a palavra ao nobre Senador Nava", segundo a Sr" AlegrettL
·
ou quatro meses, dependendo de cada setor
bor Júnior.
Ou seja, agora, cabe_ ao Governo cumprir
da grande Amazónia. É preocupante que as
sua parte na ~_rand~ obra de salvação da estrunotícias de hoje, sobre a criação de reservas
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC.
tura extrativ1sta da Amazónia, através da deextrativiS:tas," n8.o mencionem; nem de passaPronuncia o seguinte discurso.).- Sr. Presimarcação das respectivas reservas, das quais
gem, essa contingência do tempo, fundamendente, Srs. Senadores. o Bra-.il e seu contexto
eu desejo destacar, por sua impoTtância
tal para o sucesso iniciai dos trabalhos ali
ecológico ocuparam ontem, mais uma vez,
tranScendental. as localizadas, respectivaimplantados; é, até mesmo, assustador, ver·
as manchetes e as coluna<; dos principais veímente, nos vales dos rios Juruá e Acre.
mos que os recursos necessári6s ao desenvolculos noticiosos do País e do exterior, ·em

a
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vimento tla extração gomífera ainda se mostram incertos e indefinidos, em plena época
de safra.
Não quero. hoje, tisnar com realismos
preocupados numa ocasião festiva, em que
a memória de Chico Mendes recebe mais este
galardão, sempre merecido. Jamais poderia,
entretanto, permitir um tratamento superficial e inconseqüente dessa grande questão,
a produção extrativista da Amazônia, pois
· nela estão envolvidos seres humanos, merecedores do pleno atendimento aqueles quatro
desejos fundamentais dos ftlhos de Deus.
Principalmente os dois mais ligados à sobrevivência: segurança e considemção- justamente os que menos foram verificados, até
hoje, na grande cpopéi'a nacional de o_cupa·
ção e desenvolvimento da Amazónia.
Era o que tinha a dizer, _Sr. Prc:::.identc.
(Muito bem!)

público, com eficiência e operosidade,
não têm o que temer de mim. Receberão
sempre prova de apreço, reconhecimento e retribuição adequada."

Palavras do candidato Fernando Collor de
Mello. Essas metas presidenciais do candi. dato, hoje, representam um verdadeiro divórcio entre aquele discurso e a açào do Presidente. Divórcio semelhante ao que ocorreu
em relação ao confisco de poupanças populares, principalmente da classe média, matéria em que o candidato Collor acusou seu
opositor, no" segUndo turno, de pretender fazer, o Presidente Collor acabou fazendo.
Oái, o al:ual Executivo proCUra legitimar .
o seu extenso leque de iniciativas em todas
as áreas da vida económico-social do País,
baseado na maioria de votos válidos que ob,teve no segundo turno. Cabe, então, indagar
se, com a fidelidade que demonstra para com
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
seus eleitores, tem o Presidente o. direito de
.....__Concedo a palavra ao nobre Senador ManM
invocar os votos que obteve, para sustentar
sueto de Lavor, como líder do PMDB.
medidas contrárias aos interesses nacionais
e muitas vezes atentatórias à própria ConstiO SR. MANSUETO Df: LAVOR (PMDB
tuiçâo Fe_deral.
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) Ao contrário de demitir os que não produSr. Presidente, Srs. Senadores, todos os brazem e, mesmo isto teria de ser feito com cuisileiros têm o direito de esperar que os servi·
dado, estabelecendo-se critérios prévios, cridores dQ Estado se _esforcem por prestar bons
térios transparentes e objetivos, dando oporserviços à comunidade. Todos nós devemos
tunidade a todos de se dedicarem com afinco
pensar numa verdadeira reforma administraao serviço público - não se pergunta por
tiva que -reSgate muito da qualidade perdida
que o servidor não está produzindo, e quais
nos últimos tempos e que possibilite o atendisão os instrumentos que estão à ·sua dispomento de agudas necessidade_s sociais, bem
sição, os· meios adequados para produzir, nacomo o funcionamento adeqUado da adminisda disso se pergunta -o que a pretensa refortração pública. Os caminhos, neste sentido,
passam por treinamento e concursos bem rea- · ma administrativa está fazendo é atirar ao
desemprego niilhares de servidores, em sua
lizados, pela melhoria da remuneração de nugrande maioria os de níveis mais modestos,
merosos servidores e por sistemas de contrqle
com longos anos de serviço, às vezes 20 e
que levem a obter do funcionalismo o rendiaté 30 anOs. Além disso, acaba o Governo
inento necessário. Estabelecidos tais padrões
de dispensar estagiários do Banco do Brasil
de seriedade, certamente será o caso de deslie da Caixa Económica Federal, que se prepagar do serviço público aquela- memória vidaravam, como numa escola, para ocupar funda na falta de cumprimento das obrigações
·çoes nessas duas entidades, jovens quase
que, com justiça e critéiio, se terir. de exigir
sempre de famflias de rendas média e baixa,
.de cada servidor público.
selecionados por terem as melhores notas nas
Não é isso o que está sendo levado adiante
universidades e nos cursos de aprendizados
pelo Executivo FederaL -ESte estabeleceu metécnicos-daquelas instituições. Em seu lugar,
tas como a demissão de 3_6_0.000 funcionários,
estão sendo colocadas pessoas sem nenhum
sem dar atenção nem a critérios em relação
preparo, indicados no melhor estilo do apaàs pessoas afetadas, nem ao fato de que o
drinhamento. Aí está a caça aos marajás do
problema da administração pública não resicandidato Fernando Collor de Mello, hoje
de no atual número global de servidores, nem
Presidente da República.
na despesa decorrente da folha de pessoal
e encargos sociais. Sobre isso não nos faltam
O Sr-_ Afonso Sancho- Permite-me V. Ex~
dados_ e comprovações, alguns dos quais,
um aparte?
mais expressivos, vou traZer à apreciação desO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ta Casa e do País.
-A Presidência sente-se no dever de adverMas antes de fazê-lo, não posso omitir mitir o nobre Senador Mansueto de Lavor de
nha estranheza e ~ por que não dizer que, com:o líder, o seu tempo é curtíssimo
indignação com o contraste aberrante que se
e está a_té esgotado.
está verificando entre as promessas feitas coO SR: MANSUETO DE LAVOR- Quero
mo candidato pelo Sr. Fernando Collor e suas
dizer _a V. Ex~ que, além de ter o tempo do
atitudes como Presidente da República. Sua
líder, tenho o tempo da minha inscrição de
Excelência chegou a enviar cariã.-compromishoje. Estou inscrito, Sr. Presidente!
·
so a entidades representativas dos servidores
na qual, entre outras promessas, hoje desla·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
vadamente desmentidas, está a seguinte:
~A Presidência pediria que os aparteantes
"Proclamo solenemente que aqueles
que trabalham e se devotam ao serviço

fossem breves e, so_bretudo, não estabeleces·
sem o diálogo interminável, porque foi criado
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aqui o aparte novo, dialogal, que ocupa a
se:;são inteira.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Trans·
firo o apelo da Presidência ao Vice-Líder do
Governo, porque, realmente, há muitos aiadores inscritos, mas jamais eu poderia deixar
de conceder aparte; não estou regimentalmente impedido. Democraticamente, com
muita honra ouço V. Ex•, urna vez que estamos contraditando posições e decisões do
Governo, e a Liderança do Governo tem todo
direito de _contestar.

O Sr. Afonso Sancho- Iniciãlmente, meu
estimado amigo e conterrâneo_ Senador Mansueto de Lavor, discordo, em grau e número,
de V. Ex~, ao dizer que o Governo está baixando medidas contra os interesses nacionais.
Gostaria que V. Ex~ citasse uma. Segundo,
V. EX'" sabe que há um abuso tremendo no
serviço público. Ainda hoje, o jornal Correio
Braziliense publicou que aquele simpático
narrador da Rede Globo é funcionário públi·
co. V. Ex~ acha que algum dia ele foi ã reparti·
ção? Um pianista também é funcionário, em função inteiramente deslocada da sua finali·
dade. Terceiro, lamento profundamente, como V. Ex~ deve lamintar taffibém, o proble·
ma dos estagiários. Mas O Governo não vai
precisar desse pessoal, o Governo terá que
fechar agências deficitárias. Ou será que não
desejamos que essas coisas se regularizem e
continue aquele caos que haVia antes do dia
15 de março?
·
O SR. MANSUETO DE LA VÓR- O pro·
blema é que nada está sendo regularizado,
nobre Líder. A máquina administrativa, longe de sofrer uma reforma que teve ao seu
aperfeiçoamento, está sendo vítima do desmantelamento daquilo que ainda funcionava.
-- Citei os estagiários, mas possO-Citar os coocursados, concursados da Petrobrás, das Escolas Técnicas. Já que V. E~ cita casos, tenho
vários: professores que eram da rede de eJlSi·
no público do Estado, fizeram concurso-para
Escolas Técnicas Federais, passaram, assumiram suas cadeiras, no entanto, agora eStão
sendo demitidos. Renunciaram a seus empregos públicos nos Estados onde serviam como
professores, assumiram cadeiras nas Escolas
Técnicas Federais e hoje estão sendo demiti·
dos. Perde~se o professor a nível federal, perdeu-se o professor a nível estadual. Isso contraria ou não o interesse público? Isso fere
ou não os interesses nacionais, nobre Líder?
Citarei apenas esse caso comei- um- desgaste
para o interesse público, mas poderia citar
muitos outros.
·
O Sr. Afonso Sancho V. Ex~ fala que- não
foi feítO- Dada até agora. É muito cedo para
se dizer isso. Vamos dar um pouco mais de
tempo. Gostaria que V. EX' me citasse os
nomes das pessoas que foram contratadas enquanto outras foram demitidas. Só gosto de
tratar das coisas com muita objetivid8de.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência lembra ao nobre Senador
Mansueto de Lavor que não deve alimentar
o aparte dialogal.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Diz o Presidente que as demissões e demais
medidas restritivas- veja-m só- têm como
única razão-, e foi dito pelo Presidente Fernando Collor ~a redução do déficit público,
e menciona cifra fantásticâ de cinco bilhões
de dólares. Esse corte reduziria o déficit em
cinco bilhões de dólares e não de cruzeiros.
Mas um dos seus principais colaboradores,

o Secretário da Economia Antonio Kandir,
em seu depoímento- cuja cópia temOs aqui

e podemos entregar a V. Ex• - na Comissão
de Assuntos Económicos do Senado, diz exa·

ta mente o contrário. Aliás, o forte deste Governo é a contradição de

po~ições

e de decla-

rações de seus principais Membros.
O Sr. Antonio Kandir diz que, realmente,
não se trata de cortar cinco bilhões no déficit,
que, na reaUdade, a investida contra os servidores públicos náo tem essa finalidade, que
o que se quer é apenas modernizar e adequar
a máquina administrativa do Estado aos novos tempos que _vive o Pais.

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.

Ex• um

~parte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR..:..; Concederei já, com muito prazer.
Sem comentar essas contradições, no ám·
bito do Executivo, aliás numerosas demais
para serem tratadas nesta oportunidade, vejamos o primeiro ponto. Eni relação ao total
de despesas correntes do Te~ouro Nacional
em 1989- agora vão os números que o nobre
Se~ador Afonso Sancho pede - , os gastos
com pess~al e encargos sociais representaram
apenas 24,9% das despesas. Os 51,8 bilhões
de cruzados novos referentes a está rubrica
correspondiam a apenas 2% do PIB, isto é,
no conjunto de todas a~ despesas orçamentárias, a rubrica Servidor Público correspon~
de a apenas 2% do PIB. Se se excluírem os
gastos com assistência e previdência, este valor se reduz a menos da metade. E se se
puserem de lado, também, os gastos de pessoal nas áreas de defesa nacional e segurança,
a conta com pessoal e _encargos se reduziria
a 13 bilhões de cruzados novos em 1989, correspondendo, portanto, os gastos com todo
o funcionalismo pllblico federal a 0,5% do
PIB, ou seja, o equivalente apenas a US$
1.75 bilhão.
Como, então, o Presidente diz que vai fazer
uma economia de 5 bilhões de dólares se as
despesas de pessoal, conforme consta do Orçamento deste ano, não chegam a 2 bilhões
de dólares?
O Sr. Afonso Sancho - Qual o número
certo - o de V. Ex' ou o do Presidente da
República?
. O SR. MANSUETO DE LAVOR- É preczso estudar matemática e não brinca! com
os números, assim como é preciso que se leia
a Constituição, ou pelo menos Maquiavel
nobre Senador, o velho Maquiavel, que d~
que todo o mal que se faz deve ser feito de
uma vez, e o bem, de pouquinho, para sempre ser lembrado.

ü"t;"õve-iriO Se contradiz nos números e nos
conceitos: Na forma e no conteúdo,
Concedo o aparte a V. EX", nobre Senador
Divaldo Suruagy.
·

O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Mansueto de Lavor, V. Ex• enfoca, com muita
propriedade, a ausência de critérios que o
Governo vem adotando para demitir milha~
res de funcionáriOs. Em relação ao Senador
Afonso Sancho, tenho a certeza de que S.
Ex" comungará da nossa preocupação. Diria
a V. Ex• e a todos os Senadores desta Casa
que, ontem, recebi um telefonema dos funcionários da Caixa EconOrriíca Fedúal de~
nunciando demissões em Alagoas e por extensão, no resto do País, de funcionários coocurSados e não de estagiáriOs. Há duas semanas atrás denunciei, da tribuna desta Casa,
a demissão de mais de 600 funcionários da
Petrobrás que foram aprovados em concurso,
disputando com 34 mil candidatos. Dentre
esses 34 mil candidatos, a Petrobrás selecionou menos de 700. Pois bem, esses candidatos
que- foram aprovados, um ano e meses depois, eranl demitidos. Em boa hora, a Direção Gefã.f da Petrobrás reconsiderou essa medida, depois da repercussão negativa que estava ecOandO por tod9 o Brasil. Tenho certe,
za de que o SenadOr Afonso Sancho, em nome do Governo, vai procurar o Presidente
da Caixa Econômica Federal para impedir
que essas _demissões ocorram, porque são
funcionários concursados. Tenho- certeza de
que o sentimento de justiça do Senador Afonso Sancho vai ao encontro dos anseios desses
funcionários- que prestaram concurso e se habilitaram através da sua capacidade e que
estão sendo vítimas de uma profunda injustiça. O Senador Afonso Sancho, na difícil
e árdua missão de defender este Governo,
aponta exemplos altamente gritantes, como
o .do apresentador de televisão que é funcionário, há vários anos, do Serviço Público Fe·
deral, e o do pianista que se dedica totalmente ao exercício das suas atividades artísticas e que também constava da folha de pagamentos de pessoal. O que lamentavelmente
o Senador Afonso Sancho não contou foi que
milhares e milhares de fWicionários que trabalham diuturnamente nas suas repartições
foram e estão sendo demitidos de maneira
irregular, injusta e prejudicial.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - E os
líderes sindicais que também estão sendo demitidos, porque, dizem, estão atrapalhando
o Serviço Público? Está nos jornais.
O Sr. Divaldo Suruagy- Dentro do raciocínio que V. Ex~ colocou a respeito das incongruências do Governo, V. Er trouxe mais
uma vez um exemplo altamente importante
para ser analisados pela Câmara Alta do País_
Há poucos dias as lideranças sindicais encontravam-se com os representantes das classes
produtoras, com os Ministros da área económica e com o Ministro do Trabalho, onde
se discutia, onde se debatia umgiande acordo
nacional que visasse a unla tranqüilidade, ao
não aumento de preços pelo menos por 30
dias, enfim, a uma estabilidade social. Entre

Sexta~feita

22 32:19

as _questões colocadas para debate estava a
preocupação do Governo em não demitir
mais de 100_ mil funcionários_se a CUT_ concOJ;dasse ..._.Caracterizou-se. então, que se a
demissão desses funcionários era imprescindível para a redução de déficit público, não
podia jamais ser po!'tta numa mesa de negociação. Essas incongruência<;, que em boa hora
V. Ex' destaca, vêm caracterizar, vêm enfatizar como o Governo se encontra perdido,
e, através do Governo, o seu Líder maior,
o Presidente da República, que continua
brincando de governar. Ontem, o Presidente
da República acionou tiros de canhões de
'tanques. Os jornais, hoje, apontam que cada
tiro de canhão que o Presidente disparou custou, cada um ·deles, 20 mil dólares. Então,
o Presidente, que já andou de submarino,
já andou de jatinho, já ·andou de jet-ski, já
andou de moto "Ninja·· na contramão, a mais
de 160km/h, agora está dando tiros de canhão. Como faltam mais de 200 domingos
para tenninar o Governo, estamos aqui altamente preocupados com o que Sua Excelência vai usar a cada dorriingo para chamar atenção para sua pessoa, porque o Presidente,
como todo bom narcisista, acha feio tudo_o
que não é espelho. O Presidente precisa sempre de_ um espelho para estar refletindó a
sua imagem. Então, na minha opinião. o Presidente continua brincando de governar.
O SR. MANSVETO D!l LAVOR- Agra·
deço a V. Ex\ Senador.• o aparte. em que
ilustra melhor aquilo que vinha tentando provar.
Fica claro, bem claro, que essa demissão
brUtal, de~umana, de milhares de servidores
públicos, assim como a colocação em disponibilidade de outros tantos, não reduzem em
nada, praticamente, a despesa pública, são
insignificantes, em comparação éom outras
rubricas da despesa pública do Orçamento,
a- coineçar pelos serviços da dívida interna
e externa, este, sim, o verdadeirO gasto público que precisa ser combatido; o Presidente
não toca neste assunto.
Resumindo, as demissões- apesar de seu
custo social e ecorrômico altíssimos - reduzirão pouquíssimo a despesa pública. E não
tenho dúvida de que podem resultar até mesnio _em perda líqÜida dO Tesouro. Senã·o, ·ve~
janlos. Em primefró lugar, a suposta economia não é líquida. Dela há que deduzir as
indenizações a serem devidas e a r·emune·
ração que _continuará sendo paga aos colocados em disponibilidade, que vão continuar
ganhando.
Ademais, o Est<J,do perderá receitas tributárias com a forte queda na renda e na produção. As significativas demissões já feitas no
Serviço Público e_, mais ainda, -~que las que
alnda pretende determinar o Executivo, desempenham um papel importante na queda
da atividade económica que está em curso
e para a qual contribuem também as alarman·
teS:-Cifras das demissões já oper{ldas no setor
privado e que ascendem já a m<!is de 100
mil pessoas somente em São Paulo, desde
õ início do chamado Plano Collor. A depres-
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são, com inflação, que vai tOmando conta
do País, e que certamente afetará, de modo
profundo e negativo, as receitas tributárias,
está sendo igualmente impulsionada pelas políticas monetária e salarial do Governo. Nesse
quadro, a forte baixa do poder aquisitivO,
tanto dos servidores públicos quanto dos assalariados do setor privado, é igualmente assustadora, tendo o IBGE apurado nas princip'ais áreas metropolitanas índices substanciais
de queda no rendimento real médio dos trabalhadore~, já no mês de abriL Trata-se de
taxas em torno de 30% apenas no prim_eiro
mês que se seguiu à edição do Plano Collor.

Por fim, a chamada rilOiina admilllsúativa, não _s_ó pelas demiSsões, -sem critério,
e pelas ameaças de novas demissões, está
criando um estado de verdadeiro terror psicológico entre os servidores públicos federais,
mas também por tudo aquilo que, de desumano traz à sociedade brasileira, está causando maior desestruturação e perda de eficiência do que as verifiCadas no mandato presidencial anterior. Não há repartição pública,
Reste País, que esteja funcionando normalmente; todas estão em estado de perplexidade e de angústia, sem condições de produzir; de trabalhar, sem calma, sem a menor
condição.
Pergunta-se se as prestações de bens. e serviços prejudicadas por esse estado de coisas
simplesmente deixarão de existir ou se o Executivo Federal pretende elevar as despesas
públicas, pagando a entidades privadas para
supri-las. Já há casos em que se demitem levas
de servidores e, Jogo, no dia seguinte, têm-se
que contratar empresas privadas e particulares, com novas pessoas para o próprio Serviço Público. No primeiro caso, cai ainda
mais o já intolerável nível de vida em nosso
País, que já ocupa a primeira posição mundial, em termos de iniqüidade, na distribuição
de ren9a. No segundo caso, há mais um'fator
de elevação do déficit público.
Os que tratam desta matéria co~ responsabilidade atentarão certamente para dados
comparativos internacíonais que constam dos
anexos deste pronunciamento. Num quadro
em que aparecem os ptincipais --países euro~
peus e latino-americanos, bem-como os Estados Unidos da América, o Brasil apresenta
o mais baixo percentual de despesas em geral
do Governo Central, em relação ao PIB, isto
é, 21,4%, comparados a 25,3% dos Estados
Unidos, 27,4% da Venezuela, 31,2% daRepública Federal da Alemanha, 44,8% da
França, entre outros. Isso nas despesas em
geral. No que toca às despesas públicas com
os servidores, diretamente com a questão hoje em foco, o Brasil também está em um
dos últimos lugares. É, portanto, uma falácia
dizer que há excessos de despe~as dos servidóres públicos do País, que há servidores públicos demais. O Brasil fica com a menor
de todas as taxas de emprego público por
população ativa. b um percentual de apenas
11%, contra 18% dos Estados Unidos, 18,5%
da França, 22% da Argentina e 22,5% da
República Federal da Alemanha.

E~ta. a ai'ltilis~; ·p~u;sa-s~ a idiia ~de que este
País é o dv empreguismo público. E o ~.
com distorÇÕes causadas. muitas vezes. Pelo
próprio Governo. E este Governo não está
corrigindo nenhuma de_[as e._ sim, criando
uiaíores distorções. Se for para corrigir dis-.
torções, tais como a citada, de um ho:-;pital
no Rio de Janeiro que não funciona porque
o;., médicos querem ficar em Copacabana. o
que representa mera exceção, então, que não
se coloquem os médicos em disponibilidade.
como fez o Sr. Ministro da Saúde- ou eles
voltàm ao ~eryiço para o qual foram contratados ou vão para a rua, e não colocá-los
en1 disponihilidade. pard continuar a ganhar
dinheiro púPiico, sem prestar os serviços no
local onde se fazem necessários. Isso. Srs.
Senadores, é, realmente, exccção! Não s_c pode generalizar~ A maioria dos servidores públicos presta relevantes serviços ao País'.
Alguns setores da Administração Pública
estão sendo criminosamente desativados. Cito, como exemplo. o Dente-I- Departamento Nacional de Telecomunicações. Muitos
Companheiros sabem da importância des!>e
órgão. O q_ue houve? Foi desativaéio nessa
pretensa reforma administrativa. E, agora,
o que se vai fazer? Quem está fiscalizando?
Trezentos engenheiros· foram demitidos! O
serviço de telecomunicações do País, tão importanJe para as comunicações, fiscalização
de concessões de emissoras de rádio e televisão, inva-;ão ':~~ fronteiras por outras emissoras, -e-miSsoras-piratas. tanto de rádio quanto
de televisão, tudo isso estão sem fiscalização,
exatamente porque o Dentei foi desativado.

O Sr. Maurício Corri!a Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR. MANSUETO DE LAVOR prazer, ouço V. EX"'

Com

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Mansueto de Lavor, V. Ex' faz um pronunciamento denso, porque traz ao conhecimento
da Casa os números. Além de nós termos,
estatistícã-iri.Ci:ttc já comprovado. um número
bem menor do que daquele que o Goveftlo
alardeia, em termos de influência no Orçamento e, até, com relação a outros países,
o pfõprio Sr. João Santana afirmou que, talVez. se completarem essas demissões, o Governo pode obter uma economia que seria
em torno de 0~5% a1,4% sobre o PIB. Evidentemente que-ele não vai atingir nada disso, pol-que nós sabemos que a causa não está
aí, em termos de re_cuperação da economia
brasileira. Ainda que chegasse ao absurdo
desse patamar que ele menciona, nunca se
desfaría õ qoe é mais grave - a injustiça
que se 'está praticando contra os funcionários
públicos. Vou dar a V. Ex• um exemplo: meu
colega de escritório, aqui cm Brasrlia, com
32 anos de serviço público, procurador do
lapas, um advogado do mais alto gabarito,
é encarregado de fazer as sustentações, os
recursos extraordinários perante o Supremo
Tribunal Federal, foi colocado em disponibilidade. Consulto: isso é justo? Como eu sei
da situação particular dele, existem milhares
de outras situações em que, ·avizinhãrido-se
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a aposentadoria do funciOnário, o Governo,
sem nenhum critério. coloca em disponibi·
!idade.
tum tratamento totalmente desumano. inJ'usto. Alêm do mais, Senador Mansu_eto de
Lavor, estou sabendo que aqui. em Brasma.
por exemplo. o Tribunal Regional do Trabalho tem concedido várias liminares em pleitos
que lhe são submetidos. Ontem mesmo o Tribunal Regional do Trabalho confirmou uma
::,entença com relação à disponibilidade do
pess_oal do BNCC. So.ube, inclusive. que no
Rio de Janeiro um Juiz do Trabalho deu como
estável um funcionário público que tinha feito
concurso recentemente. sob a alegação de
que não há legitimidade constitucional para
e!ises atas de disponibilidade que estão ocorrendo. V. Ex• sabe, a propósito desse famigerado decreto editado, que a Constituição preceitua no art. 37~- inciso XV. que "os vencimentos dos servidores públicos, civis e -militares, são irredutíveis e a remunera-ção observará o que dispõe' os arts. 37 ... " - e, aí,
cita o que não tem nada a ver com o texto,
com relação à irredutibilidade dos vencimentos do.s funcionários. Ora. se um funcionário
na ativa vai receber os seús vencimentos integrais, por que aquele colocado em disponibilidade_ não tem a sua remuneração integralmente assegurada, com todas as vantagens,
até a data em que esteve no cargo? Sabe
V. Ex' que o art. 40. § 4~·. da Constituição,
assegura tratamento de igualdade entre os
funcionários ativos e os que são aposentados.
Não pode haver distinção, pelo texto constitucional, do funciqnário da ativa com relação
àquele que se·encontra aposentado. Portantõ. há uma série de equívocos. É lamentável
que o Governo não tenha uma assessoria jurídica capaz de orientar. ou, nessa ânsia, na
busca de uma solução para atender a determinadoS projetas, na verdade, o Presidente da
República, até com essas exibições que tem
feito, está se transformando num verdadeiro
Kh.adafi.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra·
deço a V. EX'' é da maior importância o seu
aparte.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Conce·
de rei o aparte a V._ Ex~ dflqui a P9U<:O. _
Não é admissível se omitam da discussão
os fatos mais pertinentes. Não se pode tolerar
a velha arenga de que os cortes no serviço
público, principalmente os indiscriminados e
injustos que se estão fazendo, são um fator
de redução do déficit público. Todos devem
atentar para o fato de que os déficits surgiram
dos desmedidos subsídios aos grupos privados concentradores que, de há muito, vêm
teleguiando a atuação dos executivos federais; originaram-se das tarifas de favor fixados em,detrimento das empresas e.-;tatais produtoras de insumos, para diminuir artificialmente os custos daqueles grupos e empresas
concentradoras do setor privado, as quais,
montadas em seuS Oligopólios, só repassam
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aos preços as elevações, jamais as reduções
O Sr. Humberto Lucena - Concede-me
de custos. E cresceram ainda mais os déficits,
V~ Ex• uni. aparie?
em função dos endividamentos externo e in·
O SR. MJ.:NSUETO DE LA VóR- Conceterno, ambos formados de modo irresponderei já, nobre Senador.
sável, sempre em prejuízo do setor público.
A ·m-cs:rrfã investida se faz contra os assalaA brutal investida que o Executivo faz conriados em geral, tanto os do se!or público
tra os servidores federais não passa, pois, de
quanto os do setor privado, e mesmo contra
demagogia realizada às expensas de brasil~i
aqueles que não perde'ram os seus empregos.
ros honestos e, em sua grande maioria dedicaO Sr. Ney_ Maranhão- Dá licença V. Ex"
dos ao trabalho, pessoas que dependem de
para um aparte.?
modesto salário para a sua sobrevivéncia e
o sustento de suas famílias. Além do profunO SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei~o)
do desprezo pela dignidade das pessoas, os
--Solicito ao orador não_ conçeda mais aparcortes são prejudiciais 1 economill. E ecotes, porque o seu tempo já está superado
nomia parece ser o único objeto das preocuem muitos minutos e temos que entrar na
pações do Executivo federal~ como, pelo meOrdem do Dia. Agradeço a V. Ex• e aos colenos, se depreende das copiosas declarações
gas a compreensão porque V . .Ex• tinha 25
do primeiro escalão e dos esc~lóes- imediatos.
minutos, como Uder, e já se esgotaram há
A mesma investida se faz contra os assalamuito tempo. De modo que peço a V. Ex•
riados em geral, tanto os do setor públicq,
não cOnceda mais apartes.
quanto os do setor privado, .e mesmo contni·
.
·-•.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Preaqueles que não perderam seus empregos.
side-nte, concederei apartes aos CompanheiExaminem-se os espantosos dados que estão
ros qUe .~stão esperando, e logo após encersu+gindo quanto à rápida reaceleração da in·
rarei estê'-proounciamento .
.(lação, acompanhada por desemprego e que·
da da atividade económica que configuram
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
não uma recessão, mas a depressão. É ade-s-V. EX"pode conceder os apartes, mas peça
cida do Brasil a um patamar de subdesenvolaos aparteantes sejam· b.reves, brevíssimqs,
vimento e de desindustrialização que torna
porque V. Ex" é testemunha de que já supeainda maL'> ridículas as pretensões de modcrrou, há muito tempo, os seus 25 minutos.
n.idade e de participação no Primeiro Mundo
com que o Presidente acena aos incautos desO SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu ente País.
u!i:ido, Sr. Presidente.
A inflação já passou de 8% em maio, se·
Terei pi-imeirÕ, a hURra de conceder o
gundo os próprios índices oficiais a[eridos peaparte ao nobre Senador Humberto, Lucena.
lo IBGE. Conforme a Fundação Getúlio VarO Sr. Humberto Lucena- Desejo çlar ab·
gas, o índice geral de preços (disponibilidade
soluto respaldo ao oportuno pronunciamento
interna) elevou-s_e naquele mesmo més em
de V. Ex• c lembrar alguns aspectos. Primei9,63%, enquanto o índice de preços por ataro, repito que, na vizinha República Argencado subiu 9,83%. Quase 10%, mas o mais
tina, o Presidente Carlos Menem fez um Plagrave -está na alta dos preços agrícolas no
no semelhante ao nosso e demitiu em massa
atacado, que tiveram acréscimo de 49,1%.
100 a 200 mil servidores públicOs, e privatizou
o que irã nos próximos meses refletir-se nos
companhias telefónicas e até os correios e
preços ao consumidor.
telégrafos, e não conseguiu zerar ·a inflação
Enquanto isso, a Ministra da Economia: C
- o que significa que o problema do déficit
seus auxiliares vivem a fazer palestras e a
público não está apenas relacionado com este
ditar ensinamentos de economia política, des·
item da despesa, que, como bem diz V. Ex",
torcidas por sofismas em favOr de interesses
chega a ser, na administração direta, pelo
que não são os do povo brasileiro. Insistem
menos um tanto quanto desprezível _em terem que reajustar os salários pela inflação pas·
mos percentuais. Segundo, chamo a at~nção
sada significa reindexação e isso implica rea·
de V. Ex· para uma entrevista publicaQa, hocelerar a inflação. Mas está claro que o Goje, nos jornais, pelo mCnos de Brasília, do
verno operou violenta queda do salário real,
atual Secretário de Administração, no quàl
fez os salários nominais estagnarem, enquan·
S. s~ que, aliás, se está negando permanento a inflação não deixou de grassar. Ao mes·
temente a ir- à Câmara- dos Deputados prestar
mo tempo, o Governo vem liberando os pre·
informações sobre a refàftna administrativa
ços de numerosos bens e serviços cujos mer·
-porque não as tem, PoiS não-há ci-ité.rios
cados são dominados por oligopólios. E vem
nem justos nem legítimos que possa defender
fazendo o Tesouro Nacional pagar juros reais
-, declara que, se houver necessidade, denos novos títulos da dívida mobiliária. Nas
pois das demissões o Governo recontratará
novas LTN o Banco Central tem dado taxas
servidores. Ora, nobre Senador, isso·reprede até 13% ao mês, quando se trabalhava
senta uma ignorância total.do.texto constitucom uma inflação de 8% ao mês.
cional. ..
Assim. ele faz o Tesouro Nacional despen·
O SR. MANSUETO DE LAVOR- É mais
der correção monetária em favor dos grandes
despesa pública.
aplicadores, a mesma correção monetária
O Sr. Huinberto Lucena- S. S•_sabe que
que nega aos assalariados, e ainda propora Constituição de 198R não -mais permite adciona ãqueles a astronómica renda real de
missã:ó sem concU.tso ·público de provas ou
5% ao mês, que significa 80% ao ano.

a
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de provas e títulos, sob pena de nulidade do
ato e.da responsabilidade da autoridade que
6 subscrever. ' · _
·_
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas
eu já disse:.eles não lêem a Constituição.
O Sr. Humberto Lucena- E mais, quanto
ainda ao decreto que manda P.agar proporcionalmente ao tempo de serviço àqueles que
estão sendo postos em disponibilidade. como
bem acentuou o nobre Senador Maurício
Corrêa, ·a Ordem dos Advogados do Brasil
comunicou, pela imprens"a, à sociedade brasileira, qüe·está entrando com ação de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso dá uma razão de ser.comple_ta ao
discurso de V. Ex-•, e o que desejávamos era
que o Senhor Presidente da República tivesse
Um instante Qe lucidez e reflexão e verificasse
que não é_ colocando na ,"rua da amargura"
milhares e milhares de famJ1ias que se dedicaram ao Serviço Público, <,tO _longo de anos
e anos, como bem lembrou o nobre Senador
Maurício Corrêa, que vai resolver o problema; há procuradores autárquicos e fiscais de
Previdência, com mais de vinte anos de servi·
ço, cujos cargos foram declarados desnecess-ários .e, por via de conseqüência, os seus
titulares estão sendo pqstos em disponibilidade remunerada. Portanto, receba V. Ex"
os meus parabt!ns e os meus aplausos.

O SI!.. MANSUETO DE LAVOR - Muito
obrigado_, nobre Senador Humberto Lucena.
O seu aparte é na linha do artigo do jornalista
Barbosa Lima Sobrinho, que diz, quando
analisa o fato, que a i~pressão final é de
uma dúzia de economistas de primeira viagem que trabalham pela prosperidade dos advogados. Porque realmente todos esses casos
estão passíveis de ações na Justiça.
O Sr. 1\'eJ Maranhão - Permite-me V.
EX" um aparte. nobre Senador Mansueto de·
Lavor?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço
o ap-arte do nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Mansueto de Lavor, V. Ex• quando ocupa
a tribuna do Senado Federal, sempre traz
assunto de suma importância para a Casa,
em defesa dos altos interesses do País, rcpre·
sentados por V. Ex·, como nordestino e meu
Companheiro de Bancada. Nobre Senador
Mansueto_qe ~avor, no que concerne a esse
problema de demissão. eu, como Líder do
Govemo em ~xercfcio- V. Ex"- sabe que
não uSo de subterfúgios para falar o que penso-, acho que tem que haver critério, tem
que haver o mínimo .de justiça. Mas a máquina adrrlinist.rativa, 110 méu entender;-tem
que_ ser enxugada. _v. Ex· sabe que houve
vêrdâdeiro descalabro nessa famosa Aliança
DemoCrática, em que cargos, repar(içóes
eram uma verdadeira Babel. Cito números
para V. Ex." Eu tive o cUidado de verificar
uma das repartições, o famoso InCra, que,
ao invés de.ser um instrumento de reforma
agrária: tornou-se _uma irresponsabilidade total na máquina burocráti~a nacional. Veja-
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va de palma~. Podc~5e dar por terminada a
reunião dos grandes economistas. Só então
surgem algumas justificaç_ões. Há até quem
fale na necessidade de "enxugar" a administração pública do País, É uma operaç<.io higiênica que até pode cheirar a ecologia. Aré
mesmo porque, para enxugar alguma coisa,
até mesmo o corpo humano, não há necessidade de estudos e, se a tempemtura é baixa,
até ·exigC Picssa e rapidez de movimentos.
Só se pensa na simpatia do número adotado.
Trezentos mil seduz muito mais do que cem
mil, ou até mesmo duzentos mil. Como se
trata de economistas, só os números têm importâncía: Tudo mais passa a ser resto. com
direito à cesta do lixo. Sofrimento::., miséria.
fome, que será tudo isso para quem lida com
números, depois de uma refeição farta?
Quem sabe se as economias nãó chegarão,
para permitir a compra de dólares, com que
pagar as prestações da dívida externa?
No fundo, aquela situação de que jâ nos
falava Tancredo Neves, o pagamento dos credores à custa da miséria e da fome do povo
brasileiro, no caso, especialmente, a da categoria dos demitidos. Mas quem mandou, afinal, que nascessem no Brasil? E o arbítrio
é surdo de nascença. Não tem olhos para
ver, nem ouvidos para ouvir. É uma força
irresiStível, nas mãos de quem só pensa cm
números. Não será a criatura humana uma
simples far1tasia?
O arbítrio tem como característica a falta
de uma absoluta coerência. Não nasceu para
poupar ninguém. Basta diZer que atinge até
os concursados. isto é. pessoas que o próprio
Estado convocou, por meiO de editais, para
o serviço púhlico. E quem sabe se, para corresponderem ao convire, talvez tenham mesmo sacrificado outros cargos que vinham
exercendo? A idéia que fica é a de quem
convida alguém para sua-casa, para ter depois, o direito de expulsá-la.
Verdade que o próprio Presidente da República, sacrificando algum tempo na mudança dos uniformes de que se vale. para visitar
uma plataforma da Petrobrás ou um campo
de pouso na selva amazónica, chega, não sei
se à televisão, para explicar que só serão demitidos-os ociosos. Quer Oizer qU-e'o Estado
os convidou tão-somente para ter o direito
de demiti-los? E não será muito trezentos
mil ociosos? Afinãl a ociosidade, tal como
a define mestre Aurélio, com a sua concisão
habitual, não é mais do que "a qualidade
de vida do ocioso, de quem gasta o tempo
inutilmente". Como poderiam ser classificados assim, se tinham deveres a cumprir? Não
chegaram a assinar o livro de ponto, com
que se registra a sua assiduidade? Não faziam
, mesmo nada? Mas onde está a prova dessa
acusação? Houve, ou não houve processo?
A Declaração Universal dos_ Direitos da Pessoa Humana jtí havia determinado que ''toda
a pessoa acusada de um ato delituoso, tem
o direüo de ser declarada inocente, até que
a sua culpa tenha ~ido provada, de acordo
com a lei, num julgamento público, no qual
lhe sejam assegurada~ todas as garantias necessárias à sua defesa". É grave .a acusação

de ociosidade, aplicada a um funcionário público. Não basta dizer. Há qu_e provar, num
processo regular, de acordo com a lei. consagrado o direito de defesa.
Já nç. ÕJ!~ito _do Trabalho se procura ensaiar a aplicação do segurado cont-ra o desemprego para evitar situações de miséria e fome
para famtlias dependentes de um trabalhador
brasileiro, mas quanto ao funcionário púb.Iico
não ifXÍste nada a esse respeito. E quando
se recorre a critérios numéricos para as demissões, não se pode deixar de pensar nos
funcionários _competentes e cumpridores de
seus deVeres que irão de roldão, sacrificados
a esse critério desumano. Quando a dúvida
que se tem é a de saber se a equipe económica
que elaborou o chamado Plano Collor, teve
a oportunidade de, pelo menos, folhear a
Constituição da República, tais os dispautérios em que vem incorrendo, Tanto mais que
a decisão final não caberá a ela, e sim ao
Poder Judiciário, a quem cabe defender o
estad9 de direito, felizniente já inStaufado
no Brasil.
Já o procurador-geral, cumprindo os seus
dt:veres._impugnou uma das medidas provisória.<>, elabor<J.da~ pelos e_conomistas da situação. Não há, pois. que estranhar que venha
encontrar pela frente o Supremo Tribunal Federal, responsável supremo pela defesa do
estado de direito. A medida provisória em·
debate ch~gava ao ponto de transferir o Poder Legislativo para o Poder Executivo. se
elas pudessem ser repetidas, depois de rejeitadas pelo Poder Legislativo, deixando claro
o Supremo Tribunal que a conquista de triúta
e cinco milhões de votos não significa a nomeação __dc um qitadt~r. _para pro~a de que
o povo brasileiro, quando se batia pela eleição direta do Presidente da República tinham
em vista, acima --de tudo, a restauração do
estado de direito.
ANEXO ESTATÍSTICO
Produção industrial Brasil: os índices a seguir (IBGE) referem-s~, para cada caso, aos
meses de janeiro, fevereiro, março abril de
1990. Indústria geral: 121-121-113-89 (queda
de 21% de março a abril); indústria de materiaL de transporte: 125-120-109-41 (queda de
62% de março a abril); indústria de vestuário,
calçados e tecidos: 78-77-76-70 (queda de 8%
de março a abril). Houve recuo, em abril,
da maioria dos 16 gêneros que compõe o indicador do nível geral da Produção Industrial.
De acoi"do coma Confederação Nacional da
lndústrta-- CNI, a produção industrial brasileira, no mês de abril do corrente ano, caiu
15% em rdação a igual mês de 1989, configurando o pior desempenho da história do País.
Segundo a mesma entidade os efeitos do Plano Collor começara:n a se propagar a partir
de abril, quando o Jndice Nacional de Atividade Industrial- INA- da Fiesp teria registrado queda de 15,22% comparado com igual
período do ano anterior. As quedas correspondentes aos Planos Bresser e Verão foram
reSpectivamente de 9,1% (em julho de 1987)
e de 5,6% (em fevereiro <:le 1989). O Instituto
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Brasileiro de Siderurgia -JBS prevê redução
de 15% na produção de aço bruto em 1990,
que cairia de 25 para 21 milhões de toneladas;
Taxa de capacidade ociosa: a indústria paulista operou em abril; "no fundo do poço",
com uma capacidade ociosa de 37,5% a maior
do!! últimos 15 anos, segundo âitdos da Fiesp;
Comércio varejista: de acordo com a Coní<!deração Nacional dos Diretores Lojistas,
pesquisa abrangendo 7.950 empresãs- detectou uma quecja pronunciada no comércio varejista, da ordem de 25% em relaçãO ao" mêS
de abril, durante o mês de maio, que é tradicionalmente um mês de grand~s atividades
comerciais (por causa do Dia das Mães);
Expectativa: oitenta por cento (80%) dos
comerciantes entrevistados durante a pesquisa da Confederação Nacional dos Diretores
Lojistas prevêem que a recessão continuará
nos próximos 60 dias. Pesquisa recente da
Price Waterhouse revelou que 66% das empresas que operam no País reduzirão seus
investimentos em J990, e demonstram um
grande descrédito com relação às perspectivas da economia. Mário Amato também declarou recentemente que um estudo realizado
em 32 empresas que representam a base da
produção nacional revelou que_ os setores de
bens duráveis e da construção civil estão estagnados e que "a recessão será duradoura";
Nível de emprego industrial em São Paulo:
de acordo com o .[)ecad/Fiesp - Departamento de Documentação, Estatística, Cadastro e Informações Industriais da Fiesp, a indústria paulista já demitiu 153.391 trabalhadores durante os primeiros cinCo (5) meses
do corrente ano, apresentando uma queda
de 7,3% no seu níyel de emprego, e representando. em termos absolutos, mais da metade
das demissões ocorridas em 1981. Dessas demissões cm 1990, 45.000 ocorreram em abril
e 47.447 em maio, número este que representou queda sfe 2,38% do nível de emprego
com relação ao mês de abril, maior queda,
num mês, desde 198L Motivo para a aceleração das demissões: esgotamento ~as P\JSSibilidades de retenção de trabalhadores através dos artifícios dus férias coletivas, licenças
remuneradas e reduções de jornadas de trabalho;
Taxa de desemprego aberto: de acordo
com o IBGE, alcançóu a cifra nacional de
4.78% no final de abril,a maior desde agosto
de 1985. Das seis regi6es metropolítanas pesquisadas -São Paulo, Rio, Porto Alegre,
Belo Horizonte, Recife e Salvador- a situação de desemprego é mais grave nO Recife,
onde a taxa se encontra em 6,07%, a maior
do País. Em São Paulo ocorreu o maior número de demissões, com Ô desemprego se
elevando de 4% em março para 5% em abril.
A c_onstrução civil deste Estado demitiu
46.572 trabalhadores em abril, partindo de
um total de 479.419 ao final de março (queda
de 6,75% ). A nível nacional, o desemprego
subiu, de março a abril, de 5% para 6,57%
na inústria de transformação, e de 4.74% para 7,24% na indústria de construção civil;
Rendimento médio real dos trabalhadores:
segundo o IBGE, caiu em abril em todas as

regiõe:s metropolitanas, assim:· Salvador_=~
13%; Rio = 31%: São Paulo = 28%; Recife
= 27%; Porto Alegre = 26%;
Descontrole ·da liquidez: .o saldo do papel
moeda em circulação pulou de Cr$ 46,47 bilhões para 87,606 bilhões de 31 de janeiro
até 28 de fevereirO, e par'a' Cr$ ... 472, 687
{!) em 31 de maio. O saldo dos meios de
pagamento, conceito Ml, aumentou 34,8%
de abril a maio, passando de Cr$ -842,9. bilhõ"es para Cr$ 1,142 tri\hões. Eriquanto isso,
M4 aumentou 30,9% no mesnio período, saltando de Cr$ 2,827 rrilhões· para Cr$ 3,833
trilhões, bastante próximo à cifia de __ Cr$
4,243, em 13 de março (observe-se que tal
conceito de M4 não inclui os recursos bloqueados à ordem do Banco Central, os quais
devem estar por volta de Cr$ 3 tril_hões);
Os trabalhadores brasileirós versus especulação financeira: no seu discU.iso do di"a 9
de maio do corrente ano, o Presidente Fernando Collor de Mello determinou a demissão de 360.000 trabalhadores de empresas,
estatais, das empresa<; de economia mista,
das autarquias e <;Ias administraçõ~s direta.
e índireta, com o objeTíVO dê eéOnomizar.aos
cofres públicos a quantiã" de US$ 5 bilhões
por ano. Técnicos do TesourO Nacional í~.e
diatamente acusaram tais estimativas de chuM
te (ver Jornal de Brasflia de 10-5-90): Relevemos essa denúncia e admitamos a veracidade
dos US$ 5 bilhões de economia anuaiS, os
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quais corresponderiam a cerca de US$ 417
bilhõe-s por més, e a aproximadamente US$
1.300 per capita por més. Pois b~m: só no
último dia 29 de maio o Banco Central vendeu US$ 5,5 bilhões de LTN, oferecendo juros de 10% ao mês. De onde sairão os US$
550 milhões destinadoS a pagar tais juros?
A aValancha inflaciOnária: gostaríamos de
chamar .a atenção daqueles que teimam em
se comportar como avestruzes, para não enxergarem. a realidade, indices de. preços da
FGV,_.doiBGE, do Diee.se e da FIPE, apontaram para.uma inflação compreendida entre
8% e 9% para· o mês de maio," e isto tem
levado as autoridades económicas a afirmarem que a inflação encontra-se sob controle.
Pois vamos aos fatos. De aCordo com a Fundação Getúlío Vargas (ver Gazeta Mercantil
de 13 de junho de 1990), _Índice Geral de
Pn;ços -:- DisponH:iílidade Interna (I GP DI) aumentou em 9.0~% em maio. Dentre
os seuS compone!Úes, o Índice de Preços ao
Consuinidor - JPC sofreu um incremento
de.. 9,63% e o Índice de Preços por Atacado
uma elevação de 9,83%-."0corre que dentro
dos. preços por atacado, os preços dos produtO& _agríco.Ias sofre~am u.m acréscimo de
49,1% (!)durante o mês de maio e., pasmem
(!), COlJl os seguintes acréscimos: oleaginosos
~ 198,2%; animais e ~erivados = 66,6%;
h~iumes e frutas = 44,8%; lavoura para exportação .. = 34,5%; leite in natur-a
215,53%; alho = 147,21%; suínos =

Despesas com pessoal

em retaça:o aos gastos

NUmero de funclonártos.
PÚblicos em r-elacao a

totais do Governo Cen- populacao ocupada ( 1984)
tral ( 1961)

31,2
22,3
26,4

23,5

22.5

21_,4
25,3
44,8

"'"'

:u.o

22,3

46.9

""
"'

ae.o

25,7
17,2

3o,t

25,9
2?."!.

19,5

11.0

18.0
18,5

23,1
21,4

92,45~1c~ arroz = .43,50% e aves = 41,95%.

O problema é que tais acrécimos ainda não
foram repassados para o comércio varejista
e, portanto, ainda não .atingiram os índices
de preços ao consumidor. Diante de tais d-.
fras, descomunais, alguém pode se arrever
a afirmar que a inflação encontra-se sob controle?
Funcionalismo público no Brasil e,no mundo: informações elaboradas pelo Dieese, com
base no Relatório do Banco Mundial para
1988. no FMI - Government Finance Statistic._Yerbook 1984 e no OIT/Prealc- Empleo Public em América Latina, deram origem ao !'eguinte quadro estatfstico, divulgado
pelo Correío Braziliense de 27-3-88. Observa-se claramente que o Brasil possui a menor
percentagem de funcionários públicos em relação à população ocupada, dentre os países
assinalados no quadro. Observa~se, também,
que o conceito de despesas públicas no Brasil
.sibestima consideravelmente as cifras efetivas, pois não incluem de forma adequada,
por exemplo, o pagamento do serviço da dívida externa, e os subsídios que são concedidos
mediante isenção de impostos. Jsto significa
que as despesas do Governo central em relação ao PNB, apresentadas na tabela, devem
estar consideravelmente subestimadas, no caso do Brasil. Conseqüentemente, as despesas
com pessoal, em relação aos gastos totais do
Governo central encontram-se, no caso do
Brasil, ~uperestimadas.

Pagamento do ser9lOéf1c1t pUbliCO em
ço da divida eKterrelac<Io ao PNB ( 1983) nõ!l 001 relaca:o ao PNB
( 1984)

,,O

..'·''·',
..'·',

13,0

3.6

10,1

0,0

..

'·'
'·''

0,0
0,0
0,0

8,4
.5.6

Fonte: Rel.!ltórlo do Banco Mundial para 1986. FM~- "Government Flnance Statlstlc vearbook 1984 e OlT/PREALC- EIT(Ileo Publ1c em Ame-

rica Lat1na.

Glaborao;:So: Dif:ESE.

·-· .·

Durante o discurso do Sr. Mansueto
de Lavor, o Sr. Pompeu de Sousa, 3"
Secrerário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson c_ar·
neiro, Presidente.
O Sr. Mata~ Machado-*. PreSidente, peço a palavra pela ordem. ~

O SR. PRESIDENTE (Nelson -Carneiro)
-Concedo a palavra, ao nobre Senador.
O SR. MATA-MACHADO (PSDB- MOPela ordem. Sem revisão do.orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores~ tive a hoitra de
apresentar ã apreciação dos nossos eminentes
colega<; requerimento de informações e, para:
maior realce, uma proposta de. emenda constitucional que suspende a aplicação do art.
62 e alterao § 2" do ·art. 64 da nossa Carta
Maior, Cumpro, pois, o dever de insistir ·nas

raiões gi.ie justifica, a suspensão do instituto
das medidas provisórias, sobre as quais o eminente Ministro José Carlos Moreira Alves,
ao votar na histórica decisão dÚ .Supremo Tribunal Federal, a 6 do corrente, afirmou verbis- que "se rivesse meditado melhor,
o constituinte brasileifo não teria adotado essa forma de lei··.

Quando em casos extraordinários de
necessidade e urgência~ o Governo adota, sob sua responsabilidade, medidas
provisórias com força de lei. Deve, contudo, apresentá-las no mesmo dia para
apreciação das Câmaras que, mesmo que
dissolvidas, são convocadas e devemreu~
nir-se dentro de cinco dias.

Sabido é, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que a adoçào das criticáveis medi~as provisórias ter-se-à inspírado no art. 77 da Constituição Italiana, de 1948. Comparem-se os textos e me·ncioni-se o que se passou durante
a ela.b.ora_çáo .da tlossa ~ãTta fundamental:

Os decretos perdem o seu valor legal
desde o início, se não são convertidos
em lei no prazo de sessenta dias. As Câmaras podem, contudo, regulamentar
com lei as relações jurídicas sugeridas
na base dos decretos não convertidos em
lei."

"Art. 77. O Govél'iJ.O não pode,
sem delegação das Câmaras, promulgar
~~cretos que _tenham valor de lei ordinária.
·

Até aqui, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, o art.77 da Constituição vigorante
- ·
na Itália, até o momento.
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Na fase da Subcomissã9 do-Poder'cxecutivo, Onde, parece, se previa o re-gime semiparlamentarista de governo, lia-se: .. 0 Presi-

dente da República, por solicitação do Primeiro-Ministro'' ... -Era o texto do anteprojeto do relator· da Comissão III ã Comissão
de Sistematização~-- e-stabelecendo as condições em que o Presidente da República poderia adotar medida proVisória, com força de
lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional que, estando em recesso, se-

ria convocado extraordinariamente, para se
reunir no prazo de cinco dias. A medida perderia sua eficácia, desde sua edição, se não
fosse convertida em lei no prazo de trinta
dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.
A propósito de como a medida provisória,
enquanto jnstrumento a serviço do regime
presidencialista, acaba por perverter o equilíbrio entre os Poderes, o ilustre Deputado"
Euclides Scalco, Líder do PSDB nã Câmara,
defendeu no dia cinco do mês em curso questão de ordem interposta em sessão do_ CongJ:esso, da qual destacamos .a seguinte passa'gem: ... "Afinal, de provisória eiri provisória
se iria enchendo_o papo presidencial". O Deputado Euclides Scalco citava o jurista Tércio
Sampaio Ferraz 'Júnior em sua obra Interpretação e Estudos da Constituição de 1988. Vale
ressaltar que não se trata de palavra de oposicionista - o autor citado Tércio Sampaio
Ferraz Júnior é Professor Universitário da
USP, de cujo brilhante concurso participei
como examinador. Obteve então cinco notas
10. Integrou posteriormente, a meu lado,
mais de uma banca de escolha de TitUlares
de Cátedra, na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro e. na UFMG. É, hoje, Secretário Executivo do Ministério da Justiça.
Parlamentarista convicto que sou, conforme· tenho afirmado desde que retomei a esta
Casa - :veja-se discurso po"r mim pronunciado em 21 de março, cuja tese parlamentarista por mim defendida mereceu o apoio
e o aplauso de ilustres colegas das mais diversas agremiações partidárias - , minha posiK
ção longe está de ser contrária ao insTituto
da medida provisória em si. O que defendo
é a tese de sua inadequação ao regime semípresidencialista, hoje em vigor. O que advogo é o sobrestamento do instituto, até que
a Nação se pronuncie, em 1993, sobre o sistema político que o brasileiro deseja para si
e para os seus descendentes.
São estas, Sr. Presidente, as palavras que
pronuncio hoje, mas, ao mesmo tempo, solicito um exame da questão de ordem que apresento ao conhecimento de V. Ex•, cufa-cópia
já deixei na mesa, que pre-sta tão corretamente a sua atenção ao que falo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o

DOCUMENTOS A QUE, SE REFERE O SR. MATA-MACHADO EM SEU
DISCURSO:
QUESTÃO DE ORDEM
De autoria do Sr. Senador Mata-Machado, com fundamento no § 19 do art.
216 do Regimento Interno.

~r. Presi_dente_na SessáQ orçl!nãria do dia
30 de abril de 1990, apresentei Requerimento
de Informações que tomou o n" 86, de 1990,
dirigido ao Sr. Ministro· da Agricultura, relativo a conflito de terras que se verificaram
no Município de Iturama, Min~s Gerais.
De acordo com os dados contidos na ficha
de Sinopse, após aprovação do requerimento
pela Comissão Dirdora em 23 de maio e da
comunidição deste fato ao Plenário, na sessão ordinári~ do dia subseqüente consta sua
remess-a à subseCretaria do expediente por
despacho exarado no mesmo dia 24 de maio
de 1990.
O§ 1" do art. 216, do Regimento Interno,
dispôe:

-·•§ 1'' Ao fim de trinta dias, quando
não hajam sido prestadas as informaçõeS, o Senado reunir-si-á, dentro de
setenta e duas horas, para deciarar a
ocorrência do fato e adotar as providências decorrentes do disposto no § 2~· do
art. 50 da Constituição."·
Solicito a V. Ex•, Sr. Presidente, que explicite, no cas-o do Requeiimento de Informações_ n'·' 86, de 1990, em que data expira o
prãzo a que se refere o dispositivo regime-ntal
cítado.
Sala das Sessões,
de junho de
1990.- ...:::.~senador Mata- Machado.
Sérgio de Otero Ribeiro .
Senado Federal- Gabinete Sen. Mata~ Machado
Senador: Mata-Machado requer nos termos regimentais, informações ao Ministério
da Agricultura - Incra, sobre ponflitos de
terras em Iturama, Minas Gerais (MG).
Indêxação requerimento, informações,
Eexecutivo.
Despacho Inicial- Comissão Diretora.
Última Ação: Aguardando inclusão Ordem do Dia 28-5-90 (SF) Subsecretaria do
Expediente (SF) (SSEXP) remessa Of. SM
143 aO Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, solicitando informações.
Tramitação.: 30-4-90 - (SF) Plenário
(PLEN) Leitura:30-4-90 - (SF) Mesa Diretora despacho â Comissão Díretora. DCN2
I 5 pág. 1611; 2-5-90 ~ (SF) Subsec. Coord.
-LegislatiVa (SF) (SSCLS) encaminhando ao
Gabinete do Presidente do Senado, a fim de
ser incluído nà pauta de reunião da Comissão
Diretora; 24-5-90 - (SF) Plenário (PLEN)
Aprovado o requeriMento pela Comissão Diretora, em reunião do dia 23 do corrente.
DCN2 5, pág.; 24-5-90 - (SF) Plenário
(PLEN) Despacho á Subsecretaria de Expediente. DCN2 25__5 pág.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Alufzio Bezerra - Carlos De'Carli Áureo Mello - Jafbas Passarinho - Hugo
Napoleão- Cid Sãbóia de Carvalho- Mar·
condes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Lira - Ney Maranhão - Teotónio
Vilela Filho- Francisc_o Rollemberg- Lou·
rival Baptista~ Mata-Machado- Feriiando

Hen_rique Cardoso- Mauro Borges- Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarec_e que fez a devida pesquisa
e o' requerimento de informações de V. Ex~.
chegou _ao Ministério da Agricultura no dia
28 de maio. Assim, õ prazo termiila na- dia
27 de junho. Os 30 dias_concedidos ao Poder
Executivo ainda não decorreram, somente
decorrerão no dia 27 de junho.
Entre a data do_ requerimento_ de V._ Ex•
e a entrega no Ministério da Agricultura
meiaram alguns dias, razão por que só no
dia 27 de junho estarfio esgotados os 30 dias
constitucionais.

O Sà. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai convocar os Srs. Senadores
que se encontram nos seus Gabinetes, numa
tentativa de verificar se há quorum para a
votaçâo das indicações do Senhor Presidente
da República relativa, a embaixado~s. (Pausa.)
Há número bastante no Senado e a Mesa
vai tocar as campainhias, para ver se haverá
número para uma st.::ssão extraordinária, a
fim de votannos essas indicações.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que·será lido
pelo Sr. 1'1 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 179, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art. _
33_6, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Resolução n" 22, de 1990, que
autoriza o Governo do Estado do Espfrito
Santo e emitir er colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFT

-ES).
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990 . ...,...
João Calmou - Maurício Corrêa, PDT Chagas Rodrigues, PSDB -:-_}dauro Benevides, PMDB- João Lobo, PFL.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O requerimento lido será votado após a
Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, piojetos que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 75, DE 1990
Dispõe sobre a ação civil de responsabilidade pelo não-oferecimento do ensino
obrigatório gratuito ou sua oferta irregular, nos termos do art. 208, § 2~, da Constituição Federal, e dá outras providên~ias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lP Esta lei rege a açãcr-·civil de res~
ponsábilidade pelo não-oferecimento do ensino obrigatório gratuito ou por sua oferta
irregular.
Art. 2~ O não-oferecimento do ensino
obrigatório caracteriza~e, p_a'ra os efeitos do
art. 208, § 2~. da Constituição Federal. pelo
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d(,.--satcndimento a requenrnento de matrícu·

la, em qualquer série de ensino fundamental,
formulado por educando ou por seu responsável legal ao titular do órgão de adminiS·

tração do ensino estadual ou municíp<ll, pelo
menos 2 (dois) meses antes do início do ano
letivo.
Art. 3" Considcra-~e atendida a matrícula:
1- oferecida em escola estadual ou municipal, situada no mesmo bairro ou localidade
em ·que resida o educando;
II- oferecida em escola estadual ou municipal para cujo acesso possa 6 educando va·
Jer~se de_ linhas de transporte regular ou de
transporte proporcionado pelo Poder Público.
-----ParágrafO úriíco. Enquanto não for pO!>.<iÍ·
vel ao Podt:r Público o atendimento do pedido de matrícula em escola oficial, a obrigação
constitucional poderá ser cumprida através
do fornecimento de bolsa para escola particular que preencha os requisito~ de acessibi·
lidade exigidos no artigo anterior.
Art. 4\' A oferta irregular do ensino obri·
gatório gratuita caracteriza-se,-para os efeitos
do art. 208, § 2\', da- ConstitUiçãO Federal,
pela ,ação ou omissão do Poder Público de
que resulte:
I - paralisação das atividades do ensino
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou
40 (quarenta) intercaladas, durante um mesmo ano letivo;
I I - falta de professor de qualquer disciplina por mais de 20 (vinti!j aulãs consecu~
ti.vas ou 30 (trinta) tntercaladas~
lU -precariedade das condições de ensino configurada através de;
excesso de alunos em saia de aula;
impontualidade contumaz no pagamento dos professores;
c) falta ou insuficiência de mobiliário escolar;
d) falta de livro se_de material didático ill-dispensável ao apoio da atividade docente;
e) inobservância dos limites mfoimos legalmente fixados para o pagamento do professorado.
Art. 5" A ação civil de responsabilidade
de que trata esta lei será proposta contra o
Estado ou Município nofor() do loca_[ em
que deveria ter sido oferecido o ensino obrigatório pelo Poder Público ou em que se dé
sua of~rta irregular.
Art. 6'· A ação civil de responsabilidade_
poderá !er por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, ou a condenação ao fornecimento de bolsa de estudo
gratuita, por !empo determinado.
§ 1" Para os fins desta lei poderá ser proposta ação cautelar preparatória.
§ 2\' Se o juiz, em decisão liminar, determinar o fornecimento de bolsa de estudo pelo
Poder Público e a ação, cautelar ou principal,
for julgada improcedente, sem que tenha havido infração ao disposto no art. s~ desta lei,
o autor arcará com os ônus da sucumbénCia,
limitados às custas processuais, vedada a imposição de qualquer outra despesa ou a coa)
b)

brança de ·qualquer restituição ou indenização, em função da b0lsa de estudo fornecida.
§ 3" Na ação cautelar, o juiz, com ou sem
justificação prévia, poderá também determi·
na r o embargo de obra municip,al, em decisão
sujeita a agravo, em:i,Uanto- perdurar o nã-o·
fornecimento de ensino obrigatório ou sua
ofertã Irregular.
§ 4" A requerimento de pessoa jurídica
de direito público interessada, e para evitar
lesão irreparável à economia pública, o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso poderá suspender a execução da liminar de que trata o parágrafo 3" _deste artigo, em decisão fuadamentada, da qual caberá agravo para uma das
turmas jy.lgadoras, no prazo de cinco dias,
contados da intimação do ato.
Art. 7·' A ação e a ação cautelar principal
poderão ser propostas pela parte interessada,
pelo Ministt!rio Público ou por associação legalmente constituída§ 1" No caso de desistência ou abandono
da ação pela parte ou por associação legitimados, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa.
§ 2" Se não intervier no processo como
parte, o Ministério Público nele atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei.
Art. 8'' Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões, informações ou documentos que julgar necessários, a serem fornecidos
no prazo improrrogável de _dez dias úteis.
Parágrafo único. Nos casos em que a lei
impuser sigilo. ou havendo recusa retardamento, a ação poderá ser proposta desacompanhada dos documentou a que se refere. este
artigo, cabendo ao juiz requisitá-los, a requerimentos do autor.
Art. 9" O Ministério Público poderá instau.rar~ sob sua presidência, inquérito civil,
ou requ~sitar de_ qualquer órgão público ou
particular certidões. informações, documentos, exames ou perfcias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser superior a 10 (dez)
dias úteis.
§ 1'·' Qualquer pessoa poderá e o servidor
público deverá provocar a iniciativa do Ministério PúblicO. fornecendo informações sobre
fatos que 'constituam objeto da ação de que
trata esta lei.
_§ 29 Se, no exercício de suas funções, os
jufzes ou tribunais tiverem conhecimento de
fatos que possam ensejar a propositura da
aç"ão de que trata esta lei, remeterão peças
ao Ministé_rio Público, para as providêõ.cias
cabíveis.
§ 3~ Se o órgão do Ministério Público,
esgotadas todas as diligências, se convencer
da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquiva·
mento dos auto_s do inquérito civil o_u das
peças inforniatíva:s; faúfldO~o fundamentadamente.
§ 4o O arquivamento dos autos do inCJ.uérito civil ou o das peças informativas não 1mpede que a parte interessada ou a associação
proponha a açáo de que trata esta lei.

§ s~ Constitui críme, punido com pena
de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais

multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Bónus
do Tesouro Nacional - BTN, a recusa, o
retardamento ou a omissão no fornecimento
de dados técnicos. destinados à propositura
da ação civil, quando requisitados pelo Minis·
tério Público. Art. ·10. A sentença civil fará coisa julga·
da formal e material, exceto se a ação for
julgada improcedente por deficiência de pro"
vas, caso em que qualquer legitimado poderá
ajuizar outra ação, com idéntico fundamento,
servindo-se de nova prova.
Art. 11. O Juiz condenará a parte ou as-·
sociação autora a pagar ao réu os honorário~
advocatícios e demais despesas processuais,
quando reconhecer que a pretensão é manifestadamente infundada.
Parágrafo único. No caso _de litigância de
má-fé, a parte ou associação autora será con·
denada ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos, respondendo os diretores da associação autora
solidariamente pelO valor da condenação:
Art. 12. Na ação de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, taxas, honorários periciais·, nem de
quaisquer outras despesas.
Art. 13. A reincidência em condenação
em ação proPosta com fundamento nesta lei,
importará em crime de responsabilidade das
autoridades a quem competia a ação ou omis·
são impugnada.
Art. 14. As disposições desta lei aplicarse-ão ao ensino médio·, correspondente aos
cursos de 1• a 3• séries do zo grau, assim que
a este for estendida a obrigatoriedade prevista no artigo 208, inCiSo II, da Constituição.
Art. 15. Naquilo que não contrariar as
disposições desta lei, aplica-se à ação civil
nela prevista o Código e Processo Civil, insti·
tuído pela Lei nn 5.869, de 11 de janeiro de
1973, e alterações posteriores.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

É oportuno reproduzir algumas das disposições da Carta Constitucional brasileira, respeitantes ao ensino obrigatório:
''Art: -zoS. O dever do Estado com
a educação será efetivado mediarite a grirantia de:
____ I-:- e"'sino fun-dameilta!,_obrigatóriQ: -~
gratuito, inclusive para os que ã ele-llão
tiveram acesso na idade própria;
- II- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
§ 19 q acesso ao ensino obrigatório
e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2~ O não-oferecimento do ensino
obrigatório pelo poder público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade _da autoridade competente.
§- 3~ Compete ao podá público recensear os educandos no ensino funda·
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mental, fazer-lhes a chamada e zelar,
junto aos pais ou responsáveis,· pela freqüência à escola.
Art. 213. , Os re.cursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitá·
rias_, confessionais oü filantrópicas, definidas em lei, que: __ ___ § lu Os recursos de que trata este
artigo poderão ser destinados a bolsas
de estudo para o ensino fundamental e
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos
quando houver falta de vagas em cursos
regulares da rede públíca na localidade
da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na
localidade.

Clara está, nos dispositivos transcritos, a
firme intenção do legislador constitucional de
dotar o ordenamento jurídico pátrio de normas que auxiliem no alcance do grande objetivo, representado pela universalização do
ensino obrigatório.
Assim, ao contrário da Carta de 1967, que
previa o ensino primário_ obrigatório, dos 7
aos 14 anos, e gratuito nos estabelecimentos
oficiais, a Constituição de 1988 prevê ensino
fundamental obrigatóriO e gratuítO, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria. Prevê, ainda, a progressiva-exteOsão
da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino
médio.
A questão que tem ocupado legisladores
e aplicadores das normas legais consiste em
encontrar caminhos para tornar concretos ob·
jetivos tão relevantes. O primeiro passo, certamente, reside na destinação de recursos para o aperfeiçoamento e para a expansão dos
sistemas de ensino. A Constituição áe 1988
cuidou de ampliar a massa de recursos públicos com essa destinação específica, tal como
se vê em seu artigo ZlZ. AsseguroU o ·parágrafo 3u desse mesmo artigo, a prioridade,
na distribuição dos recursos públicos, ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
Todavia, somos forçadoS a concluir que a
só destinação de recursos_ para a educação
não é instrumento que, isoladamente, irá assegurar o acesso â. escola de todos aqueles
que a buscam.
Em verdade, vezes há, e não são poucas,
em que recursos que deveriam estar finan·
ciando a construção de escolas ou o pagamento de professores, têm sido afastados de
suas finalidades legais, mormente para ampa~
rar máquinas administrativas onerosas- e ineficientes.
Enttetailto, o legislador constitucioi:lal não
se contentou em prever a obrigatoriedade e
a gratuidade do ensino fundamental. Trouxe
a Carta de 1988 importantíssimo preceito, em
seu artigo 208, § 1°. Estàtui a nOrma que

·•o ace.ss.o a_o enSin_o obrigatório e gratuito
é direú:õ p'úblico subjetivO". Em outros termos, a qualquer um legitimado por lei é dado
recorrer ao Poder Judiciário, para que lhe
seja assegurado, objetivamente, o direito de
acesso ao ensino obrigatório e gràtuito.
A presen~e proposição visa exatamente estabelecer normas de procedimento para o dtado recurso ao Poder Judiciário. A responsabilidade pelo não-oferecimento do ensino
obrigatório ou por sua oferta irregular está
prevista no § zo do art. 208, da Constituição.
A proposta que ora oferecemos ao Congresso
Nacional ocupa-se, pois, tão-somente de normas procedimentais.
Optamos por seguir um quadro básico, que
tem provado ser eficiente e ágil, representado
pelas normas vigentes relativas à ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ãmbiente, ao consumidor, a bens
e direitos de--valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, disciplinadas na
Lei n~7.347, de 24 de julho de 1985. Inúmeras
adaptações foram evidentemente eietuadas,
para ãtender à naturéza do bem jurídico que
aqui se quer Proteger, qual seja, o acesso
ao ensino obrigatório e gratuito.
Estamos certos de que as valiosas contribuições de nossos Pares do Congresso Nacional no aperfeiçoamento do presente projeto
dele farão um instrumento para que, em breve .espaço Qe. t~mpq~ _9 po4er público possa
ser compelido ~a não permitir que nehuma
criança de nosso País fique fora- dos bancos
escolares~

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. Senador Março Maciel.

(A Comissão de Constituição, -h1stiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
PROJÊTO DE LEI DO SENADO
N•76, DE 1990-COMPLJ;:MENTAR

Institui empréstimo compulsório sobre
valores retidos com base na Lei n~ 8.024,
de 12 de abril de 1990 e dá outras providências.
O _COngresso NaCional decreta:
Art. 1" Fica instituído empréstimo compulsório com as seguintes finalidades:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorren!~S de caJamidade pública pro·
vacada pela seca que assola o semi-árido do
Nordeste, com aplicação exclusiva na execução de projetas de_ irrigação;
II- para investimento público com o ob-'
jetivo específico de prevenir recessão e com·
bater depressão económica, observado o disposto no artigo 150, inciso III, letra b, da
Constituição Federal.
Parágrafo único. -O empréstimo compulsório será exigido das pessoas físicas e jurídicas tihllares de vaiares a que se referem os
artigos so, 6" e 7°, da Lei n? 8.024/90, respeitados os limites nela fixados.
Art. 2° o empréstimo é de valor equivalente.a 60'% (sesse.nt'! por cento) dos valores
e depósitos referidos no parágrafo único, do
artígo 3.ntêd0r, sendO:
·
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I -30% (trinta por cento) para atendei
a despesas'extraordinárias decorrentes de calamidade pública, conforme disposto no inci·
so I, do artigo anteriOr;
II- 30% (trinta pof cento} para aplicação
em investimento público com a finalidade
prevista no inciso II, do artigo anterior.
Art. 3'·' O empréstimO será resgatado a
4parttr de 16 de setembro de 1991, em doze
parcelas mensais iguais e sucessivas, em moeda corrente do País, mediante crédito efetua.do em nome do titl!l&r, no estabelecimento
bancário de origem ou outro indicado pelo
interessado.
Parágrafo único. O valor do empréstimo,
a ser resgatado na forma desta artigo, será
atualizado monetariamente pela variação do
BTN fiscal, ou outro índice que venha a s_er
criado pelo Governo, verificada entre o dia
la de março d,e 1990 e a data do resgate,
acrescid'o de juros ·equivalentes a 6% (seis
por cento )ao ano ou fração pro rata.
Art. 4\' O título comprovante do valor
emprestado poderá ser negociado, ou servir
de garantia em operação de crétido ou dado
em caução_ para efeitos judiciais ou participação em licitações públicas.
Art. so A falta de realização, total ou
parcial, do empréstimo sujeitará à multa de
50% (cinqüenta porcento) do valor não realizado, que, após inscrito em Dívida Ativa,
será cobrado por via de execução pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vedada a aplicação ·de qualquer dispositivo que implique
"
a alienação do débito.
Art. 6~ Esta lei entra erri vigor na data
da sua publicação.
•
Art. 7o Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O projeto de lei ora proposto é necessário,
de relevante interesse nacional e de caráter
urgente, tendo em vista que seus objetivos,
tanto relativamente à recuperação do semi·árido nordestino, hoje em situação de calamidade pública pela seca que assola a região,
çomo quanto ao investimento para prevenir
recessão e combater depressão.
Com relação ao inciso r; do artigo lo, o
projeto ora proposto tem por objeto dotar
o Executivo dos meios necessários à eliminação definitiva das freqüentes situações de_calamidade pública que periodicamente envolvem o semi-árido nordestino e que, desta feita, já atingiu maiS de duzentos mil brasileiros
-número que tende a -aumentar-, que
perecerão irremediavelmente se nenhuma
medida governamental for tomada imediamente.
A destinação específica do empréstimo,
quanto a este aspecto, para aplicação na execução de projetas de irrrigação, garante a
perenidade dos resultados benéficos, com a
fixação da população, que, suprida de água,
poderá voltar à atividade produtiva. Desse
modo elimínou -se as figuraS dos retirantes
e flagelados que apenas sobreviviam à custa
das doações de alimentos e criação de frentes
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de trabalho sempre efémeras e geradoras de
favoritismo e corrupção.
Quanto ao disposto n-o -irrciso _f! dq art.
to, o empréstimo, que proporcionará os recursos necessários à execução de uma politica;
de investimentos públicos que obste a instalação de processo de recessão, que já se faz
sentir em razão do-ajUste econômico do chamado "Plano Brasil Novo".
É do conhecimento de todos os brasileiros
que a economia do País já começa a demons·
trar sinais de recessão e mesmo de depressão,
como, põr exemplo, na construção civil e na
produção automobilística, onde tem ocorrido
o maior número de dispensa de trabalhado-

res.
As ocorrências danosas, amplamente noticiadas pelos veículos de comunicação, poderão, a curto e médios prazos, causar à economia resultados desastrosos iguais ou piores
que os provocados pela inflação galopante
existente antes da aplicação das medidas
aprovadas pela Lei n" 8.024, de 12 de abril
de 1990.
Quanto à funcionalidade do -projeto relativamente ao contribuinte-empiestador, o artigo 3° mantém os mesmos prazos e condições
de resgate constantes da Lei n" 8.024/90, exce·
to quanto à· obrigatoriedade automática do
crédito do valor do resgate em nome_do interessado.
Por outro lado, a instituição do título com·
provante do empréstimo e a possibilidade
de o mesmo poder ser negociado, além de
servir de garantia ao emprestador derá mobi·
!idade ao crédito na forma mencionada no
proj~to, além d~ possibilitar a cobrança, mesmo por via judicial, do montante emprestado.
Diante ao exposto, e tendo em vista a ur·
gência e o relevante interesse público que
reveste a matéria de que trata o Projeto, contamos com o apoio de todos o_s Senhores Congressistas para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. Senador Humberto Lucena.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os projetas de lei lidos serão publicados
e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe·
diente.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, da piÕ·
posta de Emenda à Constituição n" 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros senadores, que acres·
centa parágrafo ao art. 159 e altera a
redação do incisoU do.art. 161 da Constituição Federal.
Em votação a matéria, que, nos termos
do art. 354 do Regimento Interno, para a
sua aprovação, depende do voto favorável

de 3/5 da, composição da Casa, devendo ser
feita petO-pfocesso eletrôníco.
Convoc6 os -nobres Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes para que compareçam ao plenário, em vir_tude de a votação
requerer o quorum de_ 45_ Srs. Senadores. Na
Casa Jl_á ~Q Srs. Senado(es.
Em votação.
T

O _Sr. Alberto Hoffmann -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
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to a V. Ex· se, nesse meio tempo, posso fazer
uma comunicação como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Eu pediria a V. Ex~ não o fizesse, porque
estamos em votação e não mais em discussão.
Já houve um encaminhamento de votação
pelo nobre Senador Alberto Hoffmanil. Daqui a pouco V. E~· poderá fa2:er a sua comunicação, se for constatada a falta de número
ou número bastante pará a votação.
O Sr. Jamil Haddad- Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Há, presentes na Casa, 50 Srs. SenadOres.
O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS - .
Solicito aos Srs. Senadores que se enconRS. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi·
tram nos seus gabinetes venham ao plenário.
dente, Srs. Senadores, q~ta-se da Proposta A votação é nominal, requer a presença de
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, apreno~ mínimo 45 Srs. Senadores em plenário.
sentada, S~_!ll dúvida, com grande elã e espí- Já estão na Casa 50 Srs. Senadores. (Pausa.)
rito municipalista, pelo eminente Senador
O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
Marco Maciet.
Eu alertaria o Plenário para o fato de que _ -:- Solicito aos Srs. Senadores que campa·
reçam ao plenário para darmos prossegui~
esta propositura de emenda à Constituição
mento à votação.
é do ano de 1989, bem anterior à Lei Comple·
meiJ.ta{·n;;-oz;·-de 29-12-89. No fim do ano
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
houve um acordo entre deputados, senadores
peço a palavra pela ordem.
e Jiáerallças, aprovando, por uttaniinidade,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
essa lei complementar, na qual ficou consa-Concedo a palavra ao nobre Senador.
grado que, quanto _aos m1,1nidpios e demais
critérios da distribuíção dos Fundos de PartiO SR. MAURO BENEVIDES (PMDBcipação, Seria aguardiido o resultado do CenCE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
so de 1990. Com validade para 1990 e 1991,
-Sr. Presidente, apenas uma sugesUlo a V.
teriam vigêri-cia plena eis critérios dos Fundos
Ex•. ,_ enquanto aguardamos a presença, no
de Participação, como é atualmente, dentro
plenário, de 50 Srs. Senadores.
_
daquela faixã de população de até 10 mil habi- _
Antes da confirmação do quorum, pediria
tantes para o índice O,{L _ - -a V. Ex• votássemos às proposições que não
Era o que"queria observar, porque foi aco·
exigem o quorUm qualificado de 50 Senado~
lhido por unanimidade pelas Lideranças políres, com o objetivo de se agilizarem, como
ticas. Não há nenhum senão no fato de o
todos desejamos, os trabalhos da presente
nobre Senador Marco Maciel ter apresentado
sessão,
a emenda, porque S. Ex• o fez bem anterior·
O Sll. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mente a essa lei complementar. Para regula- V. Ex~- reqUer inversão da pauta para
mentar a- rriatéria, não há necessidade de
que sejam votadas aquelas matérias que não
emend~ constitudonal._A própria lei complesão objeto de q~orum qualificado? A conclumentar futura que, segundo foi acordado, se·
são é essa? Embora de outra forma, V. Ex•
rá elaborada após o Censo de 1990, poderá
está requerendo isso?
analisar os aspectos que S. EX" tão brilhantemente eSlâ apresentando e discutindo.
O SR. MAURO BENEVIDES- Certo, Sr.
Como municipalista Iígado há tantos anos
Presidente. Eu não quis ser tão explícito. Pela
a esta matéria, inclusive com a apresentação
preeminênéia áa matériã, emenda constitude emendas .constitucionais, e tendo sido Recional, eu, com aquela timidez cOm que às
lator, quase permanente, no Tribunal de
vezes me apresento no Plenário, declino a
Contas da União, da distribuição das quotas
exegese regimental a V. Ex~
dos municípios e dos Estados, quero apenas,
O SR. PRE~IDE~TE (Nelson Carneiro)
com a devida vênia do eminente Autor e dos
- EsSa timidez não é cearense.
que o acompanharam na oportunidade da
apresentação, dizer que Votarei "não" a esta
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
prOposta.
a palavra para contraditar.

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
está convocando os Srs. Senadores
a virem ao plenário, para a ·votaçãO da emen·
da constitucional.

~AMéS"ã:

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nf:lson Carneiro)
-Para encaminhar?

O Sr. Jamil Haddad- Não. V. Ex' aguardará a vinda de mais Srs. Senadores. Pergun·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V. Er, mesmo que desejasse,
não poderia inverter, neste mom~nto, a pau·
ta, em razão de já estar em processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex' tem razão. Já houve encaminha·
menta de votaçâo. (Pausa.)

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONÇJRESSO NACIONAL (Seçãó II)

Peço aos Srs. Senadores que se encontrem
nos Gabinetes venham ao plenário com ur-,
gência.-A vot~ção é nominal. (Pausa.)

que se restabeleça o quorum, para que continuem sendo convocados os Srs. Senadores
ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nei;on Carneiro)
-Peço aos Srs. Senadores ocupem seus lugares, pois vai ser realizada a votação nominal.

O Sr. Jamil Haddad.- Sr. Presidente; an·
tes que V. Ex' suspepda, peço a palavra para
urna comunicação, como Líder.

O Sr. João Lobo-Sr. Presidente, estamo~
votando o item 1 da pauta?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Exatarnente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.}

O SR. PRESIDENTE (Nelson·Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex~

(Procede-se à votação.)

VOTAM ''SIM'" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Áureo MeHo
Carlos Alberto
Carlos Patrocínio
Divaldo Suruagy
Francisco Rollemberg
Humberto Lucena
Jarbas Passarinho
João Calmon
José Agripino
Jutahy Magalhães
Marco Maciel
Nabor Junior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Teotonio Vilela
VOTAM "NÃO" OS SRS: SENADORES:
Afonso Arinos
Alberto Hoffmann
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Fernando Henrique Cardoso
Jamil Haddad
Matta-Machado
Maurício Corrêa
Mauro Borges
Nelson Wedekin
Pompeu de &ousa
Severo Gomes
Wilson Martins

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram Si:ni 16 Srs. SeOãdores; e Não,
14.
Não houve abstenção.
Total: 30 votos..
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço seja· registrado o meu voto, porque não
saiu no paineL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-V. E~ vota "sim" ou "não"?
O Sr. Mansueto de Lavor - Voto "sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-"Sim".
Então, constaram 17 votos Sim, em um
total de 31.
Não há quorum
A Mesa suspenderá os trabalhos por 10
minutos, fazendo aciona:r as campainhas, até

O SR. JAMIL ÍIADDAD (PSB __:_ RJ. Co·

mo Líder, para uma comunica_ção.)
Sr. P.residente, tenho em minhas mãos trabalho estatístico realizado pelo Prof.- Elias
Antônio Jorge, Presidente da Associaçáo dos
Professores Universitários de Belo Horizonte, baseado em dados publicados pelo Boletim da Secretaria do Tesouro Nácional, portanto, dados oficiais do Governo Federal,
que .revela números que me deixam incrédulo.
O discurso neoliberal martela a consciência
dos brasileiros com afirmaçO_eS cotidianas
contra o funcíonalismo público federal, responsabilizando as despesas com salários dos
servidores, pelos desequilíbrios nas contas
governamentais. Des9-e que assumiu _o Go·
verno, o Sr. Collor de Mello, através de seus
Ministros e subalternos, porque outra cciisa
não faz, vem afirmando que é preciso demitir
em massa para que seja posSíVel eliminar o
déficit PúbliCo.
Constato, pela leitura de alguns dados contidos no reíerido trabalho, um desmentido
CabãTa esse discurso falsificador. Do conjunto das despesas efetuadas pelo Tesouro Nacional, entre janeiro e ·novembro de 1989,
36,7% foram gastos com transferênCias pata
Municípios e Estados, transferências indiretas e outras despesas. Do restante, 63% do
total, 22,2% fora consumidoS com despesas
de pessoal e encargos, incluídos os encargos
com os aposentados pelo Tesouro Nacional.
As despesas ·diretas com proventos de servidores da administração direta e indireta não
ultrapassam muito 16% do total das despesas
do Tesouro Nacional.
Repito, Sr. Presidente, do total dos gastos
do Tesouro, no período e aí está verdadeira
fonte dos desequilíbrios orçamentários 41% foram gastos com as dívidas interna e
externa. De que modo, a não ser iludindo,
pode o discurso neo-liberal convencer.a sociedade brasileira de que poderá eliminar o défi·
ci( ·público, dispensando servidores, se, na
verdade, este desequihbrio das contas governamentais provém do pagamento de dívidas?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo _soar a campainha.) -Permita-me
V. Ex~ interromper o seu discurso para convocaras Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes a virem ao Plenário para verificação
de quorum.
O SR. JAMIL HADDAD-: Sempre suspeitei das afirmaç-ões que pretendiam transferir
para simples barnabés, na maioria dos çasos
extremamente mal remunerados, a responsabilidade c.om a falência do modelo de desenvolvünento instalado no Brasil nas últimas
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décadas, modelo este

justam~nte

proposto

e executado por aqueles que, hoje, procuram
transferir ao funcionalismo federal a responsabilidade pelos equtvocos, e outras práticas
menos escrupulo!'.as, que levaram o País à
crise em que estamos colocados.
Sr. Presidente, é preciso que o Congresso
Nacional mude radicalmente sua postura
diante do poder discricionário do presídencialisino. E preciso cobrar informações, exigir explicações, fiscalizar, questíonar, enfim,
exercer funções que nos são inerentes. A partir dos dados ,de que pude tomar conhecimento com o referido trabalho, passo a· V.
Ex• pedido de informações ao Governo Federal, informações que são imprescindíveis para
que possamos definir posições, iÍlclusive no
que concerne à legislação salarial, que é um
dos problemas cruciais do momento que esta~
mos atravessando. Solicito de V. Ex• a maior
urgência no encaminhamento deste pedido
de informações, pois ele poderá elucidar muitas questões obscuras do discurso oficial. O
requerimeiltri de informações é o seguinte,
Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_V. Ex' encaminhará à Mesa, porque, ago·
ra;a Mesa tem de convocar os Srs. Senadores
para que venham ao plenário, pois quem está
nO Gabinete pensa que a sessão está correndo
normalmente. -V. Ex• pediu a palavra para
uma breve comunicação ...

O SR. JAMIL HADDAD - É uina breve
comunicação, Sr. -Presidente. V. Ex• está
soando as campainhas. V. Ex" me concedeu
a palavra!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não é uma breve comunicaçãO. Estou deixando correr os 10 minutos. Dei a palavra
a V. Ex•, mas estou interrompendo·a agora
para convocar os Srs. Senadores a virem ao
plenário. Depois, darei novamente a palavra
a V. EX'! para continuar sua brevíssima comunicação.

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
desculpe-me! V. Ex' não está_sendo, com este
or:ador ... V. Ex' tem dado a palavra a vários
Senadores. Deixe-me ler o requerimento de
informações!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:V. Ex• vai lê-lo, mas antes quero interrompe r o discurso· de V. Ex• para convocar os

Srs. Senadores que estão nos seus Gabinetes
para que venham ao plenário a fim de ser
efetuada <l verificação. Depois, darei a palavra a V. Ex 1 para lei; V. Ex' lerá o requeri·
menta depois.
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
V. Ex• a gentileza. V. Ex• não. me está conce7
dendo a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Veja V. Ex": a sessão estava suspensa,
e eu a abri para V. Ex• fazer breve comunicação. No momento da suspensão, ninguém
fala; foi nesse momento que a reabri para
que V. Ex" falasse, mas quem está no Gabinete pensa que a sessão está correndo nor-

3~90.

malmente; no entanto, ela estava suspensa,
exatamente, para que pudessem vir a plenário o maior número possível de Senadores __
O interesse da Mesa é que venham a plenário os_ Srs. Senadores que estão fios Gabinetes. Tem-se que renovar constantementé este
apelo.
A Mesa conce_de_u a palavra a V. Ex• para

uma breve comunicação. V. Ex• fez um discurso e, evidentemente, não tem razão na
sua crítica.
Se V. Ex· quer ler, a Mesa não cria dificuldades, mas precisava interrompê-lo para continuar chamando os Srs. Senadores a virem
ao plenário. É o que a Mesa está fazendo,
não está concedendo a palavra a ninguém;
está convocando os Srs. Senadores a virem

ao Plenário, e só pode fazer isso interrompendo V. Ex".

Peço aos Srs. Senadores venham ao Pie·
nário.

}unho de_1990
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O SR. JAMIL HADDAD:..-.-sr.-Prt!Sidtinte,
quero saber se V. Ex• me concedeu ou não
a palavra.

Francisco Rolkmberg
Humberto Lucena
-Jarba~ Passarinho
João Calmon
_Jutahy Magalhães
Louremberg Rocha
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Marcondcs Gadelha
Nabor Júnior
- RO-naldo Aragão
Ronan Tito

VOTAM ·'·NÃO" OS SRS. SENADORES:
-- - Afo"nso Arinos
Alberto Hoffmann
.1\lfn~do Campos
Chagas Rodrigues
Cid Sahôia de Carvalho
Fernando Henrique Cardoso
Jamil Haddad
Leite Chaves
Matta-Machado
Maurício Corrêa
Mauro Borges
Nelson Wedekin
José Paulo Biso!
RaçhiJ Saldanhu Derzi
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram 33 Srs. Senadores, com o Presidcnte_.são-3-4__
Não há quorum.
Todas as demais matérias constantes da
Ordem do Diit, em fase de votação, ficam
com a apreciação adiada.
São os seguintes os itens com votação
adiada:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedi a palavra a V. Ex• ex_cepcionãlmente, porque neste período, não se concede
a palavra a nenhum Senador, pois estes 10
minutos são exatamente para convocação
dos· senadores ao Plenáriõ.
Estamos no meio da votação.
V. Ex· pediu a palavra para uma comunicação, e fez um discurso, que quer e vai concluir.
O interesse da Mesa é convocar os Srs.
Senadores virem ao Plenário, porque vai ser
feita uma verificação de votação. Não houve
quorum e a Mesa tem que reproduzir essa
votação dez minutos depois.
Pela primeira vez a Mesa interrompeu·estes
10 minutos para conceder a p.atavra a um
2
Senador, que foi V. Ex", nesta qportunidade.
PROPOSTA DE EMENDA À
V. Ex" disse que iria fazer uma breve comuCONSTITUIÇÃO N" 4. DE 1989
nicação e nós estamos vendo que é um discurso. Depois de um largo discurso. V. Ex· ter·
Votaçã'o. -em primeiro iurno. dã -proposta
de Emenda à Constituição n·• 4, de 1989. de
mina com um pedido de informações.
De modo que a Mesa tem sido tolerante
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
corn v: EX" e não criou nenhuma dificuldade- Senaaores~-que acrescentam um § 6" ao art.
à sua intervenção, embora fosse anti-regi5" do Ato da:-. Disposições Constitucionais
mental.
Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço aos Srs. Senadores_ ocupem os seus
lugares.
A Mesa esperou os dez minutos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau-

sa.)
(Procede-Se à votação.)
VOTAM "SIM" OSSR.S. SENADO!IE:S,
Afonso Sancho
Alexandre Costa
Áureo Mello
Carlos Patrocínio
Divaldo Suruagy

3
PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO N" 6, DE j989
Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989, de
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou·
tros 24 Senhores Senadores-'- g_ue acrescenta
artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
4

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" I, DE 1990
Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição n" 1, de 1990, de

autoria do Senador Márcio Lacerda e outros

SenhoreS-Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato da~ Dispo:o.i"ções Constitucionais
Transitdria~ du Constituição Federal.
5

REQUERIMENTO N" 148, DE !990
Votação. em turno únicO. do Requerimento n" 148, de 1990, de autoria do 'Senador
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos re·
gimentais, a transcrição, nos Anais do senado Federal, do artigo do Acadêmico Josué
Montello, publicado no Jornal do Brasil de
12 de juiiho do corrente ano, sobre o ex-Senador Luiz Viana Filho.
O Sr. Jarb.as Passarinho- Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, quantos
Srs. Se nadare!> V. Ex" dectarou presentes na
Casa?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Estão presentes na Casa 54 Srs. Senadores,
mas hã apenas 34 Srs. Senadores no Plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
- Passa-se à matéria em discussão.
-Item 6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Df.n" 27, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre a alienação de b~ns imóveis
residneciais de propriedade do Distrito
F~deral e situados no Distrito Federal,
e dá outras providências, ,tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n"
206, de 1990, da Comi:,;...,ão
-do Distriio Federal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
Jelo Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N· 180, DE 1990
Nos termos do art. 279+ alínea b, d_o Regi·
mento -lnterno. requeiro adiamento da discu~ão do Projeto de Lei do DF n" 27, de
1990, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que dispõe sobre a alienação de bens
imóveis residenciais de propriedade do Dis·
trito Federal e situados no Distrito Federal
e dá outras providências, a fim de que seja
encaminhado ao reexame da Comis:;ão do
Distrito Federal.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. Mauro Benevides -- Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A votação do Requerimento fica adiada,
por falta de quorum e sob restada a discussão
da maté-ria.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7:
Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei do DF n" 28. de 1990, de iníci3.tiva
do Governador do Distrito Federal, que
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altera a Lei n" 49, de 25 de outubro de
1989, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n''
201, da Corriissáo
-do Distrito Federal.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltemS:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DFn\'29, de 1990, de iniCiativa
do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositivo do Decreto-Lei n"
2.244, de 14 de fevereiro de 1985, e dá
outras providências, ten~9
PARECER FAVORAVEL, sob n"
202, de 1990, da ComissãO
-do' Distrito Federal.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n" 30, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal que
estabelece a competência,. composição e
classificação do Conselho de Cultura do
Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 203, de 1990, da
Comissão
-do Distrito Federal, favorável, com
as Emendas de n·•'1 e 2-DF.
Em discussão o projeto e as emendaS, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãb.
A votação fica idiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 184, de 1988, de iniciativa da Comissão Diretoi"a-,- que- dispõe
sobre o funcionamento de Pecúlio do_Senado Federal e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n" 198, de 1989,
184 e 185, de 1990, das Comissões:
-de Constituição, Justiça e Cidadania- 1" Pronunciamento: favorável nos
termos de Substitutivo que oferece; zo
Pronunciamento: favorável às Subemcndas n"~ 1 a 3, de Plenário, concluindo
por novo substitutivo que- ã:pfesenta; e
- Diretora: favorável às Subemcndas
n'.s I e 3, de Plenário, e contrário à de
n" 2, nos termos de substitutivo que oferece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 181, DE 1990
Nos termo!> do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução 184/88. a fim
de ser feita na sessão de 26 de junho de 1990.
Sala das Sessões, 21 dC junho de 1990.Jutah~ Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento tem a sua votação adiada,
por falta de quorum.
A discussão da matéria fica sobrestada, até
a decisão sobre o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia. Os Requerimentos n(l$ 176/90 e 179/90, lidos no Expediente, ficam -coin -votação adíã.da, por falta
de quorum.

a

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, encaminho à Mesa um requerimento
de informações nestes termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal,
Requeiro, com apoio nos arts. 50, §
2", da Constituição Federal, e 216, inciso
I, do Regimento Interno, porque da
competência fiscalizadora do Senado,
sejam solicitadas a Exm~ Sr• Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento as
seguintes informações:
a) qual o peso (percentual) das despesas de pessoal em relação às receitas correntes_, cujo limite máximo está previsto
no art. 38 das Disposições Transitórias
da Constituição;
b) qual o peso (percentual) das despe·
sas com amortização e serviço"--dãs- dívidas, interna e externa, em relação às
mesmas receitas correntes.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990,
- Sen_ador Jamil Haddad.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Cfd Sãbóia de Can·alho ~ Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavr4 ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pela ordem.) - Sr. Presidente, há um projeto de minha autoria, que
tramitou por esta Casa, e que aqui teve a
devida aprovação. Visa impedir as demissões
quatro meses antes das eleições e quatro me-·
ses depois. Aprovado o projeto pelo Senado
Federal, foi o mesmo encaminhado à Câmara, que ainda não providenciou a su.a votação ..
Faço este registro, Sr. Presidente, para cobrar a responsabilidade da Câmara dos Deputados neste grave momento nacional, quando
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se dá essa infração legal e ética de um amon· \\,
toado de demissões e de medidas arbitrárias
por parte do Governo Federal, às vésperas
de um pleito, surgindo isso como força de
intimidação, como coerção indevida, como
coa:ção ilegaL Quando digo ilegal, é porque
não concordo com as interpretações, então
existentes, de que os princípios de outras leis
não ~stão em vigência. Acho que se entende
equivocadamente que o_s dispositivos legais
a respeito não estão em vigor. Daí a razão
pela qual apresentei projeto de lei, onde Í:e·
produzo, quase integralmente, dispositivo da
lei que dirigiu o pleito de até há bem pouco
tempo, o pleito presidencial de 1989. Incrfvel
que não se pudesse demitir em 1989, em épo·
ca eleitoral, e que se possa fazer isso em 1990,
poucos meses depois.
Há um critério equivocado que nasce talvez
J.a pressa ou do excesso de pragmatismo do
Poder Judiciário, que hoje furiciona mais por
força das súmulas do que através do aprofundamento doutrinário, que é de grande importância, importância maior do que a aplicação
jurisprudencial.
Sr. Presidente, no momento em que a Câmara demora no exame dessa matéria, com
a votação dessa matéria, colabora com esse
estado de terror que se instala no País, cola·
bora com esse estado de anomalia que estamos vivendo agorá com ·a insegurança nos
lares, com a insegurança nas ruas, com a inse·
gurança social, com a miséria planejada admiiiistrativamente pelo Sr. João Santana.
A situação é grave! E quero aqui, da tribuna do Senado, fazer apelo aos dirigentes da
Câmara dos Deputados e aos seus Líderes,
para que, em não votando essa matéria, nâo
sejam co-autores pela desídia desses atas de
terror que estão, neste momento, assolando
a Nação; ao ponto de= a Caixa Econõmica
Federal prometer desabridamente, com o cinismo oficial, a demissão, de 2_.500 grevistas
por dia.
- Este é o ato pelo qual se enfrenta o direito
constitucional de greve concedido aos servidores, genericamente.
Esse terror, Sr. Presidente, precisa ter um
comedimento. Daí o meu apelo aos Srs. Deputados, para que não sejam co-autores, para
que não sejam _cúmplices, para que não negaceiem, para que não sejam desidiosos diante.
de uma Nação sofrida, permitindo essas demissões anómalas e indecorosas em período
eleitoraL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durame o discurso do Sr. Cid Sabáia
de Carvalho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3 Secretário._
6

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUC EN', !PMDBPB. Pronuncia o seguinte di!>r.:t: .. ) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ocupei. há algum
tempo, a tribuna desta Casa. : · 'a me ater
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ao desempenho do chamado PÍano Collor e
mostrar o seu caráter altamente reces:.ivq,
o que estaria levando, como de fato açontece
no momento, o País a uma situação crescente
de desassossego, em face do desemprego em
massa, não apenas no setor público, mas também no setor privado.

A grande imprensa do País registra que
no mês passado, em São Paulo, houve mais
de 40% de demissões na iniciativa particular,

o que representa. na verdade, um número
alarmante. que conduz, como bem acentuou,
há pouco, no seu discurso, o nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho. as nossas populações

urbanas a uma situação de grave desajusta·
mento social.
Por outro lado, em alguns pronunciamen-

tos, falei sobre a dramática realidade do semiár:ido nordestino, que este ano se depara com
mais uma seca verde, sem que o Governo
Federal, apesar de todos os cortes na despesa
pública e, bem assim, do superávit anunciado
nos meses de abril e maio, com o afluxo de
recursos decorrentes da incidência do Impos·
to sobre Operações Financeiras sobre os recursos bloqueados da poupança, das contascorrentes etc. - tenha enviado, até hoje,
para a região um centavo sequer vísando
atender à necessidade premente de socorro
ernergencial a centenas,_ se.ilão milhares de
nordestinos flagelados por essa calamidade
e, por isso mesmo. sem condições de trabalho
e de alimentação.
Por tudo isto, anunciei um projeto. que
estou encaminhando hoje, à Mesa e constou
do Expediente, nos seguintes termos:
"PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N• , DE 1990
Institui empréstimo compulsório sobre
valores retidos com base na Lei n• 8.024,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica instit4ído empréstimo
compulsório com as seguintes finalidades:
I - para atender a despesas extraordi·
nárias. decorrentes de calamidade públi·
ca provocada pela seca que assola o serniárido do Nordeste, com aplicação exclusiva na execução de projetas de irriga·
ção;
II - para in vestimenta público com
o objetivo específico de prevenir recessão e combater depressão económica,
observado o disposto no art. 150, inciso
111, letra b, da Constituição Federal.
Parágrafo único. O empréstimo
compulsório será exigido das pessoas fí·
sicas e jurídicas titulares de valores a que
se referem os arts. Y, 6" e 7~, da Lei
n" 8.024/90, respeltádos os limites nela
fixados.
Art. 2n O empréstímo é de valor
equivalente a 60% (sessenta por cento)
dos valores e depósitos referidos no parágraf0 ti nico, do artigo anterior, sendo:
J- 30% (trinta por cento) para atender a despesas extraordinárias decorren-

tes de calamidade pública, conforme disposto no inciso I do artigo anterior;
II- 30o/c (trinta por cento) para apJi·.
cação em investimento público com a finalidade prevista no inciso li do artigo
anterior.
Art. 3o O empréstimo será resgata·
do a partir de 16 de setembro de 1991,
em doze parcelas mensais iguais e sucessivas, em moeda corrente do País, me·
diante crédito efetuado em nome do titu·
lar, no estabelecimento bancário de origem ou outro indicado pelo interessado.
Parágrafo único. O valor do emprés·
timo, a ser resgatado na forma deste arti·
__ go, será atualizado monetaríamente pela
Variação do BTN fiscal, ou outro índice
que--venha a ser criado pelo Governo,
verificada entre o dia l" de março de
1990 e a data do resgate, acrescido de
juros equivalentes a 6% (seis por cento)
ao ano ou fração pro rãta.
Art. 4" O título comprovante do va·
lor emprestado poderá ser negociado ou
servir de garantia em operação de crédito ou dado em caução para efeitos judi·
dais ou participação em licitações pú·
blicas.
Art. 5Q_ A falta de realização, total
ou parcial, do empréstimo sujeitará â
multa de 50% (cinqüenta por cento) do
vã.lor não realizado, que, após inscrito
em Dívida Ativa, será cobrado por via
_Q~ execução pela Procuradoria da Fazen·
da Nacional, vedada a aplicação de qual·
quer dispositivo que- implique a aliena·
ção do débito.
Art. 6~' Esta lei entra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 7o Revogam-se as disposições
em contrário.
Justificação
O projeto de lei ora proposto é neces·
sário, de relevante interesse nacional e
Qe caráter urgente, tendo em vista que
seus objetivos, tanto relativamente à re·
cuperação do semí-árido nordestino, ho·
jc em situação de calamidade pública pela seca que assola a região, como quanto
ao investimento para prevenir recessão
__ e combater depressão.
Com relação ao inciso I do art. l'',
o_ projetO ora proposto tem por objeto
dotar o Executivo dos meios necessários
à eliminação definitiva das freqüentes si~
tuações de calamidade pública que pe~
riodicamente envolvem o semi-árido
nordestino e que, deSta feita, já atingiu
mais de clJJzentos mil brasileiros - nú·
mero que tende a a_umentar -. que pere·
cerão irremediavelmente se nenhuma
medida governamental for tomada ime·
diatamente.
A destinação específica do empréstimo, quanto a este aspecto, para aplicação na execução de projetas de irrigação,
garante a perenidade dos resultados be·
néficos, com a fixação dei- população,
que, suprida de água, poderá voltar à
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atividade produtiva. Deste modo, eliminaram-se as figuras dos retirantes e flagelados que apenas sobreviviam à custa das
doações de alimentos e criação de frentes
de trabalho sempre efêmeras e geradoras
de favorifismo e corrupção.
Quanto ao disposto no indsO rr ao
art. 1~·. o empréstimo, proporcionará os
recursos necessários à execução de uma
política de investimentos públicos que
obste a instalação de processo de recessão que já se faz sentir, em razão do
ajuste econômico do chamado "Plano
Brasil Novo".
É do conhecimento de todos os brasileiros que a economia do País já começa
a demonstrar sinais de recessão crescente e mesmo de depressão, como, por
exemplo, na construção civil e na-produção automobilística, onde tem ocorrido
o maior número de dispensa de traba·
lhadores.
As ocorrências danosas, amplamente
noticiadas pelos veículos de co'municação, poderão, a curto e médio prazos,
causar à economia resultados desastrosos iguais ou piores que os provocados
pela inflação galopante existente antes
da aplicação das medidas aprovadas peta
Lei n~ 8.024, de 12 de abril de 1990, que
bloqueou todos os ati vos financeiros das
pessoas jurídicas e das pessoas físicas no
Banco Central.
Quanto à funcionalidade do projeto
relativamente ao contribuinte-emprestador, o art. 3n mantém os mesmos prazos
e condições de resgate constantes da Lei
no 8.024/90, exceto quanto ã obrigato·
riedade automática do crédito do valor
do resgaste em nome do interessado.
Por outro lado, a instituiÇão dO tftulo
comprovante do empréstimo e a possibi·
]idade de o mesmo poder ser negociado,
além de servir de garantia ao emprestador, dará mobilidade ao crédito na for·
ma mencionada no projeto, além de possibilitar a cobrança, mesmo por via judicial, do montante emprestado.
Diante do exposto, e tendo em vista
a urgência e o relevante interesse público
que reveste a matéria de que trata o projeto, contamos com o apoio de todos
o~. Jrs. Congressistas para a sua- apro·
va ·1o."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Sala das Sessões, Senador Humberto Lu·
cena_
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mata
Machado. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
ConcedQ a palavra ao nobre Senador AI·
berto Hoffmann. (Pausa.}
S. EX" não está presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - Sr. Presidente,
declino do direito_de falar, porque os Dobres
Senadores Mansueto de Lavor, Humberto
Lucena e Cid Sabóia de. Carvalho esgotaram
os erros e defeitos do Goveirio Collor.
O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente,
estou inscrito para falar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Com a palavra o nobre Senador Ronaldo
Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, preocupado com a questão da meren~

da escolar nos Estados, com o envio, com

a falta e çom o atendimento dessa mesma
merenda às escolas, estou encaminhando, ho·
je, à Mesa projeto de lei regulamentando esse

recurso, para que os Estados possam adquirir
e programar, dependendo de cada um, a sua
própria merenda.
Era só isto, Sr. Presidente, para encaminhar à Mesa este projeto, o que faço neste
instante.
O Sr. Carlos- Patrocínio-- Sr. -Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-_ Com a palavra o nobre Senador Carlos
PatrOcfnio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (TO. Para
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, gostaria de registrar nesta tarde,
no Senado Federai, a minha contrariedade
e a minha repulsa por atos de desmandos
do Governo do ·meu Estado.
Anteontem, dia 19, participei da Convenção do Partido Liberal, no Estado de Tocan·
tios. O Partido LiÇI_~r~l já se havia manifestado desejoso de se coligar com o Partido

Democrático Social, para a díspllt3 ao carg~
de Governador do Estado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, naquela
oportunidade, surgiu o Secretário de Estado
do Governo do Tocantins, Sr. Adjairde Lima
e Silva, e distribuiu iriúmeros cheques novalor de 150 mil cruzeiros para convencionais
e, é _evidente, o PL coligou~se com a sigla
do Governador do Estado, ou seja, o PDC..
Deixo registrados nos. Anais do Senado esses desmandos, esses atas atentatórios à democracia nacional. Encaminharei ao Tribu~
nal Superior Eleitoral cópias autenticadas dos
cheques de 150 mil cruzeiros, nominais, que
serviram para -compnrco voto de convencionais do Partido Liberal. Deixo, portanto, o
registro da nossa revolta, da nossa repulsa,
da nossa contrariedade.

DOCUMENTOS A QUE SE REFE·"
RE O SR. CARLOS P;lTROCfNIO
EM SEU DISCURSO:

DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, as crises económicaS, pe·
las quais vem atravessando o País nos últimos
vinte anos, não impediram que o Nordeste
crescesse a uma taxa superior à média nacio·
nal, mesmo nos períodos de maior recessão.
Entre.1981 e 1983, época de nossa recessão
.mais prof.unda, com· uma taxa negativa de

0,8%, o Nordeste cresceu a 5,5% ao ano.
E no período de 1987 a 1988, quando o Brasil
obteve um crescimento negativo de 0,3%,
o N ardeste atingiu a marca de crescimento,
excelente para a época, de 1,7% ao ano.
São dados colhidos de uma reportagem da
revista Veja, edição da semana passada, sob
o sugestivo título ''A derrota do atraso". Os
números colhidos pela reportagem desfazem
as lendas e os mitos correntes de que o No r·
deste está parado no tempo, preso a uma
economia de subsi.stência e sem perspectiva.
Ao contrário, como demonstram os fatos revelados pela reportagem, o Nordeste desponta, na década de noventa, com um mercado
promissor, um parque industrial moderno e
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competitivo, e uma-·agricultuiã sofisticada,
com modernas técnicas de irrigação.
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, se quisermos remontar às origens mais remotas do
que vem ocorrendo no Nordeste, chegaremos
a quase 40 anps atrás, em 1952,_ano da criação
do Banco do Nordeste do Brasil.
Pressionado por mais um período de estia~
gem no Nordeste, o Governo de Getúlio
Vargas, nomeou, em 1951, uma assessoria
especial, chefiada pelo grande nordestino,
Rómulo de Almeida, para apontar soluções
_para O problema das secas. A assessoria fugiu
das soluções paliativas, como a das frentes
de trabalho especiais para os "'retirantes".
Urgia_ adotar uma nova política de combate
às secas,, que não corrigisse apenas os s~us
efeitos, mas que dotasse a região de uma infra-estrutura económica bastante forte para
resisti~ ao impacto dos períodos de estiagem
prolongada.
Da c.onstatação dessa·necessidade, nasceu
a idéia de organizar uma instituição de desenvolvimento. regional com ~apacidade de mobilizar recursos de forma permanente e sistemática, destinados ao fomento das atividades
industriais e agrícolas na região.
E assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
foi criado o Banco do Nordeste do Brasil,

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

'

/
naquel~ ano de !952, -com as "CaraCterístiCis de uma agênci~ de des_envolvimento regional,
combinando sua atuação de banco de desenvolvime-nto e banco comercial com atividades
de pesquisa e estudos económicos, e treinamento de pessoal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os fatos re~
latadas pela reportagem da revista Veja re·sultarain de um processo de maturação, ao longo
dos últimos 40 anos, _do trabalho silencioso
e persístente de planejament"o, abrigados em
instituições como 0- Banco do Nordeste do
Brasil e a Sudene .
O Banco do Nordeste do Brasil, ao lado
da Sudene, foi, sem dúvida, o _grande propulsor do desenvolvimento extraordinário
que a regi,âo nordestina vem alcançando hoje
em-dia. Esses são fatos inegáveis.
Mas, quando o Banco do Nordeste doBrasil se preparar para ampliar a sua participação
no desenvolvimento do Nordeste com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste, pesa sobre
ele a ameaça de fechamento de agências e_
de demissão de pessoal.
Temos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, textos _de ~!ex que nos foram enviados
pelos funcionários das agências do Banco do
Nordeste das cidades de Barra do Corda e
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de Pedreiras, no Maranhão, em q-ue solicitam
a nossa interferência junto às autorídádes·
competentes, visando sustar aquelas medidas
de fechamento de agências e.de demissão_de
funcionários.
O Banco do Nordeste conta hoje com um
quadro de 6.662 funcionários distribuídos por
181 agêncías, espalhadas por todo o Nordeste
e o Brasil, o que dá uma média de 37 funcionários por agência. É uma média muito baixa

para um banco que une as atividades c_omer·
ciais rotineiras ãs atividade:> próprias de urna
agência de desenvolvimento, como planejamento de repasse de recursos, aprov~ção de
projetas, estudos económicos regionais e trei·
namento de pessoal próprio e de outros ór·
gãos regionais.
Diãnte desses fatos, Sr. Presidente, e Srs.
Senadores, queremos levantar a nossa voz
em defesa do Banco do Nordeste do Brasil.
Lançamos o nosso mais veemente àpelo às
autoridades competentes, sobretudo à Minis·
tra da Fazenda, Zélia Cardoso de Meilo, ao
Presidente do Banco Central, Ibrahim Éris
e ao Secretário Nacional de Administração,
João Santana. A essas autoridades estamos
dirigindo telex, solicitando providências para
que o Banco no Nordeste-não venha a sofrer
solução de continuidade no seu indispensável
trabalho de desenvolvimento regional.
Lançamos, também, o nosso apelo a esta
Casa, sobretudo à' bancada nordestina, para
que, unidos, saiamos a campO em defesa do
Banco do Nordeste. Precisamos fazer chegar
ãs autoridades encarregadas da reforma administrativa o nosso mais dedicado apoio à
preservação das agências e do quadro de pessoal do Banco do Nordeste do Brasil.
O Nordeste,_no momento em que está en·
centrando o seu caminho de desenvolvimento, não pode _sofrer esta_ perda. O Nordeste
precisa de um Banco do Nordeste forte e
atuante.
Era o tínhamos a·dizer, Sr. PreSidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães.
'
·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, decorridos cem
dias de Governo do Senhor Fernando Collor,
a Nação não sabe ainda quais os rumos a
serem percorridos nos próximos cinco anos.
As dúvidas tornam-se mais inquietantes, po-r·
que as medidas de impacto detonadas nas
primeiras semanas, e ainda em ampla discussão. não foram acompanhadas de esdare.cimentos sobre os planos mediatos, de médio
e longo prazos. ·
A par desse vazio, sente-se qu_e as autoridades, especialmente da área económica, não
fixam com segurança o terreno da realidade
nacional, e não estão seguras para debater
as diretrizes e prioridades do programa de
governo nem dispostas a tanto.
A indecisão tem marcado o comportamen·
to das autoridades, que ora anunciam uma
medida de grande repercussão na vida econó-
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d_a Medida Provisória n" 180 e, posteriormente, da MP 184.
Afora o aspecto jurídico, a Medida Provi, S6ria n~ 168 é discutível quanto ao seu mérito.
Optou o Governo por enxugar a liqüidez do
mercado, de forma autoritária e- coetcitívã,
confinando os estoques de moeda, em vez
d_~_ r_eduzir sua velocidade de circulação este, sim, o fator determinante da inflação,
e que depende, em alto grau, da confiança
do público na polítiCa e no padrão monetários
praticados. Em ~utros termos, se a população
não confiar na capacidade_ de o Governo gerenciar a ·polftica monetária, fatalmente gastar-se-ão os rendimentos mais rapidamente,
ensejand_o uma __elevação dos preços.
Poderíamos citar outros exemplos de equívocos no Plano Collor, mas, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, queremos chamar a atenção, especialmente para a inconsistência e
a falta de definição. O Professor Edmar Sacha, ex-presidente da Fundação IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstita
-em recente entrevista, constatou que o
Governo não estabeleceu o seu "plano de
vôo". "Do jeito que está, com esta barafun·
da, sem plano de vôo, o Governo só tem
uma arma", disse o professor e ecoriomista,.
ac;rescentando: "a recessão, para assustar os
empregados, os empregadores, a Justiça do
Trabalho, o Legislativo". Alertando que os
grandes desafios estão por vir, Bach a propôs
ao Governo que-redesenhe seus planos "com
reg~as claras e definidas de políticas monetária, fiscal, de preços e de salários".
Pelo comportamen~o que vai mantendo até
agora, observamos que falta ao GOverno Collor uma noção mais profunda do que seja
planificação. Nas regras democráticas, é praxe consultar, na elaboração dos ptanos económicos, as entidades representacivas, como· associações de ,consumidores, sindicatos rurais
e operários, fi:ideraçóes do comércio e da in·
dústria. Posterio_rmente, _encal!Jinhado pelo
Executivo ao Congresso,__ o plano é alvo de
novos debates, até ·que o resultado final se
aproxime ao máximo dos objetivos da coleti·
vidade.
Já reconhecemos que o programa inicial
do Governo, dadas as circunstâncias, não
Vemos, neste exemplo, que falta ao Go·
cornponaria uma consulta à sociedade. Recovemo readquirir a sua credibilidade, para,
nhecemos igualmente que o Plano de Desen~
volvirnento Econômico, de duração quadrieeferivamente---;-exercer b controle da polftica
nal,
está ainda dentro do prazo que a lei conmonetária. A mesma SfttiãÇãOfepetm-Se nos
cede ao Executivo para remessa ao Parla·
se tores de produção e investimentos, uma vez
menta.
que o empresariado não foi consultado pelo
O que não compreendemos, senhores Governo e não sabe como se comportará esse
e com__isto não podemos concordar - é a
Governo, am-anhã ou daqui a algumas horas.
posiçâo de auto-suficiência do Governo que,
Os exempfos da irldefinição governamental
são pn?Q.igos. Na liberação dos ativoS: finana cada dia, surpreende a população em esSa
ceiros para os aposentados, o prazo a eles
ou aquela medida que parece tirada da cartola, No planejamento das autoridades, há um
concedido, absolutamente exíguo, revelou
total imprevidênCia, Õ que levou as autori- ' hiato que compreende o período imediatamente após as primeiras medidas e a execUdades a reconsiderarem a decisão.
ção do PND, que somente acontecerá no próA mais polémica das n:tedidas próvisórias,
ximo ano. Igualmente, não compreendemos
a de n~ 168, teve seu texto alterado por duas
outras, as de n"' 172 e 174. Entretanto, apro·
por que o Governo Collor não expõe suas
metas para que a sociedade, delas tendo to·
vada na íntegra, tornoU-se Lei n? 8.024/90,
e as distorções óo seu texto eXigiram ainda
mado conhecimento, possa contribuir para
o aperfeiço11mento dos seus planos.
uma terceira tentativa de correção, na forma
mica e social dó País_, para revogá-la no curtíssimo -prazo de algu!ls dias- ou hÇlras após.
Essa incerteza·, juntamente com a· falta de
disposição parã dialogar sem imposições com
o Parlamento, os sindicatos, o empresariado,
as associações de consumidores, enfim, com
as forças vivas da sociedade, têm gerado ir]·
tranqüilidade, têm afetado o setor produtivo
e têm inviabilizado as potíticas de investimento já não do setor público, mas até da inicia·
Üv<! privada.
E certo que, ainda no ano_ passado, o Sr.
Fernando Collor apresentou suas _"Diretrizes
de Ação do Governct';onde apfesen(ava o
seu projeto nacional. Compreende-se, inclusive, que ao documento, que _apresenta algum
ernbasamento teórico-, faltem quantitativos,
gráficos, projeções e índices detalhados, em
função da exigüidade de tempo para sua ela·
boração, e ainda porque, ~tando fora do Governo, a e<flripe responsável ná-o tinha acesso
a todas as informações que se faziam necessárias.
_
É certo, taffibém, que o Sr. Fernando CoUor tem prazo legal, até agosto e setembro,
para remeter ao Congresso Nacional, respectivamente. a Lei Orçamentária e o Plano Nacional de Desenvolvimento.
Esses prazos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não o eximem da necessidade, contudo,
de abrir-se ao diálogo, de esclarecer suas intenções, de ouvir a sociedade brasileira e pedir sua contribuição na formulação ou reformulação do modelo de desenvolvimentó que_
pretende implantar.
Os danos advindos desse comportamento
são visíveis. A retenção dos ati vos financeiros
é um exemplo. Tal atitude, por seu impacto
e sua amplitude, bloqueando os cruzados a_té
mesmo da caderneta de poupança, surpreendeu até os maisarg\J.toS observadores. Alegou
o Governo que, se a medída fOsse anunciada,
ou se houvesse projetas quanto ao seu conte-údo, ela se tornaria inócuá. A população,
desde então, tem-se mostrado arredia aos instrumentos de poupança e investimento, tendendo à aquisição imediata de bens e serviços, no intuito de preservar o valor aquisitivo
de sua renda, e com isso pressionando perigosamente a demanda.
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O Governo Collor precisa entender que
qualquer plano económico nacional envolve

necessariamente a particip·ação D.ão só do seter público, mas também do setor pfivado,
das forças do mercado. Caso o Governo não
tenha programa definido e não saiba motivar
à iniciativa privada, seus planos económicos
estarão fadados ao desuso.
A iniciativa privada não se arrisca a qualquer empreendimento se sentir que o Poder
Público, de_uma hora para outra, pode mudar
as regras, do jogo. Assim, Brasflia não existiria hoje, oti pelo menos não seria a capital
da República, se as empresas e a própria po-

pulação ·que aqui empregaram se-us esforços
não acreditassem nas propostas e na determinação de Juscelino Kubitscheck. Afinal, empresa nenhuma quer empregar o seu capital
sem uma raz'oável possibilidade de lucro; e
trabalhador nenhum quer consumir suas
energias se não houver, em contrapartida,
uma garantia de sustento para si e para sua
família.
· O que estamos observando, entretanto, é
a mudança abrupta e unilateral das regras
de jogo. Tomemos como exemplo a questão
salarial. No documento que_ contém as diretrizes do seu Governo, divulgado durante a
campanha eleiforal, o então candidato afirmava: "o conteúdo social do crescimento económiCo que se deseja não será factível a nã_o
ser pela progressiva elevação da participação
Qo salário na renda nacional, sem o que o
fortalecimento do mercado interno não será
possível". Afirmava, ainda, que_o crescimento económico "não pode dispensar o auxl1io
de uma política salarial, com regras claras
e perenes, que garanta a manutenção do poder de compra dos assalariados, reconhecendo que as leis do mercado "são incapazes
de promover o incremento dos salários independentemente das variações da conjuntura
e da heterogeneidade da estrutura do mercado de trabalho".
Agora, já encastelado no poder, o que faz
o Sr. Fernando Collor? Manda cortar o reajuste real de _três por cento que vinha se aplicando ao salário mínimo, e manda os trabalhadores, por meio dos seus sindicatos, negociarem os aumentos salariais com os patrões.
Despreza suas promessas de campanha edispensa o então indispensável auxílio da política salarial - isso, no perfodo de recessão
da economia, com elevação da taxa de desemprego e queda nos investimentos, que tornam
mais frágil a situação do trabalhador brasi--~
leiro.
Também nos demais se tores da vida económica social prevalecem a desinformação e a
falt.a. de garantias. Na agricultura, nada sabemos dos projetas especiais ou dos projetas
de irrigação, assim como as obras de infra-estrutura continuam uma incógnita. Da mesma
fonna, nada sabemos ainda sobre as políticas
regionais de desenvolvimento, os planos para
o setor energético, que está a um passo do
c_olapso, ou sobre a recuperação da malha
rodoviária, cuja solução está sendo_estudada
pelo Ministro Ozires Sítva, a quem o Presidente Collor deu um prazo de 120 dias,

Na -salide, nã educação e em todas as demais ~reas, pelo que vimos até agora, o G_Qverno Collor não tem quaisquer planos ou
os está escondendo para apresentá-los à undécima hora, quando a sociedade não mais
puder dar a sua contribuição. Medldas bem
recentes, como a privatização de empresas
_de gi-ande vulto, e alguma~ delas de eficiênda
sobejamente comprovadas, dão a medida
deste descompasso: ou o Governo não evoluiu dos seus planos preliminares, ou não
quer que de1es a sociedade tome conhecimento. Num-e noutro caso. o Governo erra
e prejudica a Nação. :t. tempo. Sr. Presidente
e Srs. Senadores, de acabar com o festival
d-e medidas provisórias e de arquitetar planos
governamentais maíS consistentes. Antes__que
seja tarde para reparar as conseqüências de
decisões autoritárias, de propostas descabidas, de atas impensados.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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.
Presid_~nte, Srs~ Senadores, em artigo pUblicado, simultaneamente. nos jornais O Globo,
O EstadO de S. Paulo e- Correio Braziliense,
edição de 17 de junho último, o Senador Roberto Campos comenta o chamado "enxugamento da máquina administrativa Federal",
criticando a atuação de alguns órgãos integrantes do elenco de entidades da estrutura
in.direta da União.
Entre tais órgãos, foi ln justamente inclu-ído
o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, o qual, durante 81 anos, empreendeu trabalho comprovadamente eficiente,
sob a direção de técnicos qualificados, com
larga folha de serviços prestados â região do
Polígono.
Ainda como Inspetoria, nos idos de 1909,
aquela instituição começou a atuar na área
do Polígono, fazendo-o com recursos insigníficantes, criteriosamente aplicados porém pe·
los seus dirigentes ao-longo do tempo.
Em nenhuma fase de sua existência foi ar·
güido o desvio de dotações no âmbito do
DNOCS, examinadas estas periodicamente
pelo Tribunal de Contas e os respectivos setores de auditoria interna.
Os seu~ equipamentos, adquiridos em weio
a processb de concorrência e licitação, possibilitaram a construção de quase 3 centenas
de reservatórios, entre os quais me permito
citar, no território cearense, 'dentre outros,
o Orós, o Banabuití, o -PenteCOste, o General
Sampaio e o Caxitoré, armazenando apreciável potencial d'dagua e abrindo alternatiVas para a irrigã.ção, com a qual se busca
tornar prósperas as faixas territoriais adja·" -= __
_
_
centes.
Diante do --Prestígio do Senador Roberto
Campos e da repercussão alcançada pelo artigo "Acredite se quiser. .. ", a Associação dos
Servidores do DNOCS e a SOTEC encaminharam <!-OS referidos veículos de comunica-
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ção uma enérgiCa, mas respeitosa contestação, vazada nos ~eguintes termo_s:
"Jleportando-nos a resp'eito de artigo
do ~enador Roberto Campos (PDS MT) publicado nesse conceituado jornal, edição de 17-6-90 sob o título ''Acredite se quiser. .. ", causam-nos estranheza e perplexidade alusões feitas pelo Se·
nado r e ex-ministro do Planejamento ao
Departamento Nacional de Obras Con·
tra as Secas (DNOCS). Aqui reprodu·
zimos o item relativo a este Departa·
menta de forma liberal:
"DNOCS tem um navio quebra-gelo
para eventual era glacial; há oito pilotos
sem avião, um técnico em Instrução Militar, um em Filosofia, um em Educação
Física e um em Economia Doméstica.
São ~-300 servidores e LSOO viaturas,
ou séja, 2,8 servidores por viatura. Há
253 açudes, mas muitos estão desaten·
didos, e só há três funcionários por açu·
de."
Aludindo â Lei de Imprensa, solicitamos de v. s~ a dignidade de publicar
os seguintes dados que se encontram,
inclusive, disponíveis no DNOCS, aos
interessados:
1 - Em 1953, no ·governo do Presi·
dente Getúlio Vargas, cujo Diretor-Ge·
ral do DNOCS_ era o Dr. ElísiO Dahte
Coutinho, o Governo brasileiro adquiriu
ao governo da Checoslováquia e repas·
sou ao DNOCS máquinas e tratares para
construção de barragens, por administração direta, no Nordeste brasil~iro.
Por engano, no embarque vieram duas
simples máquinas de retirar gelo das_
ruas, naturalmente confudidas com tra·
tores, as quais foram transportadas para
as barragens de Barreiras do Piauí e Co·
corobó na Bahia. Constatando-se o engano ou má-fé da firma forneCedora, aS
máquinas foram alienadas em 1962.
esta a "estória" do navio quebra-gelo
do velho mas respeitável Departamento
Nacional de Obras Contra as Seca_s.
2- O DNOCS possui 5 aviõeS liimotores, sendo 1 '-'Xingu", 1 "Bandeiran·
tes" e 1''Cesshas", atendendo ã Admi·
nistração Central no Ceará e âs Direto·
rias Regionais no Piauí, Pernambuco eBahia. Ressaltamos que o Departamen·
to atua em 8 Estados do Nordeste e no
Norte de Minas Gerais, cobrindo uma
extensão de 986.000 km 2 • Os _5_ _aviões
estão em processo de alienação, aten·
dendo medida de "enxugamento" da
máquina administrativa adotada pelo
Governo Collor de Melo.
3 - O DNOCS não possui em seus
quadros as categorias de técnico em ins·
trução militar, Filosofia, Educação Físi·
ca e Economia Doméstica. Se exístem
servidores do órgão formados nessas ca·
tegorias, é um direito que lhes assiste
dentro do processo educacional brasilei-ro. POrtanto, carece de veracidade a in·

t
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formaçáo de _que_ funcionários" exercem
essas ativid~des no Departamento.
4 - Atualment_e o_·DNOCS_possui
3.874 ·servidores em seu quadro funcio-

nal, Já .eXcluídos os 1.094 co!Ocaclos em
disp-onibilidade.
5.......,.. O DNOCS posSui 228 viaturas de

serviço _e fiscalização; 651-veículos de

carga leve e pesada, 406 tratares de operação e manutenção dQs per[metros e engenhariB. rural e_· 20.$ motoS de fiscaliza-

ção fio campo. DeSse total, estão ·em processo de alienação 148 unidades. _
6- O DNOCS, ao.lo~gode 80 anos,
cOnstruiU 293 reservatórios públicos e

maís "de 600 em cooperação. Os reservatórios ·permitem ao órgão operar 52.656
hectares em 2.7 páfmetros p·úbticos; produzir 14.000 toneladas anuais de peixes,
correspondendo a 10% da produção piscíco)a _em águas int~iiàres _d9 Br~sil; perenizar 1.100 km de rios permitindo a
irrigação· de 200.000 ha a nível privado,
e produzir 19 milhões de alevinos em
suas 6 estações de psicultura. Tem, assentadas na borda dos lagos, 17.$64 famüias que vivem da exploração da área
de vazantes e criatórió-· de animais de
grande e peq_ueno p·ortes explorando
área de 68.474 ha. O DNocs- beneficia
diretamente 155 niil pessoas no s_e~i-á
rido nordestinO. As águas dos reservatórios, através dos sistemas estadúais de
abastecimento, beneficiam 1.200.000
pesso·as :em112localidades. "Não se toma uma gota ct<agua ~o São__ Fr?ncisco
ao Piauí, cujà ~eServa hfdrica n~_o tenha
sidqfeita pelo DNOCS, quer sob a forma
de Jl!oço profundo, aguada ou.barragemf'.

71-- Por que tanta desinformação so-

bre o DNOCS, que tem uma invejável
folha de serviços prestada ao Nordeste
e, e!Wecialmente, ao _semi-árfdo?"
Cordialmente, James Patriolino Albuquerque, Presidente da Associa)âo dos
Servidores do DNOC&-ASSECAS~
Tarciso de Medeiros Dias, Piesidente da
Associação-dos Técnicos de Nlvel Supe.. ~ ....
rior do DNOCS-SOTEC.'
Senhor Pre~>idente, acredito que o ilustre
Senador Roberto Campos, CO.Ql_ base nos dados aqui referenciados _e o testemunho que
a Bancada nordestina a ele fornecerá, no que
tange à inquestionáver_irriportâD:cia do
DNOCS. no contexto regional, haverá de reformular os conceitoS _que emitiu., reconhecendo a fecu:O.da atividade daquela autarquia
em oito décadas de ininterrupta -de(esa de
uma das mais Caientes regiões do País. _
O DNOCS -é patririi6riío ·da Nordestes e
a defesa de sua trajetória se torna-iinpe.rativa
pelos que seffipre o identificaram como instituição séria-, Voltada para o combate às secas.
{Muito bem!)
O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel"
son Wedekin.

0 SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiw
dente, Srs. Senadores, mais um Plano de Es"
tabilização Económica, o Plano Collor, e
mais uma vez nenhuma palavra a respeito
dos pequenos produtores rurais.
E se o Plano Brasil Novo afetou em aJguma
coisa os pequenos agricultores, foi para confiscar suas modestas poupanças, resultado de
muito traba~ho e sacrifício-, dinheiro para os
imprevisíveis tão fr.eqüefl!es da vida rural.
Esta a verdade: as pequenas unidades familiares de produção rural continuam esquecidas, no d.~samparo, apesar de: produzirem
a maioria dos alimentos que vão à mesa dos
brasileiros.
Há um processo de empobrecimento continuado .do pequeno agricultor, vítima de um
interminável Processo de transferência de
r'enda.
É isso; o pequeno prOdutor rural perde
sistematicamente renda, transfere continuadamente parte do seu suor e do produto do
seu trabalho em favor das grandes agroi_Il:
dústrias (frigoi"íficaS, fumageiras) das indústrias em geral (máquinas, veículos, equipamentos) e dos bancos.
É a Folha de S. Paulo, de 16 de junho,
que denuncia Vã-: -"Os produtos agrícolas tê~n
menor preço em 14 anos, em termos reais".
São citados, entre outros produtos, a soja,
milho, algodão, frango de corte, feijão e arroz.
Em dezembro de 1983, uma saca de 60
quilos de milho comprava 1,19 tonelada de
calcário. Em abril último, a mesma saca era
capaz de comprar apenas 0,28 tonelada do
mesmo fertilizante.
Atua1mente sã:o- necessários 107 bois gordos para compra de um tratar Massey Ferguson cortmm. Há 10 anos bastavam 24 animais para realizar a mesma compra.
Neste exato momento, os produtores catarinenses de suínos pagam para produzír; os
custos da criação são'inaiotes do que os preços de venda, segundo a Associação Catarinense de CriadOres de-SuÍnos.
Há inúmeras outras estatísticas que indicam com segurança esse processo de empobrecimento, esvaziamento e conseqüente
êxodo rural.
A renda agr(cola ~e distriblli da seguinte
forma, segundo dados da Fecotrigo/RS: 28%
vai para as indústrias de insumos modernos,
63% para as a:giôíndtbtrias e apenas 9% para
os milhões de produtores rurais.
Veja-se alguns_dados da realidade de Santa
Catarina. O Produto Interno Bruto cresceu,
no Brasil, de 1947 a 1988, 11,8 vezes; em_
Santa Catarina cres.ceu 14,8 vezes. O nosso
Estado deu um salto nos setores das indústrias e dos serviços. Todavia, no mesmo período, a agricultura no _Brasil_cre_sceu 5,1 vezes; e em Santa Catariria somente 4,3 vezes.
Sessenta por cento das terras cultiváveis
estão nas mãos de apenas 10% do~_ proprietários. Ao contrário do que se propala, há
também em Santa Catarina um grave processo de concentração da terra.

a
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Eili-1989, Os preços dos produtos agrícolas
subiram 1.516%, e a inflação foi de 1.764%.
Noventa. por cento dos proprietários rurais
têm menos de 50 hectares cada um, mas produzem 80% dos alimentos_que_compõem a
dieta básica dos brasileiros.
Nas eidades, das pessoas até 15 anos, 83%
estão alfabetizado~ e_ na á_rea rural apen~s
53%. E assim por diante.
·
Enfim, o que acontece é que os recursos;
a assistência técnica, a pesquisa agropecuária, os créditos bancários. as ações de governo
esquecem o agricultor, e contemplam somente o grande produtor, a agroindústria.
Apesar de que todos os governos jura,m
que darão prioridade à agricultura, faltam
recursos para os investimentoS e o custeio
das lavouras, faltam estradas para escoar a
produção, faltam armazéits, faltam mecanismos de proteção dos preços agrícolas, e tudo
contribui para o empobrecime-nto do agricultor.
Tudo leva ã previsão de que a produção
brasileira de 72 milhões de toneladas de grãos
do ano passado se transformem em apenas
62 milhões este ano.
Em Santa Catarina, a Frerite Popular que
irá disputar o governo do Estado este ano,
aprofunda os seus estudos sobre a situação
da agricultura catarirlensc;:, e particularmente
sobre a situação dos pequenos agricultores.
A Frente tem um compromissó _com essas
pequenas unidades familiares de produção
agrícola, com os pequenos e médios agricultores. E já tem um elenco de 10 pontos, que
se constituem nas diretrizes gerais para o setor, e que são as seguintes:
J -garantia de serviços ·governamentais
gratuitos aos pequenos produtores e suas o r·
ganizaç6es;
·
I I - garantia d_e formação profissional
adequada para os pequenos produtores;
III - prioridade de todos os investimentos
da política agrícola às formas caoperativas,
associativas e coletivas de produção e comer~
cialização dos pequenos produtores;
IV- desenvolvimento de tecnologias que
fortaleçam econômica e socialmente as pequenas explorações agrícolas, respeitando os
ecossistemas regionais agrfcolas;
V- desenvolvimento de alternativas de
produção para um maior número de peque·
nas explorações agrícolas, respeitada a vocação natiiial do território;
VI- garantia de implantação (e ampliação} do programa de microbacias hidrográficas;
VII - apoio ativo âs diversas formas de
organização dos pequenos agricultore-s, das
mulheres agricultoras e dos jovens rurais;
VIII- revisão dos subsídios, incentivos e
isenções às grandes empresas, e criação de
fundos de capitalização das pequenas empresas agrpindustríais;
IX- apoio ativo âs ações de reforma agrária em Santa Catarina-; -X- garantia de participação dos beileficiários no planejamento e no· controle da execução das ações de governo para o setor ag'rícola. (Mui\p bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos DeCarli.

do Senador Maurício Corrêa, que acrescenta
§5o ao art. 6" da Lei n" 8.025. de 12 de__abril
dC 1990. (Dependendo de parecer.)

O SR. CARLOS DE'CARLI (PT!3- AM.

-2-

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi- ·
dente, Srs. Senadores, entre as muitas con-

0FÍCIO N'' S/32, DE 1989

quistas econômico-socials--C6nsagradas pela
Constituição da República de 1988, teve
grande relevância, para· o povo de meu Estado, o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias~ - - -Tal artigo, mantendo a Zona Franca de
Manaus, com suas características de área de
livre corné!Cio, de exportação e importação,
e de incentivos fiscais, pelo prazo de vint~_
e cinco anos, possibilitou a constinuidade de
uma experiência de excelentes res_ultados,
que propiCiou _crescimento ec_onómico expressivo para ã região-, -com a atração de empresas, o incremento da atividade industrial
e do comércio, a criação de empregos e até
m.esmo o fortalecimento de sua vocação turística.
Qual não foi minha surpresa, entretanto,
ao tomar conhecimento de decisão recente
rlo CONFAZ- Conselho de Política Fazendária, que, no último dia 30 de maio, determinou a tributação -dos produtos semi-elaborados enviados à Zona Franca para industrialização.
Trata-se de decisão completamente equivocada, a qual, além de injustificável do ponto de vista económico-social, viola frontalmente um dispositivo constitucional de clare.' za indiscutível.
Assim sendo, valho-me desta oportunidade para protestar veementemente contra a
m.edida adotada pelo Confaz c exigir, nem
nome do povo amazonense, sua imediata re·
vogação.
O Poder Judiciário, acionado pelo Governo de meu Estado através de ação direta de
inconstitucionalidade, certamente irá colocar
as coisas em seu devido lugar, determinando
o cumprimento lntegial da norma constitucional, mas melhor seria se o Governo reconhecesse o erro que comereu e revisse essa
decisão intempestiva, que não dignifica quem
a adotou.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, âs 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Junho de 1990

trativa, código SF-DAS-101.5, do Quadro
Permanente do Senado Federal, em virtude
da sua aposentadoria voluntária.
Senado Federal, 21 de junho de 1990.Senador Nelson Carneiro, Presidente.

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, _c, do Regimento Interno.)

ATO DO PRESIDENTE
N• 113, DE I990

Oüctõ- n" S/32, de 1989 (n" 1.260!89, na
origem), relativo à proposta para que seja
alterada:a Resolução n'' 12, de 5 de agosto
de 1989, do .Senado Federal. (Dependendo
de parecer.)

O Presidente do Senado Federal, no uso
da'i suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com a delegação de
com-petência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve
nomear Antonio Carlos Nantes de Oliveira,
Assessor Legislativo, código SF~AS-102.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal
- Parte E!>pecial, para exercer o cargo, em
comissão, de Diretor da Secretaria Administrativa, código SF-DAS-"101.5, dõ Quadro
Permanente do Senado Federal.
Senado Federal. 21 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

-3Dis_c_ussão. em turno único, da redação fi·
na! (oferecida pela Comissão Diretora em seu
Parecei- n" 187, de 1990), do Projeto de Lei
do Senado n" 249, de 1989, de autoria do
Senador Luiz Viana Filho, que altera, atualizã- €Consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50
minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N~

111, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão_ Díretora n'' 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 007.029/90-0; resolve aposentar, voluntariamente, Luiz do Nascimento Montei~
ro, ocupante do cargo isolado de provimen!o
efetivo" de Diretor, código SF-DAS-101.4, do
Quadro Permanente do Senado Federal, Parte Suplementar, no exercício do cargo em
comissãQ de Diretor da Secretaria Administrativa, código SF-DAS-101.5, nos termos do
artigo 40, inciso 111; alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos515, inciso II; 516, inciso
I; 517, inciso VI e 488, § 4.,; do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem como o artigo 11 da Resolução n'' 87, de 1989,
com proventos integrais do cargo isolado de
prov-ImentO efetivo, observado o disposto em
seu artigo 37, incisO XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, -Presidente.

PORTARIA N" 4, DE 1990

O Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso V do artigo 564, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e tendo
em vista o que consta nos Processos n" 1
009445/89-7 e 004465/90-3, resolve revogar
a Portaria n" 3, de 1990, publicada no DCNSeção II, de 9de março de 1990, e no Boletim
do Pessoal n'' 528, da 1~ quinzena de março
de 1990, tornando sem efeito a pena de repreensão impOSta ao servidor Cícero Barboza
da Silva, Técnico Legislativo,- Classe "Especial", Padrão II, do Quadro de Pessoal CLT.
Senado Federal, 16 de junho de 1990. Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Direto"r.
PORTARIA N• 5, DE I990
O Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso V do artigo 564 do_ Regulamento
Administrativo -ao SenadO Federal e tendo
em vista o que consta nos Processos n~ 1
005361189-3 e 007255189-5, resolve, repreender o servidor Pedro Cardoso Santana, Técnico Legislativo, Classe E!>pecial, Padrão II,
m.atrfcula n" 2.504,- dO Quadro -Permanente
de Pessoal do .Senado Federal, por falta de
cumprimento dos deveres.
Senado Federal, 19 de junho de 1990. Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Diretor.

ATA

DE COMISSÃO
'

ATO DO PRESIDENTE
N• 112, DE I990

O v·rcSideltte do Senado Federal, no uSo
PROJETO DE LEI DO -SEf.lADO
das_ suas atribuições regimentais e regulamenN" 66, DE 1990
tares e_ de conformidade com a delegação de
(Em regime de urgência, nos termos do art.
competência i)_ue lhe foi -õutorgada pelo Ato
336,
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve
exonef·ár Luiz do Nascimento Monteiro, Dic, do Regimento Interno.)
reter, cúdigo SF-DAS-101.4, do Quadro PerDiscussão, em turno único, _do Projeto de __ manente- Parte Suplementar do cargo em
,nmi5.são, de Diretor da Secretaria AdminisLei do Se !'lado n·.> 66~ de 1990. de autoi"ía

COMISSÃO DIRETORA

JO• REUNIÃO (Ordinária). REALIZADA
EM 13 DE JUNHO DE 1990
Às doze horas e quinze minutos do dia
treze de junho de hum mil novecentos e noventa, reúne-se a Comissão Diretora do S_enado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre Costa, Segundo-Vice.-Presidente, Mendes Canale, Primeiro Secretá-
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rio, Divaldo Suruagy, Segundo-Secretário, e
Pompeu de Sousa, Terceira Secretário.
Deixam de -comparecer, por motivos justi·
ficados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presidente, e Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente declara iniciada a reunião e apresenta aos presentes os Seguintes
assuntos:

Mineral III ou Área Indígena Pari-Cacho.eira III".
A matéria é examinada pelos presentes que a aprovam e a encaminham à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
g) Projeto de Resolução n" 2190-CN,
que "dá nova redação ao art. 5" da Resolução n·• I, de 1989. do Congresso Nado-

a) Requerimento n" 115/1,10, apresen·

A inatéria é distribuída ao Senhor

tado pelo Senhor S_enador Jamil Had·
dad, solicitando ao Poder Executivo Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento informações sobre o total de
cruzados novos não convertidos na forma dos artigos 5", 6", c 7" da Medida
Provisória n" 168, transferidos para o
Banco Central do Brasil.
A matéria é examinada pelos presente~ que a aprovam e a encaminham à
Se:cretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
b) Requerimento n" 126190, de autoria do Senhor senador Jutahy Magalhães. solicitando ao Poder ExecutivoMinistério da Economia, Fazenda e Planejamento informações sobr~ cadernetas de poupança.
A matéria é examinada pelos presen,
tes que a aprovam e a encaminham à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
c) Requerimento n" 137/90, apresen·
tado pelo Senhor Senador Mauro Borges, solicitando ao Tribunal de Contas
da União informações relacionadas com
importação de alimentos por entidades
governamentais.
A matéria é examinada pelos presentes que a aprovam e a encaminham à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
d) Requerimento n" 141/90, de autoria do Senhor Senador Mata Machado,
solicitando ao Poder Executivo- Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e Ministério do Trabalho e Previdência Social- informações sobre causas da reedição da Medida Provisória n'
185.
A matéria é examinada pelos presentes que a aprovam e a encaminham à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
e) Requerimento n" 145/90, de autoria
do Senhor Senador Maurício Corrêa, solicitando ao Poder Executivo - Ministério do Exército - informações sobre
operação militar, em 9-5-90, na região
destinada aos índios Tukanos.
A matéria é examinada pelos presentes que a aprovam e a encaminham à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
f) Requerimento n" 146/90, apresentado pelo Senhor Senador Maur{cio Corrêa, soliçjtando ao Poder Executivo Ministério da Justiça - informações relativas à "invasão da Colônia Indígena

~··

.

p) Proposta de Projeto de Resolução

que "dispõe sobre o registro de freqüência dos servidores do Senado Federal e
dá outras providências", já distribuído
em reunião anterior para exame dos
membros da Comissão Diretora.
Os presenteS ex8.minam a ffiatélia, a
aprovam e assina o respectivo Projeto
de Resolução, que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para apresenta·
ção ao Plenário.

.

Quarto Secretário para que seja relatada·
h) PfOcesso -n~ 006532/90-0, que trata
das paSsagéns aéreas dos Senhores Senadores.em face da situação orçamentária.
A Comissão Diretora toma conhecimento da matéria e enCaminha o processo à Subsecretaria de Administração
Financeira para que se aguarde a liberação do crédito orçamentário;
i) Processo n" 000472190-5, que contém a Prestação de Contas do Cegraf
e do Funcegraf relativa ao quarto trimestre,de 1989.
E de5.lgnado o Senhor Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
para relatar a matéria;
j) Processo n" 003839/90-7, de interesse de Yoshio Ide.
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a matéria;
k) Expediente do Senhor Senador
Saldanha Derzi solicitando ressarcimento de_ despesas médicas realizadas com
tratamento de sua esposa.
A matéria é colocada em diligência.
----Jl. fim de que a Diretoria-Geral anexe
o processo original e encaminhe â Subsecretaria de Assistência Médica e Social
para instrução;
I) Expediente assinado pelo Senhor
Senador Aluizío Bezerra e outros Senadores a respeito do servidor José Juvêncio de Albuquerque Filho.
É designado o Senhor Terceiro Secretário pata relatar a matéria;
m) Processo n~ 015620/89-1, que contém a Prestação de Contas e Relatório
de atividades da Fundação Milton Campos relativos ã subvenção recebida no
exercício de 1988.
A matéria é encaminhada ao Senhor
Senador Nabor Júnior para que seja relatada;
_ n) Ofício n" 28/90, do Instituto Geográfico- e Histórico da Bahia, solicitando
seja ªu_torizada a publicação de sua Revista pelo Cegraf.
A matéria é encaminhada ao Cegraf
para apresentação de orçamento à Comissão Diretora;
o) Pedido de reconsideração da decisão adotada pela Comissão Diretora no
Processo n" 008854/89-0, em sua reunião
de 23-5-90., apresentado pelo servidor
Antonio Cândido Lima Furlan.
Ú: designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar a matéria;

Sexta-feira .:4~ 3299_

A seguir, o Serihor Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo-Vice-Presidcnte,
que submete à Comissão Díretora os seguintes assuntos~
a) Parecer oral favOrável à Piestaç-J.o
de Contas do Senado Federal relativa
ao exercício de 1989, no qual conclui pela
apresentação de proposta de Ato da Comissão Díretora.
Os presentes, após exame, aprovam
o parecer e_ assinam o respectivo ato,
que vai à publicação;
b) Parecer oral favorável â Prestação
de Contas do Funsen, no qual conclui
pela apresentação de proposta de Ato
da Comissão Diretora.
Os presentes, após exame, aprovam
o parecer e assinam o respectivo Ato,
que vai à publicação.

O Senhor Presidente, em continuação dos
trabalhos da reunião, concede a palavra ao
Senhor Primeiro Secretário, que apresenta
parecer favorável aos Processos no~
015181/89-8, 017740/89-4, 001948/90-3 e
007421190-7, de interesse do servidor Delvany de Souza Lima Júnior.
A Comissão Diretora, após exame da matéria, aprova o parecer e concede ao servidor
a requerida Licença para Trato de Interesses
Particulares, na forma prevista no Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Na seqüência, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Segundo Secretário,
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a) Parecer favorável à aprovação da
Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, referente ao primeiro trimestre de 1989 (Pro·
cesso n• 008953/89-9).
Os presentes, após exame da matéria,
aprovártY (fparecer;
b) Parecer favorável à aprovação da
Prestação de Contas da Funsen relativa
ao quarto trimestre de 1989 (Processo
n" 001584/90-1).
Os presentes, após exame da matéria,
aprovam o parecer.
O Senhor Presidente, prosseguindo, concede a palavra ao Diretor-Geral, que submete à Comissão Diretor.a os· seguintes assuntos:

a) Parecer do Senhor Senador Nabor
Júnior, Suj:llerite da Comissão Diretora,
sobre a Prestação de Contas do Cegraf
e do Funcegraf relativa ao primeiro tri-
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· ·' Os--prese-ntes, ·após'e-,duné da ·mat~Hà;·'
aprovam o ·par-ecer;

-

b) Pareçer do Senhor Senador Nabor
JúniOr, Suplente da Coiriissão Diretora,
sobre a Prestaç~o ç,te Contas do Cegraf
e do_ Funcegraf rf:làtiva ao segundo trimestre'de 1989 (Processo n~
001696/89-0).
.
Os pfésen~es_,-àpós ex-atne da matéria,
aprovam o parecer;
c) Parecer do_ Senhor Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
sobre a prestação de contas do Cegraf
e do FunCegraf relativa ao' terceiro trimestre de 1989 (Processo nu
002808189-7). ... .
Os presentes, ap-ós ex"ã.me da matéria,
aprovam o parecer;
d) Parecer do Senha~ Senador Nabor
Júnior, Suplente da -Comissão Diretora,
sobre a Prestação de Contas d_o Prodasen
e do Fundasen relativa ao primeiro tri-

"'

.

.

mestre c!~ J98_2_(Proce~so n"

'ç~es, dá :Pr~SütÇão_ de Contas d_o· ienado

·orpte~éniés, aP6s'·e·xa·me'da ~'até~i::(·
aprovam o parecer;
e:) Parecer. do Senhor Senador Nabor
Júnior, SUPlente da Comissão Diretora,
sobre a Prestação de Contas do Í'rodasen
e do Fundase!l relativa ao segundo trimestre de 1989 (Processo n~

· 1989 (Pro'cesso·n· 011526/89-0).

ooflAAlilsst-."r · - - · · · .

.

000376/&9-2).
Os,presentes,_após exame da matéria,
aprovam o parecer;
-- f) PÇJ.recer do Senhor Senador N abor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
sobre a Pr_e~tação de Contas do Prodasen
e do Fundasen relativa ao terceiro trimestre de 1989 (Processo no

000570189-3).
Os presenteS, após exame da matéria,
aprovam o parecer;
g) Parecer do Senhor Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
favorável à aprovação, com recomenda-

~i;:de;r<;~.( 9~Lativ~ ao.s~gllcfido..t.ci,mestre de

Os presente·s; áp6s ·exa.Ine da-matéria,
aprovam o pare-ce-r;_
·
- h) Parecer do ·senhor-Sen-ador Nabor
Júnior, Suplente da ComiSsão Diretora,
fav_oiãvel à aprovação, com reeóme·nda·
ções_, da Prestação de Contas do Funsen
-ielativa :ao· segundp trime,stre. _de 1989

(Processo n• 011013189-3).

' '

Os presentes, após exame da matéria,
aprovam o parecer.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 'declarã encerrada a reunião, âs treze
horas e quarenta e cinco minutos, pelo que
eu, J9sé Passos Porto, Diretor-Gefal e Secretário da Comissão Diretor~t'. la-vrei a-presente
Ata que., depois de assinaáa-pe!O Senhor Presidente, vai à publicação.
·
Sala qã. Comiss-ão Díretota~ 13. de junho
de 19_90._- Senador Nelson Carn~ro. Presidente.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congressú- Nacional aprovou. nos termos do arL 49,.inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO, N" 13, DE 1990
Aprova o texto da Cpnvenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre'o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrada em Budapeste, em 20
de junho de 1986, assim como o Protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra.
ArL 1'' É aprovado o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrada em Budapeste, em 20 _de junho de 1986,
assim como o Protocolo, acordado no mesmo local e data. que a integra.
ArL 2" São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar
cm revisão da presente Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes comple·
mcntares.
Art. 3'' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de junho de 1990. ~Senador Nelson Carneiro, Presidente.
CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA
POPULAR DA HUNGRIA DESTINADA
A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
E PREVENIR A EVASÃO FISCAL
EM MATÉRIA DE IMPOSTOS
SOBRE A RENDA

O Governo da República Federativa do
Brasil

ARTIGO!
Pessoas Visadas
A presente Convenção aplica-se âs pe;;;soa~
residentes Ue um ou de ambo::. os Estado~
Contr<1tantes.
ARTIGO ll
Impostos Visados

L 0::. impostos aos <~.uais se aplica a pre·sente Convenção são:

e
a) no cuso do Brasil:
O Governo da República Popular da Hun-o imposto federal sobre a renda, com
gria,
ex;clusão do imposto suplementar de renda
Desejando concluir uma Convenção Desti- e do impOsto sobre atividades de menor imnada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
portância (doravante referido como "imposa Evasão Fiscal em Matéria de Jmpo::.tos soto brasil~iro .. );
bre a Renda;
b) no caso da República Popular da HunE ainda desenvolver e facilitar as suas r~la
gria:
ções econômicas;
Acordaram o seguinte:
·- i) os impostos sobre a renda;

ii) os impostos sobre o lucro;
~ii) o imposto especial de sociedades;
IV) a contribuição pura o desenvolvimento
comunal da população cobrada com base nos
impo~tus sobre a renda;
v) a contribuiç"ão da cidade e da comu- -nidade;

vi) o imposto sobre distribui<_.:·ão,.de dividendos e lucros de sociedades comerciais.
(Doravante ref~rido:-. como "imposto húngaro".-) 2. A convenção aplica-se também a
quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos
após a data da sua assinatura. seja em adiç-do
aos impostos acíma mencioriados, seja em
sua substituição. As autoridades competentes
dos Estados notificar-se-ão mutuamente de
quaisquer modificações significativas que tenham ocorrido em suas respectivas leóslações tribut<irias.
~

3302

Sábado 23

biÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1990

EXPEDIENTE
Ct:NTIIO GIIÁFICO PASSOS PORTO
D~retor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA

HNADO FEOEIIAI.
DIAIIIO -

CONGIIESSO NACIONAL

Impresso sob • respons•bhd•de d• Mew do Senll;do feder•t

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

Semcslral .. , ......... ···························-······~·········· Gr$ 1.069,00

LUIZ CARLOS DE BASTOS

D•retor Industrial
FLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Q.,etor Adjunto

ARTIGO lll
Definições Gerais
I. Na pres..::nte Convenção, a não ser que
''contexto imponha interpretação diferente:
a) o termo "Brasil" designa o território
da República Federativa do Brasil, isto é,
a terra finne continental e insulare respectivo

espaço aéreo. bem como o mar territorial
e o kito c subsolo desse mar, inclusive o
e:>paço aéreo acima do mar territorial, dentro
do qual. em conformidade com o Direito Internacional e com as leis bra~ilt:iras, o Brasil
po:.sa exercer seus direitos;
b) o termo ''República Popul::u da Hungria", quando empregado nuln sentido geográfico. designa o território da República Popular da Hungria;
c) o termo "nacionais" designa:
r - todas as pessoas físicas que pos1.uam
a nacionalidade de um Estado Contratante;
I I - todas as pessoas jurfdicas, sociedade:;
de pessoas e associações constituídas de ac_ordo com a legi~lação cm vigor num Estado
Cantratant~;

d) as expressões ··um Estado Contratante"
e "o outro Estado Contratante" deSignaVJ.
o Brasil ou a República Popular da Hungria,
consoante o contexto;
e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa fístca, uma sociedade ou qualquer outro
grupo de pessoas;
f) o termo "sociedade" designa qualquer
pessoa jurídica ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica;

g) as expressôes "empresa de um Estado
Contrantante" e ·~empresa--do outro Estado
Contratante" designam, respectivamente,
uma empresa explorada por um residente de
um Estado Contratante e uma empresa explorada por um residente do outro Estado
Contratante;
h) a expressão "tráfego internacional" de-.
signa qu~Iquer transporte efetuado por um
navio ou aeronave explorado por uma empresa cuja sede de direção cfedva esteja situada
em um Estado Contratante, exceto quando
o navio ou a aeronave seja explorado apenas
entre lugares situados no o-utro Estado Contratante;

T1ragem. 2.200-exemplares..

i) a -expressão ··autoridade competente"
designa:

1- no caso do Brasil: o Ministro da Fazen·
da, o Secretário da Re-ceita Federal ou seus
··representantês· autorizados;
II- no casO da República POpular da
Hungria: o Ministro da Fazenda ou seu representante autorizado.
2. Para a aplicação da presente convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão que mio se encontre de outro modo
definida tem o sentido que lhe é atribuído
pela legislaçãt> Qesse Estado Contratante relativa aos impostos que são objeto da presente Cohven'çtid. a nãó ser que o contexto
imponha um~ interpretação diferente.

d) se for nacional de ambos os E~tados
Contratantes ou .se não for nacional de nenhum deles. as autoridades competentes dos
Estados Contratantes resolverão a questão
de comum acordo.
3. Quando. em virtude das disposições
do parágrafo 1. uma pessoa que não seja uma
pessoa física for residente de ambo:. os Estados Contratantes. será considerada residente
do Estado Contratante em que estiver sitúada
a sua sede de direção efetiva.
ARTIGO V
·Estabelecimento Permanente

1. Para os fins da presente convenção,
a express-ão -"estabelecimento permanente"
designa uma instalação fiXa de negócios em
ARTIGO IV
que a empresa exerce toda ou parte da sua
DomicOio Fiscal
atividade.
·
2. A expressão "estabelecimento permar. Para os rrns- da presente convenção.
nente" abrange especialmente:
a expressão "residente de um Estado Contraa) uma sede de direção;
tante" designa qualquer pessoa que, em virb) uma sucursal;
tude da lc:igislação desse Estado, está aí sujei- ·
c) um escritório;
ta a impOsto Cm ·raião do seu domicl1io, da
d) uma fábrica;
sua residênda, da sua sede de direção ou
e) uma oficina;
de qualquer outro critério de natureza análoga.
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer
outro local de extração de recursos naturais;
2.- Quando, por força do dispOsto no pag) _um cante_iro de construção ou de instala~
rágrafo 1, uma pessoa física for residente de
ção ou de montagem, cuja duraçáo exceda
ambos os Estados Contratantes, a situação
6 meses.
será resolvída como segue:
3. A expressão "estabelecimento perma~
a) será considerada residente do Es.tado
nente" n'ão compreende:
-cortrratailte em que disponha de uma habitaa) a utilização de instalações unicamente
ção permanente; se dispuser de uma habita-.
para fins de armazenagem, exposição ou enção permanente em ambos os Estados Co,vtrega de bens ou mercadorias pertencentes
tratantcs, será considerada residente do Estaà empresa;
.
do Contratante com o qual suas relações fab) a manutenção de um estoque de bens
miliares e econômicas sejam mais estreitas
ou mercadorias pertencentes à empresa uni(centro de interesses vitais);
camente para fins de armazenagem, expob) se o Estado Contratante em que tenha
sição ou entrega;
o--centro de seus interesses vitais não puder
c) a manutenção de um estoque de bens
ser determinado, Ot!- se não c_lispuser de uma
ou mercadorias pertenceJltes à empresa unihabitação permanente em nenhum dos Estacamente para fins de transformação por outra
dos Contratantes, será considerada residente
empresa;
do Estado Contratante em que permanecer
d) a manutenção de uma instalação fixa
de forma habitual;
de negócios unicamente para fins de ~omprar
bens ou mercadorias, ou obter informações
c) se permanecer de forma habitual em
para a empresa;
ambos os Estados Contratantes ou se não
e) a manutenção de uma instalação fixa
permanecer de forma habitual em nenhum
de negócios unicamente para fins de publicideles, será considerada residente do Estado
dade, fornecimento de informações, pesquiContratante de que for nacional;
~-

~
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sas cientificas ou atividades anâlogas que tew
nham caráter preparatório ou auxiliar para
a empresa.

4·. Uma pessoa que atue num Estado
Contratante por conta de uma empresa do
outro Estado Contratante- e desde que não
seja um agente qtie goze de um status independente ao qual se aplica o parágrafo 5 !ierá considerada como estabelecimento permanente no primeiro Estado se tiver, e exercer habitualmente neste Estado, autoridade

para concluir contratos em nom·e da empresa,
a não ser que suas atividades sejam limitadas
à compra de bens ou mercadorias para a empresa.
5. Uma empresa de um Estado Contratante não será considerada como tendo um
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo simples fato de exercer
a sua atividade nesse outro Estado por intermédio de um corretor, de um comissáriO geral
ou de qualquer outro ageil.te que goze de
um status independente, desde que essas pessoas atuem no âmbito normal de suas atividades.
6. O fato de uma sociedade residente de
~m Estado Contratante controlar ou seccõn;;trolada por uma sociedade residente do outro
Estado Contratante ·ou que exerça sua atividade nesse outro Estado (quer seja por intermédio de um estabelecimento permanente,
quer de outro modo) não será, por-5i só,
ba!:ítante para fazer de qualquer des!:ías sociedades estabelecimento permanente da outrã..

ARTIGO VI
Rendimento de bens imobiliários

ARTIGO VII
Lucros- das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua 'atívídade no outro Estado Contratan.te por meio
de um estabelecimento permanente aí situa-do. Se a empresa exercer sua atividade na
forma índicada, seus lucros são tributáveis
no outro Estado, mas unicamente na medida
em que forem atribuíveis a esse estabelecímento permanente. _
2. Com ressalva do• disposto no parágrafo
3, quãndó uma empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contrata.nte por meio de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos em cada Estado_Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se fosse uma empresa distinta e separada
exercendo atividades idênticas ou similares
em condiçõ_es idêntiéas ou similares e transacionando com absoluta independência com
a empresa de que é estabelecímentó permanente.
3. Na determinação dos lucros de um estab_elecimento permanente é permitido ded~·
zir as despesas que tiverem sido feitas para
a consecu_ção dos objetivos do estabelecimento pennanente, incluindo as despesas de direção e· os encargõs geraiS de administração
assim realizados.
4. Ne'nhum lucro será atribuído a um es·
tabelecimento perma-').ente pelo fato da sim·
pies compra, por este estabdecimento permanente. de bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando o_s luc"ros compreenderem
rendimentos tratados separadamente em outros artigos da presente Convenção, as respectivas dispo:.ições não serão afetadas pelas
deste artigo.

1. Os rendimentos de bens imobiliárioS,
incluindo os rendimentos de explorações
agrícolas ou florestais, são tributáVeis rio Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.
2. a) com ressalva do disposto nas ·alíneas b e c, a expressão "bens imobiliáriós"
ARTIGO VIII
é definida de acordo com a legislação do &ta~avegação marítima e aérea
do Contratante em que os bcns_em questão
1. Os lucros provenientes da exploração,
estiverem situados;
no tráfego intei"nacto·nat, -de navios ou aerob) a expressão compreende, em qualquer
naves só são tributáveis no Estado Contracaso, os acessórios da propriedade imobiliátante em que estiver situada a sed,e da direção
ria, o gado e o equipamento utilizado nas · efetiv<l da empresa.
explorações agrícolas e florestais, os direitos
2. _Se a sede da direção efetiva.daempresa
a que se aplicam as disposições do direito
de navegação marítima se situar a bordo de
privado relativas à propriedade territorial, o
um navio, essa sede considera-se situada no
usufruto de bens imobililários e os direitos
Estado Contratante e'r\t que se encontra o
a pagamentos variáveis ou focos pela explow
porto de registro desse navio oo., na ausência
ração ou concessão da exploração de jazidas
de porto de registro, no Estado Contratante
minerais, fontes e outros recursos naturais;
de que é residente a pessoa que explora o
c) os navios e aeronaves não são considew
navio.
rados bens imobiliários.
3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se
3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos
também aos lucros provenientes da partici·
rendimentos provenientes da exploração dipação num consórcio, numa exploração em
reta, da locação ou do arrendamento, assim
comum ou num organismo internacional de
como de qualquer outra forma de exploração
exploração.
de bens imobiliáríos.
4. O disposto nos parágrafos 'I e 3 apliARTIGO IX
ca-se igualmente aos rendimentos provenienEmpresas associadas
tes de bens imobiliários de uma empresa e
Quando:
aos rendimentos de bens imobiliários que sirvam para o exerdcio de profissões indepena) uma empresa de um Estado Contratante participar, direta ou indiretamente, da didentes.
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reção. controle ou capital de uma empresa
do outro Estado Contratante; ou
b) as mesmas pessoas participarem, direta
ou indiretamente, da direção, controle ou capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, e. em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas relações
comerciais ou financeiras, por condiçücs aceitas ou impostas que difiram dm; que seriam
estabelecidas entre empresas independentes.
os lucros que, sem essas condições, teriam
sido oh tidos por uma das empresas, mas não
o foram por causa dessas condições. podem
ser incluídos nos lucros dessa empresa e tribu·
tados Cl)JTIO tais.
ARTIGO X
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a
um residente do outro Estado Contratante
são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia. es.<>es dividendos podem também ser tributados no Estado Contmtaote
de que é residente a- sociedade que os paga
e de acordo com a legislação Jessc Estado.
mas se a pessoa que os receber foi a benefi~
ciária efctiva dos dividendo!:í o imposto assim
estabelec:ido não poderá exceder 15f:'+ do
montante bruto dos dividendos.
Es_te parágrafo não afetará tributação da
!:íOciedade com relação aos lucros que deram
origem aos dividendos pDgos.
3. O termo "dividendos", usado neste
Artigo, designa os rendimentos provenientes
de ações, ações_ou direitus de fruição, ações
de empresas mineradoras, partes de fundador
ou outros direitos de participação cm lucros,
com exceção de créditos, bem como os rendimentos provenientes de outras participações
de capital assemelhados aos rendimentos de
ações pela legislação tributária do Estado de
que é residente a sociedade que os distribui.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não
se aplica ~e o beneficiário efetivo do.s dividendos, residente de um Estado Contratante. tiver, no outro Estado Contratante de que é
residente a sociedade que paga os dividendo~.
um estabelecimento permanente a que estiver efetivamente ligada a participação geradora dos dividendos. Neste caso. aplica-~e
o disposto no Artigo VII.
5. Quando um residente da República
Popular da Hungria tiver um estabelecimento
permanente no Brasil. este estabelecimentô
permanente poderá aí estar sujeito a um imposto retido na fonte de_ acordo com.a legislação brasileira. Todavia, esse impo~to não poderá exceder 15% do montante bruto dos
lucros desse estabelecimento permanente determinado apôs o pagamento do imposto de
sociedades referente a esses.lucros.
6. Quando uma sociedade residente de
um Estado Contratante receber lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado
Contratante. esse outro Estado não poderá
cobrar nenhum imposto sobre os dividendos
pagos pela sociedade, exce1o na medida em
que esses dividendo:; forem pagos a um resi-
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dente desse outro E~tado ou na medida em
que a participaç<io geradora dos dividendos
estiver efetivamentc ligada a um estabelecimento permanente ou a uma instalação fixa
situado~ nesse outro Estado, nem sujeitar os
lucros não distribuídos da sociedade a um
imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros nüo
distribuídos consistirem, total ou parCüilmen~
te, !!lll lucros ou rendimentos provenientes
desse outro Estado.
7. A limitaçã"o- da alíquota do imposto
prevista nos parágrafos 2 e 5 não se aplica
aos dividendos ou lucros pagos ou remetidos
antes do término do terceiro ano calt:!ndário
seguinte ao ano em que a Convenção entrar
em vigor.

ARTIGO XI
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado
Contratante e pagos a um residente do outro
E~tado Contratante ~âo tributávei~ ne~se outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem também
ser tributados no E~tado Contratante de que
provêm e de acordo com a legblação desse
Estado, mas se a pessoa que os receber for
o beneficiário efetivo dos juros o imposto
assim estabelecido não poderá exceder:
a) 10% no que concerne aos juros de empréstimos e créditos concedidos por um banco, por um período de no mínimo 8 anos,
ligados a venda de equipamentos industriais
ou ao estudo, à instalação ou ao fornecimento
de unidades industriai~ ou científicas, assim
como a obras públicas;
b) 15'?1: do montante bruto dos juros cm
todos os demais casos.
3. Não ob~tantc o disposto nos parágrafos 1 e 2. os juros-provenientes de um Estado
Contratante e recebidos:
a) pelo Governo do outro Estado Corrtratante, inclusive autoridades locais desse outro
Estado;
b) pdo Banco Central desse outro Estado
Contratante: ou
c) por qualquer instituição financeira de
propriedade exdu~iva desse Governo;
são isentos de imposto no primeiro Estado
Contratante.
-4. O termo ·•juros", usado neste_Artigo,
designa os rendimentos de títulos da dívida
pública, de títulos ou debêntures, acompanhados ou não d!! garantia hip"ott!cária ou de
cláusula de participação nos lucros, e de créditos de qualquer natureza,- bem como outros
rendimentos que, pela legislação tributária
do Estado Contratante de que provêm, sejam
assemelhados uos rendimentos de importâncias emprestadas.
5. O disposco nos parágrafos 1 e 2 não
se aplica se o beneficiário efe"tiv-o dos juros,
residente de um Estado Contratante, tiver
no outro Estado Contratante de que provenham os juros um estabelecimento permanente ao qual se ligue cfe-tivamente o crédito
gerador do.s lucros. Neste caso, aplica-se o
disposto no Artigo VIJ.

6. A limitaçc1o estabelecida no parágrafo
2 não se aplica aos juros provenientes de um
Estado Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de uma empre-sa do outro Estado Contratante situado cm um terceiro Estado.
7. Os juros são considerados provenientçs__de um Estado Contratante quando o deve_dor for e~.;;e próprio Estado, uma sua subdivisão política, uma autoridade local ou um
~~sidentc dl!:.sc Estado. No entanto, yuando
o devedor dos juros, residente ou não de um
Estado- Cuntratante tiwr num Estado Contratante um estabdeciml.!'nto pcrnwnente ou
uma illstaTaÇio fixa cm relação com os quais
haja sil,io contraída a obrigação que dá origem
aos juros c caiba a esse estabelecimento permanente ou instalação fixa o pagamento desses juros, tais jura~ serão con!-.idcraJo:. provenie-nte::. do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente ou a instalaçi.io fixa
estiverem situados.
8. Quando, em conseqüência de relações
C-.'ipcciais existentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou entre ambos e qualquer
outra pessoa, o montante dos juros, tendo
em conta o cr~dito pelo qual siio pagos, exceder àquele que scri<~ acordado entre o devedor e o beneficiJriu efetívo na ausência de
tab relaçõe.!.~ o disposto neste Artigo aplil:a-sc apenas a este último muntante mencionado. Nestt.! ca:-.o, a parte excedente dos pagamentos strá tributável de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em
conta as outras disposições da presente Convenção.
ARllGO XII
Royalties

l. Os royalties provenientes de um E1.tado Contratante e pagos a um residente do
1 outro E~tado Contratante são tributávei~ nesse outro Estado.
2. Todavia, esses royalties podem st.!r tributados no Estado Contratante de que provêm e dt.! acordo com a lt::gislação desse Estado, mas se_ a_ pessoa que os receber for o
beneficiário efetivo dos royalties o imposto
assim estuhelecido não poderá ex~."eder:
a) 25":1- do montante bruto dos royalties
proveniente~ do uso ou da concessão do uso
de marcas de indústria _ou comércio:
b) 157é do montante bruto dos royalties
em todos os demais caso~.
3. O termo royalties, usado ne~te artigo,
designa as remunerações Je qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do
uso de um di!J!ito de autor sobre uma obra
lit~.·rária, artística Ou científica (incluindo os
filmes cinematográficos, filmes ou fitas de_
gravação de programas de televisão ou radiodifusão). de uma patente, marca de indústria
ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secretos. bem como pelo
uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico, ou
Por infórmaçõCs correspondentes à expÚiên~
ciá adquirida no setor industrial, comercial
ou cientffico.
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-L Os royalties são considerados provenientes de um Estado Contratante quando
o devedor for o próprio Estado, uma sua subdivisão polltic.:a, uma autoridade local ou um
residente desse Estado. Todavia, quando o
devedor dos royalties, seja ou nâQ residente
de um E~taJo Contratante. tiver num Estado
Contratante um e:.tabdecimento pe-rmanente
ou uma iri~talação fixa em relação com o:.
quais haja sido contraída a obrigação de pagar os royaUies c caiba a esse estabelecimento
permanente nu instalação fixa o pagamento
desses royalties. tais royalties serão considerados provenientes do Estado Contratante
em que o estabelecimento pcrmant.!nte ou a
instalaç<io fixa estiverem sítuados.
5. O disposto nos parágrafos 1 c 2 não
se aplica se o beneficiário efetivo dos royalties, residente Je um Estado Contratante, tiver no outro Estado Contratante de que provêm os royalties um estabelecimento permanente 1W qual e:.tão ligado~ efetivamente o
direito ou o bem que deu origem aos royaltics. Ne:;te cnso, uplica-sc o di:;:;posto no artigo
VII.
6. Quandü, em conseqüência de relações
especiais existentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou entre ambos e qualquer
outra pessoa, o montante dos royalties tendo
em conta o uso, direito ou informação pelo
qual são pagos. exceder àquele que seria
acordadn entrl;! o devedor c o beneficiário
efetivo na ausência de tais relações, o dispos·
to neste artigo aplica-se apenas a este último
montante. Neste caso, a parte excedente dos
pagamentos !iCrá tributáve-l de ac()rdo com
a legislação de cada E1.tado Coritratailie. tendo em conta as outras dispoSições da presente
Convenção.
7. A limitação da alíquota do imposto referido no ptmigrafo 2.b deste artigo não se
aplica aos royalties pagos antes do término
do quinto ano calendário seguinte ao ano calendário em que a Convenção entrar em vigor
quando tais royalties forem pagos a um residente de um Estado Contratante que possua,
direta ou indirctamente. no mínimo 50!'/c do
capital com direito a voto da sociedade que
pnga os roy3lties
ARTIGO Xlll
Ganhos de capital
1. Os ganhos provenientes da alienação
de bens imobiliários, definidos no parágrafo _
2do artigo VI, são tributáveis no Estado Contratante em que esSes bem. t.!stiverem situados.
2. 0.> ganho~ provenie-ntes da alienação
de bens mobillários yue- f<:içam parte do ativo
de um estabelecimento permanente que uma
empresa de um Estado Contratante tenha no
outro E~tado Contratante ou de bens mobiliários constitutivos de uma inStãlação fixa
de que um residente de um Estado Contratante disponha no outro Estado Contratante
para o exercício de uma profissão independente, incluindo os ganhos provenientes da
alienaçào desse estabelecimento permanente
(isolado ou com o conjunto da empresa) ou
dessa instalação fixa, são tributáveis no outro
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Estado. No entanto. os ganho~ provenientes
da alienação de navios e aeronaves utilizado~
no tráfego interriacional ou de bens mobiliários pertinentes à exploração de tab navios
e aeronaves só são tributáveis no Estado Contratante em que estiver situada a sede da dircção efetiva da cmprc:~-a.
3. Os ganhos provenientes da alíenação

de quaisquer outros bens difcrcnrcs_c}os ~e~
cionado!> nos parágrafos l e 2 são tnbutave1s

em ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO XIV
Profissões independentes
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ARTIGO XVI
Remunerações de Õireção

ARTIGO XIX
Pagamentos governamentais

As remunerações de dlrcção e outras remunerações similares que um residente de um
Estudo Contratante- recebe na qualidade de
membnl da direçcio ou de qualquer conselho
de uma sociedade residente do outro Estado
Contratante s5o tributáveis nesse outro Estado.

I. As remunerações. excluindo as pensões, pagas por um Estado Contratante. por
sua subdivi!-.ão política ou autoridade local
a uma pes~oa física, cm razão de serviços
prestados a este .Estado, subdivisão ou autori·
dade só são tributáveis nesse Estado.
Todavia. essas remunerações só são fributá-veis no Estado COntratante de que o bcnefi·
ciário é residente se os serviços forem presta·
dos nes~ Estado e ~e o beneficiário das remu·
neraçõcs for um residente de&se Estado que
a) seja um nacional desse Estado, ou
h) n.-io ::.e tenha tornado um residi!-nte desse Estado unicamente com a finalidade de
prestar os serviços.
2. As pensões pagas por um Estado Çon·
tratante, por uma sua subdivisão política ou
autoridade local. quer diretamente, quer
através de fundos por eles constituídos, a uma
pessoa física. cm razão dt; serviços prestados
a esse Estado. subdivisão ou autoridade, só
são tributáveis nesse Estado.
Todavia, essa<; pensões só são tributáveis
no outro Estatlo Contratante se o beneficiário
for um nacional e um residente desse Estado.
3. As pensões pagas com fundos provenientes da previdência social de um .Estado
Contratante a um residente do outro Estado
Contratante só são tributáveis tio primeiro
Estado.
4. O disposto nos artigos XV. XVI e
XVIII aplica-se às remunerações e pensões
pagas em razão de serviços prestados no âmbit o de uma atividade comercial ou industrial
exercida por um Estado Contratante. por sua
subdivisão polltica ou autoridade local.

ARTIGO XVII
Artistas e desportistas

1. Não obstante o disposto nos Artigos
XIV c XV. ovendimentos obtidos pelos -profi!isionais de espctáculo. tais como artistas de
teatro •. de cinema, de rádio ou de televisão
e músicos, bem como pelos desportistas. no
exercido. nessa qualidade, de suas atividades
pessoais. são tributáveis no Estado Contra·
tante cm que essas arividades forem exer-

1. Os rcndiffientos que um residente de
um Estado Contratante aufere pelo cxcrcfcio
de uma profissão liberal ou de outras ativi- dades independentes de carátcr análogo sQ
são tributáveis ne$SC Estado, a n~io ser que
o pagamento desses serviços ou atividades
~a.
.
caiba u um estabelecimento permanente si2. Quando os serviços mencionados no
tuado no outro Estado Contratante ou a uma
parágrafo l deste artigo forem fornecidos
soCiedade aí residente. _Nes.se caso, os tendi·
num Estw.io Contratante por uma empresa
mentes são tributáveis nesse outro Estado.
do outro Estado Contratante, os rendimentos
2. A expressão "profissão liberal" abranrecebidOs. pela empresa pelo forneCimento
ge. em especial. as atividades independentes
desses serviços são tributáveis no primeiro
de caráter científico. técnico, literário, artísE..-.tudo Contratante, não obstante as outra!'.
tico, educativo ou pedagógico. bem como as
disposições da presente Convenção.
atividades independentes de médicos, advo3. Não obstante o dispostp nos parágragados, engenheiros. arquitetos. dentistas e
fos 1 e 2 deste artigo, os rendimentos nele
contadores,
mencionados são_ isentos qe _imposto no Estado Contratant-e cm que a atividade do profisARTIGO XV
Profissões dependentfs
sional de espetáculo ou do desportista for
exercida desde que esta atividadc seja exercida dentro de. um acordo ou ajuste cultural
l. Com ressalva do di!'iposto nos artigos
entre os Estados Contfatãnte-s.
XVI, XVIII. XIX, XX e XXI, os salários,
ordenados e outras remunerações similares
ARTIGO XVIII
que um residente de um Estado Contratante
Pensões e anuidades
recebe ein razão de um emprego só' s.ão tribu1. Com ressalva-do disposto nos parágratáveis nesse Estado, a não ser que o emprego
fos Te 3- do artigo XIX. as pensões e outras
seja exercido no outro Estado Contratante.
remunerações similares que não excederem
Se o emprego for aí exercido, as remuneum montante equivalente a 3.000 dólares
rações correspondentes são tributáveis nesse
americanos cm um ano ç:aJendário e as anuioutro Estado.
dades que não excederem 3.000 dólares ame2. Não obstante o disposto no parágrafo
ricanos em um anO caleildário, pagas a um
I, as remunerações que um residente de um
residente de um Estado Contratante, só são
Estado Contratante receb~ em razão de um
tributáveis nesse Estado.
emprego exercido no outro Estado ContraO montante das pensões ou das anuidades
tante só são tributáveis no primeiro Estado
que exceder o limite acima mencionado são
se:
tributáveis em ambos os Estados Contratana) o beneficiário permanecer no outro Estado durante um período ou períodos que . tes.
2. No presente artigo:
não excedam, no total, 183 dias do ano f1scal
a) a expressão "pensões e outras remuneconsiderado; e
·
rações similares'' designa pagamentos per:iób) as remunerações forem p<~gas por um
dÉcos efetuados em conseqüência de emprego
empregador ou em nome de um empregador
anterior ou a título de compensação por daque não seja residente do outro Estado; e
nos sofridos e_I_P- conseqüência de emprego
c) o encargo das remunerações não couber
antCrior;
a um estabelecimento perin8nente ou a uma
b) o termo "anuidade" designa uma quaninstalação fixa que o empregador tenha no
tia determinada, pagá periodicamente em
outro Estado.
prazos de-terminados durante a vida ou du3~ Não obstante as disposições precedenrante um perfodo de tempo determinado ou
tes deste artigo, as remunerações recebidas
determinável, cm decorrência de um comproem razão de um emprego exercido a bordo
misso de efetuar os pagamentos como retride um navio ou de uma aeronave explorados
no tráfego internacional são tributáveis no
buição de um pleno e adequado contravalor
Estado Contratante em que _estiver situada
em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que
não seja por serviços prestados).
a sede da direção efetiva da empresa.

ARTIGO XX
Proressores e pesquisadores
Uma pessoa física que é, ou foi em período
imediatamente anterior à sua visita a um Es·
tado Contratante, um residente do outro Estado Contratante c que, a convite do primeiro
Estado ou de uma universidade, estabeleci~
mento de ensino superior, escola. museu ou
outra instituição cultural do primeiro Estado.
ou que,·cumprindo um programa oficial de
intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por um período não superior a dois anos
consecutivos com o único fim de Iecionar,
proferir conferências ou realizar pesquisas
em tais instituições será isenta de imposto
neSSe Estado no que concerne à remuneração
que receber em conseqüência dessa ativida·
de, desde que o pagamento dessa remune·
ração provenha de_fontes situadas fora desse
Estado.
ARTIGO XXI
e aprendizes

~titdantes

I. Uma pessoa física que é, ou foi em
período imediatamente anterior à sua visita
a um estado contratante, um residente do
outro Estado Contratante_e que permanecer
no primeiro Estado UI)-icamente:
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a) como estudante de uma universidade,
estabelecimento de ensino superior ou escola
dc~se primeiro Estado; ou
b) como beneficiário de uma bolsa, subvenção ou pr~mio concCdídos por uma. organização religiosa, de caridade, científica ou
educacional. com o fim primordial de estudar
ou pesquisar; ou
c) como membro dt.:: um programa de cooperaçáo técnic<~ organizado pelo Governo do

outro Estado Contratante será isenta de imposto no primeiro Estado, no que concerne
à~

remessas provenientes do exterior para fins

de sua manutenção, educação ou treinamento.

2. Uma_ pessoa física que é, ou foi em
período imediatamcrttc anterior à sua visita
a um Estado Contratante, um residente do
outro Estado Contratante e que permanecer
no primeiro E~tado com o único fim de estu~
dar ou realizar treinamentO será isenta de
imposto no primeiro Estado por pen'odo não
superior a dois anos consecutivos no que concerne à remuneração que receber de emprego
exercido nesse Estado. necessária para sua
manutenção, educação ou treinamento.

igual ao imposto Pago no_ BfaSil sobre os rendimentos acima mencionados.
Para esta dedu_ção, o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido pago
à alíquota de 25%.
O mântante de_duzido não poderá, contudo, exceder a fração do imposto, calculado
antes da dedução. correspondente aos rendimentos recebidos do Brasil.
3. Quando o imposto geral brasileiro de
sociedades inciJ~ntes sobre os lucros de que
se originam os dividendos pagos for reduzido
ou eliminado, a República Popular da Hungria deduzirá ainda do imposto húngaro um
mO!J-tante correspondente ao imposto brasileiro.de sociedades que teria sido pago se
referido imposto nào houvesse sido reduzido
ou eliminado, levando em conta o imposto
brasileiro sobre dividendos.
4. quando. de acordo com as disposições
da presente Convenção os rendimentos recebidos por um resident~ da República Popular
da Hungria fo_re~ aí is~J].tOS de impost,o, i:!
Re.pública Popular da Hungria poderá, tqdavia, ao calcular o montante do imposto sobre
o restante dos rendimentos desse residente.
levar em conta os rendimentos isentos.
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das por um ou por ambos os Estados Contratantes conduzam ou possam conduzir, em relação a si. a uma tributação em desacordo
com a presente Convenção, poderá, índepen·
dentemente dos recursos previstos pela legislação interna desses Estados, submeter o seu
caso à apreciação da autoridade competente
do Estado Contratante de que é residente.
2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar justificada e não estiver
em condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver a questão
através de acordo amigável com a autoridade
competente do outro Estado Contratante, a
fim de evitar uma tributação em discordância
com a Convenção.
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver
através de acordo amigável as dificuldades
ou as dúvidas que surgirem na interpretação
Qu aplicação da Convenção.
4. As autoridade's competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar-se diretamente a fim de chegarem a acordo, nos
termos indicados nos parágrafos anteriores.
ARTIGO XXVI
Troca de informações

ARTIGO XXII
Outros rendimentos

ARTIGO XXIV
Não-discriminação

Os rendimento~ de um residente de um
estado Contratante Provenientes do outro
Estado Contratante e Oão tratados nos artigos
precedentes da presente Convenção são tríbutáveis nesse outro Estado.

Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro Estado
Contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diferente ou mais oneros~cdo que aquelas a que estejam ou possam
estar sujeitos os nacionais desse outro Estado
que- se· encontrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento
permanente que uma empresa de um Estado
Contratante tenha no outro Estado Contratante nãO)i:e:rá menos favorável nesse outro
Estado do que a das empre..<>as desse outro
Estado que exerçam as mesmas atividades.
Esta disposição não poderá ser interpretada
no sentido de obrigar um Estado Contratante
a conceder aos residentes do outro Estado
Contratante as deduções pessoais, abatimentos e reduções. de. impostos em função do
1estado civil ou encargos familiares concedidos a~s sEus próprios residentes.
As empresas de um Estado Contratante
cujo- Ca-piútTseja possuído ou controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretarilente,
por um ou mais residentes do outro Estado
Contratante. não ficarão sujeítas no primeiro
Estado a nenhuma tributação ou obrigação
correspondente mais onerosa do que aquelas
a que estejam ou possam estar sujeitas outras
empresas similares do primeiro Estado, __cujo
capital seja possuído ou controlado, total ou
parcialmente, direta ou indiretamente, por
um ou mais residentes de um terceiro Estado.
4. Neste artigo, o term9 "tributação" designa os impostos visados pela presente Con~
venção.

Nada na presente Convenção prejudicará
os privilégios fiscais de que se beneficiem os
agentes diplomáticos ou funcionários consulares em virtude de regras gerais de Direito
Internacional ou de disposições de acordo especiais.

ARTIGO XXV
Procedimento amigável

ARTIGO XXVIII
Entrada em vigor

l. Quando um residente de um Estado
Contratante considerar que as medidas toma·

1. Os Estados Contratantes notificar-seão de que foram cumpridas as exigências

ARTIGO XXIII
Métodos para eliminar
a dupla tributação
A dupla tributação será eliminada como
segue:
a) No Brasil:
1. Quando um residente do Brasil rece·
ber rendimentos que, de acordo com as·disposições da presente Convenção, possam· ser
tributados na República Popular da Hungria,
o Brasil deduzirá do imposto sobre a renda
desse residente um montante igual ao imposto sobre a renda pago na República Popular
da Hungria.
. O montante deduzidO não poderá, contudo, exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que podem ser tributados na República Popular da Hungria.
b) Na República Popular da Hungria:
1. Quando um residente da República
Popular da Hungria receberrendimentos não
mencionados nos subparágrafos 2 e 3 que,
de acordo com as disposições da presente
Convenção, possam ser tributados no Brasil,
o primeiro Estado isentará de imposto tais
re,ndímentos.
.2. quando um residente da República Pop-blar da Hungria receber dividendos, juros
e royalties que, de acordo com as disposições
do artigo X, parágrafo 2, artigo XI e artigo
XII, possam ser tributados no Brasil, a República Popular da Hungria deduzirá do imposto sobre a renda desse resident~ um montante

1.

L As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessárias para aplicar a presente Convenção. Todas as informações deste modo
trocadas serão consideradas secretas e só poderão ser comunicadas às pessoas, autoridades ou tribunais encarregados do lançamen.to
ou cobrança dos impostos abrangidos pela
presente Convenção, ou da decisão sobre recursos ou de instauração de processos sobre
delitos relativos a css_es.impostos.
2. o:;~isposto no parágrafo 1 não poderá
em nenhum caso ser interpretado no sentido
de impor a um dos Estados Contratantes á
obrigação:
a) de tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação c à sua prática administrativa _ou às do outro Estados Contratante;
b) de fornecer informações que não possanl ser obtidas com base na sua legislação
ou p_Q àm]Jito da sua prática administrativa
normal ou das do outro Estado Contratante;
c) de transmitir infOimações reveladoras
de segredos ou processos comerciais, industriais ou profissionais, ou inform<~ções cuja
comunicação seja contrária à ordem pública.

ARTIGO XXV!l
Agentes diplomáticos e

funcionários consulares
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wnstitucionais para a entrada em vigor da
presente Convenção,
2. A presente Convenção entrará em vigor na data da última das notificações mencionadas no parágrafo 1 e suas disposições
·serão aplicadas:

a) no que concerne aos impostos retidos
na fonte. aos montantes de rendimentos recebidos no ou depois do primeiro dia de janeiro
do ano calcnd<írio imediatamente seguinte ao
antl em que a última das notífica'çôes mencíonadas no parágrafo 1 deste Artigo tenha sido
dada e nos anos posteriores;
b) no que concerne aos outros impostos,
aos perfod~ls-base que comecem no ou depois
do primeiro dia de janeiro do ano calendário
imediatamente seguinte àqUel.e em que a última das notificações mencionadas- riO -piiráw
grafo 1 deste Artigo tenha sido dada.

bre a Renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governa da República Popular da Hungria, os abaixo-assinados, para isso devidamente autorizados, acordaram nas seguintes disposiçõe~ que co-nstituem parte integrante da presente Convenção.
L Com referênci~ ao Artigo II, parágr~fo
Fica entendido que o imposto suplementar

de renda não se aplicará aos lucros e dividen-

dos distribuídos que não excedam 12% do
capital registrado no Banco Central do BrasiL
2. Com referência ao Artigo VII, parágrafo I
Fica entendido que quando Um canteiro
de cc;mstrução ou de instalação oü de montagem constituir um estabelecimento permanente, apenas aqueles lucros derivados da atividade do canteiro de construção ou de instaARTIGO XXIX
lação ou de montagem poderão ser atribuídos
Denúncia
a eSse estabelecimento permanente.
Qualquer dos Estados Contratantes pode3. Com referência ao Artigo vn . parárá denunciar a presente Con\ienção depoiS
grafo 3
de decorrido um período de três anos a contar
Fica_entendido que o disposto no parágrafo
da data de sua entrada em vigor, mediante
3 do Artigo VIl será interpretado no sentido
um aviso escrito de denúncia entregue ao ou·de significar que ãs despesas feitas para a
tro Estado Contratante átravés dos canais dicqn.secução dos objetivos do estahelecimento
permanente, incluindo as despesas de direção
plomáticos, desde que tal aviso seja dado no
ou antes do dia 30 de junho de qualquef-ano
e os encargos gerais de administração, serão
dedutíveis, quer se efetuadas no Estado em
calendário.
que o estabelecimento permanerlte estiver siNeste caso, a ConvençãO será aplicada pela
última vez:
tuado, quer fora dele.
a) no que concerne aos impostos retidos
4. Com referência aot\,rt)go X, parágrafo
3
na fonte, às importâncias recebida.s antes da
expiração do ano calendário em que_ o_ aviso
Fica entendido que, no ~aso do Brasil, o
termo "divide-n-dos" também inclui qualquer
de denúncia-teriha sido dado;
b) no que concerne aos outros impostos
distribuição relativa a certificados de um funvisados pela Convenção, às importâncias redo de investimento residente do Brasil.
5. COm referência ao' Artigo XI
cebidas durante o período-base que__ comece
no ano calendário em que o aviso de;denúnda
Fica en-tendido que as multas pOr pagatenha sido dado.
"111 ·
mento cm atraso não são consideradas como
Feita em Budapeste, aos 2ü ,dias do mês
juros para os fins do Artigo XL
6. Com ·referência ao Artigo XII, paráde junho de 19S6, em dois originais, Cadat[Ual nas línguas portuguesa, húngara e inglegrafo 3
__
sa, sendo autênticos todo os três textos. Em .
Fica entendido que o disposto no parágrafo
caso de interpretaÇão- divergentes dos textos' 3 do Artigo XII aplica-se aos pagamentos
em português e húngaro·, prevalecerá o teXto
de quaJ_quer natureza recebidos como remuem inglês.
-nei-ação pela prestação de assistência técnica
Pelo Governo da República Federativa do
e de serviços técnicos.
Brasil: Celso Diniz.
7. Com referência ao Artigo XIV
Pelo Governo da República Popular da
Fica- entendido que o dispo~to no Artigo
Hungria: Istvan Hetenyi.
XIV aplica-se mesmo se as atividades forem
exercidas por uma sociedade civil (civil com~
PROTOCOLO
pany.,).
No momento da assiiúlturã- da Convenção
8. Com referência ao Artigo XVI
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
_F:ic~ ente_nQTdo qui!_ o termo "qualquer cona Evasão Fiscal em Matéria. de Inipost'os s_o~
selhu_de uma sociedade" inclui, no Caso ,do
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Brasil, o conselho de adminitração, o conselho fiscal e o conselho consultivo e, no caso
da República Popular da Hungria, o conselho
de supervisão.
9 .. Com referência ao Artigo XV UI, parágrafo I
As autoridades competentes poderão atualizar a<; quantias mencionadas no parágrafo
l do Artigo XVIII a cada cinco anos. a contar
da data em que as disposições, da Convenção
entrarem em vigor.
10. Com referência ao Artigo XXIII, parágrafo b
Fica entendido que, para os fins de tributação na República Popular da Hungria, o mon~
tante dos dividendos recebidos do Brasil não
poderá, em nenhuma hipótese. ser conside~
rado como sendo maior do que o montante
bruto desses dividendos que podem ser tributados no Brasil de acordo com o Artigo X,
parágrafo 2.
,
_
fl. Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 2
-Fica enteildido que as disposiç6es do parágrafo 5 do Artigo X não são conflitantes com
as do parágrafo 2 do Artigo XXIV.

12. · Com referência ao Artigo XXIV. parágrafo 3
,
Na eventualidade de o Brasil permitir que
os royalties, com9 definidos no parágrafo 3
do Artigo XII. pagos por uma empresa residente_ do Brasil a urna empresa residente de
um terceiro Estado não localizado na América Latina e que possua no mínimo 50% do
capital da empresa residente do Brasil, sejam
dedutíveis para efeito da determinação dos
lucros tributáveis, desta empresa, uma dedução iguâl será auton;taticamente aplicável, em
condições similares, a uma empre_sa residente
do Brasil que. pague royalties a ulna empresa
residente da República Popular da Hungria.
Fic-<1 entendido que ã presente disposição
da lei brasileira concernente à não-dedutibilidade de royalties, conforme acima indicado, não é conflitante com o parágrafo 3 do
Artigo XXIV da Convenção.
Feito em Budapeste, aos 20 dias do mês
de junho de 1986, em dois originais~ nas fínguas portuguesas, húngara e inglesa. ~endo
autênticos todos os três textos. Em caSo de
illterpretações divergertres dos textos em português e húngaro, prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Celso Diniz.
Pelo Governo da República Pop'\rlar da
Hungria: lstvan Hetenyi.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 81' SESSÁO. EM 22 DE
JUNHO DE I990
!.!·-ABERTURA
1.J- EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de Projetas

-Projeto de Lei do Senado n" 77/90,
de autoria do Senador Francisco Rollem·
ber$, que veda a acumulação de prémios,

em loterias de sorteio!-> e dá outras

provi~

dências.
- rrojeto de Lei do Senado n · 78/90.
de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
que dispõe sobre normas aplicáveis a merenda escolar.

1.2.2- Requerimentos
- N' 1R2/90. de autoria do Semidúr
Fer'nando Henrique Cardoso e outros Srs.
Senadores, solicitando prorrogação por
mais 90 dias do prazo concedido ~ Comissão Parlamentar de Inquérito. destinad<\
a apurar os conflitos de terra existentes
no País. Aprovado automaticamente.
- N" 1R3/90,_de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando da Ministra da
Economia, Fazenda c Planej.amento. informações que menciona.
1.2.3- Comunicação da Presidência

- Recebimento do Ofício n" S/24/90
(n' 5.297/90, na origem). do Pre~identé
do Banco Central, solicitando autorização
para que a Prefeitura Municipal de Goiânia (00). possa contratar operação de
cré9ito. junto à CaiXa Econômíca Federal.
1.2.4 - Discursos do Expediente

- SENAD.OR JARBAS PASSAR!·
NHO -Convite aceitO por S. Ex• pará•
fazer parte da ComissáO de Educação do
Senado. Análise histórica do ensino no
País.
-SENADOR POMPEU DE SOUSA
-Carta de demissão do Sr. Ivan Morais

Rego. Chefe de Divisão do Suporte Administrativo do Ministério do Trabalho,
encaminhada ao Ministro Rogério Magri.
-SENADOR HUMBERTO LUCE·
NA- Homenagem comemorativa dos R9
anos do nascimento do escritor José Uns
do Rego. As demissões dos servidores público::> c a pouca influência na redução do
deficit púhlico. Projeto em elaboração por
S. Ex" dispondo ~obre crime de responsabilidade do Presidente da Repaública, na
hipótese do não-atendimento, por parte
de seus subordinados, de informações requeridas por membros do Congresso Naciórial. Encaminhando à Mesa requerimento de informações ao Secretário João
Santana. sobre servidores públicos. Apreciação pelo STF de decreto presidencial.
que reduz vencimentos de servidores postos em disponibilidade.

e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outra~ providencias. Aprovada. À Câmara dos Deputados.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃO Malogro das negociações entre empresá-rios. trabalhadores e Governo.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES - O problema dos idosos em
nosso País. Enumeração de fatos que, no
entender de S. Ex-'~ demonstram a contradição do atual Governo nos diversos setores da administração pública. Pesquisa
realizada no Distrito Federal, demonstrativa da reprovação do brasiliense ao Presidente Fernando Collor.
SENADOR RONALDO ARAGÃO
-Inviabilidade da Universidade de Rondônia, se concretizadas as demissões de
pessoal ordenadas pelo Presidentt:! Fer·
nandO Collor. Projeto de lei dispondo so1.2.5 . . :. . Requerimento
bre normas aplicáveis a consórcios e a fun'- N· 1~4/';10, de autoria do Senador
dos mútuos na aquiSição de bens duráveis.
Humberto Lur.:enu_. solicitando do SecreSENADOR CID SP<BÓIA DE CAR·
tario da Admii1i~tração informações que_
VALHO- Descumprimento da Carta
mencion-a. Constitucional pelo atual Governo, no
1.3- ORDEM DO DIA
concernente <lOS direitos dos servidores
ProJeto de LeC do Senado n · 66, de _ públicos. Pre:.."'ào do Presidente da CEF
contra os economiârios grevistas.
1990,_de _autoria do S_emu:lor Ma_urlcio
SENADOR MAURO BENEVIDES
Corrêa, que acrescenta* s·· ao art. 6' da
- Fechamento do Hospital de Maraca·
Leí n'' ~.025, de 12 de_ abril dé 1990. Disnaú- CE. se efctuadas as demissões pre·
cussão encerrada após- parecer favorável
tendidas pelo Governo.
da comissão competente, ficando a votação adiada noS termo~ regimentais.
1.3.2- P..~J1ignação da Ordem do Dia
Ofício n" S/32, de 1989 (GRJ.l.260/89,
da próxima se'ssão
na origem), do_ Sr. Governador do Rio
1.4-ENCERRAMENTO
de Janeiro, rclatívo à proposta para que
!>eja alterada a Resolução n'' 12. de 5 de
2- ATOS DO !'RESIDENTE
agosto de 1989, do Senado Federal. DisW 114 a 117. de 1990
cussão encerrada. após parecer da comis3- ATA DE COMISSÃO
são compe-tente, favorável nos termos do
Projeto de Resolução n'' 26/90, que ofere4- MESA DIRETORA
ce, ficando a votação adiada !)OS ten:nos
5L,ÍDERES E VICE-LiDERES DE
re-gimentais.
PARTIDO
Redação final do Projeto de L_ei do S_e·
na-do n·'249, de 1989, de autoria do Sena6 -_: COMPOSIÇÃO DAS COMISdor Lui.Z Viana Filho, que altera, atuali~
SÕES PERMANENTES

Ata da 81 ~ Sessão, 22 de junho de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs, Pompeu de Sousa e Francisco Rollemberg
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

llembe~g-:- João Calmou- Pompeu de Sousa -"MaUrício Corrêa.
·

menta de ·lO Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Ronaldo Aragão - Jarbas Passarinho O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Alexandre Costa-Afonso Sancho- Mauro
Benevides- José Agripino -Francisco R o- . - A lista. de presença acusa o compareci-

Sob a P.roteção de Deus, iniciamos. nossos
trabalhos.
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Sobre a mesa, projetos de lei que vão ser
lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 77, DE 1990
Veda a acumu.lação de prêmios, em loterias de sorteios e dá outras providências.
O CongreSSo Nacional decreta:
Art. 1" É vedada a acumulação de prêmios. em loterias de sorteio.
Parágrafo único. Seja qual for a sua denominação e processo de sorteio adotado,
considera-se loteria de sorteio to_da operação,
jogo ou aposta de prognóstico de números,
para a obtenção de um prêmi-o em dinheiro._
Art. 2" Verificada a inexistência de ganhador. será repetido o sorteio, tantas _ve~es
quantas for necessário. dele participando os
mesmos jogadores ou apo~tadores, até a efetiva distribuição do prêmio principal.
Parâcrrafo único. A repetição do soctcio
será feita sempre, no prazo de 24 (vinte e
quatro) h~ras, após a comptovãç,ão da ínex~s
tência de ganhador do prêmio, na ·apuraçao
ahterior.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicac;.·ão.
Art. 4'' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Quando efetuam a aquisição de cartões,
volantes ou de qualquer outro meio de distribuição de números para sorteio, adquirem
os apostadores, em conjunto, o direito de
verem distribui do -a pelo menos um deles
- o prêmio ao qual se habilitaram. Sua acumulação assim, frustra esse d~r~i_t.9_, na medida em que, do novo sorteio, _pàiticiparão
outros apoStadores, que não corttfibuíram,
obrigatoriamente, para a formação do valor
total do prêmio.
Em razão disso, não vemos nenhum motivo
de ordem prática ou ética na acumulação de
prêmiOs nos sorteios da CEF, por e:(etnplo,
conhecidos como LOTO e SENA.Nenhum prejuízo háVeár para o erário,
cOm a repetição dos sorteios- até a efetiva
distribuição dos prémios-......:... e a participação
dos mesmos concorrentes, que terão, assim,
um incentivo a mais para Sl!as apostas.
Confiamos, em vista disso, na aprovação
do presente projeto, que submetemos ao·exame do Congresso Nacional, e em sua transformação- em lei.
Sala das Sessões, 22- de junho de 1990.Senador Francisco Rollemberg.

(A Comissão de Assuntos Económicos
-decisão terminath•a.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N· 78, DE 1990
Dispõe sobre normas aplicáveis à Merenda Escolar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Deverão ser repassados aos Estados pelo MEC, a dotação destinada à me-
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renda _escolar em cada unidade administrativa, tendo cm vista atender as pecuHaridades
de cada Estado-Membro.
A.rt. 2'' __ A _dotação .será transferida aos
Estados até o dia 5 de ·cada mês, atraves de
dcpôsito no Banco do Brasil na Capital do
Estado. íicando_sob a responsabilidade de
cada Estado a preparação do cardápio, adaptado às características regionais de cada unidade administrativa.
Art. 3" __ A liberação da _dotação ficará sujeita à prestação- de cgntas do Estado junto
ao-MEC, com a apresentação dos comprovantes de despesa.
ArL 4'' Não sendo aprovada a prestação
de contas, o prôprio MEC assumirá o controle da merenda escolar. até que sejam sana~
das as irregularidades.
Art. s~· Caso s_eja comprovada a malversação dos recursos ou o desvio dos recursos
para outros fins, o "Govenlador do Estado
respondení criminalmente na forma da lei.
Art. 6" O MEC regulamentará esta lei
no prazo de 60 dias.
·
Att. 7''" -A presenfelei en,tra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 8'·' Revogam-se a_s disposições em
contrário.
Justificação
O Brasil é um -país contiGen"tal. em que

É lido

o seguinte

REQUERIMENTO !\"" 182, DE 1990
Requeremos. fundamentados no art. 152
do Regimento Internq_!Jo Senado Federal,
a prorrogação por mais de 90 (noventa) dia~
do prazo concedido a Comissão Parlame~tar
de Inquérito de~tinada a "apurar os conflitos
de terra existentes no país". que se encerrará
dia 27 de junho do corrente.
Sala das Sessões, 22 de junho de 19(}0. Fernando Hentique Cardoso- José Fogaça
- Severo Gomes - Leite Chaves - Márcio
Lacerda - Ronaldo Al-agão - João Lobo
- Afonso Sancho - jutahy Magalhães Francisco Rollemberg - Jamil Haddad João Calmom- Nabor Júnior- Meira Filho
- Mauro Benevides - Chagas Rodrigues Jarbas Passarinho - Ney Maranhão- Carlos Patrocínio- M;;msueto de Lavol;'- Maurício Corrêa - Divaldo Suruagy - Teotónio
Vilela Filho- Alexandre Costa- Matta Machado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O requerimento que acaba de ser lido.
aprovado automaticamente, nos termos do
art. 152 do Regi"mellto Interno, prorroga o
Prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito
para o dia 26 de outubro do corrente ano_.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cãda regfãO tem as suas peculiaridades.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
É inaceitável, portanto, que se queira impelo Sr. l" Secretário.
por um mesmo critério para a merenda escolar. sem atentar para as carências de cada
É lido o seguinte
região.
N• 183, DE 1990
REQUERIMENTO
A deScentralização_do serviço de merenda
escolar possibilitará o aproveitamento de
Excelentíssimo Senhor Presidente do Seprodutos produzidos em cada Esta_do e o ba- , nado Federal
rateamento desse serviço, com o não pagaRegueiro, com apoia nos arts. 50 § 2" da
mento da embalagem e do transporte.
Constituição Federal, e 216, Inciso I, do ReExigir-se-á dos governadores de Estado a
gimento.Interno, porque da competência fisresponsabilidade direta pela aplicação dos recalizadora do Senado, sejam solicitadas ã Excursos transferidos pelo MEC evitando-se ascelentíssima Senhora Ministra da Economia,
sim que esses recursos sejam desviados para
Fazenda e Planejamento as seguintes inforoutros fins. ·
mações~
Na regulamentação desta lei pelo MEC esa) qual o peso (percentual) das despesas
pera-se que noya~ medidas cautelares sejam
de pessoal em relação às receitas correntes,
tomadas para evitar a malversação dos recurcujo limite máximo está previsto no art. 38
sos transferidos, punindo-se rigorosamente
das Disposições Transitórias da ConstitUição;
os infratores.
~
b) qual o peso (percentual) das despesas
Este Projeto de Lei também visa à presercom amortização e serviço das dívidas. intervação das tradições e costumes regionais, resna e ex:terna. em relação às mesmas receitas
peitando-se a formação cultural de cada Escorrentes.
tado.
·•
Sala da~ Se~;-sões. 21 de junho de 1990.Por todas essas razões, espero o apoio dos
Senador Jamil Haddad
meus pares para que possamos aperfeiçoar
(À Comissão Diretora)
a merenda escolar, tornando~a menos one.rosa aos cofres públicos e máiS eficaz: __ para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
os seus beneficiários.
-O requerimento lido vai ao exame da MeSala das Sess_ões, 22 de junho de 1990. sa. (Pausa.)
Senador Ronaido Aragão. PMDB-RO.
A Presidência recebeu o Oficio n" S/24,
(A Comissão de Educação- decisãb de 1990 (N\' 5.297/90; na origem), através do
qual o Presidente do Banco Central. nos tertenninativa.)
mos da Resolução n" 94. de 1989, solicita
autorização para que a Prefeitura Municipal
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de Goiânia (GO), possa cOntratar operação
-o~ projetos lidos serão publicados e remede crédito, junto à Caixa Econômica Federal,
tidos às Comissões competentes.
no valor equivalente a 25.827.343,56 BTN,
SoOie: ame-Sã., requerimento que será lido
para os'fins que especifica.
pelo" Sr. l'-' Secretário.
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A matéria será despachada a Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-·Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINAO (PDS PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ontem, da leitura
dos jornais, ficou-me uma preocUpação entre
as muita<; que temos tido ultimamente. A no·
tícia do fracasso da tentativa do pacto a ser
feito entre Governo, empresas privadas, lideranças sindicais e políticos, teria sido vinculada ao fato de _que o Presidente da CUT
não teria aceito trocar demissões, que seriam
impedidas de fazer, por sacrifícios em relação
a reaju5tes salariais.
Não entro no mérito do assunto, Sr. Presidente, porque não o conheço. Mas, no decor~
rer da leitura da notícia, ficou-me a preocupação a que me referi" ainda há pouco. Foi
dito que a proposta do Governo se referia
exclusivamente à área privada. Por exemplo,
admitia dar um reajuste de cento e poucos
por· cento em várí<is -p-arcelas mensais, mas
não aplicaria esse reajuste para o funciona·
lismo público da União, conseqüenterriente,
teríamos uma situação estranha. Enquanto
para trabalhadores se admitia um aumento
de cento e tanto por cento, continuaríamos,
o funcionalismo púbHco da União, conseqüentemente também o Senado, a Câmara,
os militares, os civis, com os salários congelados desde o mês de março. Isso não me
parece que seja verdadeiro. Gostaria de ter
uma informação dos que são Líderes ou ViceLíderes do Governo, porque seria, no meu
entender, desastroso que se fizess-e isso.
Na medida em que se pode imaginar; por
exemplo, civis e militares contidos nos seus
salários. enquanto um aumento de cento e
tanto por cento seria dado a prestações para
melhorar a situação do trabalhador comum.
Não era poss(vel fazer uma dicotomia entre
as pessoas no Brasil. Aquelas que podem justifícar pedidos em face da inflação passada
e aquelas que não devem pedir.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Os jornaJsâiziam que não. Isso não se aplicaria
aos funcionáriqs públicos da União. Em decorrência; não se aplicaria também a todos
aqueles que estão vinculados a esse tipo de
·
awnehto.
V. Ex• diz que não é aumento, vamos discutir em poucas palavras, porque estamos de·
acorçlo. No fundo é um aumen_to em relação
ao que está ganhando que vai ser aumentado
para compensar a perda anterior. Por isso
Q';le falei em aumento. Seria uma reposição
de perda de salário. Mas se essa perda se
fe~ no poder aquisitivo do trabalhador, por
que não fol feita essa perda, também, no poder aquisitivo do funcionário público da
União?

OSr. Afonso_Sancho- Estou plenamente
de acordo. Se hQuver para um, deve haver
para outro. A eqüidade é o princípio mais
correto que existe.
O SR. JARBAS PASSAIUNHO- Isso já
alivia minhas preocupações, sendo V. Ex" um
homem tão responsável, particiPando das
reuniões. Os Líderes foram chamados, não
sei se V. Ex• 'participou como Vice-Líder.
O Sr. Afonso Sancho- Não, dessa reunião
não participei. Fui convidado, mas tinha uma
reunião na Comissão do Salário.
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as escolas de fins dti semana. Nomeariws uJna
comissão: Como sabe V. Ex". no Brasil, uma
comissão, para ter prestígio. km que ~cr di.!
alto nível. O inquérito, para poder dar resul·
tado. tem que ser rigoroso. senão não será
inquérito.

-

·

·

Nomeei uma Comissão de altt> nível para
localizar as escolas. Como funcionava essa
comissão? El<t funcionava exatamente nos
fins de semana. Quem a presidia? O ilustre
Profes.<.;or Heitor Gurgulino. que hoje é Rei·
tor da Universidade da ONU em Tóquio.
Eram três memhros do Departamento de Assuntos Universitários, que localizavam as escolas desse modo. Eu mesmo dei a primeira
indicação, porque recebi uma carta úe um
prefeito de Bragança Paulista. O secretário
me levou a carta para ler e comecei a ler
e perguntei: "Mas o que tenho com estacarta? Você não a devia ter trazido, porque estou
vendo é só problema<; de trânsito e não sou
do Detran:· Continue, por favor, respondeu
e li;!. Continuei e vi que o problema, realmente, era relacionado conosco. É que o prefeito
dizia que o trânsito da cidade dele ficava terrível nos sábados e domingo::., porque era quando chegavam lá os estudantes e os professores
daquela escola. Então, maridamos que essa
equipe se dirigisse a Bragança Paulista e de
lá foram a Pouso Alegre, Divinópolis, Itape·
tininga. E foram mais de 60 organizações
pseudo-universitárias ou faculdades atingidas
pela ação de fiscalização do Ministério.

De modo que, agora, aparece isso como
O SR. JARBAS PASSARINHO- Este é
sendo uma novidade e a impressão que me
um ponto, portanto, Sr. Preside"ute e Srs. Senadores, que ouso deixar levantado, para que
dá é que_depois houve a recidiva. Então, não
os que têm conta to com o Governo, e o reprehouve uma continuação nô Ministério para
impedir que fu!!cionasse dessa meneira.
-sentam aqui, possam esclarecer-nos se a notí·
cia de jornal procede ou não.
E fomos mais longe, criamos uma CernisOutro ponto é relacionado com o Minis!fãO d_e alto nível para o estudo da eficiéncia
tério da Educação. Há meses resisti a· um
do Ensinb'~Upedor, e começamos por Mediconvite do nobre Senador João Calmon, noscina. Corno já naquela altura se previa que
so nobre colega, para participar da Comissão
no ano de 1975 estaríamos com nove mil mé·
de Educação do Senado. Embora não sendo
dicos formados por ano, conseguimos, então,
espírita, procuro desencarnardos Ministérios
nessa Comissão, que avaliou a qualidade de
por onde passei, e não gosto de ficar falando
ensino de diversas universidades, em primei·
,sobre aqUilo que são problemas que podem
ro lugar, impedir qualquer nova autorização.
•vir do passado e algum pândego diria: por
Fui ao Presidente Médici e ele se comproque ele está falando sobre iS!>o e não resolveu
meteu e cumpriu. Não concedeu nenhuma
quando estava lá? Isso, de um modo geral,
nova autorização para abertura de Faculdade
O Sr. AronsoSancho- Permite-me V. Ex"
é assim. Agora, cedi, Sr. Presiden~e. Dizia
de Medicina no Brasil.
um aparte?
Oscar Wilde que a mélhor forma de vencer
Em seguida, fizemos isso com Engenharia~
a uma tentação é ceder a ela. Eu cedi e estou
Agricultura e Arquitetura. Tínhamos um
O SR. JARBAS PASSARINHO ......:.. Ouço
esperando que meu PartidO me indique para
quadro. A Comissão preparava um estudo
o nobre Senador Afonso Sancho.
a Comissão de Educação, presidida, em tão
sobre a qualificação dosprofe.-.sores. oficinas.
O Sr. Aronso Sancho -.Gostaria- de dar
boa' hora, pelo nosso ilustre Senador João
equipamentos etc. que era colorido. Se era
um esclarecimento ao nobre Senador Jarbas
Calmon.
bom, estava verd,;:, se era ruim, estava vermePassarinho, que não era aumento salarial, era
Alguns pontos começam a merecer a nossa
lho, S(! era razoávçl, estava amar~ lo, e pelo
opinião, fora dessa reserva a que eu mesmo
quadro eu tinha uma idéia global do funciona·
a reposição de perdas salariais. E essa reposição de perdas salariais não era de 180%.
me propus, porque, por exemplo, veja, Sr.
mento da escola. Por exemplo, havia uma
Escola de Medicina extraordinária, até o ter·
A briga toda está aí. Há organização que' Presidente, que 0 ilustre Ministro da Educa~
diz que a perda é de 60%; umas dizem que
ção fala agora nas escolas de fins de semana,
ceiro ano, em Vberlândia, que tinha cadáé de 51%, como ocorreu agorã com os ·eletrie apareceu um noticiário sobre escolas de
veres à vontade, formo! etc. Os cadáveres
fins de semana.
estavam boiando no formo!, prontos para se
cistas; outras, dizem que é de SOo/~. Então,
É surpreendente que seja uma reincidênfazer anatomia, mas não havia doentes_dispo·
há uma discordância muito grande sobre o
percentual exato da perda salariaL Não era
cia.
·
--níveis, não porque não se adoecesse em
aumento, mas, reposição de perdas salariais.
Quando pa..o.;sei pelo Ministério, entie- noUberlâridia, é porque naquela altura só havia
Não sei se a classe do funcionalismo também · veUJbro de 69e março de 74, uma das preocuuma maternidade e não havia mais mulher
--~.-Je..stá___Q._e$_uu,itv"4a~ça~-0"-------------P=•ç~õ~e~s~q:c:u~e~t~iv~e=m=o~s~f~o~i~e~x=a=ta=m=e=n=te:..::lo~c=a=l=iz=a~r-~q~•w'e"-illfosse__,_para_a_quela.matemidade.,.._com-JUe..--
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do de tanto toque de estudantes, porque era
o único lugar onde eles podiam fazer a prática
da Medicina.
Isso nos levou a marcar prazo para que
a Faculdade pudesse ter também, ao lado
do seu funcionamento. um ho!ojpital. ou, pelo
menos. um emhrião de hospitaL
Em Lorena havia uma excelente faculdade
de Engenharia. Excelente! Só que ela dependia completamente dos equipamentos do
ITA, de São José dos Çampos. Então, tivemos que dar prazo para que ela pudesse: ter.
seu próprio equipamento para fundonar. E
funcionou.
Sr. Presidente e .Srs. Selladores.-tivemos
até a opor,tunidade- sem e.stardalhaço, porque, acho, muitas vezes as pessoas acreditam
que o efeito retórico é mais importante do
que a eficiência- de íazer 61 punições. ~n~.
clusive fechamos um Instituto de Engenharia,
na capital de São Paulo, porque não- tinha
condições de funcionar.
Então, esta seria a primeira parte do assunto, que eu. indo à Comissão de -Educaçâo,
poderei tratar com meus colegas e o Senador
João Calmon.
A segunda observação seria relacionada
com o vestibular. Não sei se o Senador João
Calmon gostaria de apartear agora, porque
vejo que S. Ex· está-se apresentando para
esse aparte. E eu, com muita honra, interrompo para ouvi~lo.
_
O Sr. João CaJmon- Nobre Senador Jar~
bas Passariaho. desde que assumi a Presidência da Comissão de Educação, pela quinta
vez, procurei concretizar uma aspiração: corrtar, nessa Comissão Técnica, com todos os.
ex~Ministros da Educação que exercem m~m
datos nesta Casa. Faltava apenas a colaboração de V. Ex•. não por falta de decisão
de sua parte, mas porque seti<J. .. rWRessátia
uma indicação pela Liderança do seu,?,artido.
Agora, com a boa notícia que V. Ex' tra_nsmite, contaremos, na ComisSão de Educação
do Senado, com a colaboração de V. Ex\
do Senador Marco Maciel, do Senador Jorge
Bornhausen e do Senador Hugo Napolelio~
Temos ainda outro, que está empre!>tado aQ
Poder Executivo, o nobre Senador Carlos
Chiarelli, que é o atual Titular do MEC. Desde que comei posse na Presidêndà da Comissão, sonho com a promoção de um debate
entre os ex~Ministios da Educação que inte~
gram a Comissão de Educação e maiS Um
Deputado Federal, que foi também Titular
do MEC, o Deputado CiriOSSant'Anna. Te~
rí~mos, assim, a oportunidade extraordinária
de promover uma troca de idéias entre o atual
e os ex· Titulares da Pasta da Educação. Os
problemas da Educação, como V. Ex• sabe
muito melhor do que eu, ...
O SR. JARBAS PASSARINHO apoiado.

Não

O Sr. João Calmou- ... se avolumam cada
vez mais, se agravam cada vez mais. Jnfeliz-.
mente, nobre Senador Jarbas Passarinho,
não basta uma decisão do Poder Legislativo
para o encaminhamento de um problema que

-~---

-~--

'

-

depende. em última análise, do ·Poder Execu~
tivó. Vou dar a V. Ex·• um exemplo concreto.
Eu consegui incluir no Orçamento de 19M
uma verba destinada â realizaçáo de uma ampla e profunâa ·avaliação do universo da Educação brasileira, desde o jardim de infância
até â universidade. Como MembrO da Comissão Mista d~ Orçamento. não me foi difícil
conseguir a aprovação dessa verba, que foi
inclutda na L~i de Meios do ano passado.
Em 1Y8Y. não tendo sido realizada a avaliação
proposta pelo Congresso, tomei a iniciativa
de sugerir uma nova verba _para s~ realizar
esSa U:Valíação no decorrer deste ano. 1990.
Estamos no meio do ano e até agora não
foi possível o início dessa avaliação, sem a
qual vamos perder tempo Com debate~ debates prolongados. debates acesos- mas,
cm última análise, sem um razoável grau de
cficiência:-Por isso mesmo. saúdo com a
maior efusão a sua entrada na Comissão de
Educàção do Senado. a fim de que todos nós
nos unamos para que a Educação brasileira
- e que está, sem_ dúvida alguma, gravemente e_nfi::rma- possa ser submetida a um
exame, sem se_quer chegar a um diagnóstfco
realmente radical de um eminente educador
deste País que. em reunião recente do Conse~
lho de Reitores das UriiverSida(fes Bfasileiras, realizada e_rn Belo Horizonte, afirmou
categoricamente: "A uníversidade bra:oileira
está faJida". Não concordamos comesse diagnóstico tão eXtremado, mas todos Concorda·
mos que ela está ou gravemente doente ou
doent~s. e,_ em caso de doença, obviamente
se impõe·a ieaHzaçãó de um diagnóstico com
a prescrição de terapêutica adequada. V. Ex~
tevé ljril-a atuãção realmente- extraordinária
como Titúlar da Pasta da Educação e desejo
confirmar tOdaS ãs-informações que V. Ex'
nos deU soOre esSe Problema grave das facUl·
dadeS de fim de semana, que desgraçadamen~
te continuam a existir em número muito ele·
vado no Brasil_. Naquela época, nobre Senador Jarbas Passarinho, foi em torno de 1964,
a Qi.mara dos Deputados criou uina Comissão- Parlamentar de Inquérito sobre o Ensino
Superior e cOnStatou que numa cidade do
Estado.do:-RlO--áe Janeiro havia uma Facul~
dade de Medic~-'?-a que não_ possuía sequer
cadáveres para as aulas de Anatomia. Esse
problema, portaato, é antigo e terá de ser
resolvido, desde que haja, preliminarmente,
essa avaliação_. que conta, com toda certeza,
com O iireSt_rito apoio de V. Ex~ Parabéns
pel? seu_ pronuncia:rõ.ento .tão cibjetivo.

-
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que a Cotriissão da Câmara tinha levantado.
Não abrangia.
De modo que V. Ex• vê que esta é uma
quest<1o que me surpreende, porque, se.houvesse a continuidade do trabalho do Ministério. essa~ faculdade~ ou escolas de fim de
semana não podcriall! !Jlais prosperar; por~
que elas. dentro da minha gestão, foram atingidas e foram corrigidas. Mas essa é a hidm;
são as várias cabeças: retoma, renasce. De
müdo que deve haver uma fiscalização per·
manente.
O segundo ponto importante é que vejo,
agora, também, que o Sr. Ministi~ decide
fazer uma modificação no vestibular.
Sr. Presidente, esta é uma questão que não
permíte grandes possibilidades de fantasias
a respeito. Há aquHo gue se chama numerus
clausus. O que é? E uma decorrência da
incapacidade de se fazer uma oferta igual à
demanda. Até nis.to funciona a !ei da economia. Parece-me, inclusive, que há um Gover·
nador que pediu a sua revogação, agora. De
qualquer maneira, funciona assim, entre a
demanda e a oferta. O que acontece? Dez
mil candidatos para 400 vagas.
Corno era o vestibular quando nós chega·
mos ao Ministério? Era um vestibular feito
com grau de aprovação. Por exemplo: para
Medicina, o candidato fazia prova para Biolo·
gia, Física e Química. Não podia tirar menos
de três em cada uma das matérias e não podia
tirar menos de_quatro no conjunto.

Estou citando um caso real: uma univer·
sidade fixar em cem a quantidade de alunos
que deveriam entrar para o curso de Medi·
cina. Havia o exame. Feito o exame, passavam com média três em cada uma das matérias _e quatro, no geral, 320 alunos. Estou
citando um fato real! Em conseqüência, o
centésimo primeiro entrava com um manda·
do de segurança e, imediatamente, a Justiça
dava ganhq de causa, mandava matriculá-lo.
Aí, a universidade a~ria as portas e entravam
320 para um curso de 100 vagas. Vivi isso
antes de chegar ao Ministério.Então., a aula
passava a ser "aula magna". Eram trezentos
e tantos alunos dentro de uma sala. Não havia
equipamento] -Não- havia-micr-osc6pio.-par-a
eles E, pior do que tudo, não _havia professores qualificados em quantidade suficiente
para poder corresponder a esse número de
alunos.
O que fiz, verificando que o vestibular leva·
va ao excedente? E apareceram as campaO SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
·
nhas nacionais pelos excedentes -:-a esposa
obrigado, senador João_ Calmou.
D.e fato,,essa Comissão _Parlamentar da Câ~. de Presidente da República era madrinha dos
mara serviu-a rUim, quando cheguei ao Minis- ' excedentes_- que, por sua vez, levavam ela·
tério, praticamente em 1970, no começo de__ ramente li:O completo fracasso da qualidade
1970, porque, procurando ler os assuntos que
do ensino. Para melhorar isso, imaginamos
uma solução. Como eram os concursos para
caberiam a mim para a solução, detive~me
inicialmente núma tese de mestrado, apro~
O Banco do Brasil? Como eram os concursOs
vada com louvor, do P'rofessor Arnaldo Nispara os Ministérios? Para o Serviço Público?
Eram concursos classificatórios-. EnúiO, fakier. A partir daquela tese, que estava atualizada, fiz uma regressão_para, no tempo, veri:
ziam a média decrescente: os candidatos presficar se- a tese do PrõfesSor Arnaldo Niskier
tavam o exame e eram listados na ordem deabr~:mgia ou nãO SolUções para os !::~?:.:le::m::.::a::.s..:.....:cr:::::esce::.::"'n"'te::.d::ooose.cr,e:;:su,_Ie;t::;ad:::o:::s:;9:::b:::tceid,o,sc..,S,_e_,e,ra,m"--"1"0"0~~
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vagas, até o centésimo era admitido, a partir
daf, não era mais.
Usei. então, o mesmo critériO--no vestibu·
lar. Ao invés de vestibular eliminatório, vestibular de aprovação ou reprovação, fizemoS
o vestibular classifica tório.
O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me
V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO prazer, ouço o aparte de V. Ex~

Com

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra·
deço a V. Ex", nobre Senador Mansueto de
Lavor, o·aparte.
Veja, nobre Senador João Calmon, como
uma tese que, levantada agora pelo ilustre
representante de Pernambuco, pode ser de·
batida na Comissão, porque há muito o que
discutir a respeito.

- Junho de 1990

Veja a solução. Fizem-os, então, .um vestibular único. Por exemplo, Medicina era no
mesmo dia no Brasil. Até levamos em consideração a- diferença de fuso horário, para impedir que alguém daqui fizesse a revelação
das questões para Mato Grosso, por exemplo, que ia ter mais duas horas, ou para o
Acre. Com isso, demos uma só oportunidade
para cada um: filho de rico ou filhq de pobre
teria essa oportunidade.
Modificamos os critérios do vestibular. Em
vez de ser o vestibular aquilo que eu ainda
dizia outro dia aqui ao Senador João Calmon,
o Sr. Alain Peyrefitte, Ministro da Edu-cação·
da França, dizia que a França, organizava
um naufrágio para depois contar os sobrevi·
ventes, nós faz(amos a mesma coisa, aqui.
Era um naufrágio organizado, porque quem
preparava o vestibular eram os professores
universitários e eles não tinham a menor responsabilidade com o que havia sido dado no
2~ Grau.

Vejo que c Presidente já me alerta para
o _fim do me_u tempo, mas gostaria de salienO Sr. Mansueto de Lavor -~ena.dor Jartar, desde logo, por exemplo, que eu aceito,
bas Passarinho, ouvir V. Ex• falar sobre eduem parte, _a tese do Senador Mansueto de
cação deve despertar a atenção de todos nós.
Lavor, e apenas em parte, por uma razão
V. Ex• tem muito a dizer sobre esta matéria,
simples. Quando cheguei ao Ministério, Se·
assim como o Senador João Calmon, após- _ nadar Mansue_to çle Lavor, nós fizemos um
tolo da educação em todo Brasil, reconhecido
levantamento estat,futico do alunado bra!:iilei·
em todo o País. Há poucos dias o Senador
ro e chegamos à conclusão de que para cada
João Calmon foi ao meu Estado - Pernam100 mil habitantes de um país, os Estados
buco - e fez uma veemente conferência em
Unidos- eu nem olhava -havia 3 mil estudefesa da educação, o que repercutiu, semadantes; a União Soviética - e parte desse
nas e semanas, nos jornais de lá, coisa que
princfpio a que V. Ex~ se referiu, numerus
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
nós, falando todos os dias, não conseguimos.
clausus faz exigências e nem todos vão para
Jarbas Passarinho, V. Ex~ me concede um
Nem por isso temos qualquer inveja do Senaa universidade. Mas o interessante é que, no
dor, qualquer ressentimento peta imprensa,
quadro latino-americano, tínhamos, para ca· _ aparte?
porque realmente _S. Ex• trata do assunto
da 100 mil habitantes no Brasil, 132 estuO SR. JARBAS PASSARINHO- Já con·
talvei mais importante deste País. Creio que
dántes universitários apenas; a Argentina ticedere L
V. EX" leu ,o Professor John Kenneth Gal·
nha 7.00; o Chile tinha 600; o Uruguai tinha
Então, colocamos obrigatoriamente na
braith, na última entrevista das páginas ama600. Então, issõ mostrava, sem evidentemen·
preparação do vestibular o professor do ensirelas da Veja , onde ele diz que não há salto
te discrepar da tese cultural levantada pelo
no de 2" Grau, para que o aluno da escola
para o desenvolvimento ·se-m_n educação. A
Senador Mansueto de Lavor, que nós estávapública pudesse beneficiar-se sem a necessi·
prioridade absoluta para um país crescer, até
mos também muito atrasados no acesso ao
da de de pagar cursinho. Se ele fosse uni bom
economicamente, é a educação. Infetizmen·
nível superior. Daí nós fizemos uma tentativa
aluno no colégio público e a prova fosse dada
te, as coisas entre nós afnda não andam assim._ de dar p,rioridade para as áreas que fossem · em relação ao conhecimento daquela natuNo que toca especificamente à queStãàdessas
mais interessantes para isso. Eu me lembro
reza oferecida no colégio públicu, ele não
faculdades de fim de s.emana, o problema
que uma das primeiras entrevistas que tive,
precisaria- e nem poderia- pagar, muitas
é cultural, porque, se não houvesse mercado
longa, de várias horas. com a imprensa, quan·
vezes,_ um curso pré-vestibular.
para esse tipo de atividade ilegal, mujtas vedo eu mostrava quais eram as intenções que
Ouço o nobre Senador Pompeu de Sousa
zes à margem da lei, não haveria ocasião de
eu tinha, mal chegado ao Ministério, foi com
e peço ao Presidente que me releve só a ouvise abrirem essas faculdades, porque os pró·
a equipe de uma revista que já não cirula,
lo. Em seguida encerro.
prios alunos saberiam escolher o melhor para
na ocasião chefiada pelo grande jornalista,
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
si. É porque se criam lim conceito de que
e hoje nosso colega, Pompeu de Sousa, quanJarbas Passarinho, a minha intervenção será
quem não tem diploma de curso superior não
do mostramos que queríamos sacudir o País,
curtíssima, mesmo _porque sou o orador ime·
vence na vida. Muitas vezes o sistema de sermu.dar essa mentalidade e fazer com_ que o
diatamente inscrito _e devo fazer o meu pro·
viço público contribui para isso, exigindo devestibular acabasse. Em vez de o excedente
nunciamento sobre outro assunto. E o perigo
terminado grau etc. De modo que há um fasficar na porta forçando o prejufzo da qualifide nós dois nos apartearmos é que a sessão
cínio, há um empurrão da sociedade para se
cação do ensino, pa~~amos a fazer um _vestise prolongará indefinidamente, de forma que
chegar, em massa, ao ensino superior. Isto
bular-que inclusive protegia o pobre. O que
eu estava até evitando fazé-lo.
é bom, sob um aspecto, quando ele repre·
era antes? Pagava-se uma taxa de vestibul~r
senta, no meu entender, a democratização
e o candidato, filho de uma família que puO SR. JARBAS PASSARINHO - E ai os
do ensino em todos os graus, Por outro lado,
desse remunerá-lo nesses vestibulares, pag<'tnossos colegas atentos, .ou não atentos, ficaé ruim, porque cria um nivela!Uent<_? por, baixo va set_e vestibulares diferentes. Malsucedido
rão zangados conosco.
nos níveis de 29 e 3" graus. Deve haver uma
no Rio, atravessava e ia a Niterói; malsuce·
-O Sr. Pompeu de Sousa- Exatamente:
dido, vinha embora, acabava em Manaus .. ;
reversão até de nossa cultura para valori~ar
Então, o que eu pretendia era apenas solidao ensino fundamental, prestigiar o .ensino de
O Sr. Mansueto de Lavor- Na Bolívia ...
rizar-me com V. Ex~ pelo seu pronunciamenz~ Grau, inclusive o ensino profissionalizante,
to. Quero dizer que não me surpre_endo, por·
e~ é claro, não para as elites, mas deixar o
que V. Ex' sempre que fa~ pronunciamentos
O SR. JARDAS PASSARINHO - Como
ensino universitário' p<irã aquéles que iealnesta Casa os faz de maneira exemplar, pelo
vi isso: Nã. Bolívia, ia sem vestibular. Apromente demonstraram aptidão para se dedicar
fundo e pela forma, pelo conteódo e pela
veitava o Acordo Cultural e ia sem vestibular.
a pesquisas, a estudos ma'iS aprofundados,
formulação.
Vi, lá. Visitei a Bolívia como Ministro da
a profissões que exigem realmente uma insEducação. A observação do Senador Mantrução de 3~ Grau. Essa mania de o brasileiro
sueto de Lavor é muito interessante, porque
chamar todo mundo de doutor- todo munO SR. JARBAS PASSARINHO - Obri·
quando cheguei à Bolívia e, na Embaixada,
do é doutor- significa que quem não é dou·
gado. Isso, vindo de V. EX", é um elogio estérecebi
os
brru;ileiros
que
estavam
fazendo
o
tor fica frustrado na vida e, às vezes, é margi·
tico.
curSõ de Medicina, lembro-me até de uma
na!izádo pelo próprio sistema público, Este
O Sr. Pompeu de Sousa- E, aí, nós instala~
moça com problema de locomoção. Ela me
nossO sistema cultural, creio, deve mudar
mos aquilo que eu disse que foi inventado
disse: "Ministro, estamos estudando aqui o
também, contribuindo para a alteração dos
que se faz no científicO no Brasil". E vinha
pelo Senador Afonso Sancho, que é o aparte
nossos padrões de ensino. Muito obrigado
de lá com o titulo de médico.
dialogal. Quero evitá-lo. Na verdade, eu que"~-a V. Ex.~~
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ria congratular-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento. V. Ex•, neste terreno, tornouse realmente uma figura, eu diria, mais do
que de primeira grandeza, uma figura exem-

aqui, de um subordinado de V. Ex·, Diretor,
se não me engano, da Comissão de Moral
e ChiTSmo, um-general "ferrabrâs".

plar, vinda do meio militar, onde nós acha-

V.

mos que todo mundo é "gravata de couro",
uma expressão que V._ Ex• conhece muito
bem.
O SR. JARDAS PASSARINHO que é mais uma expressão sertaneja.

Acho

O Sr. Pompeu de Sousa- É urna expressão
antiga sobre os--militares linha-dura, que não
sabiam outra c_oisa a não ser "a disciplina
militar prestante'',
O SR. JARBAS PASSA.RINHO camoniana.
-

O Sr. Pompeu de Sousa -

Essa é

Cito Camões

para atenuar.

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agora
V. Ex' note, num contra-aparte rápido.
Quando eu era ainda capitão e, às vezes, à
paisana, num grupo reu-nidos, discutia uma

tese - eu apenas era curioso, não era nem
um homem erudito, curioso de estudar as pessoas que não me conheciam, me ouviam
e diziam: -Mas "is.Se cáffiarada é inteligente!
Mas militar?! Não é possível! Então, esse conceito que V. Ex• usa, gravata de couro; não é? ...

O Sr. Pompeu de Sousa- É uma expresão
que, pelo menos no tempo em que eu era
jovem, V. Elr' talvez não tivesse nascido ainda- corrente nos meios civis:
O SR. JARBAS PASSARINHO - Deus
permita que eu não tivesse nascido ainda.

O Sr. PompeU âe·So-usa- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, com o perígo daquele
aparte dialogal não tenninar mais, quero, pe~
dindo licença no- aparte, dizer a V. Ex~ da
minha surpresa quando V. Ex•, vindo de um
contexto de movimento miHtar e colocado
no Ministério da Educação, nos surpreendeu
tanto como educador, como aqui nos surpreende como jurista. V. Ex• tem uma formação polimática!
--O.SR. JARDAS PASSARINHO -Ganhei,
neste_ campo, uma pós-graduação que eu não
sabia que tinha. Sou um jurista do Realengo,
que era a formação à graduação de oficial,
e o Senador M~io Covas· inVentOu- que eusou pós-graduad.o na Praia Vermelha, que
é a Escola do Estado-Maior.

O Sr. Pompeu de Sousa -Eu ia dar meu
testemunho, mas V. Ex" já, de certa forma,
se antecipou, referindo-se a uma famosa entrevista, uma históriCa entrevista no começo
da açlministração de V. Ex• Essa entrevista
foi muito lúcida, tão lúcida e tão "antigravata
de couro", tão civilista, tão a favor da boa
educação, a educação que
''Não se aprende. Senhor, na fantasia,
sonhando, imaginando ou estudando 1
senão vendo, sentindo e praticando",
completando a estrofe de Camões a que
me referi antes. Já dei até esse testemunho

O SR. JARDAS PASSARINHO - Lá vai
Ex~ trazer esse problema de novo ...

O Sr. Pompeu de sousa- Anotou a entre~
vista toda _e denunciou V. Ex~ _aos órgãos,
de segurança como comunista. No entanto,
como V ..Ex~~não é nenhum :·ferntbrás" do
atual Governo - aí não se tiriha inStalado
a "autoridade Coitar", acho que V. Ex· nem
puniu esse rapaz, de modo que quero dar
o meu depoimento dizendo que V. Ex• é,
acima de tudo, um civil, antigravata de couro.
O SR: JARBAS PASSARINHO.- Muito
obrigado.
Nobre Senador João Calmon, agradeço a
V. Ex• as palavras generosas cort'f que me
recebe aonde ainda não cheguei- e a Comissão está dependendo de uma luta entre o
PMDB e o PSDB para classificaÇão. Acho
que poderíamos, com as pessoas que, hoje,
compõem a C~missão, com a experiência que
já tiveram no Poder Executivo, chegar àquilo
que V. Ex~ tem -comO objetivo e como escopo,
uma avaliação da educação de maneira serena, tran_qüila, sem preocupações de natureza
retórica.? isso me-proponho fazer, se for
o ,indicado pel_o meu Partido e tiver a honra
de ser presidido por V. Ex' na Comissão de
-Educação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
DUiafiie O disCurso -dO -sr. Jarbas Pas~
sarinhõ, o Sr. Pompeu de Sousa, 3'' Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Francisco Rollem·

berg.
O SR. PRESIIIENTE (Frandsco Rollem·
bcrg)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Pompeu de So_usa.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Pronuncia o seguinte 4iscurso.) Sr. Presidente, Srs. S_enadores, eoJim, ·um homem.
Uso esta expressão um pouco veemente, vamos dizer, pela necessidade de assinalar um
contraste que, no aparte que dei ao ex-Mi~
nistro J arbas Passarinho, há um pouco de
na~cimentO, que é o aparte de pessoas inves·
tidas de autoridade por este Governo terem
a coragem de discordar e de protestar contra
o seu autoritarismo e contra a sua desumanidade. Enfim, um homem, porque uma pissoa dotada de sentimentos, de_ convicções de
homem e não de autómato, não de robô e
não de subordinado, submisso ao poder imperial que hoje domina este País.
Refiro-me a um rapaz - não sei qual é
a idade dele,.o jornal talvez não a diga exatamente e não o conheço -chamado Ivan Moraes Rêgo. Esse rapaz, acho até que há doi~
dias, era alto func10nário do Ministério do
Trabalho e Previdêricia_Social, justamente da
Coordenação de Recursos Humanos desse
Ministério. Ele era o chefe da Divisão de
Suporte Administrativo. Ele _escreveu uma
carta de demissão ao Ministro Antonio Rogé~

Sábado 23 3313

do Magii. A carta é um exemplo de digni·
dade, que talvez até acorde um Ministro tão
cioso daquilo que um eminente jurisconsulto
paulista chamou de atualmente tão cioso dos
seus ··trejeitos de galã de novela", para que
assuma as suas origens de trabalhador solidá·
ri<?" com o trabalho e com a dignidade humana.
Esse funcionário que, aliás, era o chefe
da Divisão de Suporte Administrativo do Mi·
nistério do Trabalho e Previdência Social; é
um desses muitos secretárlos·que há por af.
Este Governo acabou com uma porção de
MiníStérioS; mas fez uma multlp!icação ·tie ' 1 •
secretarias, e aSsim aumentou muito mais o
número de ministérios de fato. Acabo_u_ c.om
os ministérios de direito e aumentou os minis·
térios de (ato . .b a própria subversão adminis·
trativa, Sr. Presidente, Srs. Senadores; o que
não me espanta, aliás, porque subversão não
falta atualmente em todos os ramos da desad·
ministração pública que eSse Governo insta·
lou no dia 15 de março. Pois bem; esse rapaz
que chefiava essa divisão, no dia 5 de maio,
recebeu uma delermiiiãção, às 14 horas, para
fornecer, até ãs 17 horas do mesmo dia, a
lista qe corte de 30% do pessoal de sua divisão. Portanto, em três horas ele deveria for·
ne"cer a lista dos dicitpitados. Escreveu; eri·
tão, esta carta que eu vou ler, porque acho
de tal maneira exemplar que deve figurar não
apenas nos Anais escritos desta Casa, mas
igllalffiente nas oiçãs dos Srs. senado:i-es ã.qui
presentes, porque é preciso que exemplos de
dignidade dessa ordem frutifiquem-se e multipliquem-se: Aliás, quero ãssinalar que esta
publicação foi feita ontem no Jornal BSB Brasil que, dirigido por um profissional de altfs,
si ma competência e de não menos alta inteli~
gência, se transformou num exemplo de iiit.eligência nes.te País, que _é OfiVE:íri BaS.~~-
com uma brava e pequena equipe, que tirri-bém possui os mesmos atributos e faz um
jornal inteligentíssimo. E recebo, aqui, o
·~apoiado" do eminente jornalista Jo.ão Calmon, que é um mestre da nossa profissão.
O Sr.
mestres.

J~ubas

Passarinho -

Ambos são

O SR. POMPEU DE SOUSA ~É genero·
sidade de V. Ex~. nobre Senador Jarbas Passarinho, neste aparte que não ficará consignado, (risos) offo mike, como se constuma
dizer em linguagem colonizada: off mike, para meu horror (risos).
-~vau ler a carta, Sr. Presidente, que é exemplar:

"A CEGA TESOURA DO HORROR.
Responsável por demissões se demite,
indignado
"Senhor Ministro Antonio Rogério
Magri:
Dirijo-me a V. Ex~ neste momento,
para explicitar, de maneira clara e objetiva, as razOes qtre me -levam a desligar-me da sua_ equipe de trabalho.
Ao assim proceder, Senhor Ministro,
nada mais faço do que atender aos dita~
mes da minha consciência.
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Honrou-me, sobremaneira, embora
por curtíssimo período, a oportunidade
que tive em vivenciar momentos" tão difíceis em que V. Ex~ coloca em prova a

sua experiência de trabalhador e de sin·
dicalista.

Não posso, no

entàilto~·-compaCtuar

com procedimentos e atitudes totalmen·

te divorciadas das idéias pregadas, defendidas e assumidas por V. Ex~ perante
nossos servidores.
Acredito na existência de homens- de
bem: acredito naqueles que pregam e
se sacrificam por suas idéias.
Acredito, Senhor Ministro, no seU
passado de lutas, nas suas conquistas
passadas como trabalhador e sindicalista.
Acredito, ainda, Senhor Ministro, na
existência de homens de bem!
Vivemos um momento muito difícil
em nossas vidas, Senhor Ministro.
Vidas e fam1lias são vilipendiadas, sem
que nenhuma voz se faça ouvir em sua
defesa.

Vivemos, talvez, um hiatO de media~
cridade, de oportunismo e -de covardia.
Prega-se o exercício da cidadania, ao
mesmo tempo em que se desrespeita o
cidadão.
Nossos servidores públicos são lança:dos na rua da amargura, sem que se lhes
conceda a m(nima oportunidade de de·
fesa.
As vozes emudecem, as consciênciãs
são violentadãS, a dignida'de se faz es·
quecida.
Usa-se o servidor público como bode
expiatório de todas as mazelas até então
praticadas na administração federal.
Não podemos nos submeter aos insensatos; não devemos compactuar com os
desmandos e arbitrariedades praticadas.
Enxuga-se- a máquina administrativa,
mas não se enxugam igualmente, as lá·
grimas daquet~s servidores que, abruptamente, são tratados como objetos desprezíveis e descartáveis.
Nossos serVidores estão amedronta·
dos, subjugados, submetidos a um tratamento insensato e desumano.
Disputa-Se uma cadeirã e uma mesa, como um faminto disputa um pedaço de
pão.
Não se questiona, Senhor Ministro, :a
necessidade de uma reorg?niiaçao admi~
nistrativa e conseqüente Jedução dos
efetivos dos Ministérios. A reorganização deve e precisa ser feita!
Questiona-se, sim, o desrespeito e a
indignidade com que são tratados indis·
tíntamente nossos servidores.__
Dignidade e respeito, Senhor Miais·
tro, foram as palavras de ordem lançadas
por V. EX' quando do encontro que tive·
mos no MPAS em 19 de março.
Dignidade e respeito sâo palavras de
ordem que deveriam ser vivenciadas na
práfica âe nossos dias.
o

____

~
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com o apadriahamento de incompeten·
Acreditei e acredito. ainda, nas palatese ociosos?
vras de V. Ex•
''Já não mais se ouvem as vozes de
"· Relteiada~ vezes ouvi, proferidas por
nossos políticos, na defesa da cidadania.
V. Ex~, essas mesmas palavras.
Recentemente, Senhor Ministro, esComo há -um sistema de mudez qu~ nãO
sas mesmas palavras de ordem foram rapermite ouvir, lá forà, as nossas vozes, dqs
tificadas por V. Ex•, perante nossos ser·
que tomam, cá dentro, esta atitude.
vidores reunidos em assembléia.
Sob a égide da ·:co_nstit~ição Cidadã"
Lamenta-velmente, no entanto, Se·
desrespeita-se o cidadão, o servido_r e
nhor MinistrQ, não temos visto, nem sensua família.
tido em rióssas p-ráticas funcionais, a maQue Justiça é eSsa e-m que se trata
terialização dessas palavras de ordem.
igualmente os desiguais e desiguã.lmente
Como aceitar, Senhor Ministro, um
os iguais?
Processo de esColha de servidores, reali-Faça-se justiça, a verdadeira justiça,
zado em pouco mais de três horas, sem
responsabilizando aqúeles que, ao longo
um critério definido, sem uma consulta
dos anos, ocupando cargos de chefia, loàs ficlias individuais e de avaliação, sem
cupletaram~se com as benesses do poder
que se pudesse trocar idéias com os nose nada fizeram pelo aperfeiçoamento do
sos antecessores?
servidor público.
Parece-me, Senhor Ministro, que uma
Faça-se justiça com aqueles que sebedecisão envolvendo servidores, vidas e
neficiaram dos dinheiros públicos, colofamllias deyeria ser tomada com bastancando-os a serviço de seus interesses peste critério, com total isenção, com absosoais.
·
lutã hOnestidade:
Faça-se justiça, também, com os maus
Lamentavelmente, Senhor Ministro,
servidores que nada fizeram pelo serviço
as práticas adotadas não estão ratificanpúblico.
do as suas palavras de ordem!" -entre
Faça-se justiça com os desumanos, oS
aspas, deve ser citação do Sr. Ministro
insensatos e os incompetentes.
Magri." Nas horas difíceis da vida, os
Faça-se justiça! Restitua-se_ a dignidaolhos fiCam cegos. É preciso então, ende e o respeito.'
xer,gar com o coração- isto entre aspas,
'"Nem sempre é melancólico o fim da
ele está-se referindo. a palavras passadas
caminhada."
do Sr. Minis.tro.
Respeitosamente,
-"Abra_o~9lhos de seu coração, Senhor
Brasma, 10 de maio de 1990. -Ivan
Ministro, e· enxergue com mais nitidez
Moraes Rêgo.''
todo_s o_s prol;tlemas que o envolvem.
Abra o seu coraçao, Senhor Ministro,
e sinta o desespero, o sofrimento, a
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um docuamargura, e a ieVOfi:ã. de se-us servidores
mento histórico e. por isso. fiz questão de
vilmente execrados.
lê-lo na íntegra; ler a data e ler o nome por
Nad.a posso fazer, Senhor Ministro 1
extenso desse herói desconhecido .de quem
para restituir a dignidade daqueles que
até ontem, eu não sabia o nome sequer.
são pisoteados._
Ontem mesmo apressei-me em vir a falar
Registro· o me:u protesto~ levanto midesta tribuna, porque foi no jornal BSB Brasil~
nha voz. De~Iigo~m~-de sua equipe de
de ontem que saiu puhlicado este doc_umento
trabalho.
histórico. Infelizmente, não pude fazê-lo,
Sigo reto na _estrada d;;t vida, cami·
8prisionado que estava aí na cadeira presinhando de cabeça erguida e coro a consdencial, que ora V. Ex·•. Sr. Presidente, ocu- ·
Ç~~nc:Ja _tqmqüila.
pa. Ao mesmo tempo. informado que o nobre
Respeito os que lutam; exalto os fortes
Senadot Mansueto de Lavor iria tratar do
e dignos .que perseguem os seus ideais.
mesmo assunto, não quis ser repetitivo e deiAbomino e repudio os fracos, oportu·
lhe a primazia no tempo e na qualidade do
nistas e acomodados que buscam, tão-sopronunciamento.
mente,,efêmeros e.desprezíveis bens m~
Mas não poderia calar, hoje, a minha voz.
teriais.
A voz que este jornal tão inteligente publicou
Abomino e ~ePudio àquele~ -q~-~ ~egona sua edição de ontem. assinalo só para verciam suas consciências.
mos como a inteligência realmente se afirma
Revoltam-me a insensatez e a cavarcom rapidez muito grande.
Esse jornal, na edição de ontem de n" 346
dia. Revolta-me a "valentia" de falsos
-não atingiu nem 365 edições- jã se cons·
poderosos que tripudiim sobre os· fracos,
indefesos e oprimidos.
titui erh exemplo de inteligência para nossa
Çalam·se as vozes em defesa dos serviimprensa.
dores públicos, dos autênticos servidores
Esse documento, Sr. Presidente, não podepúblicos.
ria calá-lo porque é_ a voz da consciência naOnde estão nossos políticos? Onde es·
cioilaJ contra a inconsciência dos que estão,
realmente, trípud(andO sobre a Nação brasitão os defensores do povo que não1evan~
tam suas vozes em defesa dos nossos ser· !eira._
vidores públicos?
Devo dizer agora, expliCítando o comen- Onde estáo, agora, aqueles políticos
tário que fiz entre parênteSes. quando o noque aviltaram a máquina administrativa_ bre autor desse documento perguilta: ''Onde
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estão os nossos políticos, onde estão os defen-

sores do povo que não levantam as suas vozesem defesa dos servidores públicos? Estão
aqui, Sr. Ministro M{lgri, estão na Câmara
dos Deputados. estão nas Assembléias Legis-

lativas, estão nas Câmara'!. de Vereadores.
naqueles que_ têm, pelo mandato um' apreço
à altura da vida pública praticada com decência, nitidez e dignidade; daqueles que se consideram como mandatários, apenas mandatários, e têm como-mandantes os seus eleito-

res, têm como mandantes o povo, \êm como
mandantes a Nação brasileira.
O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA - Em mais
alguns minutos darei o aparte a V. Ex•, nobre
Senad9r Afonso Sancho. Logo depois, no período seguinte, continua a carta:

"Onde estão, agora, aqueles Políticos
qué aviltaram a máquina administrativa
com o apadrinhamento de incompetentes e_ ociosos?"
·
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-Ille V.
Ex• um apai-te?
·
OSR. POMPEU DE SOUSk:C..CJaro! Meu
Deus do céu! Em toda"> as categorias profissionais~ em todos os grupamentos humanos
há pessoas de todo tipo. há pessoas dignas
e pessoas indignas, há negocistas e lutadQres
da dignidade( E vemoS com que rapidez esse
jovem que assumiu o poder enganando o povo e continua e enganá-lo. como um verdadeiro ato r. pois foi ato r na campanha e continua ator no Governei, está começando a perder o crédi~o. Esse jovem, eleito por um partido de aluguel, um partido inexistente. sem
nenhuma representação na Câmara e no Senado, que logo conquistou uma bancada numerosa .. já começa a trepidar, a oferecer trepidações. Ainda hoje vi num jornal de televisão que a bancada governamental, a maioria
governamental está correndo o risco de deixar de ser maioria, porque os componentes
dessas bancadas de ocasião, que apóiam esse
Governao de ocasião, estão desgostosos, pois
não estão :-;endo atendidos em seus pedidos
para nomear mais incompetentes e mais aproveitadores.
Isso realmente é algo que muito_entr:istece
a todos nós. É preciso que os exemplos lá
de fora sejam reproduzidos e tenham aqui
a ressonância que o mandato nos deve confe.rir. A Constituição Cidadã - e eu, nesta
expressão, nesta frase. rendo uma homenagem a Ulysses Guimarães- que Ivan Moraes
Rêgo considera vilipendiada pela nossa conduta, não o há de ser por muito tempo. O
povo lá fora está nos vendo e ouvindo, e
sabe quem defende aqui os verdadeiros interesses do povo, quem aqui veio para servir
o povo e não para servir-se do povo.
Sr. Presidente, vou terminar, pois V. Ex•
já acende implacavelmente o pisca-pisca vermelho. Mas eu não gostaria de deixar de atender, com a maior sim paria, o pe"dido de aparte
do nobre conterrâneo, Senador Afonso San-

cho. Há também outro pedido de aparte_, 4ue
eu não tinha visto. nem ouvido, porque foi
feito às minhas co::;tas, do Senador hJtahy
Magalhães.
·
O Sr. Afonso Sancbo - se·n-ãdór Pompeu
de Sousa, é ri1uito juSto a pessoa não querer
as.sumir a sua responsabilidade e deixar o cargo. Este é um direito que todos têm. Agora.
saü-afíiando -Com metralhadora giratóiia,
atingindo o Congresso e_ õs Co"iigressistas!
Aqui coilstata-se que qUase a ·maiOria dos
Senadores protesta diariamente contra as demissões. Então, não é esse herói de fancaria
que descobriu <i.gora- quiifquei- fato: EU -mesmo, como Vice-Líder do Governo, não concordo _com injustiça, venha ela de onde vier,
mesmo porque-nUnca fui stibsràvíenfe a niriguém. Mas não aceito, dt'! maneira nenhuma,
que um cidadão qualquer, que ninguém sabe
de onde veio, se fez concurSO, como bem
disse a.qui o SenadOr Alexandre COsta. venha, aqui, insultar os POlíticos·, ihsultar os
Senadores, insultar a Câmara. Isso não acei~
to. E acho que V. Ex' também não deveria
aceitar. Inclusive nos acu·sam de s_ermos apenas empreguistas. Eu não sou empreguista
e acredito que a maioria· não o é. De forma
que protesto contra o depoimento desse cidadão._Hojc, lamentavelmente -:-ele tem tanto
azar - deu uma entrevista à TV Manchete
que, por causa·de um problema téçnico~ não
foi apresentada. E queria ·saber 'se ele era
alto, baixo, gordp, magro, cabeludo, ou se
não'tiilháôarba. -·--·
Mas, inf~lizrnente, e_le tem tanro ;1zar· que
a entrevista não foi apresentada. A carta dele
vai sair num jomal novo, que e_stá procurando
se projetar através de publicação dessa espécie. De forma que, Senador, V. Ex" precisa
defender também a Ca~a. porque ele a ofendeu. Ácha 'que nós, maioria ctPs Deputados
e dos. Senadores~ não defenderam o_s demitidos. Nós os defelldernOS· fqdi)s Õs. dias. Todos
os dias há protestos aqui contra a.,_demissões.

a

O SR. POMPEU DE SOUSA- Há os que
protestam e há os 'que se acomodaén. Esta
é .a verdade!

O Sr. Afonsó Sancho- Cite os nomes dos
aco~o?~d~s pa~a qu~ .s7J'?~~~ ~a~:r ..
O SR. POMPEU DE SOUSA -'- Os Anais
estão registrando issO~ Não preciso citar nomes;· estão nos Anais.
'
O nobre Senador Jutahy Magalhãt'!s pediume um aparte, que com muito praZer lhe concedo.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Pompeu de Sousa, V. Ex~ traz ao ·conhecimento
da Casa um documento dos mais valiosos,
para que possamOs fazer uma idéia dos m.étodos que estão sendo empregados pelo atual
Governo p-ára·as· demissões. -Quais os critérios estabelecidos por este Gove_rno? Ontem,
por exemplo, fiquei estarreddo com uma
manchete de jornal que dizia- que a Caixa
Económica estava disposta a demitir 2.500
funcionários por dia se fosse feitá a greve. ·
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Ora, Sr. Senador, isso é critério de demissões? Lembro-me -ainda era jOvem. mas
já e.ra leitqr de jornais naquela época_- df!.
quando estávam_os na II Guerra Mundial. ~u
lia estarrecido aquelas notícias de que os nazistas iriam fuzilar não sei qUantos reféns se
não fosse feita tal ou tal coisa. Lembrei-me
muito disso quando li ontem essa notícia. Não
passa na cabeça de ninguém que seja critério
demitir, por dia, 2.500 funcionários da Caixa
Econômica por continuarem em greve. Este
era o número. É terrível o que está nesta
carta. E eles dizem que não sabem o que
os políticos fazem, porque o que_é dito aqui,
como o Senador Jarbas Passarinho outro dia
já afirmou, parece um tÚm\llO. Fala-se aqui
e daqui não sai. Ninguém tem noticias do
que se faz aqui.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Exatamente o que eu di~se. Sr. Senador.

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, se não
se tem notíciá. não se conhece.-Os políticos.
os parlamentares, estão aqui falando, cum~
prindo sua obrigação, mas, infelizmente,
exiStem muitOS fisiológicos que- envergonham
as duas Casas do Congresso. Isto é verdade
também. Não vamos querer esconder a verdade. Outro dia tive a oportunidade de falar
que, quando vejo o Congresso cheio, lotado,
penso: "Bom; dessa vez não há jeito de ganhar, porque o Centrão está aqui". Isto é
verdade. Nós; que fazemos parte do dia-a-dia
do Congresso, sabemos disso.
O SR. POMPJ;:U DJC SOUSA.,-- E eu .niio
me canso de- 1effibiaf i!sse famoso Centr::ici.

O Sr. Jutahjt Magalhães - Quando o quorum é de 450 Dep~tado, pode-se ter cert_eza
de que o Centrão está todo Já, foi convocado.
O SR. POMPEU OE SOUSÀ trões e centri:óho·s; naturalmente-.

Há cen-

O Sr. Jutal)y, Magalhães- N.ormalrnente
os que trabalham estão aqui, diariamente.
Então, tem-.se o quorum de 280_ a 300. Mas
quando chega a 450 é porque vem aquele
grupo em massa que não sabe nem o que
será votado, mas sabe que votará ao lado
do Governo. V. Ex~ prestou um grande serviço, porque o que V. Ex' disse, a partir de
hoje, faz parte dos Anais da Casa. QuemquiSer fazer juliam'ento que o faça, conhew
cendo os fat9s. ~ntão, no (uturo, a partir
daf,~nós teremqs escritores ~mo Afonso Arinos, como era o biógrafo Luiz Viana e tantos
outros que iriam buscar nos. arquivos desta
Casa o que se p~ssou nessa época. Aí farão
a história e farão justiça àqueles- que fala'ram,
àqueles que se manifestaram contra, e tam~
bém condenarão todos aqueles prepotentes
e arbitrários que, infelizmente, estão no poder.
O SR. POMPEU DE SOUSA -Nobre Senad_or Jutahy Magalhães, V. Ex• com o seu
aparte, honra o nleu discurso, fazendo a mais
rigorosa justiça a figuraS conlo Afonso Arinos, como Luiz Viana e muitos outros que
aqui defendem a dignidade do Congresso e
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a dignidade do povo brasileiro. E V. Ex'. lembrou, muito a pro p6sito, a ameaça desse F errabrás-mirim que hoje preside a Caixa Eco--nómica Federal e que, utilizando o modelo
do seu Ferabrás-mor, que hoje dirige o País
do Palácio do Planalto, ameaçou demitir
2.500 fuir.cionáriõs por &a se continuasse a
haver greve.
__
Esta é realmente a doutrina do Governo,
e não é só dele, já que houve uma negociação
pública em que a Sr• Ministra da Economia,
Fazenda_e Planejamento e arrabaldes propôs,
numa reunião com empresários, trabalhadores, políticos e· Líderes das duas Casas do
Poder Legislativo, uma barganh~, no sentiQo,
de que, se não houvesse _mais greves, não
seriam mais demitidos os 360.000 ameaçados,
que estavam com o pescoço na guilhotina.
Sr. Presidente! O nobre Senadoraqui defron~
te a mim, sorridente, com a sua simpatia habitual, Senador Al~xandre Co_st,a, ontem ou an-teontem disse, sobre "isso, algo exemplàr.
Além do mais, acusou-se o J8.ir Meneguelli,
pr~sidente da CUT, de ser o responsável_por
todas as demi~sõç:s_, porque não havia cedido
a essa barganha, .Sr. Presidente! '":"""Pois bem,
o Senador Alexandre Costa disse exemplarmente: "Estão transformando o servidor Pú-blico em refém". Então, são todos, os 360
mil, reféns. O Governo pôs o revólver na
cabeça dos 360 rpil servidoreS e disse: ·:ou
pára a greve Ou d9l!_ um: t"irç/' .: E é ui:n "d"ró
só, porque ~le t~m sempre s? um_a bala na
·
agulha.
Sr. Presidente, gostaria de_ da~ licença para
apartes._ Há dois aparteante~. mas V. Ex",
implacavelmente, me chama a atel}ção. Fi~
constrangido. (Pausa.) Os aparteantes já cederam o tempo dos seus apartes.
_ .
Só me resta fazer um último c_omentário;
.um .último registro. COstUIT!O ~ssi_stir aos jof-..naLc; de televisão-ao_ amanhecer, _quase toPos,
poique, s.endo simultâneoS, é- m'uito diffciL
Hoje de manh,ã, no Jornal d,a.I~andeiranteS,
no program_a "Dia-a-Dia", hoy.ve uma observação-realmente exemplar. O comentarista
do jornal fez um balanço ~os' 100 dias~ dos
famosos 100 dias napoleônicás desse napoleãozinho de fancaria que está aqui no poder
(e espero que sejam mesmo -100 dias, corno
foram os de napoleão). Comentando os 100
di~s, os famosos 100 dias os 100 dias de
llor, o comentarista disse o seguinte: "Esses
100 dias criaram na classe média deste P"afs
a síndrome da tristeza". Eu'cOinpleto: E, na
dasse pobre deSte País, a sín~rome da pobreza; t:, na classe rica, a síndrome da riql_leza.
Era o que tinha a dizer, Sf. Presidente.
(Muito bemt Palmas.)

Ç9-

O SR. PRESIDENTE (Francisco ROifem·
berg)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.

--

Junho de 1990

- -

o querido Zé Lins, cuja obra IÍterári? e?<pre:sAos vinte e dois f3nos, recém-formado e
sa uma época nacíonal definida, com diversas
já militante das lides jornalísticas, se casa com
raízes telúricas em sua g;ênese,_ sem -destruir- D. Philomena Massa, trazendo ao mundo três
se de toda a universalidade contida nos dra- filhas- as três marias de Zé Lins - , Maria
Elizabeth, Maria.da Glória e Maria Christina.
nias '~a Humanidade. Por essa época, é nomeado promotor público
Na cidoé: 3 de junho de 1901, no engenho
de aç car ~orredor, em Pilar, o seu mundo em Manhuaçu, Minas Gerais, onde mais tempo despende nas leituras de Thomas Hardy
literáriq s.e ria essencialme.nte .aquele em que
objetíVame~te vivera SUf:l infância e adoles·
e Marcel Proust do que nas poucas causas
céncia, plastnad~m sua formação, através com que tinha de lidar em sua promotoria,
dasociecf_ade am 'valente, dualista e já" deca- cujo tempo de duração não ultrapassou um
dente do setor rur l JJOrdestino, da cana-de- ano.
Logo, erri 1926, estava de volta ao Nor·
açúcar, com seus re'sq~;~fcios escravocratas
ainda retumbando nas _senzalas e nas outras
deste, _como fiscal de Bancos, passando a morelaçõeS_ e forrnci.Ções cul~is próprias do
rar em Maceió, capital de Alagoas, onde Iania~calismo rural.'
'-...
, .
ça seu primeiro livro "Menino de Engenho",
emodo,queafJgurahuman·adeZeLms,
e passa a integrar o_ grupo de escritores de
suà,s simpáticas idiossincrasids, não po·
Graciliano Ramos, Rachel de Queiróz, Aurélio Buarque de Holanda, Jorge de Lima, C arderia ja ais ser desvinculada do ubiverso de
seus livxos dos··~eus personagens, Cu.l jas hi···stólos Paurílio, Valdemar Cavalcanti, Aloísio
rias_ ele' sou~
ontar-nos CO!D _sirnpÜ'çidade
Branco e outros.
e eficaz mes_tr como quem puxa umà con·
Entretanto, não foi fácil para Zé Lins ediversa no-stálgica de tempos quase perdidos, -;ar o seu primeiro livro. que abre as portaS'
mas embev~ce_ndo quem o escuta com as _!\li.~ ....--·para uma obra literária, hoje sabidamente
granas mais puras e profundas da alma humJit·
de significação fundamental na história dq
na, eoríquecendo essa b1;1sca temporal, .não, romance modernista brasileiro.
_apenas com a atenção do que recebe a histó··.,
Com_ efeito, é o próprio Zé Lins, em artigo
ria, mas também com a sua partiCipação in- \ de jornal, que nos conta:
tensa.~
/
;\
· ·
- '\
Blaise Cendras falava de ').im escritor que
\
"0 liVro foí oferecido a todos os edito·
encontrou seu tempo" e_Patdo Prado·não eXires nacionais e _de todos recebeu um não
tou ao e-â:tprestar-lhe a defirlição j:mra amliisa~ · ' seco, quando não me deram o c3Jado
Zé _Lins, cuja obra literária é, sem dúvida,
por resposta, só mais tarde uma editora,
urna procura proustiana de raízes perdidas
descOnhecida, com dinheiro do meu boi·
no tempo.
so, publicaria a novela. Havia por este
Logo cedo, durante seus estudos ginasiatempo a Revolução de São Paulo e:, apenOs~ no Colégio Diocesano Pio:{(, na capital
sâr da cónvulsão, esgotou-se em três medo Estado, após ter-se iniciado nas letras,
ses. Umaediçãode2.009exemplaresfoi
em Itabiana-PB, no internato do Instit~to
quase toda venc;lida no Rio"·"'
N"oS$.3. Se:nhor{l. do Carmo, _ele r~velou seus
escrit~~-Wils_on Lousada, eni eflsãio sopeÍldores literários. Aos quinZe anos, já havia
bre_a vida_ do escritor pa'raibano, nqs informa
se deleitado e se deixado impressionar COm
que ele, ao tomar conhecimento da crítica
O Ateneu, de Raul Pompéia, provavelmente
~e Jos~ Ribeiro sobre s_eu primeiro livro, repe"Ias semelhanças _circunstanciais entre_a amgalou-se a tal nível"que dormiu corn-o recorbiéncía e os· personagens daquela obra e o
te no bolso c;io pijama". Era o grand!=! emati_vo
seu próprio ambieD.te
-estudos até aquele
Zé Lins, qú"e ainda não se via como o grande
momento. Porém, mais importante é que já
romancista brasileiro, aquele que, no dizer
nessa época estabeleceu contato profícuo
do crítico, acabara de trazer à luz da literatura
com o·s livros de Machado de Assis, Rosse;3__u
nacional, um livro pungente, de urna reali·
Sfelldfíal, õnde se afirmaram a mescla do
dade profunda e que espelhava na sua pleni·
refinamento, do I?erscrutamento_d~ alffia hutude a sociedade rural brasileira. E dizia
mana e- d~ ~çH1ia pl~na de requinte e tristeza,
~aiS: "É de 'todo o Brasil e um pouco de
toçlo o munOo''. _
_
_
com que. soube impregnar sobretudo suas
narrações do mundo champliniano âa canaNão foi, assim, sem razão, que o livro mede-aÇÚcar do No~~~te brasileir_o~
receu o prêmio de romance da Fundação GraFormou-se em Ciéncfus Jurídicas pela Faça.Aranha, o que" seguramente contribuíu para COnSolidar sua posição literária e insuflar·
culdade de Direito de Re"cife-PE, berço de
lhe o ân19i_to para seguir adiante com sua
tantos- e tantos valores, õnde fez parte_ de
uma plêiade renomada, pontificada por noobra.
Seguiram-se, então, os romances "Doidimes do porte de José Américo de Almeida,
Os.ório Borba, Aníbal Fernandes e outros.
_nho" em 1933 "Banguê"' em 1934, <~o MoAtravés da obra do grande Gilberto Freylequ~ RiCardo'~, datado de 1935, aÍlo em qUe
re~ Qe quem recebe a inflQência para enveZé Lfns, já nomeado fiscal do imposto de

~

O

de

e

O sR. I'IVMI!ERtO LUCENA ~PMDR .c..

re_qar fortemem~ na Uteratur:a inglesa, vê

consumo, vai residfr no Rio de Janeiro, e

PB. Pronuncia o seguinte "diSCurso. Sem revisão do orador._) ~Sr. Preside.rite, Srs. Sena·
dores, dentre os grandes nomes da literatur~,
o Estado da Para1ba tem a honra de possuir
o nome de José Llns do Re.':O Cavi!Canti,

concretizada uma parceria exitosa em busc_a
do objetivo cOmum: a explicação do mundo
rural da cana-de-açúcar, corno base fundamental na formação primeira-da nosSa saciedade.

"Usina", de 1936, encerrando o chamado "cielo da cana~de-açúcar".
No Rio, volta ao jornalismo. Integra o corpo redacional de O Globo, Diários-Associados
e do Jornal dos Sportes. E é justamente na,
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então, capital do País, a cidade maravilhosa,
que tanto o encantava, que Zé Lins expressa
sua paixão existencial de modo retumbante.
É o torcedor apaixonado, o flamenguista vi·

bradar nas vitórias e sorumbático, triste e
nostálgico, nas derrotas do se_u time, amba!:i

as sensações a catalisatem ein sua alma o
processo do telurismo onipresente em sua
existênCia de homem do povo e intelectuaL
Mas, Zé Líns não ficava apenas na torcida.
Não lhe cabia o papel de expectador, mesmo
que o mais apaixonado. Havia de estar à fren·
te de sua outra paixão, que é ainda hoje a

paixão nacional e de tantos outros países:
o futebol. Assim, foi diretor do Clube de
Regatas Flamengo, da Confederação_ Brasi·
!eira de Desportos, hoje Confederação-Brasileira de Futebol, e membro do Conselho Nacional de Desportos.
No Rio de Janeiro, o.escritor dá cmltinuidade à sua obra. Em 1937, escreve "Pureza"
e, nos anos imediatamente seguintes, "Pedra
Bonita" e "Riacho Doce", todos fora do ''ci·
elo da cana-de-açúcar", ·mas ainda ambientados na região nordestina. É apenas em 1941
que ele escapa- ao·s ~apelos radicais -do Nordeste e; em Cabo Frio, onde exercia a função
de fiscal do Imposto do Consumo, escreve
~'Água-mãe", ambientado naquela cidade e
que lhe dá o Prêmio Felipe de Oliveira.
Não fuglrla, -nO entanto, por muito tempo
às raízes. E a volta se faz inagiStral, ao publi·
car em 1943 o romance "Fogo Morto" · sua
obra-prima - ,em que-_se ressalta a figura
do CapitãO Vitofiiio, seffi dúvida a Sua· maior
criação, a ponto de os críticos defin'iiein essa
personagem como -o .QuixOte sertanejo de
nossos dias.
Mas Zé Lins não pararia apenas no romance. Foi o mesmo, em grai:Ldeza, simplicidade
e inquietude intelectual,- nas suas crónicas,
conferências, artigos de járnãis e reviStas; trabalhos que preencheram o interregno de seu
recesso ficdOniStil, qUe vai ·de 1943 a 1947,
quando volta ao romance, ago·ra com ••Eurí·
dice", cujo ce-nário é á seu· quáido Rio de
Janeiro, e que ganha o Prêmio Fábio Prado
do ano.
Era ele uma figura de simpática bizarria.
Era ao mesmo tempo um "Vitorino pa'pa-rabo", com seu vozeirão a contar sem pruridos
as histórias -que lhe povoavam a vida e um
"CarloS" de doidinho, não fracassado, mas
tomado da profunda tristeza que ímpregna
a alma nordestina. Assim se Conduzia na· sua
outra casa- a Livraria e Editora José Olyi:n·
pio-, "extrovertido, exuberante, incapaz de
rancores, apaixonado, amando a vida por ela
mesma, interessando-se por tudo, tornandose, enfim, ·um: verdadeiro croriish-do Rio,
sobretudo nas suas conhecidas "Conversas
de Lotação", coluna que manteve durante
vários anos no vespertino carioca O Globo,
conforme nos conta Wilson Lousada no trabalho antes citado.
Zé Lins fez ainda várias viagens -internacionais entre 1951 e 1956, narradas nas suas
crónicas de viagem "Bota de Sete Léguas",
"Roteiro de Israel" e "Gregos e TroianOs",

em que, tanto quanto em suas conferências
"Pedro Américo" e "Conferências no Prata", respectivamente de_1943 e 1946, se expressam o sentido ulterior do intelectual atento, seja em -relação ao passado, seja pelarepercussão das coisas novas do seu cotidiano.
Em 1955, abriram-se-lhe as portas da Aca·
demia BrasiJeira_ de Letras, onde veio a ocupar a Cadeira n? 25, substituindo Ataulfo de
Paiva e onde tomou posse a 15 de dezembro
de 1956, após a vorta de sua última viagem
à Europa, já com a saúde extremamente debiM
litada.
O grande iomancisÚl morreu ·_qundo nem
bem cumprira os seus 56 anos de existência.
Uma vida, por assim dizer, breve, que lac;unou irremediavelmente a elite intelectual brasileira, pois era de se esperar muito mais ainda de sua inesgotável fonte Ji.terária.
Sua obra, não obstante, resta viva e atualíssima; necessária e sufic1en-te p-arã assegurarlh_e a insofisffiáVel _consagração. Foram, ele
e sua obra, um fato da história literária nacional, que, para se tornarem percebidas, tiveram que ter o seu lado problemático postos
na ordem do dia, ou seja, a espontaneidade,
o aparente pouco rigor em termos formais
e fundamentalmente o alçamento à discussão
dos problemas inerentes ao drama nacional
nordestino, ~m sua gênese. eSsencial_..
---zé Üns f~i. nO dizer de OttÔ Maria Cúpeaux, um eterno menino de engenho, pletó.rico, em seus escritos e,sua movimentação
existencial comum, "saudades dos seus instintos, do sangue, de sua herança". Nele, tudo existia parã fizer nascefúni livro, se quisermos tomar emprestada uma citação de
Mallarmé.
Seu universo, portanto não podia deixar
de Ser cOmposto· de risbs e lágrimas. Era tão
chapliniano~ qüanto seuS: personagens; quan·
to c·ontinua chapliniano o Nordeste_ brasileiro-~ ·com suas agruras ·ainda não resolvidas
e; mesmo assim, com sua alma hospitaleira
e brincalhona.
Nele se Configuram em harmonia plena o
assunto e o estilo, enquanto expressãO literária lídima da cultura de sua terra. Era um
grande e talvez o maior conteur, o último
repr~sentante dos conta~or~ profis~ionais de
hist6iiil-s~ Era preciSo que··assim fosse. Como
conceber de outra forma a narração da decadéncia: do Patiiarcalismo Ooidestino-brasilei·
ro, com suas tragédias e _misérias humanas
mescladas de graça e humor, que não através
do estilo de Zé Lins? Essa, sem dúvida, a
forma com que, no seu romance, estabelece
a ponte única e segura para sua dif1isão ·cultural, no sentido de cultura de Gilberto Freyre
- a expressão global da vida política e do
espírito, social e individual, vital e humana.
-Enfim; há que se afirmar que do homem
e <lo escritor; José Lins do Rego emanava
uma força inexplorável de_ simpatia humana.
E," retornando as palavras de Carpeaux, devemos dizer: ''Agora, somos nós assustados aos
s~us pés, pedindo: -conta-nos mais! E ele
contará, com o fogo vivo de sua força de
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um grande narrador de histórias". Zé- Lins
vive, imortalizado em sua grande obra!
Pois bem, ao completar oitenta e nove anos
do seu nascimento, a Fundação Menin-o de
Engenho, institulda em memória de José Uns
do _Rego, com sede em Pilar, na Paraíba,
promove este ano uma série de comemora~
ções sobre o ilustre escritor e sua obra literária, sob a orientação maior de Heitor Couti·
nho Mareja, uma lição de vida para os paraibano·s.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Sr. Presidente, Srs. Senàdores, outro assunto me traz à tribuna.
É natural que o assunto predileto das últimas sessões do Senado seja a demissão em
massa de servidores públicos, pois isso retiata
o que se passa, atualmente, na sociedade_.
Há, em todo o País, notadmente em Brasílía,
Rio de Janeiro e nos Estados que integram
as regiões __!!!_a!s_ pob~e_s, ~mo o No!d~ste e
o Norte, onde o EstadO sempre foi o grailde
empregador, uma insatisfação muito grand~
de amplos segmentos sociais com o alto custo
que o atual Plano Collor está cobrando da
nüiSsa trabalhadora, no momento em que
comp1eta os seus 100 dias de implantação.
E- se não bastasse o corte no serviço público, nós teríamos também que nos ater ao
que ocorre no_"setor_priva,do, onde um semnúmero de trabalhadores. está sendo despedido diariãmerite,'de tal sorte c}ue, por exemplo, em relação ao Nordeste, as migrações
agora ocorrem em sentido contrário. Em vez
de virem para 0- centro-Sul, SQÓretudo para
São Paulo, em busca de trabalho na construção civil, os riordestinos que trabalhavam em
São Paulo e foram dispensados da construção
civil estão voltando para a sua terra natal.
E, no Nordeste, como há este ano o prOblema
do semi-árido- seco, o drama se agrava dia
'após dia.
·
'
·
Sr. Presi~e-~te', Sr. Senãdóies, volta~do
à questão da demissão _dos
_servidores públicos, diria que, em primeiro
lugar, se 9 intu~to do Gove·rno é o combate
·ao déficit piíblico, o- -déficit público não é
. acrescido apenas pela massa de recursos que
sai do Tesouro para custear o--pagamento da
' fÓlha de p_essoal da Administração direta e
~ iD.direta da União. O déficit -p-óblico, -segUndo
os economist:;~.s mais aba)izados, é calculado
'de um modo_-giobal ém todo' o País e, para
' Çte, contri~uefn as despesãs de pessoal da
União, dos ~s,t~dos, do D,istrito Federal e
particular~ente

~os Municípi~s.

Ora, não me consta que até agora o atual
Presidente da República, o Senhor Fernando
Collorde Mello, tenha feito qualquerreunião
com os Srs. Governadores, com os Srs. Prefeitos, visando a urna política harmônica de
combate ao déficit público nesse particular.
Por outro lado, o déficit público não se
!elaciona apenas â despesa com o custeio do
pessoal, sobretudo da Administração direta,
porque, quanto à Administração indireta, j~
temos o Programa de Privatização, que se
transformou em lei.
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A-inda ontem ouvia o noticiário, segundo
o qual o Senhor Presidente da República estaria a· esta altura - diante do re~ultado que
me parece, para Sua· Excelência razoável,
mas que não é o esperado, depois de 100
dias çle Gov~rno_-, Sua Excelência, repito,
estaria pensando, novamente, num entendi·
men_to nacional, em torno de um Plano.
Mas ess_e entendimento nacional, em torno
de um plano de combate efiCaZ à inflação,
passa por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Passa, evjçientemeQ.te, pbr um diálog~
franco, de alto nível entre o Governo e os
partidos políticos, sem distinção de; cor ideo·
lógica, as fiderã.nças sindicais e as lideranças
empr~ariais. Fora daí, eu não vejo salvação.
A O.'t!lJ_hum de nós interessa que este País não
solucione a crise económiCa. Na hora que
fiVermOS~ de novo, um perigo de hiperiofla·
ção - ou- corilci- quer o Sr. Simonsem, de
hiperestaginflação- então podemos pdr em
risco o próprio projeto derriocrático que
emergiu da Ass.embléia Nacional Constituin·
te. .
~
Dentro deste_ contexto é que _eu hoje estou
aqui para, mais uma vez, também, me pro·
nuncia~ sobre o momentQso problema das de·
missões no ser-viço público. Isso é uma gota
d"água no oceano; é uma tremenda injustiça
que o Governo comete com milhares e milha·
res de cidadãos que dedicaram a sua vida
inteira ao serviço da Pátria. Muitos deles,
como~ _tenho ciéncia, _inclqs_ive conterr~~eos
meus, com 20, 25 arfós de serviços, como
procuradores autárquicos-postos em disponi·
bilidade. Só se.coloca em disponibilidade, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, quem é ocioso.
Po:rtaoto. não há razão que justifique atos
desta natureza. E tanto é verdade, que o Sr.
Secretário de Administração João Santana
tem-se_ negado, sis~ematicamente, a compa·
recei"à 'Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, dã. Câniara dos Deputados. Por .que S. S•. não vai? Porque lhe
Ialta_o que dizer. Não tem defesa. Não pode
terçar armas com os Representantes do povo.
Mas S. S' está expondo o próprio Presidente
da República, ao valer-se da sua condição
de simples Secretário, para fugir ao crime
de responsabilidade, porque a Constituição
e a lei que definem os crimes de responsabilidade do Senhor Presidente da República
e dos seus Ministros, evidentemente, na época de sua elaboração, não podiam incluir,
como não incluíram, esses secretários que
são, hoje, diretamente, subordinados ao Senhor Pres;dente da República, mas que, na
~--prática, são seus verdadeiros Ministros. Por
isso, S. s~ está~se negando a comparecer.
Neste instante, quero anunciar que esto_u
redigindo projeto de lei, pelo qual altero a
atual legislação sobre crimes de responsabilidade do Senhor Presidente da República,
par~ efeito de considerar crime, também, de
respon-sabilidade do Senhor Presidente da
República, a negativa dos Secretários diretamente subordinados a Sua Excelência, deres·
ponderem a pedidos de informações do Senado e da Câmara dos Deputados. Daí em diante, teremos, então, como defender as prerro-

Para o déficit p6blico também contribuem,
fortemente, o pagamento dos serviços da dí·
vida externa, que é exorbitante no País embora por enquanto esteja suspenso, mas
com a promessa de voltar a ser _efetuado,
segundo os entendimentos preliminares. da
Sr" Ministra da Economia com o Fundo Mo·
netário Internacional - , e o pagamento da
diVida interna, cujo perfil foi alongado, mas
que tanto continua e em volume alto, que
o Ol'ernight não foi extinto, nem poderia sê· ·
lo~ porque o Governo é obrigado, ainda, a
emitir títulos da dívida pública e a jogá~Ios
no mercado financeiro. Se não me engano,
nos últimos dias, a taxa de overnight atingiu
lO a 12%, o que já representa uma retomada
do processo inflacionário a nível de cruzeiro.
Ademais, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
lembro sempre e ontem aparteaV'a, aqui. o
Senador Maurício Corrêa neste sentido que,
na Argentina, o Presidente Carlos Menem
fez um Plano semelhante ao Plano Collor.
Demitiu cerca de duzentos mil funcionários
públicos, que perderam seus empregos, com
suas famílias;·mas não se extinguiu a inflação
por aí.
O problema é crucial. E vejo isso sem ser
economista, apenas como político. Todo polí:
tico é técnico em idéias gerais. O Plano Co- '
'llor, de um lado, para conter o consumo,
confiscou o dinheiro_de todo mundo- das
pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Com
isso, desmantelou o sistema financeiro. Ninguém acredita mais em banco, no_ País.
Quem, hoje, tem o seu recurso, em cruzeiro
deposita na caderneta de poupança, ou mesmo até em conta corrente? Não.e não. Está
havendo uma corrida, Sr. Presidente e_Srs.
Senadores, a partir do bloqueio dos recursos
no Banco Central. As pessoas que recebem
os seus salários ou lucros em cruzeiros, no
finãl dõ mês-, estão consumindo. Tenho notí- ·
cias de pessoas que estão fazendo estoques,
em casa, de bens de consumo durável: d~
liquidificadores, de televisoies, quafldo não _
de gêr_1eros alimentícios -sacos de feijão, .
sacos de farinha etc. Preferem_ !ransformar .
o dinheiro em algum bem fungível, do que
colocá-lo nos bancos, com medo de_ uma repescagem, porque rta Argentina houve mais
de uma repescagem.

O Sr. Ney Maranhão um aparte?

Permite V. EX'

O SR. HUMBERTO LUCENA - O Presi:.
dente Carlos Menem confiscou_o.dinheiro do
povo três vezes.
Portanto, com esse consumismo; iniciOU--se
a inflação do cruzeiro.
Com estas palavras, o que afirmo, Sr. Presidente, Srs..Senadozes, e insisto sempre-em
dizê-lo, é que, como brasileiro, desejo - e
acho que todos nós desejamos- tirar o Pa~s
da crise. Ninguém quer inflação. Inflação é_
a inimiga núi:nero um do povo. Agora, queremos realmente o debate desses aspectos negativos do Plano para que se chegue a um con·
senso, inclusive, se for o caso, em torno da
sua reformulação global e setorial.

gativas das duas Casas do Congresso Nacio-.
nal..
Antes de ler um requerimento de informações, que encaminho à Mesa, eu gostaria de
ouvir o nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Humberto Lucena, todas conhecemos o seu
trabalho, a dedicação de V. Ex', em defesa
dos altos interesses do País, que tão bem representa no Senado da República. Apenas
quero lembrar que filz 100 dias que este Go·
verno se inst~lou. O que presenciamos no
Governo passado foi a gasolina subindo todos
os dias, uma inflação galopante de 120%,
enquanto o dinheiro que o operár'io recebia
naquela época não dava para fazer suas compras no supermercado, porque se desvalorizava a cada dia. Concordo com V. Ex• e tive a ocasião, ontem, de reiterar ao meu
nobre companheiro da bancada de Pernambuco, Senador Mansueto de Lavor- inteiramente no que concerne às demissões se forem
conduzidas com,justiça, consenso e baseadas
num estudo acurado. Agora, não concordo,
nobre Senador Humberto Lucena, com essa
máquina administrativa federal, estadual e
municipal inchada. V. Ex" sabe muito bem
que existe excesso de pesSoas nos ministérios,
nas áreas públicas. TiVe ocasião, ontem, de
fornecer dados estatísticos- que V. Ex• pode
atestar - sobre o famosO Incra. Para que
V, Ex~ tenha urna idéia um órgão do nosso
Nordeste, a Codevas_f, é quem dirige a irrigação do rio São Francisc-o -tem 67% do pessoal em atividades burocráticas. E sabe V.
Ex·' quanto gasta esse órgão, com essa atividade? Oitenta_e-nove ponto cinco de dinheiro,
com o pessoal; 89.5%, nobre Senador. Há
na folha da Codevasf um consultor de comunicação social, com o salário de 3 mil dólares.
Existe uma discrepância. Aí veja V. Ex' que_
este Governo tira o máximo da interferência
pública em certas áreas que viessem a ser
da iniciativa privada. O custo de um projeto
variando entre 37.500 dólares por hectare,
no Projeto de ltuiutaba, e de 5.200 .dólares,
no Projeto Nilo Coelho, enquanto o custo
dos projetos privados de irrigação oscilam
entre 1.600 a 2.000 dólares. Este é o motivo,
nobre Senador, da celeuma contra o Governo
Collor._ Isto que estou mostrando a V. Ex•
está em dados estatísticos. O Governo pode
evitar uma boa parte de demissões, forçando
os funcionários virem para a Capital, como
aconteceu no Rio de Janeiro com os funcionários do DNER, que deveriam estar trabalhando na Capital Federal; contudo havia milhares de funcionários ganhando com a "cara". Então, é necessário que haja um eõxugamento dessa máquina. E esta é uma operação
que causa dor. Agora, temos que ter consciência para que o doente não morra. Porém,
o enxugamento é mais do que necessário,
a exemplo do que ocorre na Codevasf. Veja
V. Ex' o exemplo de algumas estatais. Então,
é assim que temos de proceder, porém com
consciência, com justiça. Temos que enxugar
a máquina. Se não a enxugarmos, nobre Se·
nador, o que vai acontecer neste Brasil é que
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voltaremos à situação de cem dias atrás: uma
"ca!->a i..ie müe joana'' onde todo mundo man-

da c ninguém. ohcdccc. e__ a inflação voltará
a crescer; quer dizer. vai parar no "b~leléu",
usando um termo popular. Quem perde com
isso é_ a democracia c todos nós. Era isto
que eu queria dizer a V. Ex"
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre
Senador. ouvi atentamente a sua intervenção.
Quanto aos lOO dias. a. que se refere V.
Ex·· no seu aparte. lembrn que antes deles
(l que vale dize-r. ante:- de 15 diâs de março
e. ponantn, da posse do atual Presidente da
Repúhlica- e~tdvamos num processo dt! hiperinflaç:io. Gostaria apenas de recordar a
V. Ex· e pedir a suu atenção para um fato
que é inconte:->t<.lvel. Vejll bem. ao completarmos os 100 dias do Plano Collor. a inflação
já aponta partr gq OU l()"( nl) segundo JTIC~
de sua execuç;io.
Quando se lançou o Plano CruzlldO. nos
idos de l9H6. ~ob a inspiruç<io de Dilson Funaro. a inllaçüo stí voltou a ser de 30( no décimo
mês e não me lembro de nenhum !'lervidor
público que tenha sido demitido. não me lembro de nenhuma ação devastadora que tenha
ocorrido. nlJ st.•tor público. item no setor privado. Pelo contrário. havia clima de euforia
genemlizada.
Por outro lado. V. Ex" há de corivir que
estamos numa situnç<io insustentável na área
social, pois o Plano Collor estabeleceu um
congelamento por um prazo, se não me enga-"
no. de 30 dias. Esse congelamento termino\!.
A não ser cm relação aos produtos que com·
póem a cesta básica. hoje. se V. Ex·· for a
qualquer supermercado. a qualquer feira li·
vre- estão aí as donas-de-casa para comprovarem- verific-<Lrü que os preços estão subindo pelo elevador e. enquanto isso, os salários
foram inteiramente achatados. A partir de
abril, a Sr' Ministra da Economia. Fazenda
e Planejamento, ao prefixar os índices de re3~
juste salarial, anunciou a inflação zero. Depois. de 15 dc abril a 15 de _maio o índice
de desvalorização da moeda passou a ser
3.200:(-; c de 1.5 de mait), a 15 de junho, chegou a 7 ou Wf. Já há, portanto. uma defasagem salarial da ordem de 12%. sem que se
tenha acrescido. até hoje. ao salário dos trabalhadorc:.. um centavo sequer. E. enquanto
isSo, os preços continuam subindo.
E quandt) digo preços-. nobre Senador Ney
Maranhão. mio me refiro apenas aos preçós
da~ mercadorias e dos serviços, mas também
ãs t<:~rifas públicas. Por exemplo, as taxas de·
energia elêtrka subiram assustadoramente
nos últimos meses: as taxas de abastecimento
de água aumentam em IOda a parte. Ainda
hoje ouvi. numa emissora de rádio de Brasí~
lia. que teremos uma alta substancial. ne~te
més. nas contas de água. As tarifas de serviç{>
telefônic-o também cresceram, vertiginosamente. mas os salários contínuam os mesmos.
Portanto. nobre Senador Ney Maranhão,
há pontos a serem revistos e rediscutidos ite!'.te plano, como esses aspecto~ negativos que
estou a apontar. Isso para não falar também

dos preços dos aluguéis, que, hoje, sãoproibitivo. O assalariadO não teve auinento na
sua renda. a parrir de abril. No entanto. os
aluquéis elevaram-se 40, 509(-. Como é que
o assalariado pode pagar esse aluguel? Não
há como. nobre Senador.
Acho que a decisão das lideranças, que
compõem a maioria dn Congresso Nacional,
a partir da Càmara, de proporem uma nova
lei salarial é ab~olutamcnte certa. Revelo hoje o que- ouvi do ex-Presidente da República
José Sarney. quando lhe le-vava a lnlnha preocupação com uma convulsão social no Brasil.
diante do risco da hipcrinflaçào. O ex»Pre~
~idente José Sarncy costumava dizer-me eu achava a sua opinião um tanto simplória
-que não haveria convulsão porque a nos!'la
economia estava indexada.
Sr. Presidente. Srs. Senadores. confesso a
V. Ex·" que hoje estou absolutamente convencido de que S. Ex·' tinha razão. O que
evitou o caos social. no'Brasil, foi a ipdexação
da economia. ·se. cOm a inflaçüo de 40. 50.
6t.l. 70C'_.(. os salários nãO fosSem corrigidos
automaticamente. teríamos. talv~z. hoje, no
Brasil, a notícia de fatos semelhantes oU mais
graves do que os que ocorreram na Argentina, onde-llS :-alá rios nunca foram indexados
a um índice geral de preç~s ao consumidor.

O Sr. Ney Maranhão- E não deu <:t-rio.
nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Penso.
se queira di'Zer em contr:irio.
que pelo menos a partir de abril - vamos
deixar a inflaç_tio.do cruzado novo para trás
-·as rcposiçôes a que os trabalhadores têm
direito devenio 5er· acrescidas aos salário~.
mesmo que parceladamente, diante da dcs:vaJorização da nova moeda_._
·
Mas vamos cdnsiderar apenas o períodq
do cruzeiro. N<io é justo que. não -havendo
reajuste salarial a partir-de abril, e subindo
os pieços das mercadorias. das tarifas Públi·
cas, qUe õS trahalhadores continuem sem reajusiC salaríal.· Isso vai criar ~ma."siiuaçã,o tal
de desacomodaç-do social, de desemprego no
setor público e pri~ó>ado. numa economia cm
processo recessivo, que se tornará itripossfvel
o êxito do Plano Collor.
pm~mais--que

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. Ex• um aparte?O SR. HUMBERTO L.UCEI'iil.- Com prazer.

O Sr. Marisu-efo de L3vor ---Nobre Senador Humberto Lucena, o pronunciamento de
V. Ex· é da maior oportunidade, porque dá
seqüéncia a uma série de interv.enç-ões, na
tribuna do Senado, por parte de eminentes
colegas qtte estão apreensivos com eSsa situação do País c _que querem novos rumos para
a situação administrativa. No que se refere
a demissões. assunto objeto, também, de
uma modesta dissertação minha, ontem. com
o honroso aparte de V. Ex·', eu trazia números
que. realmente, são muitos claros·.
O GõVt!rno --e o" éffilneti.te Uder, Senador
Ney Maranhão. acaba de confirmar isso -
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diz que é preciso haver deniissões de funcionários- o que ele_ chania ,de enXugamento
da máquinil adminiMrativa -para poder contrOlar o déficit público e assim a economia
se recuperar. E::.te é o objetivo, pelo menos,
de ãlguns se tores do Governo, porque outros,·
não. Ora. o que há? Equilibrar as finanças
do País com esse. corte equivale ao mesmo
que querer vazar o oceano com um dedal.
Isso não significa absolutamente nada diante
das despesas públicas. dos compromissos. das
obrigações do Erário público para com outras
rubricas do Orçamento no setor despesa. Por
exemplo. tirando-se os encargos sociais. a folha de pagamento dós servidores públicos federais não chega a 2 bilhões de dólares vamos falar dólares porque é a moeda a que
até o Governo se refere. O 'Governo diz que
com essa reforma administrativa vai eccino·
mizar 5 bilhóes de dólares. Não se pode entender. porque se ali-despesas com os servidores são de aproximadamente 2 bilhões de
dólares. um Pouco menos; como é qUe se
vai economízar 5 bilhões de dólares com esse
corte de apenas 3()Çf'? Segundo ponto: é ver~
dade que o Governo suspendeu o pagamei1to
do serviço da dívida externa, desde o Governo Samey. Suspendeu mas não se desobrigou. A cada mês estâ s-endo contabilizada
a· importâncí~1 de 1 billlão de dólares. aproxinüiOãrilcnte 12 bilhões di! dólares por ano.
Isso signific,a _que só ·essa rubrica Serviço da
Dívida Externa, por mês, é quase aquilo que
realmente se dispende menSalmente com toJo o funcionalismo público do Pais. Não há,
absOI~tamente ~ condições de ~e el):tender ou
de '!'!e justificar isso, sob ó ponto de vista do
saneamento da economia. Volto a dizer que
é Teálmentt:: uma balela_ dizer-s.e que serão
equilihràdas as'finan:ÇaS do Paí's com esse corte de_30'/(- nos servidores públicos. tanto colocados em. disponibilidade como em demissão.
.Ainda mais, _esse corte Iião representa um
corte de 307r naS despesas do pessoal. Por
quê1 Pon.jue os demitidos têm indenizações
e os colocados em disponibilidade continuam
ganhando. O_Góverõo que-r~qüê eles ganhem
1/3 do que ganham. mas a Justiça é que vai
Jetermina.r. a pedido de dois partidos que
levantaram formulações junto ao Supremo
Tribunal Federal. O julgamento começou oittem. mas já se sabe que os relatores votaràm
favoravelmente ao pagamento integral. Houve até o voto do Ministro Sydney Sanches.
que disse não. Os servidores colocados em
dí,o.;pqníhilida9ce _precisam _sobreviver. pre~i
sarn alimentar-se até para gozar, de [lOiS, das
benesses do Plano Collor. Houve até essa
ironia do Ministro Sydney Sanches. _Eiltâo,
realmente. há uma confusão. para não se faM
lar dos critérios. O critério é não ter critério
nessas demi~.,t;es. É um corte linear de 30%-.
Eles exigem esse corte, colocam o algoz para
degolar o funcionário público e se estabelece
um sistema de apadrinhamento, de favores:
não me tire por isso, não me tire por aquilo.
Isso vai criando um sistema terrível dentro
do serviço público. Por isso, Senador, creio
que o seu pronunciamento dá seqüência. com
muito maior brilho, a e.'isa linha de pronuncia-
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mcntt). Devemos continuar ncL.t, protc~tan
do. denunciando. propondo fórmulas dife-

rente:, pura essa situação dn chamadl) ~nxuga
mento da múquina administrativa.

gra-

O SR. HliMBERTO L CC ENA- Sou
pelas palavras de V. Ex'. nohn::: Senadm
Mansucto de Lavor. que. como sempre. traz
I.:'Onsideraçôcs muito judiciosas a respeito ÚllS

to

;.~~:.untos

em t.!t:bate.

Sr. Prcsidentc,_Srs. Senadores. as palavras
tlu nobrr.:: Senador por P<.:rnambuco me leva-

ram a memorizar dcdaraç6cs do Presidcnt!.'
fernamh> Collor que li. com cerco cstarrecimento. num número atrasado da revi:.ta Playboy. Sua Excelência teria datkl_ uma entrevista. agora rcpuhlícada. logo após o sctl rompimento, comu Governador Je Alugoas. com
tl t:X·Pn:sidentc José Sarncy. Em um dl)~ tôpicm. 1.k~sa cncn:vbta - que terei oportunidade de ler um dia. para que seja mais fiel
ao que Sua Excelência afirmava-. o Sr.
Fernando Collor Jc Mcllo fez duas afirmaçties contundente~ contra o Governo José
Sarney.
Em primeiw lugar. alegaya que o Governo
desencaminhou-~c na medida cm que pa~sou
a suhmcta-sc ás diretdzcs do Fundo M\Jneuíriu Inwrnaciom1l. pois a S(lhcrania do Pais
e.'>tarla em risco. o que era um absurdo etc.
Ora. sabemos que a atual Ministra da Economia já ceve várias reunWes preliminares
com o Fundo Monetürio Internacional. cm
Washington. e caminha. a passos largos, rara
fechar um acordo com esse organismo finance-iro internacional. dn qual faz parte o Brasil.
como nação capitalista. Aliüs. S. Ex· não está
fazendo. nada mais nada menos, do que seguir rigorosamente o figurino do FMI. que
é um figurino. como sabemos, altamente reces'Sivo. Tanto assim que o acordo <JinJa não
foi fc<.:haJo. porque os banqueiros estrangeiros disseram, alto c bom som. ao Presidente
do .FMI, que não admitiriam o fechamento
de qualquer acordo antes que o Plant' Collor
de~~e os primeiros resultados positivos e, so~
brctudo, que o Brasil retomass_e o pagamento
do serviço da dívida' externa.
Então. essa declaração à revista Playbo)-'
J,J 'a tua! Pre!-.idcnte d<J República. na sua condíção di.:': Governador de Alagoas. qunndn
rompeu com o Governo Sarney, não é consistente. porque entra cm cho<.JUC com tudo o
que estü ocorre-ndo. no mllmento. no Brasil.
Em segundn lugar. Sua Excelênci<l. o Senhor Presidente Fernando Collor de Mello.
afirmou. t<Jmbém. à Playhoy, cutegoricamcnte. que fazia o seu ve_cmentc protesto contra
a política de arrocho salarial. pois os trabalhadores não podiam ser as v(timas do combate
à inflaç<io.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, entendo
que o Senhor Presidente da República deveria reter essa entrevista c fazl!r a sua autocrí-

tica. porque-. a esta altüra,

r~ão

-sei- qu:.ü-o

pensamento cxato de Sua Excelência. se é
o atual ou :;e o anterior.
Por sua vez, e a{ volto à intervenção ao
aparte do nobre Senador Ney Maranhão.
quando S. Ex·' explicava o porquê das demis-

~ües.

lembro-me que o atual Presidente da
Repúhlio.:a. qu:tndo canJi<.latn- inclusive cm
vária~ entrcvbtas coktivas c. (,:reio. no dcb<HC
wm Luiz ln;íçio Lula da Silva - tambt!m
deixou claro que o funcionãrio público que
trabalhava fiL"assc tranqüiln. poi~ n:io seria
dt:mitido ...
O Sr. Ney Maranhãotrabalhando, Senador.

Ma~

que estivesse

O SR. Ht'MRERTO Lt 1CENA- ... nãu
seria -atingido.
Pergunto a V. Ex·. Senador Ney Maranhüo, um procurador autárquico. <.:om 25
ano:. Je serviço, posto em disponibilidade,
no pleno exercicio de su.as funçües. não estava trabalhatH..Io'.l
O Sr. Ne,y Maranhão- E~tou falando do
cxcc:.so Je pt.·~~oas que hü na müquina púhlica.
O SR. Ht:MBERTO LUCENA - Nolm:
Senador Ncy Mar:.mhão. ouvi o aparte de
V. Ex:' e vou. ao tt>rmínar este pronunciamento. dctt:r-me. justamente. na sua tenta·
tiva Jc explicar e~sas demissões.

O SR. PRESIDENTE (Pomp~..·u de Sousa)
-Faço um apelo au nobre Senador Hum~
h~..·rto Lu_cena para que abrevie suas consideraçôe~. uma vez que o seu tt.:mpo j:í est<í h:í
muito _esgotado e temos que passar à Ordem
do Dia. Como o próximo orador inscrito é
o Senador Ney Maranhão. S. Ex• podení até
t.bpor di.' 50 minuto~.
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nistração venha ú Câmara. vc·nha ao Senado.
para dar a~ razüe~ e mostrar. à sociedade.
n~ ~cus nUmero::..
Sr. Pre~itknt<.:. ao terminar. Ido o seguinte
requ_erimento Ue infonnaçüe:-:.:
REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES

Sr. Pre~identc.
Rç_quc::iro a V. Ex', com base no art.
216. do Regimento Interno, sejam solici·
tadas. atravt!~ do Sr. Secre-tário-Geral da
Prt.•sitlêncí;;t da Rcpúhlk:a. Embaixador
Marco~ Cnimb(a. as .se!!uintes informa·
çúcs ao Sr. Secrctúrio d~ Administmção.'
Sr. Jn;Jo Santana:
I. Qu~tl_o número exato de servidores da Adminbtraçâo Direta da Uni:io
e. bem a:.sim. qual u número desses ser·
viUnrc:-; que sf1o estáveis':
2. Qual u núm<.:ro d~ servidorc~ da
Admini~tração lndin~ta d;,t_ Uniã<l. isto
é. de sua::. autarquias e fundaçües e. bem
as~im. qunlu número de~ses servidores
que são cst<iveis?
3. Qual o número Jc empregado~
da~ empresas públicas'?
..J.. Qual o número de servidnrcs considc-radtl~ cm acumulação ilegal de carM
go:-:. c qual tl número de servidores consitleradm> ociosos'?
5. Quab os crit_érios adotadns para
a apuraç;:lo da ocinsídadc dos scrvidore:-.
público~?

6. Qual o número de e.ervidores a seO SR. HUMBERTO LtJCENA - Estou
rem demitidos ou dlspcnsndos, no àmconcluindo, Sr. PresiJcnte.
_
bito Ja reforma administrativa. c quais
Eu digo ao Senador Ney Maranhão que
os crit~rios para essas dcmissôcs?
o que o Senhor Presidt':nte da República de7. Ou ui~ o~ se-tores da AJministraveria fazer, no momento. diante desse clamor
ção Direta e InJircta __ a_ serem atingidos
1
nacional que ai está. até como um presente
pela~ de-missõcs'.
pc-h; cem dia:. de Governo aos trabalhado~
X. Qu;.tl a possibilidade de reaproveires. seria, de um lado,_suspender as demís·
tamento dos scrvidores. a serem postos
sõe.s no serviço público, para reiniciar os esem disponihilidade?
forços !.:m torno de um grande pacto social
<.J. Qual a possibilidade de demissão
entre Governo. partidos políticos. trabalhados servidores. posto~ a tlisposição do
dores e empresários e, de_ outro, admitir u
PoJe r Legi~lativu e do PnJer Judkiürio?
seu mea-culpa no caso do arrocho salarial
Sala das Scss<ies,
de junho de 19'-JO.e passar a dialogar. através das lideranças
Senador Humberto Lucena
do Governo. com os líderes dos partidos da
Sr. Presidente, agradt!ÇO a V. Ex-· e, afinal.
Oposição, coffi vistas a Uma lei salarial justa.
digo que ficarei na expectativa ansiosa de que
Querer. Sr. Presidente. Srs. Senadores. num
o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais
País em recessão - onde a grande maioria
Alta Corte de Justiça. rt.:pira. hoje, o seu feito
Jos trabalhadores da pequena e média emrecente, repondo ã Constituição nos seus depresas não tem um sindicalismo forte a sus'!:
vidn5 tt!rmos. A Nação espera c confia que
tentá-la~ - . impor a livre negociação para
o STF considere o decreto do Senhor Prcsi·
os reaju~tes ~.alariais é tapar o sol com u pe·
dente da República, que manda pagar, proneira.
porcionalmente. a remuneração dos servidoO Senador Ney Maranhão justificou algu·
res postos em disponibilidade. flagrantemenmas demissões na Codevasf, no Incra etc ..
te irlconstitucional, em homenagem ao Esta·
mas S. Ex' trouxe o particular, quando nós
do de Direito. que é a própria essência da
estamos tratando do geral. Pode atê haver
democracia.
aJguns c<Jsos em que o Governo tenha razão.
Era, o que tinha a dizt!r. Sr. Presidente.
Mas até ...
(Muitn bem! Pa!ma::..)
O Sr. Ney Maranhão- Ma<; cm todas as
Dura11U' o discurso do Sr. Humbato
rep<JrtiÇões. Senador. há esses prohlemas, esLucena, o Sr. Francisco Rollemberg, deises excessos (.k funcionários.
xa a cadeira da prfsidência, que é ocupaO SR. HVMBERTO LUCENA - ... para
da pdo Sr. Pompeu dt' Sousa, 3 Secretário.
isso é preciso que o Sr. Secretário da Admi-
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa. requ_erimento que será lido
pelo Sr. 1" Secreté.irio.

É lido o seguinte

(Requerimento de informação. Requeiro
a V. Ex'. com base no art. n" 216, do Regimento Interno, sejam solicitadas, através do
Sr. Secretário-Geral da Presidência da Repú-

blica, Embaixador Marcos Coimbra,
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a~

se-

guinte~

informações ao Sr. Secretário da Administração o Sr. João Santana. -Senador
Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N'1X4. DE 19911

Sr. Presidente.

Requeiro a V. Ex•, com base no ar.t. 216,
do Regimento Interno. sejam solicitadas.
através do Sr. Secretário-Geral da Presidência da República, Embaixador Marcos Coim-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à -

ORDEM DO DIA
Hem 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO N· 66.
DE 1~~0
(Ein regime de urgência, nos termos do
art. 336. C,- do Regimento Interno)
DiScU$$á0. em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 66, de 1990. de autoria do Senador Maurtcio Corrêa. que
acrescenta§ 5" ao art.- 6'' da Lei n" 8.025,
de 12 de abril de 1990. (Dependendo
de parecer.)

Solicito do nobre Senador Ronafdo Aragão
bra, as seguintes informações, ao Sr. Secreo parecer da Comissão de_ Constituição, Justário da Administração, Sr. João Santana:
tiça e Cidadania.
1. Qual o número exato de servidores da
Administração Dircta da União e, bem asO SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB sim, qual o número desses servidores qUe são
RO. Para emitir parecer: Sem revisão do oraestáveis?
dor.)- Sr. Presidentc._Srs. Senadores. anali2. Qual o número de servidores da Admi·
sando o projeto de lei do nobre Seriado r Maunistração Indireta da União. isto é. de suas
rício Corrt!a, entendo que é da maior justiça
autarquias e fundações e~- bem assim, qual
o que propõe S. Ex•. quando dá. por cs:-.e
o número desses servidores que são estáveis?
projeto, alguma coisa àqueles aposentados,
3. Qual o número de empregados da.:. emmesmo em detrimento de alguns ap-osentados
presas públicas?
que estão cm disPonibilidade ou que se estão
4. Qual o número de servidores considecolocando em disponibilidade partt as suas
rados em acumulação ilegal de cargos e qual
aposentadorias.
o número de servidores considerados ocioNós. Sr. Presidente. somos favoráveis ao
sos?
projeto do Senador Maurício Corréa, que
5. Quais os critérios adotadm; para a apupropõe a compra de imóveis tanto por esses
ração da ociosidade dos servidores públicos?
servidores como por seus descendentes e as6. Qual o número de servidores a serem
cendentes.
demitidos ou dispensados. no âmbito da Re- _
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
forma Administrativa, e quais os critérios pa- O parecer conclui favoravelmente à mara essas demissões?
téria.
·
7. Quais os setores da Administração DiEm discussão o projeto. em turno único.
reta e Indireta a serem atingidos pela!oi demis(Pausa.)
sões?
N~O fútvendo __quem peça a palavra-.--encerio
R. Qual a possibilidade de reaproveitaa discussão.
mento dos. ~crvidores. a serem postos em disDe acordo com o disposto no art. 168 do
ponibilidade?
Re_giffiC'nto IfJterno, não se realizará votação
9. Qual a possibilidade de demissão dos
de-proposiçãO rias sessões de segunda -e Sextaservidores. postos à disposição do Poder Lefeira. Assfm sieildo, a matéria sairá da Ordem
gislativo e do Poder Judiciária?
do Dia. a ela retornando na sessão de terçaSala das Sessões, 26 de junho de 1990. feiia. quando poderá ser votada.
Se na dor Humberto Lucena.
(À Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa.

COMPARECEM MAIS O SRS. SENADORES:
- Alutzio Bezerra -Carlos De'CarliChagas Rodrigues- Hugo Napoleão- Cid
Sabóia de Carvalho - Marcondes Gadelha
- Humberto Lucena - Ney Maranhão Mansueto de Lavor - Lourival Baptista Jutahy Magalhães- Afonso Arinos- MataMachado - Severo Gomes - Fernando
Henrique Cardoso - lrapuan Costa Júnior
- Louremberg Nunes Rocha- Affonso Camargo- José Paulo Bisai.

O SR. PRESIDENTJi (Porripeude Sousa)
-Hem2:

OFiCIO N·· S/32. DE 1~8~
(Em regime de urgência. nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n" S/32, de 1989 (n" 1.260/89.
na origcm):relativo à proposta para que
seja alterada a Resolução n" 12, de 5
de agosto de 1989, do Senado Federal.
(Dependendo de parecer.)
Solicito do riobre Senador Francisco Rollt::mberg o parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para emitir parecer.) -Sr.
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Presidente. Srs. Senadores. através do Ofício
n·' $132. de l9S9. o Sr. Governador do Estado
do RiO de Janeiro solicita seja alterada aRe·
solução n'' 12, de 5 de abril de 1989. do Senado
Federal, que .. autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a elevar excepcional e temporariamente. n limite de endividamento do Estado
de forma a se incluir, no texto da Referida
Resolução, o número de Obrigações do Te:-.ouro Nacional- OTN equivalentes ao valor
c-m moeda de operação de crédito. cuja contratação. em caráter exc_cpcional, foi ali auto"
rizada por esta Casa legislativa.
A operaç<io em questiio. no valor de NCz$
10.259.334,00 (dez milhões. duzentos e cinqü""enta e nove mil. trezentOs e trinta e quatrocruzados novos). equivalentes a 5.175-.000
(cinco milhões. cento e setenta e cinco mil)
Ohrigaçôes do Tesouro Nacional em agosto
de 19XX, configurar-se-ia em empréstimo a
ser concedido ao Estado do Rio de Janeiro
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES.
A n:solução do Senado Federal que autorizou o Estado do Rio de Janeiro a contratar
a operação deixou de fazer referência à quantidade de Obrigações do Tesouro Nacional
correspondente ao valor da operaç<io em
moeda nacional.
A alteração pretendida visa, portanto, pOssibilitar a correção automática do valor do
financiamento. que é indispensável, e-m face
da desvalorizaç[iO da moeda em decorréncia
do nível de inflação regisfrãdo no perlodo
decorrente entre a sua aprovação e a efetivação do cmpró.timo.
Parece-nos oportuno. ademais, converter
o valor expresso em cruzados novos à nova
moeda em curso no País.
Em face do exposto. opinamos no sentido
do acolhimento do pedido. nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N-'26.

DEJ~~O

Altera a resolução no 12, de 5 de abril
de 1989, do Senado Federal.

Art. 1" A Resolução n'' 12. de 5 de abril
de 198Y. do Senado Federal, passa a vigorar
com a seguinte redaçâo:
.. Art. l" É o Governo do Estado do
Rlo de Janeiro autorizado a elevar, excepcional e temporariamente, os parâmetros dos itens I. II e III, do art. 2"
da Resolução n" 62, de 28 de out_u_bro
de 1975, modificada pela Resolução n'·'
93. de 11 de outubro de 1976. amblli.
do Senado Federal, de modo a permitir
a contratação_ çle uma operação de crédito no valor de "Cr$ 10.259.334,00 (dez
milhões, duzentos e cinqüenta e nove
mil. trezentos e trinta e quatro cruzeiros), correspondendo o valor de crédito.
em agosto de 1988, a 5.175.000 (cinco
mílhões, cento e setenta e "Cinco mil) de
Obrigaçties do Tesouro Nacional
(OTN), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social BNDES, como agente da Agência Espe·
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cial de Finailciamento Industrial ....i Finame-. destinado asuplementação de recur·
sos referentes à aplicação de correção
monetária nos valores da aquisição de
carros de metrô. pré-metró e outros
equipamentos.··

Art. 2"

E~ta

Resolução entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas ~s disposições em contrário.
É o parecer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTÉ (Pompeu de Sousa)
- Parecer da Comissão de.Assuntos Económicos conclui pela apresentação de projeto
de resolução que altera a Resolução n·• 12,
de 5 de abril de 1989, do Senado Federal.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em tumo único.
(Pausa.)
Em discw;são. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
De acordo com o disposto no art. 168 do
Regimento Interno. não se realizará votação
de proposições nas sessões de segundas e:sexta~·feiras. Assim sendo. a matêria sairá da
Ordem do Dia. a ele retornando na sessão
de terça-feira, qúando poderá ser votada.

O SR. PRESlDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 3:

Discussão, em turno úriico, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer n" 1'8.7, de 1990), do Pro·
jeto de Lei do Senado n'' 249, de 1989,
de autoria do Senador Luiz Viana Filho,
que altera. atualiza e consolida a. legislação sobre direitos aütoraís, e dá outràs
providências.
Em di:;CusSão- a redação final. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a disCussão, a.maiéria é .dada
como definitivamente ·aprovada, no:;, termos
do art. 324 do RegimentO Int~rnÇ).
O projeto vai àTàmU:t-~i dos· peputados:

É a seguinte a matéria aprovada:

Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 249, de 1989.
Altera, atuallza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras provi·
dências.
O Congresso Nacional
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decreta~

TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1" Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta_denominação os
direitos de autor e os direitos que lhe são
conexos.
§ l" o~ estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção dos acordos, con·
venções e (ratados ratificados pelo Brasil.
§ 21' Os apátridas equiparam-se, para os
efeitos desta Lei, aos nacionais do país em
que tenham domicl1io.

,

I

·Arr.~ 1" os:·diniitos auroraiS reputkm-se,
pára os_ efeitos legais, bens móveis.
Art. _3" . Interpretam-se restritivamente
os_ negóciOs jurídicos sobre direitos autorais.
Are 4 · Para os efeitos desta Lei, considera-se:
1 - publicação - a comunicação da obra
ao público, por qualquer forma ou processo;
II -transmissão ou emissão~ a difusão,
por meio de ondas radioelétricas, de sons,
õu de wns e imagens;
III - rctran:.missão - a emissão, simultãne.a ou. posterior, da transmissão de uma
empresa de radiodifusão por outra;
IV- reprodução- a cópia de obra literária,; científica, ou artística bem como de fano·
grama;
V -contrafação -a reprodução não aurorizada:
VI- obra:
3) em colaboração- quando é produzida
em comum. por dois ou mais autores;
b) anónima - quando não se indica o no·
m~ do Çt\J.tPr, por sua determinação. ou por
ser desco_nhecido;
c)_ pscudônima- quando o autor se oculta
sob nome Suposto que lhe não possibilita a
identificação;
d) inédita - a -que não haja sido obj~to
de publicação;
·
e) póstuma - a que se publique após a
morte do autor;
f) originária- a criação primígena;
g) derivada....:.:.. a que. constituindo criação
autónoma, resulta de adaptação de obra ori·
ginária;__ . .
h) coletivu - a p_roduzida por iniciativa,
organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídida 'que a publica sob seu
nome Ou lnarca e que_é_ConSútuída pela colaboração de_ diferentes autores, cujas contribUições pessoais Se fundem numa criação au·
tónoma;
í) aodiOvh~al---: a cons-tituída pela primeira fíxáção.deseqüéiicias de imag.ens em movimento, sonorizadas," tal como pelícuias cinematográficas, videofonogramas e demais fi.
xaç_9_es_d_e sons e itnage_n~ em suportes mate:
riãis;
j) coreográfica - a que consiste numa seqüência de imagens em movimento, sonorizadas, tal como películas cinematográfica.<>,
videofonogramas e demais fixações de sons
e imagens em suportes materiais;
I) de arte cinética - a que consiste em
obra das artes plástica_S. provida de efeitos
e movJmentos. gerados por qualquer fonte_
de energia; m) compósit<1 - compilação literária de
pequenas composições ou trechos de obras
preexistentes sem a participação pessoal de
seus auditores;
VJI - fonograma - a primeira fixação,
exclusivamente sonora, em suporte material,
dos sons da execução de uma obra literária
ou artística, ou de outros sons;
VIII - programa de computador- a expressào de um conjunto organizado de instru·
Ções, _em linguagem natural ou codificada,
contida em s_uporte físico de qualquer natu·

reza, de emprego necessário em máquinas
autom:oitic;.!S de tratamento de informação.
dispositivo~. instrumento:. ou equipamentos
periféricos. ba:.cados cm técnica digito I. para
fazê-lo:. funcionar de modo e para fin~ deter·
minadu~;

IX- editur- a pc~soa fhica ou juríú1ca
que adquire o direito exdu~ivo de reprodução
gráfica Ua lJbra;
X ~ produtur:
a) fonográfico- a pessoa ilsica ou jurídica
que assume a iniciati\'a~ a organização e a
respon~abilidadc 1.Üt produção e da publicação do fonograma:
b) audiovisual- a pessoa física ou jurídica
que assume a iniciativa, a organização e a
responsahilidadc da produção audiovisual e
de sua puhlicação:
Xl-empresa de radiodifusão -a empresa de nídio ou televisão ou meio análogo,
que transmite. com a utilização ou não, de
fio. programas ao púhlico;
XII -artista- o ator, locutor, narrador,
declamador. cantor. bailarino. músico ou outro qualquer intérprde. coadjuvante ou executante que participe da representação ou
execução de obra literária, artística ou cientí·
fica.
Art. 5' Não caem no domínio da União.
do Estado. do Distrito Federal ou dos Muni·
cípios, as ohra:- por eles simplesmente sub·
veocionada~.

§ 1" Pertencem à União, aos E~tados. ao
Distrito Federal ou aos Municípios, os manuscrito~ de seus arquivos, bibliotecas e repartições.
§ 2" Ás empresas e so.dedu.des. civis ecomerciais, pertencem os documento:. de seus
arquivos.

TÍTULO II
Oas obras intelectuais
CAPÍTULO I
Das obras intelectuais protegidas
Art. 6'' São obras intelectuais as criações
do espírito de qualquer modo exteriorizada~.
tais como:
I - os livros, broo;:huras, folhetos, cartas
e outros escritos;
U - as conferências, alocuções, sermões
e outras obras da mesma natureza;
III- as obras dramátir.:as e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomi·
micas, cuja execução cénica -se fixe por escdto
ou por outra qualquer forma;
V- as composições.musicais. tenham ou
não letra;
VI - as obras cinematográficas e demais
obras audiovisuais;
VII -as obras fotográficas e as produzidas
por qualquer processo aná_logo ou da fotogra·
fia. desde que, pela escolha de seu objeto
e pelas condições de sua execução, possa ser
consideradas criações artísticas:
VIII - as obras de desenho+ pintura. gravura, escultura, litografia e arte _cinética;
IX - as ilustrações, canas geográficas
outras obra<> da mesma natureza;
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X- os projetas, esboços e obras plásticas
concernentes à geografia, topografia. engenharia. arquitetura, cenografia e ciéncia;
XI - as obras de arte aplicada desde que
seu valor aní~cico pos:.a dissociar-se do curáter industrial do objcto a que e!>tiverem sobn:post()s:
XII - as adaptaçtles. traduçôes e outras

transformações de obras originárias, previamente autorizadas e que não lhes cause dano,
apresentadas como criaçáo intelectual nova:
XIII- os programas de computador.
Parágrafo único. No domínio das ciências. a proteção recairá sobre a forma literária
ou artística das criações, não abrangendO o
seu conteúdo cient(fico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem a propriedade indu~tríal. marcas e patentes.
Art. 7" São protegidas como obras coletivas, dentre outras, as coletâneas ou compilações. como seletas. cOmpêndios. antolo·
gms. enciclopédias. crestomatias. dkion~i
rios, jornais, -revistas, coletárieas de textos
legais. de despachos, de deci~ões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou judiciais. desde que, pelos critérios originais ou
inusitados de seleção e organização, constituam criação intelectual autônoma.
Art. 8" É titular de direitos de autor.
quem adapta. traduz. arranja, ou orquestra
obra caída no domínio público, não podendo
opor-se a outra adaptação. arranjo.--õrquestração ou tra.dução, salvo se for cópia da sua.
Art. t}" A cópia de obra de arte plástica
feita pelo próprio autor é assegurada a mesma
'proteção de que goza o orig1naL
Art. 10. A proteção à obra intelectual
abrange o seu título. se original e inconfundível com o de obra do mesmo género, divulgada anteriormente por ou'trb autor.
Parágrafo único. O direito do titular de
publicações periódicas._ inclusive jornais, é
protegido até um ano após a safda de seu
último número, salvo se forem anuais caso
em que_ esse prazo se elevará a dois anos.
Art. 11. As disposições desta Lei não se
aplicam aos textos de tratados ou convenções, leis. decretos, regulamentos, decisões
judiciais e demais atos ofidãís. CAPÍTULO II
Da autoria das obras intelectuais
Art. 12. Para identificar-se COmo auto-r.
poderá o criador da obra intelectual usar de
seu nome civil, completo ou abreviado até
por suas iniciais, de pseudônimo ou de qualquer sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor, não havendo registro da obra, aquele que, por uma
das modalidades de identificação referidas no
artigo anterior, tiver~ e-m.-COiifOi'midade com
o uso, indicada ou anunciada essa qualidade
na sua utilização.
Parágrafo único. Na falta de indicação ou
anúncio, presume-se autor da_ obra intelecutal, aquele que, pela primeira vez, a tiver
utilizado publicamente.
Art. 14. A autoria da obra em colaboração é atribuída àquele ou àqueles colaboradores em cujo nome, pseudónimo ou sinal
convencional a obra foi publicada.

Parágrafo único. Não se considera colaborador quem simplesmente auxiliou o autor
na produção da obra intdectual. revendo-a,
fiscalizando-a ou dirigindo \iua publicação.
Art. IS. É assegurada a proreção Us conuibuiçôes individuais em obras coletivas c
compüsitas. em cuja publicação. por qualquer forma. meio ou processo. deverão ser
n:speitar..lm, os direitos morais c patrimoniais
de seus autores.
§ l" f\o participante da obra coletiva. cuja contribuição possa !'.er utilizada separadamente. slio asseguradas todas as faculdades
inerentes_à sua criação como ohra individual.
vedada, porém. a utilização que possa acarretar prejuízo à cxploraç<'io da obra coletiva.
§ 2'' Qual!.{uer dos participantes. 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.
)
§ 3" Cabe ao organizador a titularidade
do~ direitos patrimoniais de autor sobre o
conjunto da nbra coletiva ou da obra compósita.
§ 4· O contrato com o organizador especificará a contribuição do partidpante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração
e demais condições para sua execução.
Art. 16. S<io co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário; musicar-ou !itero-musical. o diretor e o
produtor.
Parágrafo único. Consideram-se cc-autorés- dC des-Cnhos-animados os que criam os
aeSenfios utiTizadoS-i1.a obra audiovisual.
CAPiTULO III
Do registro d3s obras intelectuais
Art . .17. Para. segurança de seus direitos,
o autor da obra ilitelectual, poderá registrá-la
conforme sua natureza, no Ministério da Cultt.ir"a, na B"ibl,foie"cà NaciOnal, na Escola de
Música da Universidade Federa_! do Rio de
Janeiro. na Escola NaciOnal de Belas Artes
da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
no ·conselho Nacíünal de Cinema- Concine, no Conselho Federal de Engenharia, Arquhetura e Agronomia - Confea ou Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPL
-§ l" Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos,
poderá ser registrada apenas naquele com
que tiver maior afiriidade.
§ 2" O Poder Exe_cutivo, mediante decre·
to, poderá, a qualquer tempo. reorganizar
os serviços de registro, conferindo- a outros
órgãos as atribuições a que se refere este artigo.
Art. 18. As dúvidas susçitadas quando
do registro serão subrrietidas, pelo órgão que
o está processando, à decisão da instância
administrativa _superior.
Art. 19. O registro da obra intelectual
e seu respeCtiVo translado serão gratuitos.
Art. 20. Salvo prova em contrário, é o
autor aquele em cujo nome foi registrada a
obra intelectual, ou conste do pedido de licenciamento para a obra de engenharia ou
arquitetura.

~)
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TITULO lll
Dos direitos do autor

CAPÍTULO I
Disposições preliminares
Art. 21. O autor é titular de direito~ morais e patrimoniais -sobre a obra intelectual
que produziu.
1
1-rt. 22. N<io pode exercer direitos autorais o titular cuja dhra foi retirada de circulação cm virtude de ~entença judicial irrecor:rívcl. .
Par~grafo único.
Po<.lerá. entretanto, o
autor reivindicar os lucros. eventualmente
auferidos c.:om a exploração de sua obra, en·
quanto a mesma esievc_e:m circulação.
Art. 23. Salvo convenção em contrário,
os co-autores da obra intele_ctual exercerão.
de comum acordo,' seus direitos.
Art. 24. O co-autor poderá explorar sua
colaboraç<io separadamente das demais que
sejam de gênero diverso. sempre que a exploração em separado n<io prejudique a utilização econõmica da obra comum.
CAPÍTULO ll
Dos direitos morais do autor
Are 25. São difeíioS rrioniis do- a-UtOr:
I - o de reivindicar. a qualquer tempo,
a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou
sinal convencional indicado ou anunciado,
como sendo Odo autor, na utilização de sua
obra;
.1II - o de conservar a obra inédita;
IV- o.de a~segurar a integridade da obra.
opondo-se a quaisquer modificações õU à prática de atos_que. de qualquer forma, possam
prejudicá-la, ou atingir autor em sua reputaç<io ou honra:
V- o de modificar a obra. antes ou depois
de utilizada;
VI - o de retirar de circulação ou de lhe
suspender qualquer forma de utilização já autorizada.
§ 1" Por mo"rte_ do autor, transmitem-se
a seus herdeiros os direitos a que se referem
os incisos I a IV deste artigo.
§ 2" Compete ao Estã.do a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio_
público.
§ 3'-' Nos casos dos incisos V e VI deste
artigo. ressalvam-se as prévias indenizações
a terceiros, quando couberem.
Art. 26. - Cabe exclusivamente ao diretor
o exercício dos direitos morais sobre a obra
audiovisual. mas ele só poderá impedir a sua
utilização após sentença judicial passada em
julgado.
Art. 27. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônicO alterado sem o
seu consentimento durante a execução ou
após a conclusão da construção.
Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos dados que causar ao
autor sempre que após o repúdio, der como
Sendo daquele a autoria do projeto repudiado.
Art. 28. Os direitOS riiOra:ís são de natu·reza personalíssima, inalieiiáv"eis e irrenunciáveis.

3324 Sábado 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

CAPÍTULO III
Dos direitos patrimoniais do autor
e de sua duração
ArL 29. Cabe ao autor o direito de utilizar fruir e dispor da obra literária, artt'stica
ou científíca; Pem Como o de autorizar sua
utilização ou fruição por terceiros, no todo
ou em parte.
Art. 30. Depende de autorização prévia
e eXpressa do titu!ar. ou de 4ucm o represente, a utilização da obra ou produção, por
qualquer forma. meio ou processo, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;
I I - a ediçiio:
IU- a adaptação, o arranjo musical e
quaisquer outn.1:. transformações;
JV- a tradução para quaisquer idioma;
V- a inclusiio em fonograma_ ou produção
audiovisual;
VI- a venda. locação ou empré:_.,timo de
exemplares da reprodução;
· V l i - a comunicação ao público, di reta ou
indireta, mediante:
a) representação, reciração ou declamação;
b) execuçào musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas
análogos;
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
e) captação de transmissão de radiodifusão
em locais de freqüência _coletiva;
O sonorização ambiental;
g) exibição cinematográfica, vrdeofonográfica ou por processo_assemelhado;
h) emprego de satélites artificiaís;
i) emprego de sistemas óticos~lios telefónicos ou não. cabos de qualquer tipo e meios
de comunicação similares que venham a ser
adotados;
, j) exposição de_ obras de artes plásticas e
figurativa~.

VIII- a inclusão ou armazenamento em
bancos de dados, memórias de computador,
microfilmagem e demais formas de <lrquivamento _do gênero;_
.
.
IX-quaisquer oUtras formas, meios ou
processos existentes ou que venham a ser inventado:-..
Art. 31, As diversas formas, meios ou
processos de utilização-são independentes entre si e a autorização concedida pelo titular
para um deles não se estende a quaisquer
dos demais.
Art. 32. Quando uffia obra feita em colaboração não for divisível, nenhum dos colaboradores, sob pena de responder por perdas
e danos. poderá, sem consi!ntimento dos de~
mais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.
§ l'' Havendo divergéncia os colaboradores decidirão por maioria.
§ 2" Ao colaborador dissidente é assegurado o díre"itO de não contribUir para as despe·sas da pub!icação, renunciando à sua parte
nos lucros, e o de vedar que se inscreva o
seu nome na obra.
§ 3" Cada cOlaborador pode, entretanto,
individualmente, sem aquiescência dos ou-

tros, registrar a obra e defender os próprios
direitm contra terceiros.
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra
que_ não pertença ao domtnio público, apretexto de anotá-la. comentá-la, ou melhorá~ la,
sem permissão do ~utor.
Parágrafo único. o~ comentários ou anotações podcr<.io ser publicados separadamen-

te.
Art. 34. A.s cartas, cuja publicação está
condícíõnada a permissão do autor, poderão
ser juiltadas como do.cumento de_prova em
processos admiriistrutivos e judiciais.
·
Art. 35. Quando o autor, em virtude de
revisão, tiver dado à obra versão definitivu.
não podenio seus sucessores reproduzir verW.~ anteriores.
Art. _36. As diversas formas de utilização
de obra intelectual são independentes entre
si.
Art. 37. N;,J obra intelectual, produzida_
em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços,
os direitos patrimoniais de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão ao comitente para as finalidades estipuladas no contrato ou. inexistentes estas, para as finalidades que constituam o objeto principal das
arívidades dD comitente.
§ 1"- Conservará o comissário seu~ direitos patrimoniais com relação ãs demais formas_ de utilização _da obra, desde que não
acauetpm prejUízo para o comitente na exploração da obra encomendada.
_
§ 2'' -.Q _çQIDiss_ário recobrará a totalidade
de se,qs_ direitos patrimoniais. não sendo obrigado a restituir as quantias recebidas, sempre
que sua retribuição for condicionada ao êxito
da explorélção económica da obra e esta nã_o
se iniciar dentro do prazo de um ano de sua
__ ,
entrega._
_~ ~
§ 3'' Nos demais casos, não existindo esti~
pulação contratual, o comissário recobrará
a plenitude de seus direitos patrimoniais sobre a obra se o comitente não a publicar no
prazo de dois anos dã. entrega, desobrigado
o autor de restituição.
§ 4'·' O autor terá direito de reunir em
suas obras completas, a obra encomendada,
após um ano da entrega da encomenda.
Art. 38. Salvo convenção em contrário,
no contrato de produção os direitos patrimoniais sobre a obra audiovisual pertencem ao
seu produ~or.
ArL _39, A aquisição do original de uma
obra ou de exemplar de seu instrumento ou
veículo material de utiliza-çãO, não confere
ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo os casos previstos na
presente Lei c os aju~tes expressos entre as
partes.
Arf. 40. O autor de obra de arte ou-manu~crito, sendo origiD.ais, tem o direito irrenunciável e inalienável de perceber cinco por
cento do preço da revenda, sobre ~s alienações suceSsivas desses bem..
§ 11' Não se aplica o disposto neste artigo
quando a primeira revenda fqr efetuada por
comerciante de arte ou quando nas revendas
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posteriores o preço alcançado for inferior a
çinco salários mínimos.
§ 2" Caso o autor não perceba o seu direito de seqüéncia no ato da revenda, o comprador é ç.on!iiderado depositário da quantia a
ele devida, salvo se a operação for realizada
por leiloeiro, quando será este o depositário.
Art. 41. Os direitos patrimoniais de autor, excetuados os rendimentos resultantes
de sua explor<Jç~lo, não se comunicam salvo
pacto antinupcial em contráiio.
Art. 42. Em se tratando de obra anônima ou p~udôoima, caberá a quem publicá-la
o e_;~cexçfçio_do:->direitos patrimoniais do autor.
Parágrafo único. O autor que se der a
conhecer assumirá o exercício dos direitos
patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros.
Art. 43. Os direitos patrimoniais de autor perduram por toda sua vida.
§ l" Os filho~. os pais. ou o cônjuge gozarão vitaliciamente dos direitos patrimoniais
do autor que lhes forem transmitidos por sucessão mortis causa.
§ 2" Os demais sucessores do autor gozarão dos direitos patrimoniais que este lhes
transmitir pelo pàíodo de sessenta arios-, a
contar de l" de janeiro do ano suhseqüente
ao de seu falecimento.
§ 3'' Aplica-se às obras póstumas o prazo
de proteção a que aludem os parágrafos precedentes.
Art. 44. Quando_a obra intelectual, realizada em colaboração, f9rindivisíyel, o pra·
zo de_ proteção previsto nos §S l'' e 2" do
artigo anterior contar-se-á da morte do último dos colaboradores sobreviventes.
Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos
sobreviventes os direitos de autor do colaborador que falecer sem sucessores.
Art. 45. Será de seSsenta anos o prazo
de proteção aos direitos patrimoniais sobre
obras anónimas ou pseudônimas, contado de
l" de janeiro do ano imediatamente posterior
ao da primeira publicação.
Parágra{o único. Aplicar-se-á o disposto
no art. 42 e seus parágrafos sempre que o
autor se der a conhecer antes do termo do
prazo previsto no caput deste artigo.
Art. 46. O prazo de proteção aos direitos
patrimoniais sobre obras audiovisuais, fotográficas e de_ arte aplicada, será de sessenta
anos, a contar de 1'·' de janeiro do ano subseqüeate ao de sua conclusão.
Art. 47. Protegem-se por vinte e cinco
anos os programas de computador, contados
do seu lançamento, independentemente de
registro ou cadastramento.
Art. 48. Para os efeitos desta lei, consideram-se sucessores do autor seus herdeiros
até o segundo grau, na linha direta ou colateral, bem como o cônjuge, os legatários e cessionários.
Art.- 49: Além das obras em relação às
quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:
I - as de autor desconhecido, transmitidas
pela tradição oral;
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II- as publicadas em países que não participem de tratados a que tenham aderido o
Brasi!. e que não confiram aos autõres de
obras aqui publicadas o mesmo tratamento
que dispensam aos autores sob sua jurisdição;
III- as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores.
CAPÍTULO JV
Das limitações aos direitos' de autor
Art. 50. Não constitui ofensa aos direitos de autor:
·
I - a reprodução:
,
a) de trechos de obra já p'ubllcadas, ou
ainda que integral, de pequenas composições
alheias no contexto de obra maior, desde que
este apresente caráter científico, didático ou
religioso. e haja a indicação da orige-m e do
nome do autor:
b) na imprensa diária ou periódica. de notícia ou de artigo informativo, sl?m c"aráter
literário, publicado em diários ou periódicos,
com a menção do nome do autor, se assinados, e da puhlicação de onde foram transcritos;
c) em diário'3 ou periódicos, de discursos
pronunciados em reuniões de qualquer natureza;
d) no corpo de um escrito, de obras de
arte que sirvam como acessório para explicar
o texto, mencionados o nome do autor e a
fonte -de que provierem;
e) de obras de arte existentes em logradouras públicos;
f) de retratos, ou de outra forma de representação de effgie, feitos sob encomenda,
quando realizada pelo proprietáriO do objeto
encomendado. não havendo a _oposição da
pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
II - a reprodução, em um só exemplar,
para o uso privado do copista, sem intuito
de lucro, de qualquer obra ou produção;
III- a citação, em livros, jornais ou rev_Ís~
tas, de passagens de qualquer obra, para fins
- --- de estudo, crfrica ou polêmica;
IV- o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por 'aqueles a quem elas
dirigem, vedada, porém sua publicação, integral ou parcial, sem autorização expressa de
quem as ministrou;
V - a execução de fonogramas e transmissões de rádio ou televisão em estabelecimentos comerciais, para demonstrações à clientela;
VI- a representação teatral e a execução
musical, quando realizadas no recesso- familiar ou para fins exclusivamnete didáticas, nos
locais de ensino, não havendo, em qualquer
caso, intuito de lucro;
VII- a utilização de obras intelectuais
quando indispensáveis ã prova judiciária ou
adminis-trativa.
Art. 51. São livres a<> paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções
da obra originária, nem lhe implicarem descrédito.
Art. 52. É lícita a reprodução de foto~
grafia em obras científicas ou didáticas, -com
a indicação do nome do autor, e mediante
o pagamento a este de retribuição eqúitativa.

CAPiTULO V
Da cessão dos direitos de autor
Art. 53. - Os direitos de autor podem ser.
total ou parcialmente, c_edídos a terceiros por
ele ou por seus sucessores, a título universal
ou singular, pessoalmente O!J;_ por meio de
representante com poderes especiais.
Parágrafo ti nico. A transmissão tofa!
compreende todos os direitos -de autor. salvo
os de natureza personalíssima e os expressamente exclUídos por lei.
Art. 54. _A cessãototal ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se-onerosa.
§ 1" Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 17
desta lei, ou, não estando a obra registrada.
poderá o instrumento ser reiistrado pelo cessionário no Registro de Tftulo e Documentos.
§ 2~· Constarão dO Instrumen-to do negócio" jurídico os direitos. objeto da cessão. e
as condições de seu exercício quanto a tempo.
lugar e preço.
Art. 55. A cesSáo dos direitos de autor
sobre obra~ futuras abrangerá. no máximo,
o período de Cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido
a cinco anos sempre que indetermin~do ou
superior, diminuindo-se, na devida Proporção, o preçd ·estipulado.
Art. 56. A omisSão do nome do autor,
ou de _colaborador, na divulgação da obra
náo presume ó- anonimãto-- ou a ceSsão de
seus direitOs.
Art. 57. A tradição de nega~ivo, ou de
mdo ôe reprodução análogo, -induz à presunção de que fóràm cedidos os direitos de autor
sobre a fotografia.
TITULO IV
Da utilização de obras intelectuais
.
'CAPÍTUL<J I
.
pa edição
ArE~5K--:-- Mediante contrato de edição, à
editor. obrigando-se_ a reproduzi i- graficamente e a divulgar a obra literária. artfsticà
ou científica, que o autor lhe confia, adquire
o direito exclusivo de publicá-Ia e de explorá-la pelas formaS, meios e processos convencionados.
Parágrafo úiticó. Eni-cada_ exemplar da
obra o editor mencionará:
a) o título da obra e seu autor;
b) no caso de tradução, o título original
e o nome do tradutor;
c) o ano de publicação;
d) o seu nome ou marca que o identifique;
e) o seu número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuinte do Ministério da Fazendã..
Art. 59. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitUra de obra literária, artística ou cientffíCa, em cuja pUblicação e diVulgação se empenha o editor.
§ 1" Não havendo termo fixado parã a
entrega da obra, entende-se que o autor pode
entregá-la. quando lhe convier; mas o editor
pode fixitr-lhe prazo, com a cominação de
rescindir o contrato.
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§ 2'' Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá:
1 - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte co~side
rável da obra;
II -editar a: obra, se,ndo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço;
III- mandar que outro a termine, desde
que consintam os sucessOres e seja o fato
indicado na edição.
§ 3" É vedada a publicação, caso o autor
tenha se manifestado nesse sentido ou se assim decidirem seus sucessores.
Art. 60. Não havendo cláusula expressa
em contrário o contrato versa apenas sobre
uma edição.
Parágrafo único. ~Nó silêllcio do _contrato,
considera-se que uma edição é constituída
por dois mil exemplares.
Art. 61. O preço de retribuição será arbitrado em juízo, com base nos usos e costumes, sempre que· no contrato ou tempo do
contrato não a tiver estipulado expressamente o autor.
-,....
ArL 62. Sempre que os originais forem
entregues em desacordo com o ajustado, e
o editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento. têm-se por aceitas
as alterações introduzidas pelo autor.
Art. 63. Ao editor compete fixar o preço
da venda. sem. todavia, poder elevá-lo a ponto que embarace_a circulação da obra.
Art. 64. A menos- que oS ·arrdtos patrimoniaís do autor tenham sido adquiridos pelo
editor, numerar-se-ão todos os .exemplares
de cada edição.
Parágrafo único. Considera-se contrafação, sujeitando-se o. editor ao pagamento de
perdas e danos, qualquer repetição de número bem como exemplar não numerado ou que
apresente número que exceda a edição contratada.
_Art. Q5_: QUaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado e facultar ao autor o exame da- escrÍturação na p3.rie
que lhe corresponde, bem como a informá-lo
sobÍ'e o estado da edição.
Art. 66. O editor será obrigado a prestar
contas semestrais ao autor sempre que a retribuição deste estiver- condicionada â venda da
obra.
Art. 67: O editor não pode fazer abreviações, adições ou modificações na obra,
sem permissão do autor.
Art. 68. A obra deverá ser editada nos
três primeirOS ariOs da celebração 11o contrato, salvo prazo diverso estipulado em convenção_.
Parágrafo único. Não havendo edição da
obra no prazo legãi,-0 Contrato será resolvido·
e o editor responderá pelos danos causados.
Art. 69. Enquanto não se esgotarem as
edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao
editor o ônus da prova.·
Parágrafo único. N3 vigência do contrato
de edição, assiste ao editor o_direito de exigir
que se retire de circulação edição da mesma
obn feita por outrem.
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Se. esgotada a última edição, o

editor, com direito a outra, não publicar, po~
derá o autor intimá-lo judicialmente a que

o faça em certo prazo, sob pena de perder
aquele direito. além de responder pelos danos.
Art. 71. Tem direito o autor a fazer, nas
edições sucessivas de suas obras, as emendas
e alterações que bem lhe aprouver. devendo

pagar ao editor valor equivalente aos gastos
extraordinários que der causa.
Parágrafo único. O editor poderá oPor-se
às alteraçõe-s que-lhe prejudiquem os interesses. ofendam a sua reputação, ou aumentem
sua responsabilidade.
Art. 72. O editor, negando-se o autor,
poderá, em novas edições, encarregar terceiro.s da atualização da obra que dela nece5site,
em virtude de sua natureza mencionando o
fato na edição.
CAP(TULO U
Da representação e execução

'Art. 73~ Sem prévia c écpressa autorização do titular, ou de quem o represente,
não poderão ser utilizados obras teatr_ais.
composições musicaiS -()ti lftcro-musicais c fonogramas. em espctáculos públicos, ou audições públicas.
§ 1" Consideram-se espetáculos públicos
e audições públicas, para os efeitos legais,
as representaçc'ies ou execuções em locais du
estabelecimentos, como teatros, Cinemas. salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes de qualquer natureza, lojas comerciais
e industriais, estádios. drCOs, -restaurantes,
hotéis, clínicas, hospitais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial
ou aéreo. ou onde quer que se representem~
executem ou transmitam obras intelectuais,
-com a participação de arÜSÜl.S remufiefados,
ou mediante quaisquer processos fonomecânkos, eletrônicos ou audiovisuais.
§ 2" Considera-se reprCsentação a utilização de obra:. teatrais, muslcadas ou não,
tais como dramas, tragédias, comédias, óperas, operetas, balés, pantomimas. _e seme·
lhantes, mediante a participação de artistas,
em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão.
§ 3" Considera~se execução püblica a utilização de composições musicais ou lítero~
musicais, mediante a participação de artistas,
ou a utilizaçâo de fonogramas •. em locais de
freqüência coletiva, por quaisquer processos
fonomecânicos, eletrónicos ou audiovisuais,
inclusive a radiodifusão e a exibição cinematográfica.
§ 4'! Previamente à realização do espetáculo, audição ou transmissão, o empresário
deverá apresentar à autoridade policial, federal, ou estadual, observando o disposto na
legislação em vigor, o programa completo,
com as autorizações dos titulares de todas
as obras e produções nele incluídas, ou das
associações que os representem, acompanha~
do do recibo pelo recolhimento dos_ respectivos direitos autorais.
§ 5" Quando a remuneração depende de
freqüência do público, poderá o empresário,

por CõilvêníO coni os titulares de direitos autorais, ou_ ~ssociações que os repre!;entem,
pagar o preço após a realização do espetáculo.
§· 6" b empresário entregará às associações_que representem os titulare:., imediatamente_ após o espetáculo, audição ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, _indicando os nomes dos
respectivos autores. artistas e produ tore~.
Art. 74. O au~9r, QPs~rvado:> os usos locais. notificará o empresário do prazo para
a representação ·ou para a execução, ~alvo
prévía estipulaçfto convencional.
Art. 75. -Ao autoJ_ as~jste o direíto de
opor-se à representação ou execuç<1o que não
seja s-uficientemente ensaiada, bem como o
de fiscalizar o espetáculo. por si ou por delegad9_~eu._ tendo. para isso, Jivr~ acesso~ durante as representações ou execuções, ao local onde se realizam.
_ Art. 76. O autor da obra n~o_ pode alterar-lhe a sub~tància, sem acordo com o empresário que a faz representar.
Art. 77. Sem licença do autor, não pode
o empresádo comunicaro'manuscrito da obra
a pessoa·estranha à representação ou à execução.
Art. 78. Salvo Se abandonarem a empresa, não podem os principais intérpretes e- os
diretorcs de orquestra ou coro, escolhidos
de comum acordo pelo autor e pelo empresário, serem substituídos por ordem deste,
sem o cons-entimento daquele.
Art. 79. __ O autor de obra teatral, ao autorizar a _sua _tradução ou adaptação, poderá
fixar prazo para utilização da mesma em espetáculos públicns.
Parágrafo único. Após o decurso do prazo ·a que se refere este artigo, não poderá
opor~se o tradutor ou ad~aptador à utilização
de outra tradução ou adaptação autorizada,
salvo se for cópj~ da sua.
Art. 80. Autorizada a representação de
obra teatral feita em colaboração, não poderá
um do~ co-autores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada
contratualmente ajustada.
·
Are. 81. O empresário e os artistas não
poderão alterar, suprimir ou acrescentar, nas
representações ou execuções, palavras, frases
ou cenas, sem autorização, por escrito, do
--a-utor.
Parágrafo único. O autor poderá cas~ar
a ·autorização, casº o ~mpresário ou artista
reincidam na infração.
Art. 82. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e
aos artistas.
CAPÍTULO Ili
Da utilização de obra de arte plástica
ArL 83. Salvo convenção em contrário,
o a·utor de obra de arte plástica, ao alienar
o objeto em que ela se materializa, transmite
ao adquirente o direito de expó-lo ao público.
Art. 84. A autorização para reproduzir
obra de arte pfástica, por qualquer processo,
deve constar de documento, e se_ presume
onerosa.
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CAPÍTULO IV
Da utilização de obra fotográfica

Art. 85. O autor de obra fotográfica tem
direito a reproduzi-la, difundi-la e colocá-la
à venda, observada~ as restrições à_exposição.
reproduç<io e venda de retratos. e sem prejuízo dos direito!. de autor sobre a obra fotografada. se de <J.rtes plá5ticas protegidas.
~ l" A fotografia, quando divulgada, ín~
clicará de form<t legível o nome do ~eu autor.
§ 2· .t: vedada a reprodução de obra futogrdfica que não esteja em absoluta consonância com o original, ~alvl> prévia autori~
_zação do autor.
CAPÍTULO V
Da utilização de Fonograma

Art. H6. Ao publicar n fonograma o produtor mencionará em cada exemplar:
a) o título da obra incluída c seu autor:
b) o nome ou p~eudônimo do intérprete;
c) o ano da publicação;
__ _
d) o seu nome ou marca que o identifique:
e) o seu número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fa·
zenda.
Parágrafo único. Na falta de espaÇo na
etiqueta do exem_plar, estes dados constarão
do respectivo envoltório ou de folheto que
o acompanhe.
CAPÍTULO VI
_~a utilização da_ obra audiovisual
Art. S7. A <J.Utotização do autor de obra
intelectual para produção audiovisual implica, salvo disposição em coJ:ltrário, licença para sua utilização económica.
§ t·' A exclusividade da O:l.'utorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos
após a celebração do contrato. ressalvado ao
produtor da obra audiovisual o direito de con·
tinoar a utilizá-Ia.
§ 2'' Em cada cópia da obra audiovisual
mencionará o produtor:
a) o título da obra audiovisual;
b) os nomes ou pseudônimos do diretor
e dos demais co~autores;
c) o t_ítulo da obra ad_aptada e seu autor
se for o caso;
d) os artistas intérpretes;
e) o ano de publicação;
f) o seu nome ou marca que o identifique;
g) o seu número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministt!rio da Fazenda.
Art. R8. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer:
I - a remuneração devida pelo produtor
aos demais co-autores da obra e aos artiMas
intérpretes e_ executantes ou coadjuvantes,
bern como o tempo, lugar e forma de pagamento;
JJ -o prazo de conclusão da obra;
III- a responsabilidade do produtor para
com os demais co-autores e artistas, no caso
de co-produção.
Art. 89. O colaborador da produção da
obra aud.iovisuaJ que interromper, temporária ou definitivamente, sua participação, não
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poderá se opor a que esta seja utilizada na
obra, nem a que terceiro o substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte
já executada.

Art. 90.

Caso a remuneração dos demais

co-autores e outros participarites da obra audiovidual dependa dos rendimentos de sua
utilização econômica, o produtor lhes prestará contas anuais, se outro prazo não houver
sido pactuado.
Art'. 91. Não havendo disposição em
contrário, poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da
parte que constitua sua contribuição pessoal.

Parágrafo único.

Se o produtor não con-

cluir a obra audiovisual no prazo ajustado,
ou não a puhlicar dentro de trés anos a contar
de sua conclusão, a utilização a que se refere
este artigo será livre.
Art. 92. Os direitos autorah> relativos aobras musicais,Jftero~musicais e fonogramas
incluídos em obras audiovisuais serão devidos
a seus titulares pelos responsáveis dos locais
ou estabelecimentos a que alude o § 1", do
art. 73, desta lei, que as exibtrem, ou pelas
emissoras de televisão que as transmitirem.
Art. 93. A exposição, difusão ou exibição de fotografias ou fixações audiovisuais
de operações cirúrgicas dependem da autorização do cirurgião e da pessoa operada, ou
de seu cônjuge ou herdeiros, caso tenha esta
falecido.
Art. 94. As disposições deste capítulo
são aplicáveis às películas sem sonorização.
CAPITULO VIl
Da utilização da obra publicada
em diários e periódicos
Art. 95. O direito de_ utilização económica dos escritos publicad_os pela imprensa,
diária ou, periódica, com cxceçáo dos assinados ou·que apresente sinal de reserva, pertence ao editor.
Parágrafo único. A cessão de artigos assinados, para publicação em diários ou periódicos, não produz efeito, salvo convenção em
cont!ário, além do prazo_de vinte dias, a_contar de sua publicação. findo o qual recobra
o autor em toda a plenitude o seu direito.
CAPÍTULO Vlll
Da utilização da obra coletiva
Art. 96. Ao publicar a obra coletiva o
organizador menciõnaiá -eni -cada exemplar:
a) o título da obra;
b) a relação de todos os participantes, em
ordem alfabética, se outra não houver sido
convencionada;
c) o ano de publicação:
d) o seu nome ou marca que o identifique;
e) o seu número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do MinistériO-da Fazenda.
Par_ágrafo úniCo. Para valer-se do disposto no§ 2~·. do art. 15 desta lei, deverá o participante notificar o organizador, por escrito, até
a entrega de sua participação.
TÍTULO V
Dos Direitos Conexos

CAPITULO I
Disposições Preliminares
Art. 97. ___ As normas relativas aos direitos
de autor aplicam-se. no que couber, aos direitos que lhe são conexos.
Parágrafo único. A proteção da presente
lei aos direitos conexos deixa intacta e não
afeta as garai1tias asseguradaS aos autores de
obras literárias. científicas e artísticas.
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na etiqueta do fonograma, ou o dirc_tor da
orquestra, quando a gravação for instrumen·
taL
§ 4" A parte devida a conjunto vocal será
dividida igualitariamente entre os sem; componentes.
CAPÍTULO III
Dos direitos das empresas
de radiodifusão'

CAPÍTULO 11
Art. 103. Cabe às empreSas de radiodi_ Dos Direitos dos Artistas, Intérpretes
fusão o direito exclusivo de autorizar ou proiou Executantes e dos Produtores
bir a retransmissão, fixação e reprodução de
de Fonogramas
sua<; emissões. bem como a comunicação ao
p~blico, pela televi~ão, em locais de freqüênArt. _98. Tem o artista. seu herdeiro ou·
cia coletiva, sem prejuízo dos direitos dos
sucessor, a título oneroso ou gratuito, o direítitulares de bens intelectuais incluídos na proto exclusivo de autorizar ou proibir a gravagraJ!lação.
ção, a reprodução, a radiodifusjio, a comunicação ao público ou utilização por qualquer
CAPÍTULO IV
forma, meio ou processo de suas interpreDo Direito de Arena
tações ou execuções.
Art. 104. Á entidade a que esteja vincu§ 1" Quando na interpretação ou na exelado o atleta, pertence o direito de autorizar
cução participaram VáriOS- ã:rtistas, seus direiou proibir a fixação, reprodução, tran!'lmissão
tos serão exercidos pelo diretor do conjunto.
ou retransmissão, por qualquer forma, meio
§ 2~· A proteçâo aos a.nistas, intéi"pretes
ou processo, de espetáculo desportivo públie executantes ou c'oadjl!varttes se estende, à
co.
reprodução .da· voz e imagem, quando nso§. 1'1 Salvo convenção em contrário, vinte
ciadas às suas atuações.
por cento do preço da autorização s_erão disArt. 99, As empresas de radiodifusão
tribuidos. em partes iguais, aos atletas participoderão realizar fixações de interpretação ou
pantes do espetáculo.
execução de artistas que as tenham permitido
para utilização em determinado número de
§ 2'1 Não estando o atleta vinculado u en·
emissões, facultada sua conservação em artidade desportivu caber-lhe-á autorizar indiquivo público.
vidualmente os atas a que se refere _este arParágrafo único. A re_util_ização subsetigo.
qüente da fixação, no paíS ou no exterior,
Art. 105. O disposto no artigo anterior
somente será \[cita me_diante autorização esnão se aplica à fixação de panes do espetácrita dos titulares de bt::ns intelectuais incluículo, cuja duração, no conjunto, não exceda
dos no programa, pelo número de vezes e
a três minutos, para fins exclusivamente innos territórios autorizados, devida uma refOrmatfvos, na imprensa. cinema ou televimuneração adiciorial aos titulares-par-ã Cada
são ..
nova utilização. CAPÍTULO V
Art. 100. Os intérpretes 'go~am dos diDa Duração
dos Direitos
Conexos
reitos morais de integridade .e paternidade
- - - - -de suas interpretações.
Art. 106. É de sessenta anos o prazo de
Art. 101. Tem o prádutor de fonograproteção aos direitos conexos, contado a parmas o direito _exclusivo de autorizar ou proitir de l'' de janeiro do ano subseqüente à
bir-lhes a reprodução ou a execução públicas,
fixação, para os fonogramas, à transmissão,
inclusive pela radiodifUSào, a locáção· e todo
para as emissões das empresas de radiodie qualquer"-oUtro meio, forma ou processo
fusão, e à realização do espetáculo, para os
de utilização.
demais casos.
Art. 102. Cabe ao produtor fonográfico,
TÍTULO VI
ou a quem o represente, perceber dos usuáDas Associações de Titulares de Direitos
rios a que se refere o art. 73 desta lei, os
de Autor e dos que lhes são Conexos
proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com,
Art. 107. Para o exercício exclusivo e deos artistas.
fesa de seus direitos autorais, podem os titula§ 1'1 Na ausência de convenção entre as
res de direitos autorais associar-se, sem intui·
to de lucro.
partes, a metade do produto arrecadado, de§ 1'' É vedado pertencer a mais de uma
duzidas as despesas, caberá aos artistas que
hajam participado da fixação do fonograma.
asSociação da mesma natureza, lívre, porém,
o titular, de transferir-se. a qualquer momen_§ 2\' -O quinhão dos artistas será repartido
da seguinte forma, salvo convenção em conto, para outra, devendo comunicar o fato,
por escrito, à associação a que pertence.
trário:
I - dois terços para o intérprete;·e
§ 21' Os estrangeiros domiciliados no ex·
H - um terço, dividido em partes iguais, - terior poderão outorgar procuração a qualquer associação, vedada sua inclusão como
para os músicos acomp~nhantes e 'membros
associado.
do coro.
§ 3" Intérprete é o cantor, artista ou conw
Art. 108. Com o ato de filiação, as assojunto vocal que figUrar em primeiro plarlo
ciações se tornam mandatárias de seus asso-
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ciados para a prática de todo:- o:-. atos neces~
sários à de-fesa judicial ou extrajudicial de
seus direitos aurorais, bem

como p<l.ra sua

cobrança.
·
Parágrafo único. Os titulares de direitos
poderão praticar, pessoalmente, os aws refc~
ridos neste artigo, desde que o comuniquem
previamente à associação a que estiverem filiados.
Art. 10~. Para funcionar no país as associações de que trata o art. 107 desta lei. deverão estar registrados no RegistrO Civil de Pessoas Jurídicas.
Parágrafo único. As associações com sede no exterior faNie-ão representar, no país,
por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta lei.
Art. 110. A assembléia geral dos sócios
será o órgão supremo da associação, que elegerá os Diretores, fixando-lhes a remuneração.
Art. 111. A escrituração das associações
obedecerá âs normas de contabilidade comer·
cial, autenticados seus livros pelo Registro
Civil de Pessoas Jurídicas.
Art. 112. O_ sindicato ou associação profissióiial que congfegue não menos de um
terço dos filiados de uma associação autoral
poderá, uma vez ao ano, após notifiCação
com oito dias de antecedéncia, fiscalizar, por
intermêdio de auditor, a exatidüo das contas
prestadas a seus representantes.
Art. 113. Poderão as associações constituir um escritôrio central para a arrecadação
e distribuição, em comum, do:-; direitos relativos à comunicação ao público de obras musicais e lítero·musicais c de fonogramas.
§ l" O escritório central organizado na
forma prevista neste_ artigo não terá finali·
dade de lucro e será dirfgido e administrado
pelas a<;sociações que o integrem.
§ 2~ O escritório central e as associações
a que se refere C5tê:_Titulo atuarão em Juízo
e fora dele em seu próprio nome como substitutos processuais dos titulares a eles vincu·
lados.
TÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 114. A UniáoeosEstadospoderão
desapropriar, por utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, qualquer obra publicada
cujo titular não quiser republicá-la, ressalvado o exercício do direito assegurado no
inciso V do art. 25 desta lei.
Art. 115. Os titulares de direitos- de autor e dos que lhe::; são conexos -domiciliados
no país, cujas obras, produções, interpreta·
ções e execuç·lks hajam sido publicadas em
fonogramas e videoíonogramas terão direito
a remuneração- de natureza autoral, como
compensação à possibilidade de sua reprodução privada, na forma do inciso II do art.
49 da presente Lei, mediante o uso de aparelhos reprodutores e de suportes materiais vir·
gens.
§ 1'·' A remuneração será devida pelo fabricante ou importador, no ato da saída do
estabelecimento, à razão de vinte por cento

sobre o preç{} de venda dos ap;:nelhos repro·
e das fita~ magnéticas, ou quaisquer
outros suportes materiais virg~ns.
_
-§ 2'' O pagamento dt!Verâ ser efetivado,
pelo fabricante ou importador. dentro do prazo de sessenta dias, importando a mora na
indexação da 'luantia devida ao nível da cor·
reçâo monetária ofic-ialmente fixada, acrescido de juros legais.
.
§ 3" A cobtança çfa reffiune-ração será feita cok-tiv~unente, por entidade .organizada
para e~ te fim, pelas. associações a que se refe·
rc o art. lOS. ou mediante mandado por elas
outorgado ao escritório a que se refere o art.
113 desta lei.
§ 4" Caberá às associações de titulares de
direitos autorais adotar os critérios de distribuição aos titulares das quantias arrecadadas,
respeitados os direitos de cada um.
S 5" Na falta de acordo entre as associa·
ções, quanto à distribuição da remunemção
correspondente às fixações exclusivamente
sonoras. essa será somada ao montante da
execução pública a distribuir, cabendo metade do valor aQs titulares de direito de autor
e a outra metade aos de direitQs conexos.
obedecidas, quanto a e~tes. as proporções estabelecidas no art. 103 desta ld.
6'' À falta de acordo entre as a..,sociações, quanto à distribuíç<'io da remuneração
correspondente às fixações audiovisuais, ca·
berá a metade ao produtor e a outra será
repartida, em partes iguais, aos demais co-autorcs, ao autor da obra adaptada e aos intér·
prCtes nominados nos letreiros.
Art. 116. Os suportes materiais e apare·
lhos reprodutores. utilizados para duplicaç~io
de fonogramas ou videofonogramas por seus
próprins p(odutores ou seus concessionários,
não estanio sujeitos ao pagamento da remune_raç.âo- de que trata o artigo anterior.
dutore~

*

TÍTULO VIII
Das Sanções às Violações dos Direitos de
Autor c Di['eitos que lhes são Conexos
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. 117. As sanções civis de que trata
o Capítulo ~eguinte se aplicam sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
CAPÍTULO II .
Das Sanções Civis e Administutivas
Art. 118. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzidi:l, divulgada ou de
qualquer forma utilizada, poderá, tanto que
o saiba, requerer a apreensão dos exemplares
reproduzidos ou a suspensão da divulgação
ou utilizaçáo da obra, sem prejuízo do direito
à indenização por perdas e danos..
Art. 119. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para eSte os exemplares que se
apreenderem, e pagar-lhc-á o restante da edição pelo preçn que foi_ vendido ou for avaliado.
Parágrafo único. Não se conhecendo o
número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor
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de dois mil exemplares, alem dos apreendi~
dos .
. Art. 120 Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir,' distribuir- ou tiver
depll:>itu. pam o fim de venda, obra reproduzida com fraude. será solidariamente responsável com o contrafator, nos te-rmos dos artigos precedentes. respondendo como contraf<ltores o importador e o distribuidor em caso
de reprodução no exterior.
Art. 121. Aplica~se o disposto no art.
119 desta lei, às transmiss6es. retransmissões,
reproduções e outras utilizações, realizadas
~em autorização por quaisquer formas, meios
ou pruces~os de execuções, itlterpretações,
emissões e fonogramas protegiÇos.
Art. 122. Quem, na utilização, por qualquer forma. meio ou processo. de obra intelectual, deixar d_e_ indicar ou de anunciar. como tal. o nome, pseudônimo ou sinal conve-ncional do autor e do intérprete, além deresponder por danos morais, está obrigado a
divulgar-lhe a identidade da seguinte forma:
I - em se tratando de empresa- de radiodi·
fusão. no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
II -em se tratando de publicação gráfíca
ou fonográfic<l, mediante inclusão de errata
nos exemplares ainda não distribuídos, sem
prejuízo de comunicação. com destaque, por
três vezes consecutivas, e-m jornal de grande
circulação, dos domict1ios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;
III - em se tratando de outra forma de
utilização, por comunicação através da imprensa, na forma a que se refere o inciso
anterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica a programas sonoros, eselusivamente musicais, sem qualquer forma de locução ou propaganda comercial.
_
Art. 123. n titular dos direitos patrimo·
niais de autor ou conexos pode requerer à
autoridade policial, federal ou estadual, a in·
terdiç.ão da representação, execução, transmissão ou retransmissão de obra intelectual,
inclusive fonograma .~em autorização devjda,
bem como a apreensão, para a garantia de
seus direitos, da receita bruta.
§ 1" As mesmas sanções serão aplicadas
pela autoridade policial no caso de infraç-ão
da obrigação de pagamento prevista nos §§
4", 5" e 6", do art. 73 desta lei.
§ 2° A interdição não será suspensa antes
do infrator exibir a autorização, o compraM
vante de pagamento, ou ambos, relativos a
todas as obras e produç-ões utilizadas, conforme a causa da inte-rdição.
ArL 124. Pela violação de direitos auto·
rais nos espetiiculos e audições públicas, rea·
lizados nos locais ou estabelecimentos a que
alude o§ 1", do art. 73 desta lei, seus proprietários, diretores.- gerentes, empresários e arrendatários, respondem solidariamente com
os organizadores dos espetáculos.

em

CAPÍTULO III
Da Decadência da Ação
Art. 125. Decai em cinco anos a ação cível por ofensa a direitos patrimoniais de autor
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ou conexos, contado o prazo da data em que
se deu a infru~ão.

TÍTULO IX
Disposições Finais e Transitôrias
Art. 116. As associaç6cs de que trata o
Título VI dc~ta lei, já existentes à dura de
sua promulgaç_ão. terão o prazo de cento 7
oitenta dias para :.~d<lptar seus Estatutos a
nova rcgulumentaç<io legal.

Parágrafo único. Não se alcançando. nas
duas primeiras convocações. o quorum de
que trata o § 3". do are. lOR da Lei .n" ?.988,
de 14 de dezembro de l973. a assoc1açao poderá proceder a uma terceira convocação.
com intervalo mínimo de trinta dias, podendo, então, deliberar com a presença de qualquer número de a<>sociados.
Art. 127. É extinto o Conselho Nacional
de Dift!ito Autoral- CNDA. Criado e regido
pela Lei n" 5.9~-S, de 1..f. de dezembro de 197_3
e leis posteriores, órgii.o autónomo da Admtnistraçjo Di reta da União, vinculado uo Mi~
nistério da Cultura, transferindo-se seu património. bem como os recursos financeiros e
orçamentário~. paru aquele Ministério.
§ 1" Os bem, mOveis materiais e equipamentos integrantes do património do órgão
extinto passarão ao património da União e,
após inventário. à responsabilidade dl> Ministério da Cultura.
§ 2'' A Unül.o sucederá o órgão extinto
em todos os seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo
ou contrato, bem assim nas demais ?brigações pecuniárias, inclusive nas respectivas receitas, que passarão a ser recolhidas à conta
do Tesouro Nacional.
§ 3" __ A Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e o Ministério da Cultura adotarão
as providências necessárias à celebração de
aditivos, visando a adaptação dos instrumentos contratuais firmados pelo órgão extinto
aos preceitos legais que regem os contratos
em que seja parte a União.
§ 4" Os servidores estáveis do órgão extinto serão aprnveitadm. na forma do art. 5''
da Lei nu 7.662, de 17 de maio de 1988.
§ 5u As despesas decorrentes da execução do disposto neste artigo correrão à conta
de dotações consignadas no Orçamento Geral da União.
Art. 128. Na aplicação dos preceitos estatuídos na presente lei serão atendidas as
disposições a ela aplicáveis dos Decretos n'"
4.790, de 22 de janeiro de 1924~ 5.492, de
16 de julho de 1928; 18.527, de 10 de dezembro de IY28; 1.023, de 17 de maio de 1962;
57.125, de 19 de outubro de 1965; 61.123,
de 1" de agosto de 1967; 75.699, de 24 de
dezembro de 1975;. 78.965, de 16 de dezembro de 1976; 82.385, de 5 de outubro de 1978;
95.971. de 27 de abril de 1988 e 96.036, de
12 de maio de 1988.
Art. 129. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. mantidas as Leis n"1 6.533,
de 24 de maio de 1978, e 7.646, de 18.de
dezembro de 1987, ab-rogada a Lei n" 5.988,
de 14 de dezembro de 1973.
Art. 130. Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotada a matéria restante na Ordem
do Dia.
VoltaMse à lista de oradores.
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. Senadores, v.enho tratar hoje de um assunto que
está em pauta em todos os jornais do País.
Trata--se do aCordo nacional que tentamos
fazer com referência à união entre trabalhadores, sindicatos e empresários, com a classe
política, dando respaldo a esse acordo nadaM
na!, que a todos nós interessa e que significa
a unidade do País, a fortificação da nossa
_ democracia e o bem-estar social do nosso povo.

Vejo no Correio Braziliense, um artigo que
diz:
"'CUT PÕE A PERDER TODA A LUTA
DOS TRABALHADORES
Sindicalistas, governo e patrões sentaram-se para uma longa conversa de acertos e acordos. Depois de muita argumentação. os patrões começaram a ceder e
o Governo tamb~m. Já estava quase
açertado que ambos suspenderiam as demissões e, por parte dos sindicalistas,
cessariam as greves. Ma~ o sindicalista
Luiz Antonio Medeiros, no Bom Dia
Brasil d_e ontem culpou diretamente Jair
MenegU.elli.pela forma radical com que
ele conduz a CUT. E foi isto mesmo
o que aconteceu. O líder dos sindicatos
não aceitou a proposta de patrões e Governo e, segundo Medeiros, quem per·
deu foi o trabalhador brasileiro, não os
metalúrgicos ou o funcionalismo, mas
quem trabalha neste País.
É ruim ouvir isto de um operário como
é. Luiz Antonio Medeiros, p_orque se ele
admite que houve intransigência por parte de Meneguelli, botando tudo a perder,
o poder de barganha dos sindicatos fica
mais retrito agora. O negócio era fazer,
como sugeril!_Medeiros, aceitar o que
Governo e patrões estavam propondo e
ir lutando por conquistas mais abrangentes. Para Meneguelli deve ter ficado a
lição de que o espírito de radicalismo
não conduz a conquistas Pelo caminho
do diálogo, da negociação. Não ho_uv_e
acordo e tudo voltou à estaca zero. Pessimo para os trabalhadores brasileiros."
Em O Estado de S. Paulo há este artigo
de fundo:
"INTOLERÂNCIA DESMASCARADA
·.O malogro das conversa~ões para ~
celebração de um pacto sacra!, as quaiS
estiveram bem próximas de concretizarse após tantas tentativas feitas anteriormente, serviu,pelo menos, para desmascarar aquelas forças que não pretendem
chegar a acordo nenhum que conduza
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à estabilização económica e ao estacionamento do processo inflacionário. :b
que elas extraem sua vitalidade tão-só
das crises económicas, da inflação e seus
deletérios efeitos sociais.
Por uma série de circunstâncias, entre
as quais deve registrar-se a realização
de entendimentos prévios, o comportamento das três partes presentes à longa
reunião de dez horas, que entrou pela
madrugada, fazia crer que se chegaria
a um consenso capaz de salvar as metas
básicas do plano de estabilização econômica_ O conjunto de concessões quere·
soltariam na fixação de uma trégua nos
aumentos de preços e tarifas, na suspen·
são das demissões no serviço público e
das greves e ações trabalhistas por reposição das perdas salariais desde março,
independentemente de se lhes julgar o
mérito - e há que se reconhecer que
o governo poderia ter consentido em
maiores sacriffcios políticos- significava um sério esforço em favor dos interesses mais genéricos e elevados do País,
vale dizer, interesses acima do que era
específico, do governo, dos sindicatos ou
do empresariado.
De maneira surpreendente, demonstrando uma certa tibieza, o governo concordara em suspender as demissões para
racionalízar a máquina administrativa,
assim como em submeter a representan·
tes dos empresários e de entidades sindicais a discussão de critérios para a dispensa de funcionários. Em outras pala·
vras, o Executivo ofereceu à CUT a pos·
sibiHdade _de opinar sobre os assuntos
do governo! Apesar disso, o presidente
da CUT Sr. Jair Menequelli, não se con:
tentou c'om essa concessã.o. Exigiu, ·ceimo co-ndição preliminar a qualquer acordo, a anulação de todos os atos que colocaram em disponibilidade remunerada
alguns milhares de funcionários e demitiram outros. O Sr. Meneguelli não se
preocupou em saber se esses funcionários eram ociosos, se tinham duplo em·
prego ou eram apenas lotados nas repartições, sem comparecer ao local de traba·
lho. Ora, se o governo voltasse atrás na
execução. já tão malfeita, das metas de
racionalização e moralização administrativa, estaria definitivamente· desmoralizado.
O Sr. Jair Meneguelli parece ter esco·
lhido a dedo uma condição prévia que
s"abia não poder ser atendida pelo Executivo e que não tinha sido item - pelo
menos fundamental - em todo o processo de preparação para a reunião tripartite. Reconheça-se, no entanto, que
essa manifestação notória de intransÍ·
gêncía de intolerância, pode não ter sido
apenas uma opção pessoal do presidente
da CUT, mas sim de todos os mentores
que conduzem essa central sindical e lhes
fixam os "princípios" de atuação.
Sabe-se que durante a reunião menM
cionada o preside!lte da CUT consultou
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várias vezes, por telefone, o chamado
"capa preta'' da entidade, assessor de
toda sua·executiva nacional. Flávio Pachalski. Com longa militância sindical,
ligado a facções trotskistas, o Sr. Pachalski é ex-membro da 4• Internacional,
com sede em Paris - e já fez parte da
Convergência Socialista, ala mais radical

do PT. A esse propósito, um militante
cutista deixou mais claro o balizamento

ideológico a que Jair Meneguelli teria
que se submeter, .de qualquer forma:
qualquer acordo que visasse preservação

das metas do Plano CoUor haveria de
contrariar os "princípios" da CUT. pois
ela pretende que tais metas sejam descumpridas para que o governo Collor se
torne um completo malogro .
.Se a Ministra Zélia Cardoso de Mello
atribui ao presidente da CUT a responsabilidade maior pelo malogro das conversações, o presidente da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos, Luiz Antonio Medeiros, de igual maneira responsabiliza a CUT e o Sr. Meneguelli pela
não efetivação do que poderia ter sido
uma grande conquista dos trabalhadores: os empresários e o governo já haviam cedido muito mais do que se poderia cogitar. E Medeiros conclui: "A CUT
foi a Brasl1ia com o propósito de não
acertar nada."
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex·· um aparte, nobre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO- Um momento, nobre Senador Jutahy Magalhães. Após
completar a leitura deste artigo, terei o prazer
de conceder o aparte a V. Ex··
··Enfim. as negociações malograram.
mas ficou uma oportuna lição para que
os que ainda se iludiam com a possibilidade de a Central Única dos Trabalhadores, por meio de seus atuais dirigentes,
participar de algum acordo nacional com
o objetivo de resolver um problema sin·
dica!, trabalhista, que necessariamente
não passe pela implantação de um regime socialista- ou trotskista?- no Brasil. Se não fosse a Questão dos dez mil
funcionários colocados em disponibilidade, segundo o DOU de sábado, é claro
que os interlocutores cutistas inventariam qualquer outro pretexto para não
fazer acordo algum com os empresários
ou com o governo, pois isso vícileritaria
seu princípio mais consagrado .,....embora
velado - que é o que, se traduz pela
velha frase: quanto pior, melhor.
V. E:>" tem o aparte. nobre Senador Jutahy
Magalhães,
O Sr. Jutahy 1\'Iagalhãcs - Senador Ney
Maranhão, veja V. Ex• como os fatos são
contraditórios. V. Ex" exemplifica dizendo
que a Convergência Socialista é a mais radical
de todas,
O SR. NEY MARANHÃO - Aliás, quem
o afirma é O Estado de S. Paulo. Estou apenas
comentando.

O Sr. Jutahy Magalhães - De onde veio
o Sr. João Santana. que era um adepto muito
entusiasta do Deputado José Genoíno? Qual
a facção do Deputado Jo:.é Genoino no PT!
O SR. NEY 1\'IARANHÃO - Eu me sur·
prcendo, Senador, o próprio Deputado José
Gcnoíno, ontem. estava nt~ Comissão de
Constituição c Ju:.tiça c de Redaç<io, defendendo intransigentemente um aumentt). que
não podemos aceitar, para o Senhor Presi·
dente da República.
O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. EX'
que é demagogia essa hü.tória de djzer que
--o PrCS-ideiite_:da República vai ganhar 600 mil
cruzeiros. lssn- é demagogia. populismo da
pior qualidade. mas que, infelizmente, está
sendo uma constante. neste Governo.
O SR. NEY MARANHÃO- Agora, Senador. não é o Presidente da República quem

está agindo demagogicamente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Quem não estü
permitindo que se aumente o _salário, pelo
menos é o- que a imprensa está publicando,
são os Deputado:. gov-ánistas.
O SR. NEY MARANHÃO - Não, Senador. Neste ponto discordo de V. Ex' Mas
um aumento desbragado que querem dar, de
mais de 1.000":?. está errado. Aliás. o Pn:-si~
dente da República possui muitos bens. O
problema é do nosso \'ice-Presidente da Rc·
pública. um homem pobre, que e!->tá ganhando 63 mil cruzeiros por mês. O que não pode
haver é um aumento de mais de l.OOOYé. Pa!-1sar de 60 mil para óOO mil cruzeiros.

O Sr. Jutahy Magalhães-:- V. Ex· fala que
o Presidente da República tem muitos bens.
ma.-; o Presidente da _Rcp_ública pode. tn-mqüi-_
lamente, fazer :mas viagens à Europa. freqüentar O!-> restaurantes mais caros daquele
Continente, principalmente quando suas despesas sáo pagas por empresários -que têm negócios aqui, no Brasil.
O SR. NEY MARAI'"'iHÃO- htu é V. Ex•
quem está dizendo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Não, não sou
eu quem está dizendo. isto é púhlico e notório.
O SR. 1'\EY MARANHÃO apresentar as provas.--

Ê pre-ciso

0 Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex·' sabe
que o Sr. Fernando Collor esteve hosped::ldo
lá pelo presidente da Fiat. que é presidente
da Fiat no Brasil também.
O SR. NEY MARA,NHÃO - O mal deste
País é que. muitas vezes se fazem acusações
sem ·se--conseguir prová-la.,.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" pergunte
ao Presidente. V. Ex' se encontra com o Pre-

!:.idcnte todo';) U':i dia~.

,

Pergunte se Sua Excelêncía não teve à sua
disposição os carros, ali colocados pela Fiar.
Pergunte Se OS jatinhos que o lexaram para
Paris não_ foram também, uma gentileza dos
diretores da Fiat.
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O SR. NEY MARANHÃO - Qualquer
Presidente da República tem essa gentileza.
O Sr. Jutahy Magalhães- EntJ.o, V. Ex"
nâo diga que estou declarando alguma coisa
que não seja verdadeira.
O SR. NEY MARANHÃO- Isso não significa. senador. que seja uma maneira de querer comprar ou ..
O Sr. Jutahy Magalhães- Não diga V.
Ex· que estou declarando alguma coisa que
não seja verdadeira. Estou dizendo o que
é público e notório. Não estou falando em ,
querer comprar.
O SR. NEY l\1ARANHÂO - uma maneira
de que, com esse dono ..

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex·' não está
permitindo que eu dê ·o aparte.
O SR. NEY MARANHÃO- Não. Tenho
o prazer de ouvir V. Ex"
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" está falando. e eu estou tentando falar e V. Ex'
não me permite.
O SR. NEY MARANHÃO- Vou ouvi-lo
com atenção.
O Sr. Julahy Magalhães - Não declarei
que Sua Excelência está recebendo favores
para pagar aqui. Estou dizendo que Sua Excelência está recebendo favores. Isto é público e notório, e não foj desmentido. Se não
fosse verdade, o Sr. Claúdio Humberto já
estaria ai, gritando. a todos os ventos, que
isso não teria sido verdade. Não é este o caminho - negar aquilo que é fato concreta.
Quanto ao problema de a CUT ter sido responsável, não tenho nenhum interesse em
defender essa Central ou qualquer coisa. Veja V. Ex'' também nos jornais_. V. Ex• é um
interlocutor privilegiado do Presidente, eu
não sou. De forma que tenho que me basear
nas informações que saem na imprensa e que
não são desmentidas. O Sr. Mário Amato
declarou, textualmente, que a CUT não é
a responsável por aquilo, e que a FIESP,
que _estava representando o empresariado,
não tinha condjções de fechar nenhum acordo, porque ninguém fecha um acordo sem
ouvir, primeiro, seus companheiros. Então,
nem o representante dos empregados nem
o rep1 :sentante_ dos empresários estavam em
condi jes de fechar acordo naquele dia. Falta
critério, Senador Ney Maranhão, quando se
admite a hipôtese de que podemos suspender
noventa mn demissõeS se cederem isso ou
aquilo. Então, não há necessidade das demissões. O que se quer fazer é uma chantagem
e jogar os funcionários cOmo reféns deste Governo. Isso não é possível e ninguém pode
admitir. Por outro lado, dizer que a CUT
é a resportsável ou que os empresários o são,
isso não. O fato é que não se chegou a um
entendimento, porque, infelizmente, este
Governo não tem a flexibilidade q.ue todos
os outro~ tiveram para negociar. E sempre
uin pacote pronto, já feito, e não se pode
mais fazer nada. É o sabe tudo, é o papai~sa~
be-tudo,

1unho de 1990
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OSR. NEY MARANHÃO --:-Se-naddr Jutahy Magalhães, V. Ex• é um dos opositores

ao Go_verno Collor que respeito muito. V.
Ex• também fez oposição, no GOverno Sarney, através de aparte, de discussões oom
ministros que compareceram ao Senado Federal. V. Ex" é coerente com seus pontós
de vista. Entretanto, acredito, nobre Senador
Jutahy Magalhães, V. Ex• está ultrapassando
um pouco as suas considerações, porque não
é radical V. EX" é um homem justo. _V. Ex"
sabe que este Governo que assumiu os destinos do País encontrou aS coisas mais bizarras

que podem existir no poder público. Vou
mostrar a V. EX'', porque tive ocasião de veri-

ficar, é assunto que cabe, à Bahia. Por aí verá
V. Ex", o que este Governo encontrou na
área administrativa.
Coincidentemente, tirei todos estes dados
do Ministério da Agricultura - e inclusive
V .. Ex• poderá checá~los para amanhã, em
pronunciamento, dizer se é verdade ou não.
Partindo do PIB agrfcola, o Ministério da
Agricultura procurou ver o· número necessário de funcioná'rios, em função--do tipÕ das
atividade agrícola regional. Nobre senador,
o incrível acontece. A agricultura tem agéncia
de turismo. Só no Governo pa<isado, nessa
célebre Aliança Democrática que houve nesta País. O MinistériO da- Agricultura é proprietário de um terreno de 6.000m~. Sabe V.
EX" onde? Vizinho à General Motors doBrasil, no_ABC Paulista. Talvez, _quem sabe, pa·
ra que seja uma reserva de experimento agrícola.
A Ceplac - o Sr. Ministro da Agricultura
está veildendo seus patrimónios; aliás, a imprensa já falou nisso, ontem ou anteontem.
se não me engano, e coincidentemente interessa muito a V. Ex•- a Ceplac é um órgão
destinado a qué? À pesquisa de cacau. No
entanto, é acionista de uma das maiores empresas de ônibus da Bahia e da Embasa que trata de_água e saneamento, e é sócia
para tomar conta do cacau. Estou apenas
mostrando o que está acontecendo. Mantém
escolas no N ardeste com número de fundo·
nários superior ao de a!Õnos. Tem uma estação experimental de camarão. A irresponsabilidade vai mais além: possui em Brasília
um edifício de dois andares com 19 apartamentos; outro edifício de 3 andãres no Rio
de Ja.neiro. No entanto, Q que deveria fãier
a Ceplac, Senador Jutahy Magalhães? Lutar
contra a praga da vassoura das bruxas que
está dizimando a culturá-do cacau na Bahia.
Devido a essas irrespoilsabilidades, senador,
o Brasil, que era o primeiro produtor de cacau do mundo passou a ser o quarto.
Nobre senador, estou dando um exemplo
das irresponsabilidades administrativas que
este GO_v-erno encontrou, e tem que fazer,
como eu di!:ise aqui, uma operação que vai
doer e está doendo. V. Ex", como Senador
de oposição, tem que mostrar aquelas coisas
que estão sendo extrapoladas, e que eu, como
senador da bancada governista, tenho condições e me solidarizo muitas e muitas vezes
com os colegas por essas posições, Inclusive
com V. Ex•, como tive ocasião de me solida-

rizar cbffi V. Ex~, dizendo que o Sr. João
Santan"a precisava falar menos e agir mais,
porque já passei por isso também nobre senador.
Durante a ditadura fui cassado. Todo dia
saía uma fista de deputados cassados. Aquilo
era o terrorismo.
Solidarizo-me com V. Ex" e com a oposição
com relação à maneira como a coisa está sendo feita.
Ontem mesmo mantive uma conversa com
o Ministro da A.-gricult.ura, a respeito de algumas demissões c do pessoal que ficou em
disponibilidade, porque recebi informações
-~as mandei checar, se forem verdadeiras,
vamos tomar _providências- de pessoas que
forám para o banco de reserva e de outras
que não foram e que tinham muito mais condições de ír, pela credibilidade, pela maneira
de cada um, pela qualidade do trabalho que
faziam.
Falei ontem com o Ministro Antônio Cabrera c estou pronto para receber qualquer
-iãforrilaç~o, para, juntamente _com as autoridades do Governo, checá-la, porque, se houver algo errado, serei o primeiro a me solidarizar com V. Ex"
OS['. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex• outro aparte, nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer,
nobre Senador Jutahy Magalhães.
. O Sr. Jutahy Magalhães - Como, parece-me- sOU o próxímo Orador, ia deixar para
discutir depois este assunto com V. Ex' Mas
como V. Ex" falou na Ceplac, devo dizer apenas que a Ceplac fugiu um pouco- um pouco
nãó, bastante até- das suas obrigações, dentro de uma óptica de que a ela também cabia
a ol;lrigaçào de trabalhar pelo descnvolvimen·
to da região cacaueira. como um todo, até
através da coilstrução de estradas vidnais,
para que houvesse facilidade no transporte
do _cacau daquelas regiões aonde não pode
chegar o transporte para levar o cacau até
osJocais de venda. Tambt!m a Ceplac envolveu-se em certas questões nas quais não deveria ter-se eOvolvido. Concordo. E isso vem
de muitos anos.
OSR. NEY MARA!\'HÃO- V. Ex~,como
Gpvern-adof, já teria acabado com aquela
mamatà há muito tempo.
O Sr. Jutahy Magalhães - Poderia ser
muito bem desfeíto -o excesso, cortando os
excessos e levando a pesquisa, porque este
é o grande objetivo da Ceplac, na região.
Esses cortes de que V. Ex' fala estão inviabilizando exatamente a pesquisa.
O SR. NEY MARANHÃO - É com essa
díscussão que vamos chegar a um consenso.
O Sr. Jutahy Magalhães- Chega~se aqui
e se diz: ''a Seplac tem esse prédio formi·
dável! :É preciso vendê-lo. ''Caso "esse pi-édio
esteja dando prejuízo, venda-se. Mas não se
pode imaginar que não se faça uma política
do cacau. Veja V. Ex'.: vendem o prédio
e o que fazem? Colocam o cacau diretamente

subordinado ao Pre_sidente da República a Seplac. O de que o cacau precisa é exatamente de uma política de cacau. Quando V.
Ex~ fala na vassoura de bruxa, é o início do
fim da lavoura. Deve haver uma correção
imediata e um trabalho muito séiío,-para que
se possibilite-- a convivência com a doença.
É muito difícil, qUase impossíVel Úradic-.ar-se essa doença. Ê preciso conviver com
a doença e não permitir que ela vá progredindo e venha a ser responsável pela erradi·
cação da cultura do cacau na região e o Brasil
tenha um grande prejuízo. O que está sendo
feito neste sentido? Vejo críticas feitas ao
passado. Não me cabe defender o passado.
Muitos dos que estão defendendo o Presi·.
dente Collor deveriam estar defendendo o
Presidente Sarney. Não eu! Eu não tenho
responsabilidade nenhuma.

·e

O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex• tem
autoridade para falar nesta Casa.

O Sr. Jutahy Magalhães -Mas aqueles
que fizeram parte da Aliança com o Presi·
dente Sarney é que deveriam estar aqui para
defençler o antigo Governo.
O SR. NEY MARANHÃO -É aquele adágio pOpular, nobre Senador: "Rei morto, rei
posto".
O Sr. Jutahy Magalhães- É preciso que,
em vez de fazermos somente críticas - nem
a nós da Oposição compete somente fazer
críticas- demos taml;lém sugestões.
O SR. NEY MARANHÃO -O que é importante.
O Sr. Jutah}· Magalhães - E o que há
neste Governo é exatamente falta de gover·
no. Existe um presidente, o Presidente da
República; exlstem os Ministros, mas o Governo, como um todo, não está funcionando.
V. Ex:~ diz: "São cem dias de Governo". Mas
em cem dias Sua Excelência prometeu resolver todos os problemas nacionais. Completamos, hoje, cem dias e Dão chegamos ainda
a nenhuma conclusão, nem a inflação está
derrubada.
O SR. NEY MARANHÃO- E lei está contida em 10%, como Sua Excelência prometeu.
O Sr. Jutahy Magalhães- O tiro não" bateu
na cabeça; falhou. Eu disse outro dia que
Sua Excelência perdeu a bala do revólver e,
então, está dando facadas em todo mundo
QOT aí, indusive e, principalmente, .q.o povo.
E aí que está dando facadas, para tirar dinheiro do povo cada vez mais.
O SR. NEY MARANHÃO- Muito-obriga·
do, Senador Jutahy Magalhães. Quando me
aparteia, V. Ex:~ é um professor que me ensina
muitos caminhos. Eu, como Líder do Gover·
no, em exercício hoje, recebo lições_através
do debate com V. Ex~, que é um Senador
autêntico: Principalmente quando se trata de
assunto do Nordeste, V. Ex~ vira um leão,
e isso tudo faz com que eu o respeite muito
e acate muitas coisas que, no debate, V. Ex~
me ensina. Sr. Presidente, o bom-senso vai
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prevalecer neste País, essa união das forças
que fazem a riqueza do Brasit - a classe
política, a classe empresarial, a cla~se operária. Independentemente das bruxas, daqueles
que só querem pensar no pior para tirar partido da miséria, da demagogia, isso não vai
prevalecer mais neste País.
O Sr. Jair Meneguelli deve ter pensado
lá com seus botões e visto que essa reunião
deveria e deve prosperar.
· Tenho certeza absoluta de que a classe política e os homens que querem ver este País

no caminho do progresso e da justiça vão
continuar a conversar, pórque é·com entendimento que chegaremos a uma conclusão boa
para o bem do Brasil e para o fortalecimento
da nossa democracia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao
hy Magalhãc~.

nobr~

Senador Juta·

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte di:-;curso.) Sr. Presidente. Srs. Senadores, vou atender, mais
uma vez. o pedido do nobre Senador P()mpeu
de Sousa, porque V. Ex· disse que gostava
muito quando cu passavaa ler, aqui. artigos
e notas de jornais nas sextas-feiraS.
Ontem. tive a satbfação de Ver aprovado
na Subcumbsüo d()S Idosos. criada a meu pedido. e eu era Relator. um ankprojeto dt:
lei que foi aprt:sentado à Comissão e. possivelmente, se for aprovado. transformar-se·â
em projeto sobre a política dos idosm•. Veja
V. Ex"' que não estamos trabalhando cm causa
própria, ainda, porque estabelecemos a idade
um pouco acima da que temos hoje.
&r_. Presidente, o Senador Ney Maranhã"o
rMo'ú: 'sobt-e a Codcyasf. Tenho ~m meu poder
carta dos empregados da Codcvasf ao Minb·
tro da Agricultura e Rcforma.Agrária, que
diz o seguinte:
"1: quando o Senhor""- dirigindo-se
ao Ministro -~e referindo à Codesva~f
diz: há um Técnico de Comunicação Social reCebendo em dólares, três mil dúlares por mês.
A Codevasf não tem nenhum técnico
que receba em dólares, e muito menos
com salârio no valor em cruzeiros d~ tres
mil dólares."

Em documcnw::. entregues à firma
Trcvisan. a Codesvasf apresentou tabela
do efetivo de pcss<lal cm fevereiro, onde
mostrava que de 2.456 empregados existentes a época. efetivamentc trabalhando na Empresa. estavam apenas :UW~.
Os outros 35g encontravam-se cedido~
ou com contrato!'> suspensos.
Do percentual de recursos humanos
em trabalho na empresa, 32~'( - 692
- de::.envolvem atividade-meio e 6W7}
restante ~ncontram-se na atividade-fim.
conforme se pcrcehe. bem próximo ao
pretendido pelo Governo Federal, que
é de ~O""·f na ativid<~dc·meio e 7W'.f nà
atividaJe-fim.··
Entüo. veja V. Ex-· que não é t<io escandaIos() a~sim o que ocorre na Codevasf.
, O Sr. ~ey Maranhão- Permite-me V.
Ex· um aparte"?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço
V. Ex'
O Sr. Ney Maranhão- Esse funcion<irio
que está~ Jisposiçáo do Gabinete do Mlnbtro continuu ganhando em dólar?
OSR.JUTAHY MAGALHÃES-Ele não
ganhava cm dólar.

O Sr. Ne:y Maranhão- A proporção.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Amesma pe:-.soa foi designada por S. Ex·' para particípar de grupo de trabalho na elaboraçüo de
Diretrizes du Educação Sanitária no per(odo
90/92. Portanto. nesse Ministério da Agriculturu.
Veja V. Ex~ que, se está nesse Ministério,
não é um oáoso, não é uma pessoa que mereça uma punição, porque, se ele está servindo
ao Ministério, é porque o Ministério o considera um funcionário exemplar. Era apenas
essa a comparação que eu desejava fazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -- Permi·
te-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHAES V. Er com muito prazer.

Ouço

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou
ouvindo o discurso de V. Ex•, como ouvi o
discurso do Senador Ney Maranhão. Quero
dizer que, no Brasil, h<i o mau costume, hoje,
de a nossa moeda ser substituída pelo dólar
ou por outras, mais seguras, para expreSsar
E faz rCft!iêil.cia a" urit funcionário, Sr. José
os preços. Muitas vezes, diz-se que fulano
Silvestre Gorgulho. que teria sidÕ o Consulganha tantos mil dólares ou ganha tantos dótor na área de Comunicação, ganhando o
lares, isso custa tantos dólares, já no vício
equivalente, em cruzeiros, a 3 mil dólares.
que nasceu em face da supremacia da moeda
Esse senhor está dispensado'! Não está, não.
norte-americana e do aviltamento, inclusive
Esse senhor está servindo. hoje, com o Micultural, do Brasil, em aviltamento incrível.
nistro.
Nós nos dobramos facilmente a esses costu·
mes· coloniais. Daí as dúvidas que porventura
Continuo lendo a carta:
devem ter nascido. Mas o que V. Ex• fala,
"2: quando o senhor afuma que: na
mesma empresa levantamento feito por
Senador Jutahy Magalhães, nesses esclarecimentos, lembra-me de coisas esdrúxulas que
técnico da Agricultura revelou que 70%:
dos servidores estão em escrítO!lo"s. lonsu.rgíáüii com relação ao DNOCS. Foi divulgado nacionalmente que o DNOCS tinha nage da atividade-fim, e o que é pior. longe
do vale do rió São Francisco. para cujo
vio quebragelo, que O DNOCS dispunha de
- equipamentos absolutamente inadequados ãs
desenvolvimento foi criada a empre~.
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suas funções, e isso foi peremptoriamente
desmentido pelas autoridades daquele órgão.
Sabemos que esses argumentos foram desfechados exatamente pa"ra justificar a vio(ência
consumada contra centenas de servidores daquele .órgão, de tanta importância para o No r·
deste. E ele será extinto, Slrr't:"Daqui a pouco
o Governo vai resolver extinguir o DNOCS,
como extinguirá outros órgãos nesse afã de
levar esse argumento falso, frágil à opínião
pública brasileira. Estou ouvindo o discurso
de V. Ex•, como ouvi o do Senador Ney Maranhão. É desse debate, aqui no Senado, que
nasce o esclarecimento. Lamento que estejamos vivendo exatamente aquela época de
Goebles, na Alemanha, onde essas coisas
eram divulgadas para o convencimento do
povo. A força da comunicação, a distorção
dos dados para justificar um determinado estado de esp{rito coletivo. E aí entra Freud
e a coisa complica.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
deu um aparte muito dentro da linha cultural
que defende para os nossos debates.
Sr. Presidente, vou ler também outra nota
do jornal, que eu havia reservado para hoje,
e que tem por título:
"A PROMOÇÃO DE UM
AMIGO DE KANDIR
Encarregado de demitir cQnsegue
aumentar seu salário em Cr$ 138 mil
Ricardo Miranda Filho
Bras!1ia- O cOrte de gastos no Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) não vai atingir o saláriO do
Diretor Técnico, Ruy de Quadros Car·
valho. responsável pela dispensa de ser·
vidores da entidade. Ruy decidiu se au·
topromover, contrariando os pareceres
do Departamento de Recursos H um anos
e da Divisão de Administração de Pes·
soai do órgão. Convidado para o cargo
pelo amigo Antônio Kandir, Presidente
do Ipea e secretário especial de Política
Econômica do Ministério da Economia,
Ruy pediu em troca das "novas responsabilidades", mesmo sem amparo em
instruções normativas, o reenquadramento na classificação fUncional do insti·
tuto.
O pedido de proinoção foi feito por
Ruy num documento reservado, enviado
a Kandir nO" último dia :14- de -maio. No
documento, Ruy lembra a Kandir que
"conforme lhe havia informado" a aceitação do cargo implicaria interromper
seu doutoramento na Universidade de
Sussex, na Ingalterrra. "De acordo. Proponho reenquadramento", assinou Antônio Kandir no próprio documento. A
aprovação permitirá a Ruy, técnico de
planejamento e pesquisa, pular da referência TP~3E para TP-50 - e seu salárío
está aumentado de Cr$ 182 para 320 mil,
ai incluída a gratificação de diretor, Cr$
50 mil. Com o salárip-base passando de
Cr$"135 mil para Cr$195 mil, Ruy passa-
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rá a ter direito, se deixar o catgo que
ocupa há três semanas, às gratificações
(que representam cerca de 40% do salá-

rio) proporcionais a um salário quase
50% maior.
O pedido de reenquadramento encaminhado no dia 25 de maio pela chefe
de gabinete de Kandir, Miro<!- Maria de
Souza, passou a circular dentrO do Ipea

sob o nome Promoção de Ruy de Qua·
dros Carvalho, e foi condenado pela Di-

visiio de Administração de Pessoal do
Ipea. "A determinação de reenquadrar
o técnico_ abre um grave precedente en·
tre os servidores, com repercussões negativas em um nível_ mais amplo", diz
o documento da Divisáo de Pessoal, que
alerta para o perigo do "desvio de crité·

rios até então adotados" e para a necessi-dade de "se evitar a exposição política
e problemas com as auditorias". pois "a
simples designação para o ex:ercício de
função superior não justifica a promoção" no cargo que já tem a gratificação
funcional de Cr$ 50 mil.
O Departamento de Recursos Humanos também condena a promoção, ao
dizer que, em virtude da "imensa carga
de trabalhos e responsabilidades", ao
presidente do lpea, Antónío Kandir, po·
de ter passado despercebido que "o enquadramento solicitado não está amparado por nenhuma instrução normati·
va". O pedido de reenquadramento está
agora na Diretoria de Administração e
Finanças. "É incoerente que a mesma
pessoa encarregada de dispensar servidores para cortar gastos queira aumentar
seu próprio salário", afirma Maurfcio
Galinkin, presidente da Associação dos
Funcionários dO Ipea. Procurado para
comentar seu pedido de autopromoção,
o diietor Ruy de Quadros Carvalho não
foi localizado ontem em sua residência
- nem no trabalho."
Então, poderia V. Ex~ perguntar: é verdade? Está aqui a cópia- da nota. Quando se
criou xerox- é u-ma Coisa incifvel! -deixou
de existir segredo. Está aqui a cópia -da carta
do Sr. Ruy de Quadros Carvalho para o Sr.
Antonio Kandir, com o despacho do Sr. Antonio Kandir, que pass·o a ler:
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
ECONÓMICO_ E SOCIAL
Brasília, 24 de maio de 1990
Dr. Antonio Kandir

DD. Presidente do Ipea
Prezado Dr. Kandir,
Tenho muita honra em aceitar o convite
formulado por V. s• para assumir a Diretoria
Técnica do Ipea.
Conforme lhe havia informado, tal aceitação implica que eu interrompa o programa
de doutoramento em que estava engajado (na
Universidade de Sussex, Inglaterra), para ser
realocado no quadro do_ lpea.
Tenho em vista as novas responsabilidades
que vou assumir, peço~ lhe que considere tam·

b_ém meu reenquadramento na classificação
funcional do Ipea.
Sou grato pelo reconhecimento e espero
corresporider, à altura, a_os desafios e responsabilidades da nova função.
Atenciosamente - Ruy Quadros Carvalho, Técnico de Acabamento e Pesquisa.
De acq~do proponho reenquadramento para TE S-3. - Antonio Kandir, Presidente
do lpea.
Na carta, Kandir assina o "de acordo".
O Sr. Ney Maranhão V. Ex• um aparte?

Conceder-me-ia

O SR. JUTAHY MAGALHÃES todo o prazer.

Com

O Sr. Ney Maranhão-Ouço com atenção
essa denúncia que V. Ex• está fazendo e terei
o prazer de checar, com a área que V. Ex'
faz referência, se isso é_verdade ou não.
Oportunamente diref a V. Ex" ou reconhecerei aquí se esse documento e esse aumento,
dessa maneira_ como V. Ex• acabou _de ler,
foram corretos ou não. Terei o prazer de responder a V. Ex~ ?POrtunamente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradecerei a informação.
Outra nota, Sr. Presidente, V. Ex• sabe
que levamos aqui vários dias discutindo aquela queStão referente ao requeriinento do Senador Jamil Haddad. A Sr Ministra e o Presidente do Banco Central deram mais credibi·
lidade ao órgão jurídico do Banco Central
do que ao próprio órgão jurídico do Ministério, ao procurador da Fazenda.
_Aqui há uma nota que leram pelo vidro
do carro, numa pasta esquecida pelo Sr. Hibrahim Éris em seu carro, quando ia para
umãreunião no mínistério. Veja V. Ex• como
se consegue ler assim. LeraJ!l, então, através
dO vídro - a pasta estava coberta por uma
daquelas folhas transparentes - a primeira
página do documento de uma declaração, um
parecer da área jurídica do Banco Central,
dizendo que eram injurídicos e inconstitucionais os tais CP - Certificados de Privatízação, porque não se poderia obrigar os ban·
cos comprar os CP como estão, hoje, na lei.
Esse documento não foi levado em consideração. Veja V. Ex' como se faz a diferenciação do valor da opinião jurídica de um
mesmo.órgão, que~ um órgão do Banco Central.
As autoridades dev_em ter o cuidado de
não deixar dentro do carro um documento
coberto apenas por uma página transparente,
pois é possível lê-Io, pelo lado de fora do
carro, inclusive Por jornalista, segundo consta aqui na nota.
Sr. :Pr~sidente, fala-se muito também n5F_
demissões3 Temos ~uvido nas televisões_qu_e
até o Serviço de Metereologia está em dificuldades para fazer suas previsões, porque demitiram exatamente os técnicos responsáveis
por isto.
Tenho, no meu gabinete, várias notinhas
sobre o que tem ocorrido.
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Veja V. Ex' até ond_e che_gamos. Um hospi·
tal de Bom Jesus da_ Lapa, Senador Ney Marâ.nhão, bem como o hospital da Che~f. em
Paulo Afonso, estão ameaçados de serem fe·
chados. Veja V. Ex~ qu_e essas demissões,
esses cortes lineares de 30% não podem levar
a nada sério, nenhuma atitude que traga,
realmente, benefício ao- País. São dois hospitais, no meu Estâdo, ameaçados de serem
fechados,_por causa dessas demissões.
__
Outra brincadeira de mau gosto: o dinheiro
retido está auferindo rendimento inferior ao
da caderneta de poupança aberta após 16 de
março. V. Ex• sabe que isso é verdade_! Está
havendo uma confusão nos bancos a respeito
- de tantas instruções, tantas portarias, que estão sendo baixadas diariamente pelo Banco
Central, e os juros e a correção monetária
que estão sirido credítados às cadernetas de
poupança que estão congeladas, são inferiores as juros que estão sendo creditados nas
cadernetas de poupança abertas após 16 de
março. E isso ainda se acre.ditando que esses
recursos c_ongelados vão ser devolvidos, quer
dizer, com muito otimismo podemos acreditar que iss_o _yai ocorrer. Se acre_ditarmos,
todos aqueles que estão com os recursos congelados estão sendo lesados, porque isso é
mais uma "mão-de~gato". E quem é que tem
recursos ainda congelados no dia de hoje?
São exatamente os representantes da classe
média.
Hoje m_esmo li uma notícia em um jornal,
que dizia que o Banco Francês e Brasileiro
-se não me engano o nome é esse - , especialista em ter como seus clientes pessoas de
maior Vólume de recursos, os mais benefi·
ciado_s pela sorte, de_clarou textualme_nte,
através de um diretor, que não tem mais um
centavo do dinheiro congelado, que todo~ os
seus clientes conseguiram liberar seus recursos congelados. E não são clientes da classe
média; sã9 -da dass_e_ alta. Então, veja V. Ex'
que é uriúl-biincadeiia de mau gosto, senador.
Sr. Presidente, os Senadores Ronaldo Aragão _e Cíd Sabóia de Carvalho vão falar ainda
hoje. Eu não sou daqueles que falam e vão
embora; falo e fico aqui para escutar.
_Tenho aqui uma pesquisa de opinião em
Brasília: ''Distrito Federal reprova Collor no
teste dos 100 dias". Veja V, E~ que um Governo que faz sua administração baseada em
pesquisas de _opinião deve começar a se preocupar com essas pesquisas que demoristram
que, hoje apenas 32,3% da opinião pública
de Brasília estão apoiando o Plano Collor,
quando já chegou a quase 80%.
O Sr. Ney MarãD:hão- Aqui, em Brasília,
Senador?

o SR." JUTAHY MAGALHAES- Aqui.
em Brasília.
O Sr. Ney Maranhão- Ou- seja; 74% no
Brasil todo. Aqui é a capital da mordáriiia,
Senador. O pi'estígio do Governo só pode
ser mais baixo aqui.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
fala em mordomias. Foi muito usado isso.
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Veja V. EX" que essas análises devem ser
feitas. Pela primeira vez em uma pesquisa
de opinião eii vi a classe "E" ser responsável
pela maior rejeição a uma atitude do PreSidente CoJlor. São eles os beneficiários das
mordomias?
O Sr. Ney Maranhão- A Capital Federal
foi onde o Presidente teve uma derrota devido aos funcionários ...

O SR.1UTAHY MAGALHÃES.- Os re·
presentantes da classe "E" são também os
beneficiário-s das mordomias? Funcionários
sãu beneficiários das mordomias? Tem exceções! Agora, V. Ex• faz caso genérico. Então,
os funciollârios são todos os beneficiários das
mordomias?
O Sr. Ney Maranhão- Eu não digo todos,
mas uma grande maioria.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Uma
grande maioria. É uma opinião. Respeito a
opinião de V. Ex~ como V. Ex• respeita a
minha. Eu discordo, porque os funcionários
estão sendo responsabilizados por todos os
males do Brasil. Hoje, chega-se a uma inflação zero somente na área do Governo. Na
realidade, já não se está em uma inflação
iero. Agora, já se chega a uma determinação
de que o funcionalismo da União não vai
ter aumento até o fim do ano, porque a inflação é-zero.
O Sr.· .Ney Maranhão em 10%,.

A inflação está

OSR. JUTAHY MAGALHÃES -Ah, V.
Jâ ~cha que está em 10%.
O Sr. Ney Maranhão- Claro. E o Gov~o prometeu, dentro de cem dias, manter
1;3~
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' O SR. JÜTAHY'MAGALHÃES- Se V.
Exa fizer prOvocação sobre promessas de governo, ainda vou levar muito t_empo aqui falando, e1 \enho q~e qa:r lugar ~o.s_ outros.
Sr. Presidente, esta é a última nota de jornal que peço também para transcrever nos
Anais da Casa; essa pesquisa de opinião, porque se este Governo é o GovernO" aa:s pesquisas, então vamos dar conhecimento ao público do que a pesquisa manifestou a respeito
da opinião do povo de Brasaia sobre o Plano
Collor e. o custo de vida, em várias perguntas
qUe lhe foram feitas. Isso· deve ser analisado
porque, como disse, pela primeira vez a 'classe
"E" rejeita, em sua quase totalidade, apoio
aos planos do Presidente Collor.
Outro assúnto que me traz à tribuna, Sr.
Presidente, é a sítuação d.os idosos no Brasil.
O Programa Nacional do Voluntariado PRONAV, criado para atuar como força de
apoio ãs ações desenvolvidas pela LBA. vem
desenvolvendo um leque de atividades que
se caracterizam pela concessão· de_ benefícios
sociais e pelo apOíanleltto a projetas dedicados às duas faixas etárias mais fragilizadas
da população carente - a da criança e a do
idoso.
Lançando umà semente pioneira através
de amplo complexo assistencial, o PRO NA VI

LBA- estabe-leCeu como uma de suas metas
a construção de Centros de Convivência para
Idosos, de caráter não-asilar, em terrenos
doados por organizações municipais públicas
e privadas, onde são introduzidas atividades
ocupacionais laborativas e lúdicas que garantem ã pessoa idosa a participação em seu contexto sócio-político, consolidando seus direitos e deveres enquanto cidadão capaz de contribUir com a transformação social de sua co~
munidade.
O grande saldo que m(!.rcou 'o êxito do
PRONAV/LBA no desempenho de suas funções foram a integração e a captação de recursos humanos, financeiros, mate'riais e técnicos. Não se mediram esforços para a captação
de um volume considerável de recursos financeiros, provenientes de várias fontes, assim
cotii'O pa-ra-a implantação de Centros de Convivência para idosos em 64,17% das creches,
com a finalidade de proporcionar um relacio~
namento participativo entre a criança e o idoso.
O sistema nacional de captação de recursos
para o PRO NA V/LBA é_constituído pelo repasse da Receita Federal; pelo ba'zar permanente; pela campanha de aleitamento materno; por campanhas emergenciais; pela campanha de 3:doção financeira de creches; pelo
Grande Prêmio PRONAV/LBA; via Loteria
Federal da Caixa Econômica Federal; por
-promoções e eventos; pelo percentual na venda de cartões de natal e, por doações de insti·
tuições nacionais e iriteiriacion8.is.
O repasse-da Receita Federal foi estabelecido pelo Decreto-Lei n~ 2.411, de 21-1-88,
que destina ao PRONAV/LBA o percentual
- de 40% da renda dos leilões realizados pela
Receita Federal. Nesse mesmo atO-; iiSsinado
pelo Presidente da República, foi mantida
a doação de mercadorias apreendidas pela
-Receita Federal, para venda nos bazares.
O bazar permanente, uma promoção que
conta com o apoió do Banco do Brasíl, vende
os mais variados produtos apreendidos, e seu
funcionamento obedece a várias etãpas, que
vão desde o recebimento e estocagem dos
produtos, até a montagem de um sistema de
Vendas que envolve treinamento de voluntários e de funcionários que se responsabilizam pelo recebimento e depósito dos recursos arrecadados.
A Coordenação Nacional do Pronav colabora ainda na realização de bazareslocais,
donde produtos oriundos da Receita Federal.
No ano de 1987, a Central de Voluntários
_-ao- Rio de JaneirO fecebeu. 6.429 relógios,
cuja venda rendeu Cz$ 432.080,00, que foram
utilizados no "Natal da Fam1lia Carente".
A Campanha de Aleitamento Materno,
que conta com o apoio da Fundação Banco
do Brasil, apenas com o lançamento de um
disco, arrecadou, em 1987, cerca de CzS 100
n1U_4õe~l aplicados no Projeto Banco de Leite
Humano.
A Campanha Eiriergencial, por ocasião das
enchentes ocorridas nos Estados do Acre e
do Rio de Janeiro, recebeu Cz$ 130 milhões
da Fundaçao Banco do Brasil e outros Cz$
130 milhões da Fundação Bnldesco e, no âm-

bito internacional, cerca de 40.000 dólares
do governo austríaco.
'Gfande Prêmio Pronav/LBA, um dos
projetos de maiOr vulto do sistema de captação de recursos, contou em 1987 com a venda
de 600.000 bilhetes, perfazendo um total de
Cz$ 27 milhões. Em 1988, foram vendidos
730.000 bilheú~s. proporcionando uma receita deNCz$ 76.000 milhões; em 1989, a receita
bruta gerada pelo Grande Prémio Pronav/
LBA foi de NCz$ 1.269.932.000,00.
As promoções e eventos, de natureza ora
cultural, ora esportiva, contam com a colaboração do empresariado nacional e estrangei~
ro, e abrangem exposições de at1istas, espetácuJos teatrais, feiras, exibição de filmes, torneios esportivos etc.
Os cartões de Natal já são Uma fonte tradi'cional de renda anual para aLBA. Em 1986,
foram vendidos 7.500.000 cartões de Natal,
correspondendo a uma renda de __ NCz$_
3.701.340,00. No ano de 1987.8.800.000 car·
tões, o que singificam uma renda para o Prona v no valor de NCz$ 14.735.300,00; e em
1988foram comercíali-iãdos 8.500.000 car~
tões, tendo sido arrecadados NCz$
126.018.000,00.
Freqüentemente, a Receita Federal realiza
leilões de mercadorias eslrangeiras apreendidas como contrabando. O resultado desses
leilões assume valores consideráveis, tanto
pela quantidade como pelo alto valor dos
itens geralmente apreendidos. Assim, o Pronav pasSou a contar com uma receita permanente para a e-xecução dos s_eus pro jetos, após
a regulamentação do repasse com o Decreto-Lei n9 2.411/88. É importãnte ressaltar que
esssa decisão governamental transformou o
Pronav/LBA -de um programa que contava
apenas com doações esporádicas e eventuais
e com recursos angariados através de promoções diversas, também. eventuais - em um
programa que dispõe de umã receita própria
que, embora não atenda a todas as suas neces~
sidades, constituiu-se numa fonte contínua
de recursos.
No ano de 1988, o valor repassado pela
Receita Federal foi de NCz$ 440 milhões.
Em 1989, os recursos arrecadados_s01nam o
valor de NCz$3.513.816,000,00 sendo que,
para 1989, a Receita Federal estimou em
NCz$ 10.950.000.000~00 dorepasse ao Pro~
nav/LBA.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses dados
revelam um amplO e complexo -sistema de
caPtação de recursos p~ra a prestação de assistência social ã população brasileira. Não
se justificam, portanto, a foriie, a miséria e
o abandono dos menos favorecidos. Não se
justifica a interrupçâo; iiieSmo teffipOr"ãria,
de projetas como o dos Centros de Convivência para Idosos, uma experiência comprovadamente vitoriosa em todos os pontos do
território nacional; onde foi desenvolvida,
como solução para reintegração- do idoso
na sociedade.
Se, a partir da profunda reforma administrativa dos órgãos governamentais, a LBA
estabeleceu como prioridades a creche para
as crianças carentes, o apoio mitricional, a
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alfabetização e a gerã~"""ão de renda através
das microunidades produtivas, entre essas
prioridades deverá se enquadrar, necessariamente, a assistência sociarao idoso.

Temos presenciado uma intensa campanha, a nível nacional, de defesa dos direitos

da criança, uma garantia para as gerações
futuras, porém não podemos nos esquecer
da outra ponta, o idoso, uma faixa fragilizada
e marginalizada com o maior crescimento

proporcional no País, e cujo creScimento tende a aumentar progressivamente nas próximas décadas.
Neste sentido, sugerimos à LBA que volte
sua atenção também para a população idosa,
alocando uma verba substancial para a assistência social ao idoso carente e, mais especificamente, ampliando o número de Centros
de Convivência para Idosos em todos os Estados e implantando esse projeto no maior número possível de municípios brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
CARTA DOS EMPREGADOS DA
CODEVASF AO MINISTRO DA
AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRfA.
Senhor Ministro,
Os empregados da Codevasf ficaram
estarrecidos com as noticias veiculadas
na imprensa de hoje, onde Vossa Excelência faz afirmações sobre a Empresa,
que não espelham a verdade.
No sentido de esclarecer a Vossa Excelência e dar conhecimento à opiniãopública dando ao fato a transparência
necessária, temos a dizer:
I. Quando o Senhor se referindo à
Codevasf diz: "Há um técnico de Comunicação Social recebendo em dólares,
três mil dólares por mês".
A Codevasf não tem nenhum técnico
que receba em dólares e muito menos
comsalários no valor em cruzeiros, de
três mil dólares. O maiOr salário pago
a um empregado da Codevasf é de Cr$
184.765,93 (cento e oitenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e cinco cruzeiros
e noventa e três centavos)- US$ 2.052,
O único caso que houve de Consultor
na área de Comunicação ganhandoo
equivalente em cruzeiros, a US$ 3.000,
tratava-se do Sr. José Silvestre Gorgu\ho, contratado pelo_ Convênio IICA,
que já deixou a Empresa emfevereiro
de 1990. A mesma pessoa foi designada
por Vossa Excelência para p-articipar de
grupo de trabalho na elaboração de diretrizes de Educação Sanitária para o Período de 90/92, estando portanto nesse
Ministério.
2. Quando o Senhor afirma que:
"Na mesma Empresa o levantamento_
feitO por técniêO d"a-AiricUftUra revelou
que 70 por cento dos servidores estão
em- escritórios, longe da atividade fim,

e. o, que é pior longe do Vale do Rio
São Francisco, para cujo desenvolvimento foi criada a Empresa".
Em documento entregue à firma Trcvisan. a Codcvasf apresentou tabela do
efetiVo de pessoal em fevereiro.- onÇe
mostrava qú.e de 2 mil 456 empregadOs
~xistÇntes há época, efetivamente trabalhando na Empre!>a estavam apenas 2
mil 98. Os outros 358 encontravam-se
cedidos ou com contratos suspensos. Do
percenwal de Recursos Humanos, em
trabalho na Empresa, 32 por cento -692desenvolvem atividade meio e 68 por
cento restantes encontram-se na ati vidade fim. Conforffie se-perCebe, bem prôXimo ao pretendido pelo Governo Federal, que é de 30 por cento na atividade
meio e 70 por cento na atividade fim.
Senhor Ministro a única unidade que
não se encontra na Região do Vale do
São Francisco é a de Brastlia, onde se
concentram as atividades de planejamc-nto estratégico da Empresa, o Planejamento da Área de Óperação e Manutenção, e o Planejamento e Programação
de Obras de Irrigação. além das atividades_administrativas de pessoa(, orçamento financeiro e ser"viços gerais. Nessas at.ividades encontram-se 20 por cento
- 421 empregados, onde grande parte
dos técnicos executam função de atividade fim, como é o caso de manutenção
e operação e perímetros irrigados e o
-setor de engenharia e obras.
Visando dar, como já dissemos anteriormente, a necessária transparéncia,
uma vez que estamos dando divulgação
-âesta carta, estamos anexando os documentos que comprovam a veracidade
dos da_!j.Qs por nós afirmados.
Atenciosamente. --Associação dos
Empregados da Code-,.•asr
-DF REPROVA COLLOR NO TESTE
DOSIOO DIAS
Antonio Caraballo

Pim verificar a opinião do brasiliense, após
praticamente 100 dias de Governo Collor,
a MSC Estudos de Mercado e Opinião Púb!i~
ca preparou um trabalh~ .~xçl_p.~ivo para o
Coi'refo ·sraziliense. Foram 600 entrevistas,
rea.lizidas em todo o Distrito Federal, no último dia 14_, -le_vantando o que Brasília acha
a respeito de_ três temas específicos: o início
do governO Cofio!, os efeitOs-do Plano Brasil
Novo e as notas dadasaos ministros em funÇão-do desempenho-de cad-a Um.
Çom forte. participaçãq do funcionalismo
público. a opinião brasiliense náo é favorável
ao novo Governo, em termos gerais. No julgamento dos 100 dias, a maior parte conclui
q-ue- nada se modificou, ao mesmo tempo-em
que aparece uma conclusão majoritária de
qtie O Govcirrio não eStaria cumprindo as suas
promessas de campanha. No julgamento dos
ministros,_ a maioria dos .entrevistados não
tinha qualquer avaliação. E no'que toca ao
desempenho do Plano Brasil Novo, fica evi-

dente que _o apoio· dó 6·fâSli1Cr{sc!'~~j;nínUiu
sensivelmente, ao longo ·i:Jo~s· úiÚ.in'Çl.<;;CJ.b clias.
Os dado~ do levantar'nento'â<.l MSJ:_!mtaram a pnpulaçcio do bisii-ih:(fe~eiaí SegUndo
suas faixas ponder'adas de' .ída~e,' ~XCI, _classe
.social e profiss<io._,além da~.·e~(reyl;(;,ts eSta
em quantitativamente ~ndera'd;ts,êorq u popule~ção residente em_cada uma· oaS dda'des
satélites e no Plãno _Pifo~O:-~,;---~~~-·:; '~-·~·. -~·~ ..
Padrão de vida l'tão muda ;
Em relação ao--óllim-o períÕdo_.do gÚverno
Sarney, seu padrão de vida mç_[hor_o_u; piorou
ou não se modificou em nada'? Parii'4l,2 por
~.·ento dos brasilie_nses. se,&U!ldo a MS;t. o início do governo Collor n~q muflplJ .~m nada
seu padrão de vida. enquantó'29.3':Por tento
acham que.até piorou e 3pen~·s 28,7 pCircento
acreditam que teve_ melhora. · · , ·
Coerente com esSa opiriiào, :IJ~ 'tQtal de
45,2 pOr cento di;ls_entrevis.tadçs afir-mam que
o custo de vida aumentou em Bi3sí!ia, nos
primeiros cem dias do Governo· COllor. Os
que acham que baixou somaram-.apenas 17,2
por cento e para 36 por cento não a~onteceu
nem uma coisa nem outra (nem' subiu. nem
desceu). Os que mais se queixam·do aumento
no custo de vida, em Brasl1ia, pertencem_ às
classes A e B. com 50,4 por cento_, E estão
na classe C, com 19,9 por cento o maior índice
de respostas no sentido de que bai:~eou.
Mas, é no que toca ao -cumprimento das
promessas de campanha de Fernánêfõ Collor,
que a opinião negatiVa dei_ brasiliense ganha
dimensão maior, na avaliitÇão de.stf's primeiros cem dias de governo:_:S5,? por Cénto dos
brasilienses, segundo a peSquisâ da MSC,
acham que· o Presidente nãO está CUPJprindo
suas promessas de campanha. O,Q.~m~ro dos
que acham que Co!lor e.s~á fazendo o que
prometeu atingiu S0,3 p_9r ~ilto~ enquanto
13,8 p()f- cento prefe'riram ~ rião se·~anlrestar
a resp_eit9.
·
· Apof~ c~

qUaSe peJa me't~.dê.

Segund_o ·a_ pe~quisa, o. Pl_~np J?ra~il_ Novo
teve 60,8por crnio de..·apoio_.em B,rasJ1ia,
quando foi lánçadq~ ErS. ~Ql~.aP~. bastante
uniforme, se:gupc:!,o 51~ distJpias,çl.~;S·:t~_S ~·ociais.
Hoje, esse apoio caiu papa 3~;:J:.~or: cento
e um total de 58,2 por ~nto m'Mtfesto.u-se
contra . .A_exemplo dQ apoio iniCjal,.a perda
de sustentação para o plano.o_correu'de forma
igualmente uniforme, segÚnd.o as':v'ar'iáveis
de idade, classe social e de sexo..... ,'...
"Já o julgamento_ mais -genéiiqi_da- nova
administração teve .um desenpenho mais fa'lOrável ao presidente Fernando C_olior: quase a metade da: opinião pública (49,8 por cento) brasiliense avalia, o _GoVerno éQnio regular, enquanto 19 por cerit.o o classificá. como
bom e 12,3 por cento c_omo ru1rn: .Paiã iPenas
1,5 por cento o novo. _G~vemo ~stâ. ,tendo
um desempenhÕ ótitri_o.
_qUe -d,tcfiD:comõ
péssimo, no entanto, soma~ 16,_~ por·~ento.

-os

Zélia: a melhor e a pior

de-

nepoíS
um julgam_ento tão sdv~ro do
governo Collor e seu' Plano Brasii_Noyo, não
haveria como imaginar uma. opiniãO diferente
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do brasiliense

<1 respeito do desempenho de
seu minh;tério. A esmagadora maioria. quase
60 por cento.,_ já nem admite responder às
perguntas sobre o:-. melhores e piores mini5tros. Alegaram que não sabi;.~m ou não queriam respnnder. Entre os que rcspondt!nun,
a ministra Zélia Cardüso de Mello. da Et:onomia. teve duplo privilégio: apareceu como

a melh{lr(l6 pm cento) e a pior (20.3 por

Junho de 1990

António Magri (1,5). Antônio Cabrera (1,0),
Francisco Rcsek. (0,5) c Margarida Procópio
(0,5 ). O maior apoio a Zélia aparece nas classes A e B. bem como na faixa jovem.
Já a oposição ao trabalho da ministra da
~conomia tem uma distribuição democrática,
tanto em termos de classes sociais, quanto
de !-tcxn e faixas etárias.

cento), ao mesmo tempo.

Na ordem do:-. ministros de melhor desem-

penho, segundo a pesquisa da MSC, aparece
cm segundo Akeni Guerra. da Saúde, com
nOVe por cento. vindo Carlos Chiare IIi (5,3
por cento) em terceiro e Bernardo Cubra]
a seguir (com -l-,5 por cento). Os demais aparecem na seguinte ordem: Ozires Silva (3,2) .

.'tie~~t. . ,... . . t:Fft&_!l_i.át; rle-~o:ovt>rn(~ CbUur.. U faj ar(a} (HrJa fJI't- o f'U::tl,; ,J_e
\ida !.l(•·
fira"'~-~..
i lia hab.uu. aunu•nloti OU nem uma t•oit"oa rwm mufa?
~ -.'
~
.

.
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Na sua opinião, qu~l o ministro do Governo
Collor qul' está realizando o jJior traha1ho?

·

Junho de 1990

.

,
:

-
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SEXO.

BASE

··z.n.: Cardoso
_Antcmio .Magr~ .

Carlos Ghiarelli
S.mardo Cabral
Ozlres Silva

. Al~ni' Gi..erra
AntoniO Çabrcrá
Francisco Rezek
.M~fgá~ida_ Proco-

p_io

NS/NR

Total

Masc
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100.0

297
<19.5

20.3
14.3
2.2
1.8
1.3
(), 7
0.5
0.2

20.2
17.2
1.7
2.4
2.0
0.3
0.7
0.3

0.2

0.3
53.2

57.3

Folha, de 18-6·90

anúnclõ~do 'plano Colloi" .:._qúe seria muito difí-

rcaltCl;·ín~~i:ct(~..,_~,-o~.'âtiVóS

firfáricCi'rOs

se~

qucstraá-Q!4.Peh) g9yj~rn"q,_ Ãtn(fa-eSt"aVa fresco
na meinór_í~-.9'. dê~ti.~-9 .dp, ~ep_dSih' compuls6rio retol~idq pela adminisi:raça:o--anteribr.
em norrie dó f!tiad_ó·F~,~ndo Nacíonal de De·
scnvolvirrienro (FND).·
·
Des_sa_ve'z. garantia o presidente:·o procedimento e: O' resultadO ·seiiarit- distintos. De
pés juntos. o Governó jura vá que os cruzados
novos seriam: devolvidos _em IR meses. res~
guardando·se rent~bilidade idêntica à de aplicações p6s~-plano. Melhor: não s6 os poupadores receberiam_ s~us :ativo.s devidamente
corrigiç1o!'.çom_o -o- far[ain numa económia estabilizada. se-m irifla.çao. déficit.p"úblico e. com
altas taxas de_cresciinento.
Ingenuidade. Notícia publicada ontem pela
Folha indica que o dinheiro retido está auferindo reflPinlento ínfêfiOr ao .da caderneta
de poupança aberta ap6s' 16 de março. Os
motivos.se'ri(!.m falhas de operacionalização
decorrentes de circular _do__ Ba.nG.o Ce_ntral.

Candidamente, o diretor de Po!ítiça -Mone·
tária do qrgãP.. 't.!Jí~ Edti_ãr.d.i.> ·Assi~. prome·

teu ''analisp~'9 _assunto". Alegou que até ag(1ra não ~Jj,~'a.~CGébidp- nenh.uma .reclamaçã.o.
Chega"a·s_à de:;cOiicériahte. E como se a
retenç~n_ de patrimóniO- imposta pelo plano
não houves.o;e sido de respomtabilidade exclu·
siva- do governo que, ·para lssà" lançou mão
de instruffiêiü'oS de legalidad~ questionável.
O míníri"ió que se esperava é que as autoridades monetárias zelassem pela guarda daquilo que Compufsoriamente confiscaram.
Màs não, ':P:.:-~escOntt.O}e_ é evidente. Daí a
se culp~r ;ctp~upa~or po.r não saber conferir
o extrato b~ncáriO para ·descobrir a dilapidação de'_S,.çus·c.ruZados novos é apenas urn
passo.. : ·
-

,.•:'·
' !' • '

, ....
~.:>:

-~-

,-__..

;-

-·.
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11.6
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1.3
0.7
1.0
0;3

----------

BRINCAD_giRA Dg MAU GOSTO
,:·.
...
' - -·
Ricardo Melo
S:ãõ P~4iP'~ Jirse ,s~spciüwa, quando do
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'--0.7
37.6

206
34.3
Z0.9
15.5
1.0
1.5
2.4
0.5
0.5
0.5
55.3

253
42.2
19.8
6.3
1.2
0.8

144

24.0
18.8
11.~

3.5
2.1
0.7

1.2
0.4

0.7

-

70.0

62.5

Agindo dessa forma. a equipe econômica
só faz dár razão aos que, prevendo mais um
calote. u~_aram todo tipo de expedientes para
converter cm cruzeiros o dinheiro bloqueado.
A confiar nos números do próprio governo.
mio foram poucos. Dados das autoridades
moner<írias ate.sfaJlJ q_!.te Cerca de so_q.- dos
ativos r~idos_já retornaram â economia.
Agora, a outra metade. composta em boa
parte de- patrimônio de pequenos médiosdepositantes. parece séria candidata a virar
pó.

-e

:Jornal de Brasília, de !_5-6-90

HOSPITAL
A população de Bom Jesus da Lapa estâ
mobilizada para impedir o fechamento do
hospital Carmélia Outra, da Fundação Sesp.
que está ameaçado de ficar sem pessoal por
causa da reforma administrativa do Governo
federal. Médicos e enfermeiros poderão per~
der os empregos ~o corte de funcionários determinado pelo Presidente Collor de Mello,
em- processo que implicaria no fechamento
do hospital- responsável pelo atendimento
de 60 municípios da área.

Correio Braziliense, de 16·6-90
JURÍDICO - É !>abido que não vazou
por parte da equipe t!COnômica do Governo
nenhuma informação sobre o Plano Çollor.
Agora, como vazou um parecer jurídico do
Banco Central considerando inconstitucional
a venda dos ceitificados de privatiZação, os
próprios bancos estão informando que os jor~
na listas leram através do vidro do automóvel
do presidente do BC. Não se sabe, ~ntre
tanto, o nome do jornalista que conseguiu
a façanha. Na verdade, foi vazamento. E proposital.

27t
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. 56.2

182
30.3
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130
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0.5
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LEI N· 1.64H.
DE 21 DE JANEIRO DE 19BB
Fixa o eretivo da Policia Militar do Território Federal do Amapá, e dá outras
providências.

O PresidCnte da Rtip"ública. faço saber que
o Congre~..-o Nacíorial decreta e eu sãnciono
a s-egUinte lei:
·
Art. l" O efetivo da Polícia Militar do
Território Federal do Amapá será fixado pelo
~eu Governador. ouvido o Ministério do
Ext!rcito, através de Quadros de Organiza- _
ção, dentro do limite máximo de 1.673 (hum
mil. seiscentos e setenta e três) homem;.
.t\rL 2~~~ O preenchimento das v-agas decorrentes da aplicação desta lei,. mediante
promoção, admissão, c;oncurso Q~ inclusão,
somente será realizado na proporção que forem jmplantados os órgãos._ cargos c funções
previstos nos QuadrOs de Organização, ob- servados, nos casos de promoção, os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Art. 3" As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações
próprias. Cons(aotes do ofçamento do Território FeJeral do Amapá,
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaç~io.
.
Art.- 5" Revogam-se_ as dispcii"ições em
contrário. -JOSÉ SARNEY, Presidente da
República- João-Alves "Filho.

(') DECRETO· LEI N" 2.411
DE 21 DE JANEIRO DE 19RB..
Dá non redação ao §" 1" do artigo 29,
do Decreto-Lei n" 1.455,( 1) de 7 de abril
de 1976.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II,
da Constituição, decreta:
Art. 1" O§ 1" do art. 29~ do Decreto-Lei
n·· 1.455. de 7 de abril de 1976, passa a vigorar
com a seg1,1inte redação:
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"Art. 29. . .....................•..•.. ; ....
§ 1" A partir de 1" de janeiro de

19R8, o produto da alienação de que trata
este artigo terá a seguinte destinação:
a) 60Ck {sessenta por cento) ao Fundo
Especial de Desenvolvimento c Aperfeiçoamento das AtiYidades de Fiscaliz.ação

- FUNDAF. instituldo pelo DecretoLei n~ 1.437('), de 17 de dezembro de
1975;
b) 40.Yt (quarenta por cento) ao Progfama Nacional do Voluntariado- Pronav. da Fund<:~ção Legião Brasileira de
Assistência- LBA, instituída pelo Decreto-Lei n·' 4.830 (3\ âe 15 de outubro
de 1942."

Art. 2" O Programa Nacional do Voluntariado- Pronav. poderá também coritinuar
a receber mercadórias de difícil comercialização externa, na forma do disposto no item
II, do art. 2~. do Decreto-Lei n" 1.455, de
7 de abril de 1976.
Art. 3" E~te Decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as dispo..,ições em
contrário. - JOSÊ SARI'\EY, Presidente da
República - Ma1lson Ferreira da Nóbrega.
DECRETO N" 95.658
DE 22 DE JANElRO DE JY88
Dispõe sobre a composição do ConseCDS.

lho de Desenvolvimento Social -

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 81, itens III
e V, da Constituição, decreta:
Art. 1, O Ministro da Ciêncía e Tecnologüi. pass-a a integrar o Conselho de Desenvolvimento Social- CDS.
Art. 2'·' Este Decreto entra ~o:!-- vigOr na
data de sua publicação. - JOSE SARNEY,
Presidente da República - Lulz Henrique
da Silveira.

DECRETO N" 95.659DE 22 DE JANEJRO DE 1988
Altera dispositivos dos Decretos u~-~
93.944
e 93.945 (l), de 16 de janeiro
de 1987.

e)

o Presidente da RepúbliCa, t1o usÕ da- atribuição que lhe confere o art. 81, item V,
da Constituição, decreta:
Art. 1'-' O caput do art. 3" e a alínea b,
do § l", do mesmo artigo, do Decreto n~
93.944, de 16 de janeiro del987, passam a
vigorar com a seguiOte redação:
"Art~ 3" O Conselho de Ciência c
Tecnologia - CCT é constituído de 12
(doze) membros., dos quais 7 (sete) são
Conselheiros natos e 5 (cinco) são desig~
nados pelo Presidente da República.
§ 1" São Conselheiros natoS:

b) os Ministros da Agricultura, da ln·
dústria e do Comércio, das Relações Ex·
teriores, da Educação, o Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento c Coordenação da Presidência da Reptiblica e
o Ministro-Cher~ do Gabinete Militar da
Presidência da Reptiblica."

O SR. PRESlOENTE (Pompeu de Sousa)
- 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, venho à tribuna desta Casa, na manhã
de hoje, para falar sobre um tema já discutido
aqui, e no Brasil, ç_Offi; respeitÕ às demissões
de funcionários públicos que estão ocorrendo
em tQda a Nação.
Deixa-me abismado- já foi dito por vários
oradores que me antecederam - a falta de
critériO~

Quero ater-me especificamente às univer~
sidades brasileiras. É verdade que existem
distorções nas universidades, mas também é
verdade que, para que haja corre_ção dessas
distorções, é necessário que se estabeleçam
critérios.
O nosso ensino, tanto o primário, o secund:;iri_o_ e até o universitário, precisa urgente~
menJ:e.de algumas reformas. No entanto, para que essas reformas ocorram é necessário,
tcimbém, que haja pessoal qualificado, preparado, para que a universidade brasileira tenha
outra conotação.
Sr. Preside~te eSrs. Seriadores, não pos-so
entender -o desenvolvimento nacional sem
universidade forte e sem apoio.
No início deste meu dis_curso, quero voltarme especificamente para a Universidade Federal do_ :gst<!do de Rondônia_- UNIR, que
está num grande dilema, o problema_dos cort~ lineares.
A Universidade de Rondônia é nova e está
procurando, por todos os meios, estruturarse_ Hoje falta funcionárjo b!J.rocráHc_o, falta
profess_or ness·a Universidade, e se lhe está
exígindo, como a todas.as universidades do
Brasil, o corte de 30% do pessoal.
Se isso ocorrer, Sr. P'residente e Srs. Senadores, a Universidade Federal de Rondônia
vai parar, porque faltam professores, falta
pessoal no setor administrativo para tocar e
implantar a Universidade.
--Ê um disparate no meu entender, exigir-se
da Universidade de Rondônia o mesmo corte
que se está exigindo das outras universidades
do Brasil.

o

s~.

Ney

Maranhão -

Permita-me

-v'

Ex• um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço o
nQbre_.Senador Ney Maiânhão, homem sensível e _Líder d~ Goveri:Io .o,esta Casa.
O Sr. Ney Maranhão -Senador Ronaldo
Aragão, V. Ex• está trazendo, hoje,para esta
Casa, assUnto de vital importância, para o
qual todos somos sensiveís. S-abemos que no
Brasil, ou em qu'alquei Paí~_ do Mundo, em
prirtteiio lugar vem a e~ucação para depois
vir o re-stante: o desenvolvimento, a responsabilidade. ~~!~nl. sem educã.ção não há na( J Not<l d':.'. R.::Ja5~õ: publicado de acordo co!ll rctlficaçiio
(cita no Dlárlr. Olil'ial de :!5 d,; janeiro de 19RS.
Lq:. F.:d .• 1'1711. púg~. 2St!'c J!9: (2) l'J7.5, pág. /!1)9:

(I)
(.1)
(!)

1942. pjg. :'íll.
Lcg, Fcd. !<).':7. ptlg. 54: (2) l\lfi7, rús.-56.

r
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da. Concordo com V. Ex~ sobre a questão
da Universidade Federal de Rondônia. Como
V .. Ex• disse, eu, c;orrio J.íde_r ~m exercício
do Presidente Collor, Concordo com o' enxugãlnento da máquinã, rilas um enxuganleilto
justo, com remanejamento, como é o caso
da Universidade do Estado de V. Ex•, que
acaba de denunciar a falta de pessoal. E mão,
o que acontece? Nas universidades em. que
existe excesso, pode haver justamente um remanejamento para aqi.J.elas em que faltam
professores e pessoal, Nobre Se.nador Ronaldo Aragão, a média mundial é d,e unlprofessor para 16 a 17 alun()~-- NQ _B.ra_sil__--=-=_com
excessões, e é o caso da Universidade; federal
de Rondônia-, pelos dados estâtísti!=OS que
temos, a média é de um profess()r e um funcionário para 6,1- ãlUnõs:-Tenlõs -eXemplo
frisante da Universidade Federal do Rio de
Janeiro: se não me engano, a relação fupcíonário~professor e aluno é de 7.-596 para 34
mil, ou seja, praticamente um professor e
um funcionário para quatro alunos. Comparando com a Universidade de Sorbonne famosa Universidade francesa -.lá são vinte
e dois mil alunos para oitocentos professores,
ou seja, inédia um póuco maior do que a
média geral no Mundo. Então, a Sorbonne
tem praticamente 24 alunos por professor e
funcionários. Concordo e me solidarizo com
V. Ex• pela denúnCia que faz da trib~na do
Senado. É uin.exemplo, uma i"nfonllação que
V. Ex~ está. ~~ndo a. ~st~ ~l~nário', -a ,fim de..
chamar a atenção do nosso Companl].e~r~ f\1i~
nistro Çarlos Chií.irelli pa~a, no Cnx~ga,me~to .
das Universidades, verifiqu_e o,qu~ e~t4 ~qon~
tecendo na Universidade Federal de Rondô.·
nia, onde não pode have1 demissõés, ao· co~
trário, tem que haver nomeações, - o aumento do quadra de pessoal e alunos, para
servir bem à comunidade~- _
· · ; ·. :· '.' ., ,

-o

O SR. RONALDO ARAGÃO a Universidade acaba.

Se não

O Sr. Ney M1.1ranhão-;- Exatamente, Solidarizo-me com V. Ex•, e chamo a atenção
do Governo para o problema.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agri.deçó
a V. Ex~. nobre líder Ney Maranhão, a:_sqlidariedade à Universidade Federal de Rondônia, uma Universidade nova, em fase de esM
truturação. _
_ ·.
·
Nobre Sen.adol-- Ney Maránhão: -õ."Estado
de Rondôtlia está colaborando com.a Uni'-:ersidade, com a cessão de_ profcsso_res· parã. os
campi universi~áriOs no itlt_erior, porque há
um déficit de profissionais na área. Foi uma
luta no Governo do ex-Presidente José Sarney no sentido de se contratar professores
para suprir as necessidades da Universidade.
Sr. Presidente e Srs~ Senadores, tenho em
mãos um documento elaborado pela Univer~
sidade, onde se está cortando gordura, onde
só há ossos. Então, vamos fiçar ccim _quê?
Com um déficit de cálcio. Se o G_overno não
se sensibilizar. a tendência é a Universidade
Federal de Rondônia ficar numa situação difícil, porque essa Instituição .está ã bein_l do
fechamento de suas portas, em razão de o
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governo insistir em tazer esse corte de 30o/c
de seu pessoal.

Sr. Presidente. a Universidade- reportando-me a uma expressão popular - faz
das "tripas coração" para apresentar os considerandos que fazem parte integrante de um
documento que foi levado ao Governo através do Ministério da Educação. Universidade
Federal de Rondônia tira -de onde não tem,
tentando sensibilizar essa área, a fim de que
os funciOnários não sejam Prejudicados.
Sr. Presidente, passo a ler os considerandos
do documento da Universidade Federal de
Rondônia:
"-que- a UNIR é uma das Universidades mais novas do País, num Estado
em grande desenvolvimento.
-que seu corpo docente é o menor qualificado entre as demais Universidades
Federais, precisando por isso de um percentual maior de professores que se des-_
loquem para a pós-graduação:·
Quando esses profes~ores menos qualificados procuram melhorar de nível, a universidade não tem professor para substituí-los.
Então, corta-se. demite-se de onde não tem.
Assim, a Universidade vai parar.

_(occ). défendidos pelo CRUB, apresen·
ta ao Ministério da Educação a seguinte
proposta em anexo ...
Sr. Presidente, neste documento são feitas
algumas considerações - no total retira, de
onde já não existe, 28,8% do seu orçamento,
que-já era minguado. para q"ue professores
da universidade não sejam demitidos.
Este, Sr. Presidente. o apelo que faço, para
que se-estabeleçam critérios. ·o Estado de
Rondônia pertence à região Amazónica onde
falta tudo; ê preciso que se estruture o Es·
tado.
Neste pnnto, também levo ao conhecimento desta Casa o problema dos s.e!Ores de saúde
pública. com responsabilidade da antiga Fundação, Serviços de Saúde Pública- SESP,
e da SuCãm- :...._ Superintendê.ncia de Campanhas de Saúde Pública. O índice de malária,
em Rondônia, subiu, assustadoramente, mais
de 10%. E nós temos na Sucam, hoje, verdadeiros abnegados da causa; são aqueles cidadãos que vão para a mata- fazú-a borrificação
das casas, ganhando um salário de miséria,
sem a mírilma condição de trabalho. Não é
possível demitir esses funcionários.
Para que se tenha uma idéia. Sr. Presidente, não há transporte na Sucam. Aquele
ddadão que muitos conhecem, com aquela
bombinha nas costas, andando pé nas distâncias da Amazônia, no calor úmido da Rew
gião, sem a mínima condição, está hoje sobressaltado, na iminência de ver seu nome
colocado na lista de demitidos. Já foi pedida,
Sr. Presidente, à Sucam e à Fundação SESP
uma lista de funcionários - e aqui apelo,
mais uma vez, ã sensibilidade das autoridades
responsáveis por esse se to r, porque não é
mais possfvel haver demissões.
Se, naquela Região, se demitirem esses
funcionários, vamos ter uma catástrofe com
relação à .malária._

"-que seu campus oferece condições
adversas, como incidência de malária,
falta de água e falta de telefone,
-que a relação professor-aluno está
acima da média nacional,
-que o custo anual do aluno na UNIR
está muito abaixo da média nadonal das
Federais,
-que o percentual de alunos noturnos
é dos mais altos do País,"
Por quê? Porque o-aluno que não te111 condições de estudar durante o dia, pois trabalha, estuda _à noite , __e_ às vezes, não assiste
à aula porque a universidade não tem professor, não tem funcionário. E ainda- insisto
- está-s_e exigindo um corte de 30%. A não
ser que se queria que a Universidade Federal
de Rondônia fique só no prédio físico, o que
me parece não ser esta a intenção, pelo menos
nossa.
" - qu_e tem a menor folha, mas não
o menor número de alunos,
- que a orientação do Governo e da
Constituição Federal está sendo cumprida (seis campi) interior,
- que a demanda de vagas no Estado
de Rondônia, onde não há outra Universidade, é muito superior a 1.000%_em
relação às vagas reais,
-que o Conselho Universitário da
UNIR, segUindo orientação do Governo
Federal, em reunião extraordinária de
29-5-90 (conforme anexo), estabeleceu,
por ato decisório, uma política de racio-

A Fundação SESP- que tanto beriefíCio
trouxe à Região Amazónica, tanto na "área
de saneamento quanto na área de atendimento_ médico- e a Sucam precisam, sim, atender com mais funcionários, para âebelar esse
percentual gritante que está preocupando a
Organização Mundial de Saúde.
Faço este apelo, hoje, às autoridades responsáveis do Ministério da Educação- porque tenho certeza da sensibilidade peculiar
ao Ministro, nossó Com·panheiro e Colega
Senador Carlos Chiarelli, a quem já tive
oportunidade de entregar esse documento-,
para que à Universidade de Rondônia sejam
repassados mais recursos e até, se for o caso,
transferido pessoal qualificado, como professores, administradores, a fim de que haja a
estruturação, pois, de outra maneira, vamos
ter o caos na educação e, mais ainda, com
prejuízo do nosso corpo discente, que já é

aalil-aç-ão-e --ewn-om-i-a-no- tls6 -dos -r-ecur-

deficiente---aque+es-jovens-cle-R6fldôn-ia--nãe

sos públicos.
A Universidade Federal de Rondônia,
à luz dos princípios consensuais de: a)
autonomia universitária"~ b) não linearidade, c) transferênCia -de recursos de
pessoal para outros custeios e capital

terão a oportunidade de aprender e dar a
sua contribuição para o desenvolvimento não
só do Estado, através da universidade, como
também do Brasil.
Antes de terminar, Sr. Presidente, quero
entregar â Mesa um projeto de lei sobre nor-

a
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mas aplicáveis aos consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens móveis duráveis
ou bens imóveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. RONALDO ARAGÃO EM SEU DISCURSO.

PROPOSTA DA-UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÓNIA (UNIR)
PARA O PROGRAMA DE REFORMA
_ADMINISTRATIVA DO
GOVERNO FEDERAL
Considerando
- que· a UNIR é uma das universidades mais
novas do País, num Estado em grande desenvolvimento,
-que seu corpo docente é o menor qualifi·
cada entre as demais universidades federais,
precisando por isso de um percentual maior
de professores que se desloquem para a pós~
graduação,
-que seu campos oferece condições adversas, como incidência de malária, falta de água
e falta de telefone,
-que a relação professor-aluno está acima
da média nacional,
-que o custo anual do aluno na UNIR está
muito abaixo da média nacional das federais,
-que o percentual de alunos noturnos é
dos mais altos do Pafs,
-que tem a menor folha, mas não o menor
número de alunos,
-que a orientação do Governo e da Constituição Federal está sendo cumprida (seis campi) intúior,
- que a demanda de vagas no Estado de
Rondônia, onde não h.á outra universidade,
é muitq ~uperior a 1.000% em relação às vagas reais,
.
. .
-que o Conselho Universitário da UNIR,
seguirido orientaçãO do Governo Fedêr"al, eril
reunião extraordinária de 29-5-90 (conforme
anexo), estabeleceu, p_or ato decisório, uma
política de racionalização e economia no uso
dos recursos-públicos.
A Universidade Federal de Rondônia, â
luz dos princípios consenSuais de: a) autonomia universitária, b) não linearidade, c) transferência de recursos de pessoal para outros
custeios e capital (occ), defendidos pelo
CRUB, apresenta ao Ministério da Educação
a seguinte proposta-programa:
1. Contenção de gastos (percentagem em
relação à folha de pessoal)
Observações- Os itens: jetoris, &rij:ie e horas extras, num valor global de 4,2% já foram

cortados na f0lha. Devem, porém, ser com·
putados para efeito do presente plano de re·
dução, a título de contenção já feita.
-Dos 22 cursoS da UNIR, 12 estão em expansão, não tendo ainda formado nenhuma
turma. Ao invés de menos, precisam de mais
recursos (humanos e materiais).

1.1. Contenção a ser feita

............ ...
d.o duplo emprego .................
de contratação de aposentados ....
diárias_e passagens ..............

1.1.1. Suspensão de abono de férias
1.1.2. E li mi nação
1.1.3. Eliminação
1.1.4. Redução de

1. 7%

~

0,2%
0,4%
0,2%

1.1.5. Eliminação de pagamento de subst_ituicões de

chefia ....................................... 0,1%
SUB TOTAL

2,6%

2. OC1mização de recursos para aumentar a produtividade
2. 1 • Amp 1 i ação do número de vagas ... ~ ... -..... -. .... --

2.2. Fomenfo

a

17%

pesquisa e programaS de combate ao

analfabetismo···············-··········--~--:

...

2%

2.3 •. Amp1iaçào das ac<:íes voltad3s Para â ·presérvação
e manejo do meio-ambiente . . . . . . . . . . . . . . . .-.--...

1%

2.4. Reciclagem de professores de nfve1 médio de

Rondônia (convênios com Estado e Prefeituras)
SUB TOTAL

2%
22%

TOTAL.

24,6%

Percentual já cortaélo na· folha (conforme ·observação
a c i ma ) ...•.......•...•...•.• ···~~ . • . • . • . . . • . . . • 4, 2%
TOTAL GERAL ..•..•... 28,8%
12·6·90,
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, Reitor:

PROJETO DE LEI N"
Dispõe sobre_ norllJ~s SI.Jiicáveis aos
· Consórcios ou fnndos mútuos para aquiM
siçào de bens móveis duráveis ou bens
imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' O prazo para a entrega do bem
é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
do sorteio ou do lance vence_dor.
§ 1~' O atraso por parte da_empresa administradora do __cons6!cio importará em pagarnent:o de multa e juros de mora, nos mesmos
percentuais previstos no caso de inadimp!ência do consorciado.
§ z~ O consorciado não estará obrigado
a pagar a diferença, caso ocorra aumento do
preço do bem após a assembléia em que foi
contemplado.
Art. z~· As despesas de administração cobradas pelas administradOras de consórcios
não poderão ser superiores a 2% (dois por
cento) do valor do bem.
Art. 31' A administradora do consórcio se
obriga a entregar no prazo previsto o bem
objeto do contrato, ficando a critérío do consorciado a poSterior aquisição de acessórios,
ficando vedado às administradoras_ cobrar
preço superior ao tabelado pelo Governo.

Art. 4" Fica prõibida ·a cobrança de qualquer parcela mensal para constitUição de fundo de reserva destinado a cobrir eventual insuficiência da receita por irnpontualidade no
pagamento.
Ar:t. 59 . No caso de consórcio para aquisição de bens móveis, as despesas de frete
não poderão ultrapassar o percentual de
0,5% (meio por cento) do valor do bem, po·
dendo ser cobrados dos consorciados as despesas com o _registro ôe contratos e instru_mentos de_garantías ..
. . Art. _6" A- presente lei entra ,em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7" R~vogam·se as disposições em
contrário.

Justificação
Tem havi9o muitos abusos, por parte dos
_consórcios, ficando os consorciados à mercê
das arbitrariedades e caprichos das adminis. trãdoras, amparados por uma legislação inadequada e extremamente favorável aos consórcios.
As administradoras, amparadas nessa legislação, cobram taxas exorbitantes, não
cumprem os prazos e praticamente obrigam
os consorciados a adquirir consórcios que
oneram grandemente o bem adquirido, sem
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que os consorciados se possam defenderdessas arbitrariedades. Chegam a9 cúmulo de
cobrar valores exorbitantes, a título de frete,
quando o bem deveria ser entregue ao consorciado no seu domicl1io, sem qualquer des·
pesa adicional.
Impõe-se uma regulamentação mais justa
para os consórcios, procurando eguilibrar os
direitos e os deveres dos administradores e
dos consorciados.
Este_ projeto de lei, pelo seu senso de justi·
ça, deve merecer o apoio dos Congressistas,
corrigindo as distorções que têm inviabilizado
os consórcios, trazendo em seu bojo aumento
sensível do índice de inadimplência.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou:.a)
- O projeto Ue v: Ex·' será lido opnrrunamente.
Esta Presidência congratul<H,e com Q nobre Seriado r Ronaldo Aragão pela defesa que
fHz da l!niversidade pública bra~ileira e aproveita para informar-que, terça-feira, a Comissão do Pistíiro Fed_cral, reunida excepcionalmente às 10 horaS;, Quvirá o impressionante dep_oimen.tq do pr_ofes:;or Antôn.io Ibancz. _Mll,g_nffic(_)_ Reitor da Universidade de
Brasilia, com a sua equipe. sobre a problemática da Universidade, em geral. e da Universidade de Brasilia, em particular.

O SR. PRESIDE!\'TE (Pompeu de $ousa)
-Concedo a p<1lavra ao nobre .Senador Cid
Sabói<~ de Carvalho.

oi

oCio SABÓIA CARVALHO <PMDB
- CE. Pronuncia o seguinte discur.<io.) Sr. Presidente c Srs. Senadores. tenho a honra de ser o último orador, nesta manhã brilhante do Senado Federal. em que escutamos
alguns pronunciamentos de grande valia, de
grande import<lncia, inclusive com· um' ri'gor
documental, como foi a palavra do Senador
Jutahy Magalhães. trazendo as verdades que
são publieadas pela imprensa brasileira e que
mostraní Um quadro de contradição no País.
Quero dizer, de princípio. Sr. Presidente,
que respeito muito a atuação dos nossos
Companheiros que partem para a defesa do
Governo, na tarefa dificl1ima de defender o
indefensável. E sinto aquele mesmo sentimento quando. nos; júris, muitas vezes, auxiliando a acusação, me deparava com um brilhante colega a defender na tribuna própria,
alguém absolutamentt: sem argume nto, para
justificar uma ação torpe 'que roubara a vida
de alguém,
Esse i, o meu sentimento. porque, neste
momento. o que_vejo é a intranqüilidade tomando conta do Brasil, intranqüilidade que
está nas ruas, nos lares e principalmente nas
__ instituições; estando na& instituições, está no
coração da Pátria. Ferindo, neste momento,
a própria Constituição, fere-se a estabilidade
nacional.
É muito fácil verificar-se como a Constituição está sendo rasgada. Essa expressão
muito vulgar, da qual me utilizo neste_ Q10mento, tem grande pro[iiiedade. Era preciso
mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
tívessemos uma Constituição absolutamente
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falha para deixar 360 mil pessoas ao desamparo! Uma Constituição que se preza, uma
Constituinte de respeito jamais deixaria 360
mil servidores público:-. do Brasil de:-.provido~
de qualqu.!r garantia legal. de qualyuCr garantia institucional.
Portanto, n:io é possível que uma Consti·
tuintc. que teve como Presidente Ulysses
Guimarães. que teve como Relator-Geral o
atuãl Ministro da Justiça. que teve u nós todos
como seus participantes, que teve brilhantes
lideranças partidária~. que viu a formação de
grupos, alguns democráticos, outros não,
ma~. de qu<~lquer maneira, grupos que fizeram o exercício da democracia, seja-irresponsável a ponto de deixar os servidores públicos
do Brasil an desamparo. fossem concursados
ou não. trabalhem ou -não, tenham funções
necessárias ao Estado ou não. E nem seria
tão irresponsável esta Constituição que permitisse esse tipo de demissão indireta· e mais
humilhante do 4ue a vcrdadcirr~ ·demissão,
que é a disponihilidade cOm os direitodínanceiros proporcionais ao rempo de serviço!
Teria eu vergonha de ter ~ido Constituinte,
de ter feito proposta, de ter feito emendas,
de ter emendas e emendas aprovadas. teria
eu vergonha. Sr. Presidente, de haver partici·
pado dessa Constituinte se ela, __ ao invés de
ver seu produto rasgado, estivesse com esse
produto falido, _falho. desprovido de força
para evitar a miséria que·, neste momento
se está instalando no País. Esta é a pior misé·
ria que há- a miséria que vem do descumprimento da le'i. Fora da lei. nada é bom,
Sr. Presidente; a lei é toda uma estruturasocial, a lei é todo o controle social, a lei
é o próprio Estado, a lei representa a segurança de cada um dos cidadãos brasileiros.
No momento em que a lei é descumprida,
a Nação é que é hu!Jlilhada, é o Estado que
é destituído, é a instituição que falece, é a
ordem jurídica que não pode permitir a ordem social faltar, nem a ordl.:'!m pOlítica se
ausentar'. Sem a oi-dcm jurídica, não há a
ordem política nem a social, e' muito menos
a condição ética de subsistênCia do País.
Estamos num momento de horror, Sr. Presidente, e as contradições são terríveis. Se
essas demissões são tão necessárias, como podem ser negociadas? Como é que se negocia
o inegociável? Cl;>mo é que se acu.sa a CUT
de ter prejudicado a negociação das demissões se essas demissóes são necesSárias ao
Eatado, se são lega, s'e são perfeitas? Longe
de mim querer pensar que .a Presidência da
República, neste mOmento, Srs: Senadores,
está fazendo um miserável jogo de cena, trazendo o ilícito para trocar· pelas aspirações
dos trabalhadores brasileiros. Isso seria abaixo de Caracala, abaixo de Hitler, abaixo das
licenciosidades romanas, onde César era o
homem de todas as mulheres e a mulher de
todos os homens.
Mas, Sr. Presidente, mais grave do que
César ser o homem de todas as mulheres e
a mulher de todos os homens é .o. Sr. João
Santana desautorizar o Ministro da Educação, trazendo condições esdrúxulas ao conhecimento do povo, no momento em que há

uma promessa do Ministro Carlos Chiarelli,
nosso honrado companheiro - e graças a
Deus neste País todos. são honrados; isto era
Shakespeare que dizia, na peça "Júlio Césa;", com Marco António discursando: "Todos são h-orirados" é ab~olutamente estanho
que o Ministro da Educação, uma Pasta que
já foi honrada por grandes expressõ_es culturais do País, prometa que não vai haver demissões nas universidades e, depois, eu encontre, aqui, o companheiro Ronaldo Aragão fazendo apelos para que as demissões
não ocorram. Por que faz apelo o Senador
Ronaldo Aragão? - Porque a palavra ao
Sr. João Santana, irrefletida, desprovida de
fundamento legal, é mais forte dO que toda
a tarimba parlamentar, toda a experiência
pública do Senador Carlos Chiarelli. Ele, como Ministro, nãó tem fo"rÇa de dizer que não
se demite na universidade, e, se diz, ninguém
acredita, porque a palavra mais forte é -do
Sr. Jo.ão Santana. .
--vejam de onde vem o Sr. João Santana!
Ele vem daquele time do "quanto pior, melhor". Quem sabe se, na Presidência daRepública, nessa Secretaria que é um verdadeiro
ministério, ele não está fazendo agitação cómoda, que não soube fazer com competência
nas ruas de São Paulo. Quem sabe se; nesse
cenário nacional, com status de Ministro,
não é melhor para esse cidadão praticar todas
as anarquias, aquelas anarquias que a Polícia
paulistana não permitiu, mas qUe O Governo
Collor admite, adota e aplica nesta Nação,
no exato momento em que estamos reunidos
no Senado da RCpública, Sr. Presidente.
Talvez ao Sr. João Santana não Qaja diferença nos atas de promoVer a candidatur-a
do destacado Deputado José Genoíno e exercer a Secretaria de Administração; talvez promover o Deputado José Genoíno fOSse muito
menos anárquico do que ser um Secretário
d_e Administração que implanta o terror em
autarquias, ém "fundações, no serviço-direto,
no serviço indireto da Nação, levando pânico
às ruas, aos lares, às repartições piiblicas e
ao próprio Governo, onde as pessoas se exoneram com medo de ter participação nesses
atas inglórios.
Vou, aqui, fazer uma previsão: daQui a
pouco, neste Senado, o próprio fisiologismo
vai calar, porque os nossos companheiros,
por mais fiSibl6gicos que sejam, ·aqueles_ que
o são, terão receio de co-autoria nessa miséria
nacional. E as vozes irão se calandO, calandO,
até o silêncio sepulcral, que será a puniçãO
maior do artista que está no picàdeiro, precisando de aplausos, precisando de platéia,
nesta histeria que domina o País. Os médicos
sabem que há histeria sem platéia! Todo mundo sabe que não não há histeria diante do
silêncio. E a doença que necessita de público,
que necessita de cuidados, que necessita da
possibilidade de carinho. E essa histeriã. que
está instalada no País vem sendo servida de
mo_çlp notável por aqueles que, através dos
meios de comunicação, fazem de cada lar um
picadeiro. É isto que tem sido a n-ossa casa
- o picadeiro onde se exibe essa histeria,
dia a dia, do modo mais miserável e mais
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indigno, desafiando todas as tolerâncias de
um povo.
É muito grave o que está acontecendo neste País.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, praticamerite encerrando esta sessão do Senado, peço a V. Ex•s que reflitarri. Hoje, cobram de
todos nós, pelo fato de haveremos existido
de 1964 até o último dia do Governo João
Figueiredo; cobram de nós uma espécie de
conivência com os tempos que se instalaram.
E esses tempos que se instalaram, então, permitiram o surgimento de manifestações democráticas, líderes que se afirmaram nesse
tempo, nessa época pessoa<; de grande expressão que <:hega:ram ao cenário nacional
nessa época. E verdade que muitas não puderam chegar, porque muitas foram assassinadas, muitas possíveis lideranças desapareceram misteriosamente. Os seres. humanos foram tratados como vermes nos :'>Ubterrâneos
da libe~d.ade, como já acontecera no período
de ditadura de Getúlio Vargas. E não há ditadura sem subterrâneos, seja em Cuba, com
Fulgencio ~atista ou com Fidel Castro; seja
na Argentina, com Perón; seja no Brasil, com
Getúlio ou com o período militar; seja na
União Soviética, com Stalin; seja na China,
com Mao Tse Tung; há sempre necessidade
de porões, onde a liberdade é sufocada através da vida humana que é ceifada sem testemunhas. Cobram de nós não termos atirado,
não termqs ido à rua, não termos derrubado
muros, não termos vencido barreiras, não termos, naquela época, forçado a História pâra
um passo mais rápido. O que não cobrarão
dos que agora defendem o escárnio, o raSgar
da lei, o abandono da ordem jurídica? Há
muitãs prOfecias que ainda esperam cumprimento; há o Apocalipse, há muitas profecias
que ainda procuram o desvendamento para
serem explicadas ao longo do tempo, mas
há profecias políticas que são mais fáceis.
Quero_.djz.er a V. Ex~ que isso não vai durar,
que isso que está acontecendo agora, com
o aplauso popular; logo mais vai levar o povo
a um despertar violento. Ai de quando as
favelas compreenderem o que acontece ã
classe média; ai de quando a classe média
perceber com clareia q que acontece nas favelas; ai de quando o povo compreender a
si mesmo e tirar de si o entendimento maior
de que é preciso agir em conjunto porque
todos somos irmãos. Não faz graça, nem faz
zelo e não atinge, evidentemente, a emocionatidade sadía da criatura humana o ver desmoronar a felicidade e a estabilidade do nosso
vizinho.
O que tem acontecido neste País, Sr. Presidente, é o aplauso de uns para a amargura
de outros, é a __divisão planejada da opinião
pública através de modos técnicos, de meios
adequados, perfeitamente treinados e informados na História.
Num aparte ao discurso do nobre Senador
Jutahy Magalhães, recordei-me da Alemanha
de Hitler, onde o rá_dio só pôde ser combatido
pelo rádio. Na Alemanha, as emissoras enlouqueciam o povo. Foi preciso que os aliados
montas~em emissoras de rádio que chegas-
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sem. também. a Alemanha, falando em ale-_
mão. do mesmo modo. com outros informes,

para que o povo alemão despertasse do pesadelo em que se encontrava então. Era um

grande planejamento atravês do sistema de
comunicação já que a televisão, já existente,
não tinha. ainda, o emprego comercial parece-me que a televisão foi descoberta na
ú~Cada de 30 e c'Omeçou a ser aplicada: se
não estou enganado. em Jl)39.
Sr. Presidente. 'quero. nesta última palavra. trazer a minha apreensão cm soliduric-

dade ao nobre Senador Ronaldo Aragüo, dizendo que o medo. o receio e a advertência
que S. Ex' faz. rclativamence à universidade
do seu torrão. do seu pedaço de chão, é u
mesma coisa que eu posso dizer, aqui, relati·
vamente à Universidade Federal do CeanL
Essa universidade já teve momentos áureos,
já teve momentos augustos com a oferta de
curso. de conferências, com a realízação de
pesquisas, a ediçiio de livros. com grandes
mestres. com grandes concursos que ficarum
notáveis. Lembro-me do dia cm que fiz con·
curso com as salas cheias e as torcidas pelo!-.
candidaws. em que era possível levar ao de·
bate cultural todo o conhecimento de um ser
humann. cspcdficamen.te numa matéria.
diante· de uma platéia que queria acompanhar
o saber. a cultura.- E o intelectual era uma
e~trela no Umbito dessa universidade. Hoje.
a nossa universidade está humilhada! Os pro·
fessores já não. podem ser os mesmos! já não
há vencimentos condigrios que justifiquem a
entrada de novos portentos intelectuais. Não
há p_esquisa~ Não há renovação de máquinas!
Não há renovação de laboratórios! O. cstu·
Jante é um cumpridor de deveres. E são deveres fácebde serem cumpridos, porque. sem
laboratório. sem coisa illguma. sem possibilidade de pesquisa._ sem professore~ cntusias·
mados, com professores humilhadtJS,_ não há
solutamente perdida no universo univers.itá·_
rio.
Funcionários medrosos, senhoras que envelhecem mais dcpr~?~!i.a. H<i necessidade do
médico psiquiatra; há necessidade do psicólogo para atender os servidores que estão sob
regime de ameaça há muito tempo. E o que
é que se vê? Um::~ fa~~·ão política mais ligada
à esquerda, uma facção mais ligada à direita
digladiando-se pelo que não existe mais.
A universidade faliu! E não há esperança.
nessa polltica adotada agor~. de que o ensino
seja valorizado, porque estamos voltando
àquela époCa em que só se podia saber Geografia porque era ociosa óbvia~ História. porque havia Já se consumadci, mas que não se
soubesse a interpretação da História; e. por
Í!;SO, que não se soubesse de Sociologia. Já
houve tempo cm que o currículo das escolas
suprimia as Ciências Sociais, com medo da
compreensão 'do bra...,ile!rO. Vamos chegar a
esse tempc) ante aquilo que se pfcpara, aquilo
que se deseja, aquilo que prospera: a indife·
rença nacional.
Ãprender o qu_ê~ p •. ra quê? O que se quer
no Governo Federal adequa-se melhor a um
país de ignorantes. porque, afinal de contas,

fui por sohre m. ignorantes que se construiu
a imagem daquele que venceria a eleição.
A situação t! portanto. de muita complexidade.
Não quero aqui me calar. não quero ser
um dos silenciosos. Sempre estarei falando
nesta Casa. trazendo a minha advertência.
Estou com muitos re_ceios ante os tempos de
agora. Olho para o Banco Central com a
maior desconfiança. Não acredito que um ór·
gão de tanta importtlncia para o País seja
dirigido sem um manejo adequado da língua.
Não sei se o Sr. lbrahim Eris é brasileiro.
não sei de quem se trata, mas sei que suas
teorias são rígidas. são frias. são hehráicas
ou jud~iicas. Nelas não há o trato bra~ileiro.
Olho sempre com desconfiança pam aque·
Ics que nJlo examinam as repercussões sociais
do que fazem. como se fosse possível uma
economia sem estudar os reflexos sociais. A
Eçonomia cstü bem no centro das Ciências
Sociais. N<io há Economia sem Sociologia.
não há Economia sem Estatística. não há
Economia sem História. não há Economia
sem o Direito como Ciência Social - não
é nem o Dlrelto como ordem jurídica, é o
Direito como Ciência Social. A Economia
exige i,Jma Sociologia Económica para que
alguém possa dizer: eu sou economista. porque_, do contrário. será um ignorante. E nós
temos muitos ignorantes neste País com o
ttrulu de economistas. tantos que não se entendem. No universo do conhecimento as
pessoas se entendem, mas no uniye.rso da ostentação'. sém conhedmeúto, ninguém se entende'. Apanhem-se os maiores economistas
deste País. nenhum dirá a mesma solução.
todos falarão de modo diverso, porque nem
sabem o Din:ito. nem sabem a Sociologia,
ignoram a<; conseqüências sociais.
Sr. Presidente. já vai muito avançada a minha fala. c eu nem tenho Vontade de me calar,
mas ~u vou encerrar com o registro que me
lembra o nobre Senador Humberto Lucena,
que é um sinal dos tempoS. Cvín muita triste·
za eu re_cebi e~se documento. que é um misto
da capitulélção e medo, de uma coragem que
se rccolhr.:: par:~ atacar depois. O lado humano
dr.::~te documento é impressionante.
Jornal dos companheiros da Caixa: "Agora
é re.ciclar a luta:" Sabe por que reciclar. Sr.
Presidente? Por4uc houve a ameaça de de·
missão de 2.i00 funcionários por dia, em pie·
na vigência da Constituição. E as criaturas
humanas tiveram medo de perder seus empregos._ As cri~turas humana<; foram trabalhar. As._çriaturas humanas foram pres:;iona·
da~ por filho!-. e esposas ou esposos. Essas
criaturas ·humanas tremeram ante o risco de
consumar a perda do maior património, que
é exatamcnte o emprego conseguido por concurso. E neste País nem os concursos estão
sendo respeitados.
Diz o_documento que passo a ler:

"AGORA

E RECICLAR A LUTA

Nossa --assembléia de ontem decidiu
pela suspensão da greve. A posição coin·
cidiu com a orientação da Executiva Na·
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cional, que se reuniu à tarde, avaliando
o quadro nacional, e recomendou a sus·
pensão do movimento. Aqui em Brasf·
lia, a paralisação começou com um índi·
ce razoável de adesão. Mas com o pa:-sar
das horas, a pressão da empresa acabou
enfraquecendo o movimento.
Lafaiete, depois de "plantar" notícias
na grande imprensa dando conta dos
2.500 demitidos a cada dia de greve, recorreu a outros métodos terroristas.
Telex solicitando a relaç-do de grevis·
tas foram enviados a todas as agências
e departamentos. Ao longo do dia. vere
dadeiros comandos de assessores .e che·
fes de departamentos percorreram as
agencias. intimando o funcionalismo.
Diante de tal quadro. o movimento
refluiu e ao final da tarde todas as agén- ;
das fu~cionavam quase que dentro da /
normalidade.
;
Nos de!Ilais ~ta~os. a situação foi se-i
melharite. Apenas Bahia, Pará,Pernam·i
buco-. Pbuí e Rio de Janeiro consegui.J
ram manier o nívef de paralisação regis:
trado na quarta~feira. Mas com eviden·
tes sinais de refluxo, áo final da tarde.
Exceto o Rio de Janeiro, que inclusive
decidiu pela manutenção da greve.
Reunião: à tarde, a Executiva reuniuse com a comissão de negociações da
empresa. Cobrou-se a reversão das demissões. Em resposta, Lafaiete Couti·
nhu mandou dizer que só seriam analisa·
dos os casos por de considerados "!i:ri· ·
tantes": demissão de gestantes, dirígen·
tes c delegados sindicais com estabili·
dade e companheiros que estavam em
viagem ou licença. No m~is, apenas o
compromisso de suspender as demissões
nos Estados que encerrassem a greve.
O que não implica no cessar das demis·
sõcspor conta, da_ "Reforma Adminis·
trativa".
Diante de tais respostas, a Executiva
se retirou da reunião e, após avaliar a
situação, decidiu pelo indicativo de sus·
pensão da greve.
Os próximos passos: a Executiva tam·
bém orienta - e a nossa assembléia
aprovou - a manutenção do e~tado. de
greve ~o cumpriment9. estrit9 da jorna·
da de trabalho de 6 horas. Por outro
lado, o Sindicato ratifica que o DeParramcnto Jurídico continua à disposição para impetrar as ações de reintegração,
com base nos termos do acórdão do TST,
que nos dá estabilidade de 90 dias:
Comando: neste sábado, 9 horas, na
Contec, reúne-se o Comando Nacional
dos Empregados da CEF. Em pauta,
avaliação da greve e a definição de novos
rumos para o movimento.
_A perspe-ctiva do nosso movirilento C:
ampliar e integrar cada vez mais a"Sociedade na nossa luta, explicando detalhadamente o propósito demagógico deste
Governo. Esta estratégia inclui também
o Legislativo, que nos tem dado sucessivas demtlnstrações de apoio.
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A nossa luta se renova na sua prôpria

continuidade."
Sr. Presidente. isto aqui é um lamento, é
quase que o cnnto do cisne. é algo terrível
para a democracia. O exercício do direito
de greve foi tolhido pda coação. Ma~ m1o
é a coação que assim não possa ser considerada respeitante à lei. Coação é a amcaç.a
viável, r..le alguém que. realmente, pode consumar a ameaça dita. E tudo leva a crer que
esse Governo demite 2.500 funcionários por
dia ou mais que isso. Não hâ mais o que
se desacreditar das ameaças do Governo, ela~
são proc-edentes.
Se eu chegar para uma pessoa e disser:
- Ou você faz isso ou eu atiro cm você,
não há por <.JUC acreditar. Isso não é nem
coação. é uma ameaça sem sentiU.o. Mas se
um pistoleiro, autor de vários delitoJ.;, chega
a mim e diz: - Ou você assina esse cheque
para mim ou cu te mato. ê_ uma coação. H<.i
fundadas razões pata atrtditar.
Os jurista~ que orientaram a elaboração
da lei foram muito claros quando c::->tudaram
os vícios dos atos jurídicos, e nesses vícios
incluíram a coação, o fundado receio de que
algo de mal aconteça à pessoa, ou a alguém
de sua familia. ou a seus bens. O fundado
receio. é exatamente_o que está acontecendo
agora: o fundado receio dos funcionários da
Caixa Económica Federal de serem demitidos. num país onde todas as leis foram ra!lgadas, embora seja Minbtw da Justiça o nosso
dileto e respeitado companheiro Bernardo
Cabral. Rellltor da Assembléia Nacional
Constituinte.
Com e:>tt.: lamento, Sr. Presidente, encerro
a minha fala. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo ll palavra ao nobre Senad~>r Mauro Benevit.lcs.

Hospital de Maracanaú. único região
atende área 250.000 habitantes. maior
conjunto Illlbltacional América Latina
af()ra seis oUtra.<> cidade~ ao redor. sendo
necessidades consultas médicas região
500.000/ant) paràmetro Organização
Mundial Saúde das quais hospital realiza
apenas 120.000 e necessidade leitos área
1. 700) Hospital Maracanaú tt.:m apenas
126. Arca extrema caréncia social econômica. bolsão violt!ncia. pobreza. haverá
piora acentuada !>istema saúde, visto rede básicil município praticamente inexistente este hospital ser único área.
Solicitamos empenho V. Ex' reposição
imediata príncipalmcnte m~dicos. ponta
sist<.:-ma saúde atendimento direto popuLu,ção:_saíram acumulação llícita de setores extremamente emergenciais com
plllnttie!> descobertos. deficiência grave
40,...4 anestcsistas. cirurgiões e pediatras
e lOlVi- radiologlsws, dermatologistas,
psicólogos. Momento grave populaçüo
desassistida risco iminente vida clientela.
Respeito~mente. Marigélbio Ro·
drigues de Lucena, Diretor Substituto do
Hospital de Maracanaú ...
Sr. Presidente, confio em que o Ministro
da Saúde. sensível à justa rei~indicação on1
exposta, haverá de impedir se efetivem as
demissões previstas para alcanç:Jr o pessoal
Jo Hospital de Maracanaú.
É o apdo veemente que. também eu. dirijo
àquele Auxiliar do Presidente d_a República.
na expectativa de que a sua visão de homem
público possa conduzi-lo a acolher a postulação agom veiculada.
Era o <..JUC tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muit<?. ~em!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousll)
-Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar. vou encerrar
a_presente. sessão. designando para a ordiná_ria de_s.egunda-feira a seguinte

O SR. MALIRO BENEV!DES (PMDB CE. Pronuricía o seguiritc discurso.) -Sr.
Presidente. Srs. Senadores. ocupo a tribuna
ORDEM DO DIA
do Congresso NHcional para reiterar os termos de patt!tico apelo transmitido ao MinL'>~ ·
rro Alceni Guerra pelo Diretor do Hospital
Discussão. em turno t"jnico. da .Redução
de Maracanaú. no meu Estado.
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
Diante da iminência de demissões naquele
seu Parecer n" 177, de 1990). da emenda do
modelar nosocómio, que atende a importante
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n"
área populacional da região metropolitana.
61. de 19íN (n' l6l!R6, na Câmara dos Depuo Dr. Marigélbio Rodrigues de Lucena ententados), que aprova o texto do Acordo de Coodeu de seu dever solicitar ao Titular da Pasta
peração· Mútua entre os Governos da Repúda _Saúde que preServe o referido hospital
blica Federativa do Brasil e dos E~tados Unidas exonerações agora processadas na Admidos da América para a redução da demanda,
nistração Federal.
prevenção do uso indevido e combate ã proEndossando a manifestação do Dr. Maridução e ad tráfico de drogas. assinado em
gélbio Lucena, desejo dar conhecimento, ao
BrasHia, eJn 3 de setembro de 1986.
Plenário desta Casa, do teor da mensagem
2
enviada ao Ministro Alceni Guerra:-

" Solicitamos empenho de V, Ex• sentido sustar temporariamente Hospital de
Maracanaú/Ceará. órgão do Ministério
da Saúde. processo demissão disponibilidades enquanto possível auditoria par~
te próprio Ministério Saúde constataria
risco imediato vida clit.:>ntcla etnC'rgência,
enfermarias, este hospital.

.

Discussão, em turno único. da Redução
Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n·' 174, de 1990), do Projeto de
Lei do DF n" 75, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Geraldo Campo!>).
que veda cons.trução em Brasl1ia. nos locais
e nas condições que menciona.

3
Di~cussão. ~_·m

turno único. da Redução
Final (okrecida pela Comissão Dirctora em
seu Parecer n" 175. de 1990). do Proje!O de
Lei do DF n' .10. de 1990, úc iniciativa. do
Governador dt) Distrito" Federal. que introduz altcraçócs na Lei n·· 7. J.e 29 de ôeZembro
de 19HH. e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Li'\'111/fa•Se a ~·<•ssâo ás 12 horas<' 55
minufO.\'.)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO PO PRESIDEI'TE N•• 114, PE 1990
O Prcsidcn!~ J~) Sen:Wô--'FtidérãT.·-rn,·u:..,o
da !'lua competência regimental c regulamel_ltar. dt: con.formidade com a delegação d<..·
competênc.:ia <..JUe lhe foi outorgada pelo Ato
Ja Cumbsüo Dirctora n" 2. Je 4 Jc abril de
1973. c [endo em vista o que consta do Proces.so n' 006, YRó/90-0, resolve ~posentar, voluntariamente. EDUARDO RUI BARBOSA. Analista Legblatívo. Classe "Espt.~cial",
Padrão III. Jn Quadro Permanente do Senado F..:Jen-tl. nos termos do art. 40. inciso III.
alínea a, da Constituição da República Federativa do Bra!'.il. combinado com os arts. 515.
inciso II: 516, inciso 1: 517. inciso IV e 48g.
§ 4··: do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como o art. 11. da Rcsoluç<io n·• 'r.7. de 19&9. com proventos integrais.
observado o disposto em seu art. 37, inciso
XI. da Constituição Federal.
Senado Federal. 22 de .i unho de 1':.190, Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE r-;•• 115, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar. de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outt)rgada pelo Ato
da Comissão Diretora nn 2. de 4 de abril de
1973, c tendo em vista o que consta do Pro·
cesso n" OOS.sgl/90-7, resolve aposentar. voluntariamente. MES.SIAS DE CAMPOS.
Analista Legislativo. Classe "F'. Padrão UI.
do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do art. 40. inciso III. alínea a,
da Constituiçlio da República Federativa do
Brasil. combinado com os arts. 515, inciso
II; 516, inciso I; 517, inciso III. e 48R, § 4";
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal bem como o art. 11. da Resoluç-do
n" R7, de 19g9, com proventos integrais, observado o disposto em seu art. 37, inciso XI.
da Const"ituiç-do Federal.
Senado Fc_deral. 22 de junho de 1990. Senador 1"\elson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N· 116, PE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirctora n" Z. de .f. de abril de
197.3, c tendo em vista o que consta do Pro"
cessa n·· 006.67H/Y0-4. resolve aposentar, vo-
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luntariamcnte, LUIZ FERNANDO DE SA
MENDES VIANA. Analista Legislativo,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termo~
do art. 40, irciso UI, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combínado 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 n" 87, de 1989, com
proventos integrais, observado o disposto t!m
seo art. 37, inciso XL da Constituição FederaL

Senado Federal, 22 de junho de 1990.Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' ll7, DE I990
O Presidente do Senado Fedei-ai, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pdo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta_do Pro~
cesso n" 004.0YlN0-6, resolve aposentar, voluntariamente. CARLOS DO CARMO MOREIRA, Analista Legislativo, Classe "Especial .. , Padrãó UI. do Quadro Permanente do
SenadO Federal, nos termos do art. 40. inciso
III, alínea a, da Constituição da ReplÍblica
Federativa do Brasil, combinado com os arts.
515, inciso II; 516, inciso I; 517, illciso IV,
e 488, § 4"; do Regulamento Administrativo
do Senado Federal bem como o art. II. da
Resolução n"87. de 1989, com proventos integrais, observado o art. 37. inciso XI; da Constituição Federal.
Senado Federal, 22 de junho de 1990.
Senador Nelson Cai-neiro, Presidente.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
11• Reunião, reaJizada
em 13 de junho de 1990
Âs dez horas do dia treze de junho de mil
novecentos e noventa, na sala de reuniões
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa,
sob a Presidência do Senhor Senador Severo
Gomes, com a presença dos Senhores Senadores: Roberto Campos, José Fogaça, João_
Calmon, Afonso Sancho, Jorge Bornhausen,
Carlos De'Carli. Meirii Filho, Fernando Henrique Cardo~o. Lourival Baptista, Maurício
Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho, Chagas Rodrigues, Mansueto de Lavor, Francisco Rollemberg e Nabo r Júnior, reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de

compar~ccr. por motivo justificado. os Senhores Senadores: Ronaldo Aragão, Mauro
Bencvidcs, Márcio Lacerda. Aluízio Bezerra. Ri.man Tito. Edison Lobão, Odacir Soares, ·Marcondt!!> Gadclha. Dirceu Carneiro,
Teotónio Viiela Filho, Josê Rit.:ha, Olavo Pires, Moh.~s Abrão. Raimundo Lira e Jamil
Haddad. O Senhor Presidente declara abertos O!-> trabalhos. dispensando a leitura da Ata
da reuni~o anterior. _que é dada por aprovada. Prosseguindo. u Senhor Presidente
submete à apreciação da Comissão as matérias a seguir i.Jiscriminadas. cujos pareceres
foáun lidos c di:-.cutiJt>s cm reunião anterior:
ITEM O! -OfícioS nfl 21/89, "Do Senhor
Governador do Estado do Amazonas, solici~
tando seja alterada a Resolução n·•n de 1!:188
do Senado Federal", cujo relator. Senador
ÁurCl) Mel lo emite part.:c~.·r favonivel nos termos do PRS <.jllt: Hpre~cnta. Colocada em votaçüo. a matéria é aprovada. ITEM 2- Projeto de Decreto Legislatho o" 62/89, que "Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda,
no exercício de 19%. no vaJor de ati CZS
l3.000.00Q.OOO.OO (treZe bilhões de cruzados)". Po!-.to cm votação o projeto, é apro.vaJo o parecer favorávd do relator, Senador
Jn~t! Fogaça. ITEM 3- Projeto de Decreto
Legislativo o" 6--1!89, que "Homologa o ato
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de pape-I-moeda. no exercício
de 1%6, no valor de CR$ 55.000.000.000,00
(cinqüenta e dnco bilhôe:. de cruzados), para
atender às atividades produtivas do País e
:i drculação da riqueza nacional". Submettda
a votação a matéria, li aprovado o parecer
favorável do rclMor. Senador Cid Sabói<.t de
Carvalho. ITEM 4- OfícioS N~ 18/90, "Do
Senhor Prcsidt.'nte do Banco Central doBrasiL encaminhando ao Presidente do Senado
Federal. pedido formulado pelo Estado do
E~pirito Santo, no sentido de que seja autorizada Uquele- Estado a emissão e cOlocação
no mercado. de Letras Financeiras do Tesou~
ro do Estado do Espírito San_to _(LFT-ES),
cujos recursos, advindos de tal effiissão, serão
destinados ao giro de _24.602.259 (LFT-ESJ'.
Uma vez cm votação. é aprovado o parecer
do relator, Senador João Calmon, favorável
nos termos do PRS que apresenta. ITEM 5
-Oficio S N" 19/90, "Do Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhattdo
ao Presidente do Sen!J.do Federal, pedido formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul,
no sentido de que seja autorizada àquele E~
tado a emhsão c colocação no mercado de
Letr<ls Financeiras do Tesouro do EstadO do
Rio Grande Jl)Sul (LFT-RS). cujos recursos,
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advindos de_ tal emissão, serão destinados ao
giro de 107.862.370 LFTwRS"'. Colocado em
votação, é aprovado o parecer do relator,
Senador José Fogaça, favonívcl nos termos
do PRS que apresenta. A seguir, o Senhor
Pre.sidentt: concede a palavra ao Senhor Senador José Fogaça. relator do ITEM l DA
PAUTA-EXTRA. OfícioS N• 2!190- .. Do
Senhor Governador do Estado de São Paulo,
wlicitando autorização do Senado Federal,
para contratar operação de crédito externo,
no valor de DM 23.0 milhões (vinte e três
milhõt.!~ de marcos alemães) a ser firmada
entre a CESP - Companhia Energética de
São Paulo e o Ansaldo GI.E S.p.a., de Milão
- ltáliH .. - para que profiw o seu parecer,
favorável nos termos do PRS que apresenta.
Não havendo quem queira discutir. a matéria
é submetida à votaçào c é aprovada. Em seguida. o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Chagas Rodrigues. para
que leia o Re4uerimcnto n" 4/90, de sua autoria. no sentido de que seja solicitado o comparecimento a esta Comissão. dos Senhor~s
FRANCISCO MÁRIO CHIESA e ALMIR
BRAGA. respectivamente ex-Presidente e
ex-Dirctor Administrativo da Rede Ferroviária Ft:deral. para prestarem esclarecimentos
!->Obre opiniões que teriam manifestado, de
púhlico, aos funcion~rios da empresa, dando
contél da existência de ·•falcatruas e corrupção .. em "acordos lesivos à rede" como um,
recentemente fechado, lJ.Ue deve acarretar
prejuízos da ordem de US$ 140 milhões. COlocado cm votação, o requerimento é aprovado. Prosseguindo. o Senhor Presidente _
passa a palavm ao Senhor Senador Mansueto
de Lavor, pa~a que proceda à leitura do Requerimento n' 5/YO, de sua autoria, no sentido
de que seja examinado por esta Comissão,
juntamente c_om _a Comissão de Fiscalização
e Controle, o caso da fraude financeira praticada por funcionários da Viação Aérea São
Paulo - VASP. no que toca especialmente
ao possível envolvimento de funcionários da
Empresa Bra<>ileira de Correios e Telégrafos
- EBCT. !->Olicitando ainda o comparecimento dos Senhores JOEL MARCIANO RAUBER, ~ecrctário Nacional de Comuriicã.çõcs
c JOSE CARLOS ROCHA .LIMA. Pre>idente da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos- ECT. para prestarem esclarecimentO!-> a respeito do assunto. Posto em votação_._o requerimento é aprovado. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.- Senador SeM
vero Gomes, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, c cu, Aleximdre Costa, 2" Vice-Presidente·,
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

no exercício

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT - RS).
Art. 1' É o -Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do que dispõe·
o art. 9'1 da Resolução n" 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e coloca-r no
mercado o montante de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT .:-: RS)
necessário para o giro de 107.862.370 Letra' Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Gnil1.de · d'o Sul
(LFT- RS), com vencimento em 1990.
Parágrafo único~ A~emissão e a colocação dos títulos a que se
observância às seguintes condições básiCas:

refe.t:_~ e~t,e -~tigo

sçrá_ efctuada com
... ·

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de doze por cento a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 2.555 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
!) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n" 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.
Art. 2• A presente autorização será exercida até 30 de novembro de 1990.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de junho de 1990. -Senador Alexandre Costa, 2• Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 82• SESSÁO, EM 25 DE

JUNHO DE 1990
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
dente da República

Presi~

- N"' 148 e 149/90 (n"' 490 e 492190,
na origem), restituindo autógrafos de pro-

jetas de lei sancionados.
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
N~ 150/90 (n" 500/90, ria origem), referente a escolha do Sr. Alcides, da Costa
Guimarães Filho, Ministro de· Primefr<L
Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do BrasH
junto à República Helénica·.
-

1.2.2 - Mensagens do Governador do
Distrito Federal

- N"' 87 e 88/90-DF (n"' 60 e 61190,
na origem). restituindo autógrafos de projetas de lei sa!"!-cionados.

1.2.5 - Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n" 79/90,
de autoria do Senador Pompeu de Sousa,
que dispõe sobre o financiamento. pela
União, dos sistemas de educação e de saúde do Distrito Federal.
- Projeto de Lei do Senado n" 80/90,
de autoria do Senador Alberto Hoffmann, que dispõe sobre os serviços de
saúde em âmbito municipal e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 81190,
de autoria do Senad,ot Ronaldo .A(agão,
qrie dispõe sobre nOrmas aplicáveis aos
consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens móveis duráveis ou bens
imóveis.. _ . . .
.
-Projeto de Lei do Senado n" 82190,
de autoria do Senador Fernando Henrique Catdo.so·,. que dispõe sobre a fiscalização·das relações do trabalho e dá outras
providências.
- Projeto de Lei do Senado n" 83190,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso,· qUe. ieguJiuUerlta o artigo
223-da Constituição Federal.
1.2.6 -

1.2.3- Ofíciu do Sr. to Secretário da
Câmara Dos Deputados

Encaminhando à revisão do. Senado Federal autógrafo do seguinte projeto:
- Piojeto de Lei da Câmara n" 46/90
(n" 5.132/90, na casa de .origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 6" da Lei n·'
8.025, de 12 de abril de 1990.
1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 390789,
que cria o Conselho Tripartite de Estudos
Técnicos da Aviação Civil.
-Projeto de Lei do Senado n" 349/89,
que estabelece normas para a realização
de eleições em 1990 e dá outras providênciaS.

COmunicações

-Do Senador Carlos De'Carli, refe. rente a Sua- noilleãção, pelo Governador
do Estado do Amazonas, para ocupar o
cargo de Secretário de Estado para Promoção do Desenvolvimento. .
- Do Senador Irapuan Costa JúníO'r,
que se ausentará do país no período de
25/6 a 117 do presente ano.
1.2.7 - Requerimento
- N~· 185/90, de autoria do Senador
·Fernando Henrique Cardoso, so.Hcitando
da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.

1.2.8- Comunicação da Presidência
- Recebimento do Ofício n!' S/25/90
(n~ 5~56'7!90, riã-ollgem), através do qual

o Presidente do Banco Central solicita autorização para que o Governo do Estado
de Goiá'i possa emitir e colocar no mercado, através de oferta$ públicas, cinco bilhões de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Goiás~LFT-GO, para os fins
que especifica.
1.2.9- Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reivindicação da Federação da
Indústria do .Ceará, no sentido da alocação de recursos para a cotonicultura local.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reformas administrativa e patrimonial do Governo Collor.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Parecer de S. Ex~ contrário
à Medida· 'Provis'ói-ia n" 186/90, que suspende a concessão de liminares contra o
Plano Brasil Novo.
SENADOR POMPEU DE SOUSA'-- .
Apoio ao pronunciamento do Senador
Cid Sabóia de Carvalho. Depoimento
amanhã, do Reitor da Universidade de
Brasi1ia, perante a Comissão do Distrito
Federal sobre a educação universítária no
País. Projeto de lei apresentado por S.
Ex" nesr_a sessão, dispondo sobre o financiamento, pela União, dos sistemas de
educação e de saúde do Distrito Federal.
Reajuste de salários dos funcionários do
Distrito Federal.
SENADOR M,ANSUETO DE LAVOR- Exame pela Comissão de Assuntos Econômicós de fraude financeira envolvendo funcionários da VASP e ECT.
SENADOR AFONSO SANCHO, co·
mo Líder- Comentários ao discurso do
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, em explicação pessoal- Sentido do discurso proferido por S. Ex~ em
face da intervenção do Líde"r Afonso San: cho.
· "
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l.2.10- Ofício
- N" 47/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, JustiÇa e Cidadania, c-o·
munican-do aprovação do Projeto de Lei
do Senado n" 390/89, que-Criã o Consdho
e Estudos Técnicos da Aviação Civil, com

Emendas n"" 1. 2 e 3.
1.2.11 - Comunicação da Presidência

-

Abertura de prazo de 5

di~

para

interposição de recurso, por um décimo

da composição da Casa, para que o Projeto de Lei d(,) S~nado n" 390/89, seja,apreciádo pe,Io Plenário.
1.2.12 - Ofício

- N'·' 50190, do Presidente da Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do Projeto de Lei
dq Senado n~ 349!89, que estabelece.norma~

para a realização de eleições em 1990

e dá outras proyidências, por inconstitu-.
ciopalidade.
1.2.13- ComunicaÇão da Presidência

-Arquivamento em definitivo do Projeto de Lei do Senado n" 349/89.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
!.3-0RDEMDO DIA
Redação final da Emenda do Senado
SENADOR MÁRCIO LACERDADia Mundial do Meio Ambiente.
_ ~o Projeto~Oc Deáeio Legislativo n" 61,
SENADOR CARLOS bE'CARLI.:,:
de 1989 (n·')61/$6, na Ç_âm.ara Qos Deputráfico e o Consu~ó de ?rogas rio Bratados), que aprova o texto do Acordo de
sil.
Coopeiaçáo Mútua entre-os Governos da
República Federativa do Bra<;il e dosEsSENADOR FRANCISCO ROLLEM:
tados Unidos da América para a redução
BERG- Projeto de Lei de autoria de
S. Ex', em tramitação na C"âinara·doS De~
da demanda, prevenção do uso indevido
putados, que institui' o' Cadastro rqadóllat
e combate à produção e ao tráfico de drode Infrações Penais.
' ' ' '•
gas, assinado em Brasil ia, em 3 de setem• SENADOR JUTAHY MAGAbro de 1986. Aprovada. À Câmara dos
LHÁES -Programa de irrigação· no
-Deputados.
·
Redação ~na~·9o-~oje,t'Ç''çig~t:1i,do DF · · ·Nordeste·. · ,
'
~
' ·1._3.2 _:_• Côffl.u.nicaçió ·da ·Presid-ência·
n'' 75, de 19-89, de iniciativa da Comissão
do Distrito Federal (apresentado por suTérmino do prazo para apresentação
gestão do Deputado Geraldo Campos),
de emendas aos Projetos de Resoluções
que veda _construção em_Bras11ia, nos lon"' 24, 21 ~ ~2190, e Projt~tos Q.e -Decretos • _
cais e nas co_od_içQe_s ,que menciona. AproLegislativos n'"' 62 e 64/89.
vada. À sanção ·do- Governador do Dis1.3.3-- Desíg~aç~_o _da Ordem do Dia
trito F edcral.
dã pró"ima- sessão
·
·
Redação final do Projeto de Lei do DF
f.4ENCERRAMENTO
n" 20, de 1990, de iniciativa· do Gover2- MESA DIRETORA
nador do Distrito Federal, que introduz
3- LÍDERES E VICE'LÍDERES DE
alterações na Lei n" 7, de 29 de dezembro
PARTIDOS .
. ...
de 1988, e dá outras· providências. Apro4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
vada. À sanção do Governador -do Dis~
PERMANENTES
.
trito Federal.

?

'

Ata da

82~

Sessão, em 25 de junho de 1990

4~ Sessão Legislativa Oidinária, da 48~ Legislatura
PresidênCia dos Srs. Pompeu de Sousa e Francisco Rollemberg

. ÀS141i0RAS EJOMIIVUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENAD.ORES:
Aluízio Bezerra- Carlos De'CarH- Jar-"
bas Passarinho~ Alexandre Costa - Edison
Lobão -Chagas Rodrigues- Afonso Sancho- Mauro Benevides- Marcondes_Ga~
delha -:-l;IuD;Ibe.rt.o Luc~na. - Mansueto de
Lavor-:- Francis~q Rollemberg- Ruy Bacelar- Afonso Ariilos -Mata-Machado.~
Irapuan Costa Junior - Pompeu de Sousa
-Me ira Filho_- Márcio Lacerda- Mendes
Canale,- Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comp-arecimento de 21 Srs, senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicianios noSsos
trabalhos.
O Si-. 1" Secretário procede"râ à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

. EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLicA
Restituindo. autógrafos' de' prOjetos de lei
sancionados:
N~

148/90 (n" 490/90, na· origem), de 21
do corrente refefen-te ao Projét9 de Lei n~
4~ de 1990-CN, que _a.,~toriza ~ Poder E"ecu·
tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
o crédito suplementar de Cr$ 6._00º.000,00,
para: os fiiis-qUe especifica.
(Projeto que se traflsfo!mo~ ·na Lei n~
8.053, de 21 de junho de 1990.)
N~ 149/90 "(n" 492/90, na origem), de il
do corrente referente ao Projeto de Lei no
3, de 1990-CN, que autori~?_q g_qder _E!(ecu·
tívo a aDiii:_"aõ~ OrçãffieTitõ Fiscal da União
o crédito suplementar de Cr$ 354.231.000,00,
p'aia os fins que esPecifica.
.
(Projeto que se transformou na Lei n'
8.055, de 21 de junho de 1990.)
_.,A

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 150,. DE 1990
(N? S00/90, na origem)
ExcelentíSsimos Senhores Membros- do Senado Federal
conformíct'ade com· a
52-(item IV)
da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de_Vossas Excelências a·escolha,
que desejo fazer, do SeD.hor Alcides da CoSta
Guimarães Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di_{)lOmàta, para exercer
a função de 'Embaixador do Brasil junto à
República Helénica, nos termos "dos arts. 56
e 58 do Regul8meiJ_tO de Pessoal do Serviço
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de
l\' de outubro de 1986, e de acordo com o
Decreto n? 99.261, de 23 ~e maio de 1990.
2, . Os. méritOs do Embaixador Atcides da
Costa Guimàrães Filho, que me induziram
a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva-
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da função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exterio"res.
Brasma, 25 de junho de 1990.- Fernando
Collor.

INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae:
Embaixador ALCIDES DA COSTA GUIMARÃES FILHO
Rio de Janeiro/RJ, 9 de' abril de 1929._ ,
Filho de Alcides da Costa Guimarães e Ma·
ria Luisa CardO!:iO Mello da Costa Guimarães.
Bacharel em Ciências Juiídfcas e Sociais,
Faculdade Nacional de_ Direito, UB.
Curso de Preparação à Carreira de Diplo·
mata, IRBr.
Curso de AperfeiÇOamento de Diplomatas,
IRBr.
"Certificare in English", Davie's Schoõl,
Londres.
Cônsul de Terceirã Classe, 9 de dezembro
de 1954,
Segundo Secretário, merecimento, 26 de
janeiro de 1960.
Primeiro Secretário, merecimento, 15 de_
outubro de 1964.
Conselheiro, título, 1o de junho de 1970.
Conselheiro, merecimento, fo de janeiro
de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
26 de setembro de 1974. .
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
12 de junho de 1978.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Atos,
Congressos e Conferências Internacionais,
1954156.
Auxiliar do Chefe do Departament(3 de
Administração, 1956/58._
·
Chefe da Divisão- de Arquivo, 1958/59.
Auxiliar do S.eçretário-Geral, 1959/60.
Chefe, interino, da DíVísáo_- do .Pessoal,
1963.
Chefe de Gabinete do Departamento de
Administração, 1963/66.
Chefe do Escritório Regional do MRE no
Estado de São Pauto, 1973.
Inspetor-Geral de Finanças, 1974/84.
Secretário de Controle Interno, 1984/86.
Florença, Cônsul, 1960/63. Baltimore, Cônsul, 1963.
Genebra, D_elegação Permanente, Primeiro Secretário, 1966/69.
Buenos Aires, Primeiro ·secretário,
1%9170.
Buenos Aires, Conselheiro, 1970n2.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios,
1971.
'
Varsóvia, Embaixador, 1986/90.
Comissão parS.- o estudo e plallejamento
do edifício do MRE em Brasi1iâ, 1958 (membro).
Museu Histórico e-OiplOinátiéo do MRE;
1958 (Secretário).
Mus_eu Histórico e Diplomático do MRE,
1958 (Substituto do Diretor).
Secretaria Executiva do Grup·o de Traba·
lho de Transferéncia de Órgãos Federais para
Brasília, 1958/60 (representante do MRE).

GruPo de Trabalho de Transferência· da
Secretaria de_EsUido para Brasília, 1958/60
(Secretãl'io Executivo).
Grupo de Elaboração das InStruções para
a DelegaÇão do Brasil a XIV Assembléia Ge·
ral das Nações Unidas, 1959 (membro).
Conselho de Administração de Afquivõs
do Arquivo Nacional do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, 1959 (membro-suplente).
Grupo de Trabalho para o Estudo deSiste·
ma de_ ~pe.rfe.içoame_nto .de ~J?iplomatas
(GAD), 196.0 .(m!''!'bro).
. .·
.
Grupo de Trabalho de Organização do
_P!ograma d~ 'visitã ao 'BraSil do Presidente
dos Estados Unidos da AmériCa~ 1960 {membro).
·
Grupo de Trabalho para exame dos Proces·
sos de Readaptação de Funcionários do
MRE, 1963 (membro).
Comissc'io de Elaboração das Tabelas de
. Representação no Exteiior, 1958, 1959, 1963
e i964 (membro).
I Reuriiãci. dçs Chefes
de Missáo do Leste Europeu, Viena, 1965
(asséssor).
Negociações Comerciais do "Kennedy
Round", Genebra, 1966 (delegado).
- -VI Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1966 (Secretário-Geral).
Coníeiê.i:J.Ciá do- Comitê- das Dezoito Na·
ções sobre O Desarmamento (ENDC), Genebra, 1966168 (delegado-suplente).
. .
ConferênCia Qo CQmité d.';ls D~zoíto Na·
Ções Sobre o D~saJ:màme_DW (ENDC)_, Gênebra, 1967 e 1968 (chefe, substituto).
Representante_ brasileiro no Simpósio sobre Desarmamento~ Munique, ~967 (asses·
sor}:-··- - Representante brasileiro no Comitê Co"n&ultivo Científico das Nações Unidas, Geqebra, 196& (assessor).
Grupo de Trabalho do GATI sobre impostos de fronteiras, Genebra, 1968 (delegadosuplente).
_. _ .
VI Sessão do Subc-omitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas sobre o Uso Pacífico
,do Espa_ço ~Cósmico, Qerebia, 1968 _(delega,do-suplente).
Conferência dos Países Militarmente NãoNuclea_res, Genebra, 196S (delegado-suplen·

te).
.·
.
. " . ""
XXV Sessão das Partes Contratantes .do
GATI, Genebra~ 1968 (delegado-suplente).
, Comissão de Transferência Qe Pessoal e
Material para Brasma, 1970 (membro),
Comissão de Reforma e Implantação da
Dívisão de Arquivo em Brasilia, 1970 (presiqe~te).
" .. "" ."
A disposição do Secretário das Relações
Exteriores do México durante a visita ao Bra~
_sil do Presidente do México, 1974.
CorilisSão de Coordenação das Inspetorias
O:erais_de Finanças, 1974n9 (membro).
- Membro da Mesa Diretora do I Encontro
Nacional de Controle Interno, Brasília, 1978
(representante do MRE).
, Grupos de fnspeção de Administração Financeira qos postos, 1974/84 (chefe).
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ComiSsão de Coordenação do Controle ln·
terno, 1980/85 (membro).
I Simpósio de Controle Interno, Brasl1ia,
1980 (participante).
Membro hoo_orário da Ordem dos Auditores Independentes do Brasil, 1977.
Membro da Junta de Auditores Externos
da OEA, 1981.
.
Ordem do Rio Branco, Orá-Cruz, Brasil,
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficiat,
Brasil_.___ "Ordem do Mérito Aeronáutico, GrandeOfici8.1, Brasil.
Ordenl do Mérito Naval, Gra~de Oficial,
BrasiL
Medalha .Laura Müller, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, BrasiL
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Ordem de Maio ao Mérito, ComeÍldador,
Argentina.
Ordem da Águia Azteca, Comendador,
México .
O Embaixador Alcides da Costa Gijima·
rães Filho se encontra nesta data no exercício
de suas {unçõ_es c;l~ Embaixador do_ Br.asil jun·
to â República_ Popular da Polónia.
Secretaria de J?stado das R~lações Exterior.es,
de 1990, - Celina Maria Assumpção do Valie Pereira, Chefe do Departa·
mento do ServiÇo E~terior.

I (À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
MENSAGENS DO GOVERNADOR
DO DISTRrtO FEDERAL
Restituindo autógr3fos -de prcyjetos d~ lei
sancionados:
N• 87190-DF (n" 60190, na origem), de 20
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF n~" 31, de 1990, que autoriza o Poder Exe~
cutivo a abrir créditos adicionais até o limite
de Cr$15.878.422.000,00 (quinze bilhões, oi·
to:Centos e· setenta e oito milhões, quatrocen~
tos e vinte e dois- mil cruzeiros) e dá outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei no 107,
de 13 de junho âe 1990.)
_"
N• 88190-DF (n" 61190, na origem), de 21
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF n" 15, de 1990, que altera dispositivos
da Lei no 66, de 18 de d~zembro de .1989,
e O:á outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei nQ 108,
de 20 de junho de 1990.)
OFiCIO DO SR. 1• SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autó·
grafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 46, DE 1990
(N? 5.132/90, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 69 da Lei
n' 8.025, de 12 de abril de 1990.
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o-congresso Nacional decreta:
Art. Jo O art. 6" da Lei n" 8.025, de 12
de abril de 1990, fíCa acresCido do seguinte
parágrafo:
"Art. 6"
§

da-dtularidã.de de- cféditos em contas existentes no .Banco Central.
' ' ' ' ' • • ' ' • • •~- • • ~--~_._. ~· • • •• r~•·~~- '• • •-• ~"--"•-•--••

tA: Comissào de Constituição, Justiça
e Cidadania.)

········'"··~·····················

59 Considera-se Iegfilmo ocupan-

te, nos termos deste artigo, o servidor
que no momento da aposentadoria ocupava regularmente o imóvel funcional
ou, na mesma condição, o cônjUge ou
companheira enviuvado e que petnianeça nele residindo na data da publicação
desta lei."
Art. 2? Esta lei entra em vigor -ria data
de sua publicação.
·
Art. 3\' Revogam-se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.025, DE 12 DE ABRIL DE !990
Dispõe sobre a alienação de bens im~
veis residenciais de propriedade da
União, e dos vinculados ou incorporados
ao FRHB, situados no Distrito Federal,
e dá outras providências.

Art. 6° Ao legítimo ocupante de imóvel
funcional dar-se-á conhecimento do preço de
mercado do re~ectivo imóvel, calculado na
forma do artigo 29, inciso I, previarriente ã
publicação do edital de concorrência pública,
podendo adquiri-lo por esse valor, caso se
manifeste no prazo de 3ít (tririta) dias, mediante notificação, e desde que preencha os
seguintes. requisitos:
-

I - ser titular de regular termo de ocupação;
_J!i;;-r
I I - estar quite comas obrigaçóestelativas
à ocupação;
III -ser titular de çargo efetivo ou-e-mprego permanente, lotado em órgão ou entidade
da Administração Pública Federal ou do Distrito Federal.
_§ 19 A legitimidade da ocupação será evidenciada em recadastramento dos atuais ocupantes, a ser promovido pela Secretaria da
Administração Federal da Presidência da Re·
pública com base na legislação vigente.
§ z~ O ocupante que não- tiver condições
financeiras para a aquisição- do imóVel que
ocupa poderá solicitar ao órgão competente
a permuta deste por outro imóvel compatível
com a su-a- renda, ficando o atendimento a
essa .solicitação condicionado à existência de
imóvel que lhe possa ser destinado e à conveniência administratiVa p3.rá-aiormação dare~
serva de imóveis de que trata o inciso V do
§ 2;- do artigo 19
§ 39 O ocupante sujeitar-se-á ao previsto
no incíSo VI -do artigo e·no artigo 3~ desta
lei.
§ 4~ O adquirente de imóvel funcional,
nas _condições previstas no caput deste artigo,
poderá efetuar o pagamento, total ou parcial,
em cruzados novos, mediante a transferência

zo

PARECERES
PARECER N• 213, DE 1990

Da Comissão de COnstituiçã'l, Justiça
o

-e Cid_adania sobrê -o ·ProJeto de Lei do

Senado n~ 390, de 1989, que "cria o Con~
selho Tripartite dé Estudos Técnicos da
Aviação Civil''·.
Relator: Senador Jamil Haddad
O prOjeto de lei de autoria do eminente
Senador Jutahy Magalhães acrescenta dispositivo ã Lei no 7.183, de 5 de abril de 1984,
que regula a profissão de aeronauta, e dispõe
sobre a ".criação do Conselho T ripartite de
Estudos Técnicos da Aviação Civil".
O projet<rdelei em causa leva em consideração_ a_ importância da criação do referido
COnselho, como uma "eXigência organizaçio·
na! e fuiJ;cional do nosso atual sistema de aviação civil':.
.
Como um dos principais componentes do
poder aero.espacial, exerce a aviação civil brasileira - por ·suas características próprias,
estrutural e conceitualmente - influência
marcante nos quatro campos do poder nacio·
~a.I e, ineg~"'.:elmen,te, é o.m fator de desenvolvimento, ele segurança· e ,de inJegração nado·
naI.
Congr~gà, ~ ~is(em!l de Avi.aç~o Civil, uma
gama extensa e complexa de atividades e serviços que vão desde a supervisão governa·
mental, passando pelas empresas e organizáções que operam suas respectivas frotás aé·
reas, até toda uma infra-estrutura de apoio,
·ofiCinas, panjues de manuten,ção e, inclusiv~,
a fOrmação" de" quadros humanos altamente
_especializados.
_
As atividades da aviação civil, no Minis'tério_ da Aeronáutica, constituem o sistema
da aviação civil, que se compõe de órgãÇ)s
ou elementos de planejamento e de execuçáo, localizados na estrutura básica do l\'finistério, e de elos ínte"rveniCntes; ele vinCuIádos direta ou indiretamente, sendo o De·
partamento da Aviação CiVil o órgão cent~al
desse sistema_,_
___ _ .
Em sua justificação, o autor da proposta
ressalta a "necessidade evidente de um órgão
que conjugue representantes de todos os se&mentos a que o assunto está mais diretamente
afçto, para que; através dõ entendimento,
se dê orientação prática, objetiva e eficiente
à matéria, o ·que virá beneficiar a todos
em especial, aos usuários do transporte aéreo"~ Acrescenta o Senador: "Os colegi~dos
como o que ora propomos, na forma aliás,
inteiramente recomendãda pela Organizaçclo
Internacional do Trabalho---, OIT, tem sido
o modo mais democrático e eficiente de se
buscarem soluções que atendam permanentemente a seus fins".
c

a

e,
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Dispensável é dizer-se, portanto, da real
importância deste projeto de lei, assim acom·
panhamos o autor da proposição que conclui
ser "esta a maneira que _vislumbramos para,
num momento em que, mais uma vez, se evidencia a carência de um melhor entrosamen·
to entre tqdas as partes integrantes da aviação
civil, tentarmos seu aprimoramento, particularmente buscando a maior segurança de
vôo".
Entendemos, todavia, conveniente a introdução de algumas alterações.
·A expressão Conselho Tripartite não oferece a mesma vantagem que a anteriormente
utilizada, pelo Decreto n~ 50.660/61 - Co·
missão Tripartite. Esta se ajusta com mais
harmonia às atribuições emprestadas ao órgão. Por outro lado, embora a redaçáo do
caput do artigo proposto seja minuciosa, jul·
gamos preferível estabelecer, pura e simplesmente, que tais indicações serão feitas pelas
entidades sindicais de âmbito nacional das
categorias económica e profissiomil da área
do transpqrte aéreo.
Entre as atribuições da Comissáo criada,
pensamos deva ser incluída a de, a pedido
de qualquer um de seus membros, examinar
os relatórios finais de investigação de acidentes, bem.como·-avaliar as infrações de tráfego
aéreo e as sa:nçóes aplicadas. Essa atribuição
complementa ,as duas outras que o projeto
sugere. O exame e a avaliação que propomos
aditar se consorciam Com_a natureza da Comissão instituída, onde estão presentes as
partes diretamente interesSadas na segurança
do vôo..Por fim, consideramos -imPortante deixar
claro no projeto que a Comissão Criada ne·
nhuma despesa trará. As suas reuniões não
serão remuneradas, a qualquer título, e as
despesas-dos participantes p8.ra a elas comparecer, cdmo, por exemplo, as de estadia ou
loc·omoçãú, ficarão a cargo das entidades que
representam. Evita-se, assim, qualquer alegação de inconstitucionalidade.
Em conclusão, inexistente óbice de natu·
reza constitucional e jurídica, e sendo louvável no mérito, opinamos pela aprovação ·do
Projeto com as seguintes emendas:

EMENDA N• 1-CCJ
Dê-se ao caput do artigo mandado acresce_ntar pelo artigo to do Projeto_ a seguinte
redação:
·
"Art. 1" ···~·····~.-.........-........ :..... .
Art.
É criada a Comissão Tdpar·
tite Paritária de Estudos Técnicos da
Aviação Civil, composta de representantes do Poder Executivo, indicados pelos
Ministérios da Aeronáutica e do Trãbalho é P!-evidênciá SOcial, e de representantes das entidades sindicais de âmbito
nacional das categorias económicas e
profissiOnais da área de transporte ~
reo, com as seguintes atribuições." ~

EMENDA N' 2-CCJ
Adite-se ao artigo mandado acrescentar
pelo artigo 19 do projeto· uma alínea, com
a seguinte redação:
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"Art. i" .................................. .
Art.
. ........ ····~····-· ......... ,..-.. r•· ••
a) ............................................ ..

b) ............................................ ..

c) a pedido de qualquer membro da
Comissão, examinar os relatórios finais
de investigação de acidentes, bem como
avaliar as informaçóes de tráfego áéreo

e as sanções aplicadas_.
' ' 'EMENDA N• 3-CCJ
.Inctua-_se Um artigo com a seguinte redação:

'"Art.
As reuniões da Comissão
Tripartite Paritária de Estudos Técnicos

lei, dando ciência ao seu autor de tal procedimento e sua r-azão. ·
Sala das Comissões, 21 de junho de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente :.....
Fra~cisco Rollemberg, Relator- Nabor Júnior - João Lobo - Chagas Rodrigues jutahy Magalhães- Afonso A ri nos- Wilson
Martins- Ronaldo Aragão - Márcio Lacerda - João Calmou.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O _Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-.-Sobre a mesa,- projetas que serão lidos
pelo Sr. !? Secretário.
],ãÇ)Udci~s os ·segui:Õ:tes

de Av.iação.Cívil não serão re:inuheradas
a qualquer título, ficando as despesas necessárias ao comparecimento dos participantes. a cargo das entidades ou órgãos
que representam. •-•
Sala das Comissóes 1 21 de junho d~ 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Ronaldo Aragão - Afonso Arinos- Jamil Haddad, Relator- João Calinon- Afonso San·
cbo - Jutahy Magalhães (abste'nção) Francisco Rollemberg - Chagas ~odrigues
- João Lobo - Márcio Lacerda - Nabor
Júnior - Meira Filho.
·
PARECER N• 214, DE 1990.
Da Comissão de Constituiçã~, Justiça
e Cidadania, SQbre o Projeto de Lei do
Senado n"' 349/89, que "estabelece normas para a realização de eleições em 1990
e dá outras providências" ..
Relator: Senador Francisco RoJlemberg
O projeto ora submetido à nossa apreciação, de autoria do nobre Senador José Fogaça, tem por objetiv:o estabelecer normas para
a realização de eleiçõe? em 1990.
Ao justificar a sua proposição, o ilustre
parlamentar assinala que_ o seu intuito é o
de atender ao dispositívo constitul:i'onal contido no art. 16 da Carta Magna brasileira,
que-diz respeito a alteração do processo eleitoral.
Ao 'examinarm~s detalhadamente o texto
do'projeto, hótatnós que o mesmo· foi elaborado em outubro de 1989 com a intenção de
aSsegurar uma norma legal oesPecífica para
aS eleições do corrente ano, mas t<il propo·
sitllra, nó momento, se torria in:constitucio·
na!, por justa-mente ferfr o art. 16 da Constituição de 1988, qu.éf preceitua: .. A lei que
alterar o processo eleitoral só entrará em vi
gor um ano após a sua promulgação".
Por outro lado, temos conhecimento que,
de acordo com o Calendário eleitol-al estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, as
eleições do corrente ano serão realizadas no
J: dia '3-de outuOro, já tendo sido ultrapassado,
portanto, o prazo fixado no dispositivo constitucional sob comentário.
Manifestamo-nos; asSim, conSoante fac-Ulta
o art. 101, "item l do Regimento Interno, pela
inconstitucionalidade do presente projeto de

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 79, DE 1990
·Dispõe sobre Õ financiamento, pela
União, dos sistemas de educação e de saúde do Dis_trito _F~er~l.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' -A assistência financeii-a e o apor·
te d~ recursos da União,. de que tratam, respectiVamente, o§ lo do art._211 e o parágrafo
único do art. 198, da Coflscituição Federal,
terão caráter permanente em relação ao Distrito Federal, de modo a assegurar a continuidade e o desenvolvimento das ações previstas
no art. 30, incisos-VI e VII, da mencionada
ConstitUIÇão.
'~ ' ~ ' '
·
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. , _ ,
,
, , _, _
Art. 3~ _Revogam-se as ,disposições e"m...
contrário.
Justificação
'O Distrito Federal apresenta, relativamen·
te às demais unidades da Federação, o custo
adicional de prover toda a infra-estrutura necessária ao pleno fun~ionamento dos órgãos
da União.
Idealizado para abrigar a Capital Federal,
cidade concebida como de pequeno ou médio
pOrte, o Distrito Federal e a área do Entorno
e~rentam hoje um explosivo crescimento de·
mográfico, decorrente do intenso fluxo migratóiic5 de que se tornou alvo o centro poUtiç__Q_-~dminístrativo do País. Este contingente
p·opulacional exerce- naturais pre'ssões sobre
diversos setores no campo- social, entre os
quais se inserem a educação e a saúde.
A ecOnomia de Brasnia repousa, essencial·
rriente, no setor terciário. Em cOnseqüência
do_ l!l'?delo impo~"tª"dor {l-dotado, sua receita
tributária é largamente insuficiente para supOrtar o ónus de sediar os Poderes da Repú·
blica_,_ com as repercussões financeiras que
derivam dessa elevada responsabilidade.
'·'Os re_cursos destin~dos aos complexos edu·
cacionais e de saúde, no DfStrito Federal,
Vê'm, costumeiramente, recebendo repasses
complementares do_Orçamento da União. A
excep-cionalídade desse' tratamento é plenamente juStificável pelas exigéncias da demanda por serviços de qualidade compatível com
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a relevância e a tijJicidade das funções atribuídas à sede da Capital do País.
O PrC:!j~~o tem por e~~opo di~cipHnaf, em
nOrma legal, procedimento que já vem sendo
institucionalizado na prática, desde a instalação do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1990.Sénador Pompeu de Sousa.
(À Comisslio de Assuntos Económicos
- d~çislio temiinativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 80, DE 1990
Dispõe sobre os serviços de saúde em
âmbito municipal e dá outnis providências.
O CongresSo Nacional decre-ta:
Art. 1o Serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional
de Saúde, 40% (quarenta por cento) dos recursos financeiros arrecadados na forma dos
inCisos I e II do art. 195 da ConstitUição Fe·
dera!.
Art. z; Será automaticiiffii!nte repassado
pelo Fundo Nacional de Saúde aos Municípios o montante equivalente a 20% (vinte
por cento) das contribuições sociaiS referidas
no artigo anterior.
§ lo O valor individualizado a ser transferido a cada Prefeitura é ·igual a 20% (vinte
por cento) das contribuições sociaiS efetivamente arrecadadas no âmbito de cada Município-. ·
.
·
_§ z~ Sendo os recursos repassados ·pelo
Fundo Nacional de S8.úd,_e insuficientes para·
cobrir as despesas com os serviços municipais
dê saúde, a PrefeitUra deverá suplementá-los
com recursos próprios, conforme Orçamento
da Seguridade Social, a ser elaborado pelo
Poder Exécutivo Municip-al.
§ 3° Persistindo a carência de recursos
frente às necessidaQ.es municipais, a Cernissã() Interinstitucional Municipal de Saúde
providenciará auditoria do Governo Federal,
que poderá autorizar o repasse de- recursos
adicionais.
Art. 3~ Os órgãos públicos municiPaiS-e
as entidades conveniada~ com as Prefeituras
estão autorizados a cobrar preços simbólicos
dos serviços médicos e odontológicos prestados aos beneficiárioS da seguridade Social,
conforme critérios e valores a serem eStabelecidos no Decreto previsto no art. 49 desta
·
lei.
Art. 49 É de competência das Prefeituras
Municipais a execução de ativídades de assistência médica, odontológica e de saúde pública, conforme regulamentação a ser apr-ovada
pelo Poder Executivo Federal, por proposta
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
Parágrafo úniCo. A regulamentação "refC·
rida no caput deste artigo será expedida sob
a forma de Decreto do Poder Executivo-Federal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contendo:
I - o detalhamento dasaçóes de saúde que
ficam sob a responsabilidade dos Municípios;
II- as normas gerais de saúde pública;
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III - as normas gerais de assistência: médica;
IV- as normas para ressarcimento de des-

pesas com atendimentos fora do Município;
V- as normas para encaminhamento de
pacientes;
VI -as n-ormas para fiscalização da execução dos serviços e da aplicação dos recursos
financeiros;
VII --as normas de participação complementar dos beneficiários no custeio dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares;

VIII -:- as normas para fiscalização da arre·
cadação das ·contribuições sociais no âmbito
dos Municípios.
-Art. 6~ A Política Muriicipal de Saúde se·

2) de~cerit!aliz"ãção da assistência hospitalar a nível municipal, com plena autonomia
de decisões;
3) eliminação da sistemática burocratizada
da AIH (Autorização de Internação Hospitalar);
4) moralização da assistência médico-hos·
pitalar, mediante fixação de critérios e preços
justos, adequados a cada região do País, a
serem pagos aos prestadores destes serviços
por proposta da Comissão Interinstitucional
Municipal de Saúde;
5) eliminação das filas de pacientes em
busca de seu justo atendimento;
6) c~mtrol~ local da correta aplicação dos
recursos a:dvindos do Fundo Nacional de Saú·

rá elaborada pela Comissão lnterinstitucional

de·

Municipal de Saúde_~ CIMS, composta por
membros de todos os segmentos da sociedade, com exceção de agremiações políticopartidárias, assegurando-se aos representan·
tes de entidades prestadoras_de serviços assis·
tendais de saúde a participação de 1/3 (um
terço) da composição do órgão.
§. 1Y Cabe à CIMS est_ab~lec;er normas e
c~itérios para a execução de atividades no
campo da saúde a cargo d_o M1,micípio.
§ 29 É de exclusiva competêncíã da municipalidade firmar convênios e contratos para
a prestação de serviços de saúde de âmbito
local.
Art. 79 Esta lei entra em vigor fta data
de sua publicação. __
_.
_ .
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.

melhoria dos mecanismos de fiscalização da aplicação dos recursos financeiros, evi·
tando_fraudes_e_desvios.
Considerando a importância deste projeto
como parte do repertório jurídico da Seguridade Social de nosso País, soliCitamos aos
eminentes Senadores que proCedam as altera·
ções que se fizerem oportunas.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1990.SeJ!ador ~lberto Hoffmann.

Justificação
A ConstituiÇào Federal, promulgada em
de outubro de 1988, dá grande ênfase à
descentralização das ações governamentais,
principalmente no Título III - Da Ordem
Social, na parte referente à- Segu~;:idade Social.
·O inciso VII do art. 194 da Carta Magna
propugna pelo ''caráter democrático e des·
centralizado da gestão administrativa, com
a participação da comunidade, em especial
de trabalhadores, empresários e aposentados",
Por essa razão é que, atendendo sugestões
da Associação dos Hospitais do Vale do Taquari e Rio Pardo, do Rio Grande do- Sul,
apresentamos aos ilustres Senadores da República o presente projeto de lei, esperando
de Vossas' Excelências valiosas contribuições
para o seu aperfeiçoamento;
Est~ projeto visa, em última instância, oferecer aos beneficiários da Seguridade Social
uma assistência médico-hospitalar e de saúde
pública eficiente, desburocratizada e .satisfatória.
A sanção da lei na forma apresentada teria
as seguintes repercussões no campo social em
todo o País:
1) participação dos MunicípioS na fiscali·
zação da arrecadação da Seguridade Social,
já que, quanto -maior esta for, tantO maior
também será o retorno de 20% (vinte pOf
cento) do Fundo Nacional de Saúde para as
Prefeituras;

-

·7}

(À Comissão de Assuntos Sociaisdecisão terminativa.)

I'~OJETO

.

DE LEI DO SENADO
N• 81, DE 1990.

- Dispõe sobre normas aplicáveis aos
consórcios ou fundos mútuos para aqui· ·

sição de bens móveis duráveis ou bens
imóveis.
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0,5% (meio por cento) do valai do bem, podendo ser cobradas dos consorciados as despesas com o registro de contratos e instrumentos de garantias. __
Art. 69 A presente lei entra em vigor na
data de sua publicação_. .
Art. 7~ Revogam-~e _as disposições em
contrário.
Justificação
Tem havido muitos abusos, por parte dos
consórcios, fiCando os consorciados à mercê
das arbitrariedades e caprichos das administradoras, amparados por uma legislação inadequada e extremamente favorável aos consórcios.
As administradoras, amparadas nessa legislação, cobram taxas exorbitantes, não
cumprem os prazos e praticamente obrigam
os consorciados a adquirirem acessórios que
oneram grandemente o bem adquirido, sem
. que os consorciados possam se defenderdessas arbitraiie'dades. Chrigam ao cúmulo de
cobrarem valores exorbitantes, a título de fre·
te, quan-do o bem deveria· ser entregue ao
cOnsOrciado no seu dori:tiéílio, sem qualqUer
despesa adicional.
~- Impõeni-se uma regulamentação mais juS·
ta para os consórcios, procurando equilibrar
os direitos e os deveres dos· administradores
e dos consorciados.
Este projeto de lei, pelo s_eu senso de justi·
ça, deve merecer o apoio dos Congressistas,
corrigindo as distorções que têm iilviabllizado
os cpnsótcios, trazendo emiieu bojo aumento
sensível do- índice de inadimplência.
Sala das·Sessões, 25 de junho de 1990.Senador Ronaldo Aragão.

(À COmissão de ASsuntos Económicos
Art. 1o O prai:ó pari a entrega do bem
- decisáo ferminaiivá.) ·
é de_ até 30 _(trinta) dias, a cÇ>~tar da data
do sorteio ou do lance vencedor.
P~OJETO DE LEI DO SENADO
Ny 82, DE 1990
§ 1~ O atraso por parte da empresa admi·
nistradora do_ consórcio importará em pagaDisPõe Sobre a fisêâllzação das relaÇões
mento de multa e juros de mora, nos mesmos .
do trabalho e dá outras -providências.
percentuais previstos no caso de inadimplênO.Congresso
Nacional decreta:
cia do consorciado.
'--- Art. l9 A fiscalização das relações do tra§ 29 O ronsorcia_dq_ não estará obrigado
balho será exercida em todo o território na·
a pagar a diferença, caso ocorra aumento do
cional pelo Ministério do lrabalho e Previpreço do bem após a assembléia em que foi
dência Social, na forma das instruções· que
contemplado.
expedir:·...
· -·--· - ·----··Art. 2" As despesas de_administração co-Art. 2~ ·Os agentes, no exercfcio da fisca·
bradas pelas_ administradoras de consórcios_
não poderão ser superiOrf?S a 2% (dois por ' Iização dõ_irabalho, deverãO observar o cumprimento· das normas de proteção ao trabacento) do valor do bem.
lho, de segurança e me_diciha do trabalho,
Art, Y A administradora do consórcio se
de recolhimento das contribuições previdenobriga a entregar no prazo previsto o bem
ciárias, do Finsocial, do PIS/PASEP, dos deobjeto do contrato, ficando a critério do conpósitõs do Fundo de Gárantia do Tempo de
sorciado a posterior aquisição de acessórios,
Serviço, cOm poderes para autuar os infratoficand_o_vedad_o às:administradoras cobrare11,1
res, aplicando as sançõe_s previstas em·lef.
preço superior ao tabelado pelo governo.
Art. 39_ O Ministério <Jo Trabalho poderá
Art. 49 Fica proibida a cobrança de qual_celebrar convênios com os Estados e os Muniquer parcela mensal para constituição de fun·
cípios para que estes colaborem com o exe'rdo de reserva destinado a cobrir eventual in·
cício da fiscalização prevista no- artigo antesufiCiência da receita por impontualidade no
rior.
--- - - pagamento.
Art. 4~ As fiscalizações, ·quando requeArt. s~ No caso de consórcio para aqui·
ridas por entidades sindicaís, sefàO 3Coiiifia_sição de bens imóveis, as despesas de freie,
· não poderão ultrapassar o percentual q_e" .nhadas por um delegado do requerente.
O Congresso Nacional decreta:
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§ l'' O -sindicato st!rá cientificado, com
antecedência m(nima de 5 (cinco)· dias. do
dia e hora em que será realizada a inspeção.
§ 2" A inspcção será realizada no prazo
improrrogável de 10 {dez) dias, contados da
apresentação do pedido.
Art. 5" Tratando-se de inspeção que envolva matéria de medicina e segurança do
trabalho, será facultado ao delegado sindical
fazer-se acompanhar por assessor técnico habilitado.
Art. 6" As reclamaç,óes por falta ou recusa de anotação de Carteira de Trabalho e
Previdência Social, feitas pelo empregado ou
por intermédio do seu sindicato junto à Delegacia Regional do Trabalho ou órgão autOrizado, serão instruídas e decididas no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias.
Art. _7'' Os§§ 1" e 3" do art. 477 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo
Decreto~Lei n'·' 5_452.. de.l'' de maio de 1943,
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 477. . .............................. .
§ l'' O pedido de demiss.io ou recibo
de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado com
mais de 90 (noventa) dias de serviço só
terá validade quando feito com a assis·
tência do respectivo sindicato.
§
§ 3'' Inexístindo sindicato na localidade, a assistência será feita com observância da seguinte ordem preferencial.
a) delegacia da federação sindical;
b) delegacia da confederação sindical;
c-) órgão local do 1V1inistério do Tra-

z· -........ --.. ···--·-----·-··-·---·--·-

balho~

d) promotor ou defensor público;
e) juiz de paz."

Art. 8°' A convocação de eleição parareprese·ntantes dos trabalhadores nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes do
Trabalho - Cipa, será comunicada ao respectivo sindiCato de representação profissional nas 24 (vinte e quatro) hOras seguintes.
Art. 9!' O processo eleitoral observará os
seguintes requisitos:
a) registro de candidaturas individuais;
b) formação de lista única de candidatos;
c) votação por escrutínio secreto;
_
d) proclamação dos eleitos, dos mais votados e como suplentes os que, na seqüência,
obtiveram o maior número de votos.
Art. 10. Competirá ao sindicara profissional designar um delegado para acompanhar o proce!:lso eleitoral, cumprindo-lhe presidir a mesa apuradora.
Art._ll. O representante sindical poderá
impugnar o pleito, cumprindo â autoridade
local do Ministério do Trabalho decidir sobre
a impugnação no prazo imprórtogâvel de 5
(cinco) dias.
_
Art. 12. Os candidatos às eleições nas
Cipa não poderão ser disperlSados do effiprego, a partir do registro de suas candidaturas
e, se eleitos, ainda que suplentes, até um
ano após o término de seus mandatos, salvo
se cometerem falta grave nos termos da lei.

Art. 13. O sindicato podCrá, como substituto prOcessual _de seus representados, reclamar perante a Justiça do Trabalho, para:
I - obter o registro da Carteira de Trabalho_·e_ _Previdênc-ia- SoCial, retificação e atualizaçã_o de suas anotações;
I I - compelir o empregador a proceder o
depósito em conta vinculada ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
III- emular eleições para composiÇão das
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho- CIP A.
Art. 14. O sindiCato profissional gozará
de _legitimidade para ex~cutar, em seu favçn,
per~nte a Justiça do Trabalho:
I - as contribuições sindicais;
I I - as contribuições assistenciais para
custeio do sistema_s_indical;
III- as multas que lhe forem devidas por
força de acordos, convenções colctiva~ e senten<;as normativas.
-Art. 15. Sempre que a empresa deixar
de proceder aos descontos das contribuições
sin·cticaL~istencial para custeio do sistema
sindical, a mesma responderá, direta e pe!isoatmente, pelo valor ~espectivo. corrigido
monetariamente e acrescido de juros e multa.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 17. ~evogam-se as disposições em
contrário.
Jus~ificação

o-preSente projero de Jeí-é formulado com
base em anteprojeto elaborado conforme resoluções aprovada pelo III Congresso dos
Trabalhadores nas Indústrias de Panificação
e Confeitaria de São Paulo e Adjacências e
encaminhado pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de AUmentação do Estado de São Paulo.
Referido projeto de lei tem por escopo estabelecer mecanismos destinados a tornar a
fiscalização das relações do trabalho mais eficiente- e·-maís eficaz, principalmente no que
se reporta- ao cumprimento das normas de
proteção ao trabalho, de segurança e medicina do trabalho e de recolhimento das contribuições previdenciárias, do FinSõcial, do PIS/
Pasep e dos depósitos do FUndo de G<irantia
do Tempo de Serviço.
Para tanto, pretende o projeto, através de
convêniOs celebrados pelo Ministério do Trabalho, envolver como elementos colaboradores do processo de fiscalização os Estalos
e os Municípios, bem como as entidades sindicais, que passariam a·partiCipar'efetivariiente das fiscalizações através de delegallos sindicais, previamente designados_ pelos respectivos sindicatos.
Outro_aspecto que merece especial atenção
no ptojeto de lei, ora submetido ã apreciação
de Vossas Excelências, refere-se à Carteira
de-Trabalho e Previdência Social - CTPS.
Foco de constante desrespeito pelas empresas,_ -ã Carteira de Trabalho, considerada como elemento básico e fundamental na relação
de trabalho, não apenas pelo seu papel probante do vínculo empregatfdo, mas pela própria importância como documento de identi-
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dade e, pi-incipalmente. como retratO da vida
funcional do trabalhador, deve merecer da
autoridade pública uma defesa mais contundente e eficaz, mormente no que se refere
às reaamaçóes por falta, imperfeiçõe-s ou-recusa de suas anotações.
Por isso mesmo, no projeto de lei é estabelecido um prazo improrrogável de 30 dias para que o Ministério do Trabalho e Previdência
Social dê solução a reclamações apresentadas
pelos empregados junto às Delegacias Regionais do Trabalho, referentemente às anotaçõeS-da: Carteira ProfissionaL
A assistência aos pedidos de demissão e
às rescisões contratuais também é contemplada no p-rojeto, que prevê a obrigatoriedade das homologações para todos ()Sempregados que contam mais de 90 días de serviço.
Tal iniciativa, reduzindo-se o prazo atual de
um ano, é meritória, pois apenas afasta da
exígência os empregados contratados com
contrato de experiência e, portanto, aqueles
que ainda não se integraram por tempo indeterminado âs atividadcs da empresa. Além
disso, no período compreendido entre 90 dias
e um ano, ocorre uma grande rotatividade
de emprego, merecendo este contingente de
mão-de-obra, geralmente de baixa instrução,
receber a necessária e competente assistência
na rescisão do seu contrato de trab<1lho.
Procura-se, ainda, a respeito, delegar preferencialmente ao sindicato profissional, a
co_mpetência para proceder âs homologações,
e somerite em sua aUsência, ou na inexistênCia
das delegacias das federações ou das confederações sindicais, outorg?~ a __atribuição ao órgão local do Ministério do Tr<~;balho e da Previdência Saciai,_ ._
O projeto de lei trata, também, de disciplinar o processo eleitoral nas Comissões ln·
ternas de Prevenção de Acidentes- C1PA
-contemplando a participação das entidades sindicais no referido processo. A importância da Cipa e a natureza de suas atividades,
de fundamental importância para os empregados, exigem a participação de entidade sindical, para que a lisura do processo eleitoral
seja devidamente assegurada. Assim, na proposta apresentada, caberá ao delegado sindical acompanhar os procedimentos eleitorais,
_competindo-lhe presidir a mesa apuradora,
podendo, ainda, se assim entender, impugnar
o pleito. Neste caso, caberá à autoridade local
do MinistériO do Trabalho e Previdéncia Social decidir sobre a impugnação.
'
Ainda sobre o .assunto, como medida de
alta relevância, para o independente exercício de suas atividades, cria-se uma estabilidade provisória para os membro5 eleitos das
Cípa, nos mesmos moldes da garantia do emprego assegurada aos dirigentes sindicais, iniciando-se com o registro da candidatura e
prolongando-se até um ano após o término_
do respectivo mandato.
Finalmente. cuida o projeto de lei em estabelecer que _os sindicatos, como substitutos
processuais de seus representados, poderão
impetrar ações junto à Justiça do Trabalho
visando obter os devidos registras na Carteira
de Trabalho e Previdência Social dos empre-
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gados, bem _como compelir as empresas aos
depósitos para o FGTS, além de propor anulação de eleiÇões para· as Cipa. A ·se ii favor;
poderão ainda pleitear junto à justiça traba-

lhista a execução de dfvidas relacionadas com
as contribuições sindicais, as contribuições
assistenciais destinadas ao custeio do sistema
sindical e as multas que lhes forem devidas
por força de acordos, convenções coletivas
e sentenças normativas.
Estas, eminentes pares, as razões Ctue nos

levaram a apresentar à elevada _consideração
de Vossas Excelências o Presente projeto de
lei, que consubstancia uma série de sugestões
apresentadas em anteprojeto que nos foi encaminhado pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado
de São Paulo, e para o qual solicito o seu
_
inestimável aPoio.
Sala Cas Sessões, 25 de junho de 1990. Senador Fernando Henrique Cardoso.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão tenninativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 83, DE 1990
Regulamenta, o artigo 223 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional deCreta-:
Art. 1" O processo de outorga e renovação de concessão e perm-issão para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens
~ __
reger-se-á pela presente lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
os termos concessão, permissão e-ãutorização
serão atendidos como se segue.
I - concessão - é a autorização outorgada pelo poder competente a entidades execu- ·
toras de serviços de radiodifusão -~onora e
de sons e imagens, de caráter naCional ou
regional;
.
II- permissão - é a autorizaÇão outorgada pelo poder competente a entidade para
a execução de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens de caráter local, incluindo
as retransmissões;
III- autorização - é o ato pelo qual o
Poder Público concede ou permite a execução
e exploração, em seu norrie Ou por-conta pr6pria, dos serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, durante um determinado
prazo.
Art. 2~ O processo de outorga e renova~
ção de concessão_ e permissão para o serviÇo
de radiodifusã-o son-ora e de sons e im_?gens
obedecerá aos princípios contidos n~leL que
dispõe sobie liêiü{ções e co-n-tratOS--da Administração Federal, competindo ao Presidente
da República autoriZar aquela entidade que
melhor se qualificar, observados os critérios
mínimos contidos nesta lei.
§ 1" A renovação da concessão ou da permissão se fará de acordo com os interesses
maiores da_sociedade brasileira, na forma estabelecida pelo Conselho de Comunicação
Social, e obedecerá as seguintes políticas:

I-:':'" preferência às entidades que atendam

ao interesse da população por elas alcançadas;
I I - preferência às entidades que_ se comprometé!Cril com maior tenipO didicado à
produção cultural, educacional, artística e informativa;
111 -preferência às entidades que demonstrem maior__ nível de compromisso com
a _promoção da cuitur_a nacional e regional
e loCal;
IV- preferênci.a às entidades que de·
monstrem maior n(vel de_ compromisso com
os valores étiços e sociais da pessoa e da família;
V- preferência às entidades que ofereçam _maiores facilidades de participação da
pop_1,1)açãç como sujeito d,p processo comunicativo.§
As polfticas enunciadas no parágrafo
anterior comporão o elenco de critérios de
julgamento no processo licita tório de que trata o presente artigo.
§ 3" Para o atendimento do disposto nes·
te artigo, o Conselho de Comunicação Soc}al
põâerá aUtorizar a criação de Conselhos Regionais de Comunicação Social.
Are. 3~ A renovação de concessão ou
permissão somente_ produzirá efeitos legais
após a publicação do correspondente Decreto
Legislativo aprobatôrio.
Parágrafo único. -Até que seja publicado
o ato a que se re~ere este artigo, não se inter·
romperão as transmissões da emissora ou retransmissora cujo prazo de concessão ou permissão_ haja expirado e cujo ato de renovação, encaminhado ao Congresso Nacional em
tempo hábil, esteja sendo por este apreciado.
Art. 4" O serviço de radiodifusão sonora
e de sons e i~g~ns dívidir-se-á em três sistemas, conforme a sua natureza e finalidade,
a saber:

zv

I .....:.: siStema priVado, com fins lucrativos,
de natureza comercial, privada, editorial e
política, e voltado ao entretenimento;
II- sistema público, sem fins lucrativos,
gerido pela sociedade civil, e voltado à infciirilação, educação, arte e cultura; canal de
voz da sociedade civil; de natureza editorial
e polfticai -~em conotação partidária;
III -sistema estatal, sem fins lucrativos
e gerido -pe{o Eita:do; canal de voz do Estado;de natureza editorial.~ política.
Art. 5" As concess-ões e permissões se
distribuirão na proporção de 80% para o sistema- privado, 15% para o sistema público
e 5% para o estatal, no caso da televisão,
e 90% para o sistema privado, 8% para o
siStema público e 2% para o estatal, no caso
do rádio, sendo feitas ~s aproximações sem·
pre para cima.
§ ~1" O Pode! Público prepai-ará e submeterá ao Congresso Nadonal, periodicamente,
um Plano Nacional de Distribuição de Canais
de Rádio e Televisão, no ·qual observará as
proporções deste artigo e reservará a todo
Município, obrigatoriamente, pelo menos
uma _faixa de radio_di_fusão sonora e outra çie
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sons e imagens, exclusivamente à exploração
na modalidade pública.
__ §__2~ __ Os canais públicos a que se refere
o parágrafo anterior serão concedidos àque·
las entidades que se_qualificarem, nos termo~
dc~ta lei e da legislação pertinente, não podendo o Poder Público mantê-lo inato por
nenhum mo ti vo, quando houver entidade ha·
bilitada e interessada em explorá-lo.
Art. 6" Somente poderão habilitar-se à
titularidade de concessões e pennissões de
canais de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, dentro do sistema público, aquelas
entidades voltadas para a educação, para a
informação, para a promoção científica, técnica, artística e cultural, em todas as áreas
do saber, constituídas sob o regime jurídico
de fundação.
__§ _l"
As fundações a que se refere este
artigo obedecerão ao preceituado nos arts.
16,_inciso I, e 24_a 30 do Código Civit e mais
ao seguinte:
I - seu Conselho Diretor somente poderá
deliberar com a presença do rcpre:;,entante
do Ministério Público;
II- nênhuma pessoa jurídica de direito
privado e caráter comercial poderá ter Úpresentante no seu Conselho Diretor;
III - um terço da composição do Conselho
Diretor será indicado peloConselh9 de ComUiikã:ção Social.
Art. 7;' O Poder Executivo regulamenta·
rá a ·presente lei no prazo de 90 dias a contar
da data de sua publicação.
- -- -- -Art. s~ Esta lei entra em vigor na data
de_ sua publicação.
Art. 9" RevOgam-se as disposições em
confr-áriO.
Justificação
Tem sido cada vez mais acirrada a luta pelo
ace-sso aos meios de comunicação de massa.
Essa luta se e;s:plica p-ela constatação de que
a pOSsibilidade de influenciar mHhares de pes·
soas se constitui em poder. Com o advento
dos meíos de comunicação social, principalmente os chamados eletrdnicos~ quais sejam,
o rádio e a televisão, a luta pela hegemonia
política nã sociedade moderna passa, imprescindivelmente, pelo acesso a esses canais de
voz.
Esse fato fez COm que o legislador constitu·
clonai se_ de~Ucasse a regular as relações sociais mediadas, viabilizãdas ou ensejadas por
esse novo fe:ndmeno da modernidade. Nin·
guém desconhece que o texto não se produziu
sem muita luta e negociação. Estavam em
jogo os destinos culturais de toda uma nação.
A grande questão à época suscitada, cuida·
va dos fins e dos limites de atuação de uma
emissora concessionária de um bem público:
um Canal de ondas hertzianas. Como concessionária ou permisslonáiia, diziam alguns, ela
não tem o direito de fazer uso estritamente
comercial do canal, sem considerações sobre
os iriteresses. cultu"rais~ informativos e educacionais da população. A rigor, jUstificaVam,
essas concessionárias e permissionárias rece~
bem um empréstimo do povo, com um com-
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promiSso de sC:rvi~fo: Daí, o concdw de serviço ·público.

nos ao art. 37 da Carta Magna, que, em seu
inciso XXI, estatui que

Aliás, esse conceito não era desconhecido
da legislação em vigOr. O art. 3u do Regulamento do Serviço de Radiodifusão, aprovada
pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de março de
1963, diz:

"ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes" (grifo nosso).

"Art. 3 9 Os serviços de radiodifusâo

têm finalidade-educatiVa e _cultural, mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e são considerados de interesse
nacional, sendo permitida, apenas, a exploração comercial dos mesmos, na me-

. dida em que não prejudique esse inte·
resse e aquela finalidade."

Neste sentido, incluímos no art. 2° a condição "competindo ao Presidente da República
outorgar a conCessão, permissão ou autori·
zaçtío àquela entidade que melhor se qualifi·
car, observados os critérios mínimos contidos
nesta lei", que pretende restringir o poder
de arbítr'iO conCC:dido àquele Mandatário pe·
lo art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 1963, e modificado pelo Decreto
n• 88.067, de 1983, que diz:
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39, alíllea b, do Regimento-I-nternO do $~na
do Federal, minha nomeação-pelo Governa·
dor ViV-aldo Frota, do Estado do AmazonaS,
para ocupar o cargo de Secretário di -Estado
para Promoção do Desenvolvimento.
Na oportunidade, informo a Vossa Exce·
lência que me afastarei dos trabalhos deste
Senado, na próxima semãria, nos termos dõ
artigo 56, inciso I. da Constituição Federal.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência· votos de alta estima e distinta consideração.
-Senador Carlos DeCarli.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Pre.sidência torriará as providências necessárias à convocação do suplente.

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa)
---:Sobre_ a mesa_, comunicação que será lida
estabelecerem critérios pelos quais o cumpripelo Sr. 1~ Secretário.
mento dessas finalidades seria observado.
Por outro lado, argumentavam outros que,
É lida a seguinte
a vigorar aquela posição, em sua forma e
"Art. 29. É prerrogativa do PresiBrast1ia, 2f de junho de 1990
rigor, deixaram de existir atrafivOs à explodente da República outorgar concessão
Senhor Presidente:
ração comercial dos meios eletrónicos de co·
-a uma das entidades que se habilitarem
Informo a Vossa Excelência, em atendimunicação. Alegavam ainda que o Brasil não
ao edital."
mento a dispositivo regiini!ntal_ désta Casa,
teria condições de manter o padráo com o
. Na forma anterto~, 9_sentid.o do artiio, enque estarei ausente do País no períodp ~
qual está acostumado, caso desaparecesse o
tão com n_úmero 28, era bem mais explícito.
2.5-6 a lV-7 do presente ano, quando em vi_a·
atrativo da livre iniciativa.
gem a Costa Rica.
Citamo-lo por oportuno:
Eis que surge, então, a forma conciliatória,
Ao ensejo-. reitero a Vossa Excelência pro"Art. 28. É prerrogativa do Presi·
que reparte o aspecto de ondas em segmentos
testos de consideração e apreço. -- lrapuan
dente da República outorgar concessão
que atendam às diversas demandas de expresCosta Junior, Senador,
a uma das entidades indicadas pelo Consão da sociedade: o privado, que mantém
tei no Parecer de que trata a _letra a,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
suas características coinerciais; -o estatal, que
- A comunicação lida vai -à -pubficaç~o_.' ·
· supre as necessidades de programação instido artigo 16, des_te Regulame"nto.~'
Sobre a mesa, requerimento qüi será lido
tucionais· e educativas, além de atuar como
Para facilitar a compreensão, reproduzipelo Sr. 1~ Secretário.
canal de voz do governo; e o -público, que,
mos a referida alínea, que não foi modificada
É lido o seguinte
gerido pela sociedade civil, na forma de fun·
pelo mencionado DecfetO n 9 88.067, Verbis:
dação, pode ser subvencionado pelo próprio
"a) em se tratando de concessão, o
REQUERIMENTO N• 185, DE _1990
Estado ou por segmentos interessados da próContei emitirá parecer sobre as condipria socíedade.
·
Nos tennos do disposto no art. 218 do Regi- çôes de execução do serviço, indicando,
A presente lei tem dois nromentos básicos:
mento Interno do_ Senado Federal, combi·
para ãlivre escolha do Presidente da Re·
no primeiro, estabelecem-se as nor-roâs míninado com~o-previsto no art. 50, 2~, da Constipública
(grifo
nosso),
as
pretendentes
mas gerais que orientarão o Poder Executivo
tuição Federal, requeiro seja encaininbado
que
atenderá
às
exigências
do
Edital."
na reformulação -de seus códigos· e procediao Ministro da Econoini3 pedido de irifórmaçóes sobre: _ _
_ _
_ __ ··mentos atinentes aos meios cde-Comunicação
Submetemos, pOis, o presente projeto de
ele_trôni"cos; e no segundo, focaliza-se a molei à apreciação criteiiosa _de nossos nobres
!"- taxas de juÍ'os p-raticãdas pelos ba-ncOs
oficiais federais para cada linha de crédito,
pares, na certeza de que saberão contribuir
dalidade pública de concessão, estabelecendesde o més de fevereiro-de 1990i
e(icientemente para seu aperfeiçoamento e
do-se a base sobre a qual se processará a
na esperança de que venha a concertizar-se
idéia de complementaridade dos sistemas es·
2- taxas de juros mínimas, nláximas e mé·
como diploma legal de expressiva relevância
tatal e privado, já existentes, corn a nova
dias, pra.ticadas pelo sistema financeiro priva~
para-os deStinos da nação.
_
do, para cada linha de crédito, desde o mês
figura do sistema público, prevista no art. 223
de fevereiro de 1990.
·
da Carta Ma,gng. -~
-Sala das Sessões, 25 de junho de 1990. Senador Fernando Henrique Cardoso.
ChamamoS a atenção, outrossim, para alJustificação
guns pontos que merecem ser-comentados.
(A Comissão de Educação- decisão
Estabelecemo-s elementos mínimos de uma
Em face da redução significativa da taxa
terminativa.)
polítiCa de utilização dos canais de rádio e
de inflação, como resultado do programa de
televisão, poHtica essa que se transmutará em
estabilização ora em curso, a taxa de juros
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
critérios de elegibilidade, quando do procestorna-se ~ma v.ariável érítica na equaÇão de
--Os projetas lidos ser~o publicados e remeso de concessão ou renovação, buscando,
custos das empresas. Há fortes indícios de
tidos às comíss_ões c_ompetentes.
com isso, respeito à intenção do legislador
que o mercado vem praticando eleyadas taxas
constitucional, expressa no art. 221, no senti·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) . de juros, reais, o que pode se constituir em
do de fazer com que esses canais Sirv'am mais
sério obstáculo à estabilidade dos preços.
-Sobre a mesa, comunicação que será lida
adequadamente à população.
O aéompanhamtmto das ações_ do Execu·
pelo Sr. 1~ Secretário. tivo, no tocante ao plano supracitado,_ é da
Associamos, no segUrido artigo,-~ processo
maior relevância, em face das profundas altede concessão a um princípio que précisa sediÉ lida a seguinte
rações que o programa tem provocadO em
mentar-se como nonna irrecorrível, no protodos os níveis da atividade ec_onôniica.
Brasflia, 22 de junho p.e 1990
cesso de concessão e renovação dos canais
Senhor Presidente:
O pleno exercício da função fiscalizadora
de rádio e televisão, que é da impessoalidade,
do Congresso Nacional, constitucionalmente
além, é claro, daqueles referentes à legali· _ :·Ao cumprimentá~lo, cordialmente, comuatribuída, requer uma permanente vigilâ_n,cía
nico a VoSsa Excelência, nos termos do artigo
dade, moralidade e publicidade. Referimo-

De fato, o grande problema foi o de se
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Qos atas do Poder Executivo, para o que se
fazem necessários pedidos de informaçóes e
esçlarecimentos, como o que agora formulamos.
Ocorre ainda que, corria está em fase de
tramitação final, na Câmara-dos DePUtados,
devendo ser remetido brevemente ao Sena-

do, projeto re_gul_ando o§ 39 do art. 192-da
Cons-tituição, ê necessárló que eSta CaSa te·
nha os elementos necessários pafa avaliação.

Sala das Sessões, 25 de junho de 1990.Senador Fernandq Henrique Cardoso.. .
O SR- PRESIDENTE (Po'mpeti dê' Sousa)
-O reqUerimento lido vaí ao· exàrile da Me·
sa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência recebeu o Ofício n" S/25,
de 1990 (nu 5.567/90, na Origem), através do
qual o Presidente do Banco Central, nos ter·
mos da Resolução nQ 94, de 1989. solicita
autorização para que ·o GoVerno do Estado
de Gciás possa emitír e Coiõcar no mercádo,
através de ofertas públicas, cinco bilhões de
Letras Financeiras-do Tesouro do Estado de
Goi~ ·- J.fT:-Gd, 'para 'os-Iíns- qu"e esPecifica.
·
A matéria lida será despachada à ComisSão
de Assuntos Económicos-.--

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
1
Coi1.ce do a pala via ào nÔbre Senador Ma~·
ro Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB --:
CE. Pronuncia o seguinte diScUrso. SerD revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores a cotonicultura cearense tem enfren·
tado inúmeras dificuldades, entre as quais a
disseminação da praga do "bicudq~', com as
suas repercussões danosas juritc;i1}:conomia
regional.
· 1'·.·
. Agora; os produtores rurais, i!. través de
suas entidades ·representativas, estão reivTD·
dicando do Governo Federa:! um apoio finan·
ce:ifo-tteSsa fase 9_e_ antecipação de .safra e
a conseqüente elevação nos pteços da comercialização, sem o que maiores obstáculos te·
rão de enfrentar, num dos mOmentos mais
delicados de nosso desenvolvimento.
Na última semana, a Federação das Indústrias do Ceará, através de seu Presidente,
Dr. Luiz Esteves Neto, estabeleceu contacto
com as lideranças políticas do Estado, objetívando acioná-las para uma ação pronta e eficaz em favor da agricultura algodoeira cea·
rehse.
Daquele dirigente classista, recebi, hoje,
um telex, vazado nos seguintes termos, transcrevendo apelo endereçado à Ministra Zélia
Cardoso de Mello:
"Informamos a vossencia os termos do
telex encaminhado a Sra. Ministra da
Economia para a qual desej3.mos contar
com a sua inestimavel co_operação para
o atendimento do pedido:
Senhora Ministra,
Na qualidade de Presidente da Fede·
ração das Industrias do Estado do Ceará,

tendo_ presente a antecipação da safra
do ·alg-odão e os.altos preços praticados
na sua comercialização, vimos a presença: de vossencia para solicitar" a liberação
das nonnas--OJ5el'acíonals ~e _algodão _da
região norte e nordeste ~ safra 1990,
as quais permitirão o estabelecimento
dos seus preços mínimos pela-CFP.
Ademais, considerando a grande ele--:vação dos preços do algodão de dezem·
Pro a esta data, estimariamos receber
9 apóio- de vossencia para assegurar a
destinaç_ão de re.cursos:_capazes de suprirem as carencias de _capi~al .de -giro das
industrias locais.
_
EspúamoS nle-recer acÕihida a est~
_pleito, aproveitamos para reiterar a nossa confiança na ação dessa pasta em favor da retomada do crescimento econ9míco.
Afeiiciosamente, Luiz Esteves Neto,
Presidente da Federação das lnd. do Estado do Cearah".
Sr. Presidente, Srs. Senadores. reitero ao
Ministério da Economia a s-olicitação da Federação das Indústrias, na expectativa de que
mesmo, em meio aOs empecilhos decorrentes
da presente conjuntura econômico-finanCeírª'_:_ será ençdntrada _uma modalidade de garantir um aparte de recursos, destinado a suprir o capital de giro das indústrias lOCais.

O Sr; Afonso Sancho ·- Permite V. Ex'
um aparte?_
O SR. M;\I.ÍRO'BllNliVIi>ES .:.._Com muito·pràzer.' ·- - · · ·" ·- ·
·

O Sr." Afonso Sancho-:___ A -reivindicáção
da Federação das Indústrias do Estado do
Ceará é' iiloíto justa e oportUna, porque é
exatamente, neste momento, que ocorre a
necessidade de uma maior linha de crédito
para atender ao setor algodoeiro. De forma
que me congratulo com V. Ex• por trazer
este assunto a- Plenário e digo ao meu estima~
do amigo Luiz Esteves Neto que estarei junt(:)
com V. Ex•., lutando no sentido de alcançar
esta reivindicação que é justa e oportuna.
O SR. MAURO BENEVIDES - Muit~
obrigado a V. Ex~. erilinente Sen.ador Afonso
Sancho.
-Na manhã de hoje o Presidente da Federa·
ção das Indústria~ do Estado do Ce:ará, Dr.
Luíz Esteves Neto, tentara uma comunicação
com V. Ex~, que se delocava do Ceará para
Brasília, daí por que, além deste telex que
me foí frã.nsmitido e de idéntico teor encamiw
nhado a V. Ex\ o Líder Luiz Esteves Neto
sugeriu que n6s, Senadores e Deputados Federais- _a Bãncada do Ceará -poderíamos,
secundando esse apelo da Fiece em audiência, levar à Titular da Pasta da Economia
um apelo veemente, para que, afinal, essas
solicitaç6es dos cotonicultores cearenses pudessem ser atendidas por parte do Governo
Federal.

O Sr. ilumbei-to Lucena- Permite V. ~X"
um aparte?
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<fSR. MAURO BENEVÜ>ES- Com
imenso prazer. eminente Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena -Desejo interferir no pronunciamento de V. Ex' pa"ra me
solidarizar com o seu apelei, p-orqUe o proble·
ma é o mesmo da Paraíba,_ onde o algodão
sempre foi uma das vigas mestras de_s_ua eco~
nomia prímária. Lá como ocorre no ceará,
e creio que nos demaís Estadi:úi nordestinos,
o que realmente está dizimando .a. lavoura
algodoeira é. essa praga, a qt!-e V. Ex' s,e refere,
a do "bicudo", que é um besouro _que ataca
a floração do algodão e destrói inteiramente
a possibilidade de vicejamento da lavoura no
seu ciclo vegeta_tivo, seja o algodão arbóreo
ou o algodão herbáceo·: Isso já vem de há
muito tempo, Como sabe V. Ex', isso vem
ocorrendo e, infeHzmente~ nem os Governos
an~erTo~-es nem o· atual, até -agO'ra, to"nlã'f~m
urna providência adequada para pór· fim a
essa praga. Recentemente, numa viagem que
fiz a Bonn, para participar de uma ·confe·
rência inte_r_parlamentar sobre desarmamento, tive a oportunidade de conhecer a1i parlamentares.do Marrocos, s-endo um deles Deputado, por sinal grande produtor de algodão. E quando tratei desse assunto, ele me
di.sse que lá. já não existia _maís essa: praga,
ela havia siõo dizimada._Eles levaram para
lá uma tecnologia inglesa, atrayés -.sé não
mé falha a memória -de inseticidas e pulverizadores. O que acho importante, na verdade, neste instante, é que o apelo de V. Ext
s~ja at:ndidç, e o. subscre,vo integralmente;
e_o mrus correto para· ás _produtores de algo·
dão do Nordeste, é atacar essa praga e conse,guir superá-la, mais propriamente do que os
créditos, porque estes, hoje, primeiro não.
estão existindo e, quando_ chegam aos baf!COS
como sabe. Y. ~x~, tomam-se proibitívcis ·tais
as altas taxas de juros e de correção- mone·
tária. O Certo; portantO, seria umà proY!dên·
cia urgente do Sr, Ministro da Agricultura,
que naturalmente precisará de reco.rsos .su-_
plementares do Tes-ouro, para combai:er efi·
caz e definitívamente eSsa praga do "bicudo'',
nos algodoais do Nordeste.
--

0 SR. MAURO BENEVIDES __: Expresso
os meus agradecimentos a V. -Ex•, eminente"
Senador Humberto Lucena, por suà interven·
ção ne-ste, n_osso pronunciamento, .na tarde
de hoje, focal.izando, com.a sua sensibilidade
de homem público, os dois aspectos aqui ali·
geiradamente enfocados; a dificuldade .decor·
rente da disseminação da praga do ''bicudo",
e os recursos_destinados à comercialização,
sobretudo para o capital de giro das empresas, reclamado pelo Presidente da Fiece, Luiz
Esteves Neto.
Em relação ao "bicuçlo"~ no meu Estado,
a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do
Ceará- Epace, hoje dirigid~_exempl!'lr~en·
te pelo Professor Geraldo A.rraes Maia,ti~uw
lar da nossa_ EScola de__ Ágronomia e indicado
para dirigii aquela empresa_ <;lo Gov~_rn(i_4o_
nosso Estado, tem direcionado os trabalhos
dos seus_ técnicos no Sentido de diminuir ao
máXiinO--parii. uma próximã -extinÇãO, ls_s_o_

Se
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for possível, utilizando, inclusive, a experiên·
cia marroquina. O Dr. Geraldo Arraes Maia

tem realizado um trabalho que objetiva, sobretudo, reduzir

aum percentual mínimo es-

sa praga do "bicudo" na cultura do

al~odão

em nosso Estado.
No que se relaciona ao crédito, sabe V
EX' que a conjlinhlrci. 6COn6riik:o-financeirã
L

vivida pelo País dificultaria o atendimento
desse tipo de solicitação. Mas, confíãmos que

a Ministra Zélia Cardoso de Mel\o, com a
sensibilidade que esperamos agora s-e· torne
patente, opoSsa acolher esse nosso apelo, o
apelo do pessoal do Ceará vinculado à área
da cotonicultura, e que espera esse aporte
de recursos que garanta, em termos de capital
de risco, uma movimentação maior da comercialização do algodão.
Sr. Presidente, reitero ao MinfSiéi'iO da
EconOmia a solicitação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, nã-expectativa
de que, mesmo em meio aos empecilhos de·
correntes da presente conjuntura económicofinanceira, seja encontrada uma modalidade
de garantir aparte de recursos destinados a
suprir o capital de giro das indústrias locais.
E o apelo que_dirijo desta tribuna, já agora
com a manifestação solidária dos eminentes
Senadores Afonso Sancho e Humberto Lucena, à Ministra Zélia Cardoso de Mello, de
quem esperamos acolhimento presto e decidi·
do, como desejam as indústrias do meu Estado.
.
Er8 só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou.sa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Priinuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez retorno a esta tribuna para comentar o chama·
do Plano Co11or. Especifícamenfe, qUero deter-me nos aspectos das reformas administrativa e patrimonütj, que, náo diferentemente das reformas monetárias e fiscal, componentes do referido programa de estabilização,
vêm trazendo à baila grande polémic-a e enorme preocupação a todos os que lutam pelas
garantias constitucionais da cidadania e pela
defesa das empresas nacíonãíS~ privadas ou
públicas.
___ _ __
_
Antes, desejo reiterar minha posição de
apoio áo objetivo estratégicO dessas reformas
compreendidas, quase que unanimemente,
como peças fundamentais para a verdadeira
modernização d_o Estado brasileiro. Igualmente a tantos outros, Jogo perfilei-me no
sentido de acatá-las e apontá-las entre os aspectos positivos do Plano, não sem deixar
de chamar a atenção para os detalhes ambí·
guos ou trão devidamente esclarecidos, bem
como para os aspectos em que claramente
se tentava colocar à margem do processo o
Congresso Nacional.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
hoje, fechado o prazo dado à Nação por Sua
. Excelência, o Senhor Presidente da República, para realização ·plena do seu Plano de
Estabilização Económica e de MOdernização

do Estado Brasileiro, o momento é de pers·
pectiva nebulosa no tocante ao alçance dos
objetivos traçados.
Não bastassem as atitudes equivocadas da
equipe económica governamental na admi·
nistração monetária e fiscal, cujos erros primários tém d_eterminado um notório desgaste
da creàibitidade do Executivo perante a opinião pública, assiste-se também a um verda·
deiro festival de empirismo voluntarista e fal.·
ta de sentido de praticabilidade na administração da máquina governamental.
Com eféito, a nenhum de nós passa despe r·
cebida'a real necessidade da implementação
inadiável de um p~ocessó de racionalização
do setor público. Todos concordam que os
anos de autoritarismo fizeram medrar nesse
setor s~rias deformações, ainda agora resis-_
tentes, a acobertar ações que vão desde atas
'de corrupção administrativa clara até os mais
simples a tos de deterioração sistémica da má·
quina administrativa. Nao -há Corria negaressa realidade, que deve ser urgentemente modificada.
Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é esta Uma tarefã qUe, por forçci dé sUa magnitude, está a exigir profundo discernimento,
conhecimento da dinâmica e da estrutura administrativa além-de alia dose de bom-senso.
Justamente, do que parece carecer as propostas governamentais relativas ã matéria.
Ora, ao contrário, o Governo nunca deixou
de anunciar c;om todas as Ie.tras que lhe faltam
os·n-úmeros definitivos sobre o funcionalismo
público. Trabalha-se com estimativas. Não
se tem o necessário e suficiente domínio da
·coisa a sér mudada, cometendo-se, assim, um
erro básico de ação estratégica. Declarou-se
apesar das atuais afirmações em contráriP,
a existéncia de nada menos de 360 !Jlíl funcionários da administração direta e indireta, em
todo_o País, que, liminar e linearmente, deveriam ser consíderados ociosos e, portanto,
demitidos ou colocados em disponibilidade.
Esta seria a parte _do Governo. Para muitos
empresários, alguns economistas e tantas outras pessoas, essas demissões ou disponibilidades devem contribuir para conter o déficit
público, quando' se sabe que o montante a
ser economizado significará algo irrisório em
termos perc_erttOais do Produto Interno Bruto
do País. Além do que, tem-se já definido
o quadro das causas do déficit, em que se
altôlam a -debilidade da arrecadação fiscal
e ·as despesas enormes com encargos financeiros, com a emissão primária -de moeda,
entre outros aspectos, sem ci~ar o aspecto
estruttirafde uma sociedade que precisa gastar enormes somas para, no mínimo, arrefecer-o impacto de sua triste e absurda dívida
social.
Logicamente, não se cogita aqui de esconder a necessidade de que se procedam as demissões_no setor público. O que causa espécie, sçb o painel de fundo dos cortes adminis·
trativos dó governo, é a falta de critérios abalizados _e_cíentíficos de uma verdadeira racio'",..nalização. E, ademais, choca-nos mais uma
vez a--forma autOritária e insensível com que
S~-ãtroPeiã- -Constituição, com inã.ls- Uma

a
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tentativa de redução proporcional dos vencimentos dos funcionários a serem postos em
disponibilidade.
Aliás, estamos, na expectativa de que, depois de amanhã, possivelmente o Supremo
Tribunal Federal conclua o julg~mento sobre
~ Ações de Inconstitucionalidade que lhe
foram encaminhadas por dois Partidos Polfti·
cos e pela Ordem dos Advogados do Brasil,
a respeito desta_ matéria.
O Governo,-para defender-se das críticas,
tem argumentado com veemência que as demissões e as colocações em disponibilidade
de funcionários deverão atiilgir apenas os
ociosos. Vale a pena. Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, que nos detenhamos nesse ponto,
para uma refl.exão. Não há condições de, em
poucos dias de Governo, uma equipe, que,
declaradamente, náo conhece o suficiente a
coisa pública, detectar neste imenso País
quais os funcionários públicos federais, diretos e indiretos, que devem ser demitidos -ou
colocados em disponibilidade. Traz-se com
esse açodamento empírico-autoritário a íntranqüilidade e_o terror ao País, pois, além
de ter provocado economicamente um aprofundamento da recessão e do desemprego na
área privada, o Executivo alimenta ainda
mais essa situação negativa com as demissões
na área pública.
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que nesta ação administrativa se esboça mais
uma preocupante nuança de incabível autoritarismo governamental. Equívocos, injusti·
ças, paralisação de importantíssimos tr<,tbalhos de pesquisas e de ações fundamentais
em vários seto_res _são o resultado nefasto,
que se pode esperar dessa carência de critérios de raciomi.lização da máquina administrativa governamental.
Ainda <;Hg~m, re!=ebi do meu Estado, a Paraiba, um memoriãl de professores e funcionários da Universidade Federal. Essa universidade compõe-se de sete campi, não só na
Capital, mas em .todo o interior, uma obra
realizada ao tempo da reitoria de Linaldo
Cavalcanti. d referido memorial- enfatizoú
que havia uma ameaça permanente de corte
nos quadros de pessoal da Universidade Federal da Paraíl::l~. o__que poria em risco todo
um trabalho sério de pesquisa científica e tecnológica, que há muito vem sendo realizada
por aquela Universidade, sobretudo no que
diz respeito à energia solar, pois a Universidade Federal da Paraíba dispõe de um bom
equipamento para atuar neste campo pioneiro de pesquisa.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Ex• um aparte, Senador Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA muito prazer, nobre Senador.

Com

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador
Humberto Lucena, no último sábado, em
Fortaleza, um apelo em relação à Universidade Federal do Ceará, dentro desses objetivos do pronunciamento de_ V. Ex~ me foi
transmitido pelo exMreitor, que é o reitor
agregado, Professor Antônio Martins Filho,
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dizendo da sua apreensão, e não apenas dele
que, já desfrutando do otium cum dignitate,

continua, porém, acompanhando todos os
lances da nossa Universidade. O apelo era
de toda a comunidade universitária, no senti-

do de que preservássemos a UFC do crivo
dessas demissões ou dessas restrições de verbas impostas pelo Governo Federal. Se é certo que_e ssa alternativa de atingir pessoal já
foi ultrapassada, nessa fase das negociações
que se processaram entre o CRUS-:- Canse·
lho de Reitores- e o Ministro Cartas Chiarelti, mas, em relação--às verbas, ain:da há

iminência de um corte drástico que vai, 'sObretudo, reduzir as atividades de pe~qulsa 'e de
extensão das nossas universidades. O pronunciamento de V. Ex• é extremamente oportuno, e desejo levar a V. Ex•, agora com
o testemunho de um dos luminares da vida
universitáii3. brasileira, o Professo'r António
M~tins Filho, o meu apelo para !ó.e somar
ao de V. Ex•, direcionado às autoridades federais.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Muito

obrigado a V. EX•, Senador Mauro Benevides.
Prossigo, Sr.- Presidente.
A reforma da administração pública, a meu
juízo, deve ser procedida a partir de um prévio estudo acurado a respeito, que. leve em
conta não apenas os aspectos técnicos da
questão mas, ínClusive e principalmente, as
difer'enças regio"nãiS,- econômicas e culturaiS
da sociedade brasileira.- Não se pode aceitar que se· ap-resente "à
Nação o -se-rvidor públicO cónlci o Vílâo fes:
ponsável pela débâcle financeira do EstadO~
Ainda mais ao ter-se em conta que a empresa
pública tem sido no Brasil, particularmente
nas regiões Nordeste, Norte e Cetitfó-Oeste,
um agente absorvedor de tnão-de-'Obta, compensador da falta de postos de trabalho suficiéntes na-inicfa:tiva privada. Não se pode,
por exemplo, ã guisa de uma "racionaliza·
çãb", querer "mostrar serviço" à opinião pú·
blica do País, inviabilizando de vez o já combalido ensino universítiliíó--pUblicO do- PaíS·,cuja significação deveria ser entendida como
fundamental para o processo concreto da mo·
dernização da sociedade brasileira, com um
corte linear de 30% do seu corpo funcional.
Fàto que, em boa hora, tem merecido o repúdio da comunidade universitária.
b certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que as reformas administrativa e patrimonial
conseguiram a aprovação, quase unânime, do
Congresso. Mas é preciso relembrar as di ver·
gências havidas e suas razões, nesse momento
da reflexão.
No que me diz respeíto, por exeffiplõ, nàovotei favoravelmente à Medida Provisória n~
151, pela simples razão ·de que o Ministro
da Justiça, na sua susdnta Exposição de Motivos ao Presidente da República, não oferecia
qualquer justificativa plausível para conven·
cer o Congresso da necessidade impost~r_gá
vel de extinguir dezenas de órgãos e empresas
públicas.

Com efeito, levantei naquela discussão no
Congresso alguns questionamentos, ainda
hoje não respondidos pelo Governo. Por que
o DNOS e não o DNER? A Petromisa, ao
invés da PCtrofértil? E asSim por diante. De
modo que se deliberou sobre a matéria em
plena nebulosidade. quanto aos critérios e
aos_ -interesses e resultados ulteriores a ela
pertinentes.
É precisO convir que a graiide presença
da sociedade nO setor público está nas empresas estatais, cuja privatíZã.ÇãO já se encontra
disciplinada em lei. É um processo lento que
terá de_ ater-se a critérios preestabelecidos.
Mas só a reprivatização de empresas, aquelas
que por mera insolvência se roínaram ínadím·
plentes com os bancos oficiais e fóiam salvas·
pelo Esta~_o, no tempo do autoritarismo redundará em dispensa de milhares e milhares
de empregados do setor público. Devendo-se
reiterar que isso ocorrerá em pleno process'O
de desemprego e recessão económica, tendo
o Governo de enfrentar o grande drama de_
desempregar milhares de pessoas com d.eze·
nas de anos de serviço no setor público '.....;..
muitõS -deles, às vésperas da aposentadoria
e numa faixa etária superior a sessenta- aiios
--'-Se~ e"stabilid,ade, justamente no mom:ento.
em que a recessão grassa no País e o setor
privado, por sua vez, também demite, diariamente, milhares e milhares de pessoas.
São problemas, Sr. President.e, Srs. Seriadores, que não devem passar despercebidos
ao Secretário de Administração Federal. Não
se-Podf: conceber que a reforma administrativa, qúe~implica necessariamente uma filoso·
fia e objetivos administratiVos estrategica·
menti! planejados, seja confundida com cortes lineares de_ pessoal. Isso mais parece um
jOgo de cena publicitário, cujo efeito propa·
gandístico_pão seria tão grave,_ se não provo·
casse, como já está a provocar, um enorme
tumulto na máquina administraitva federa!,
com seu cortejo de ameaças e tensões.
-E,- não é por outra razão, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que já comeÇa a perder a
credibilidade o Plano Collor. Todos os jornais publicaram! nos últimos dias, a mais recente_ pesquisa realizada por empresa idélnea,
segundo a qual o apoio inicial de 71% chega,
hoje, apenas a 32%. E nas capitais, onde
está a maioria das pessoas esclarecidas, mais
bem conscientizadas politicamente, --a rejei·
ção do Plano CoJlor é esmagadora, em face
dessas disparidades, desses aspectos negativos, que o Governo teima em não corrigir,
e que nós no Congresso temos denunciado
permamentemente, sem que porém deixemos de colocar, comQ sempre colocamos, a
nossa disposição, se preciso for, para tirar
o País da crise, para um diálOgo ainplo entre
o GoveJ:ilo e todos os Partidos políticos, e
todas as lideranças empresariais e sindicais.
Porque ninguém, Sr. PreSidente, Srs. Sen?·
dores, ninguém que tem patriotismo, nin·
guém que tem espírito púb!ico 1 Iiingliéin qu_e
quer salvar e consolidar as instituições democráticas, haverá de negar o seu apoio para
um plano realmente certo e seguro, que resolva, realmente, essa crise, sem levar ao sacri~
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fício, ao desespero, à miséria e à fome, a
maioria do povo brasileiro, sobretudo da
grande massa dos trabalhadores do setor pú·
blico e do se_tor privado.
Além disso, é de se perguntar a chamada
Reforma Patrimonial, com a v_enda de mansões, apartamentos funcionais, terrenos, veí·
cuJos automotores etc., não trará vultosos re·
sultados financeiros? PeloS- montantes previstos e anunciados pelo governo, esses recursos
irão ajudar _bastante no combate ao déficit,
que será amplamente reduzido, também,
diante do superávit alcançado pelo Tesouro,
a partir da cobrança do IOF sobre os recursos
bloqueados no Banco Central e da ação poli·
cial contra a sonegação fiscal. De modo que
não há justificativa sócio-econélmica convicente para que se proceda a um corte linear
de pessoal de tamanha magnitude no setor
público. E, ao contrário do _que imagina o
Executivo, corre-se o risco de aumentarem
as despesas com a folha de pessoal, junta·
mente com a queda de eficiênc1a da máquina
administrativa, pois retirarão de cena milhares de servidores que, recorrendo à justiça,
seguramente terão ganho de causa para impe·
dir a fedução dos seus vencimentos, confor·
me dita a Constituição Federal.
Não se pOde admitir, nem aceitar, Sr. Pre:sidente, Srs. Senadores, como já disse aqui
uma vez, que dezenas e dezenas de servidores
públicos, como, por exemplo, procuradores
autárquicos, médicos, da Previdência, fiscais
da Previdência, odontólogos, ate., com mais
de 10, 15, 20 anos de serviço, em pleno exercício de suas atividades nonnais, nas suas re~
partições, sejam de uma hora para outra, pos·
tos em disponibilidade depois do Presidente
da República, através de um simples decreto
que lhe é enviado pela Secretaria da Adminis~
tração, considerar os cargos de que são titulares desnecessários à administração.
Quanto à privatização, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, cuja implementação- é um dos
pontos Oasilares do Plano de Estabilização
Económica dõ GoVerno CollOr, há também
que se fazer apreciação mais detida, e oportu~
na-me-nte retomaremos especificamente esse
tema nesta tribuna.
Entretanto, em termos preliminares, pode·
se já chamar a atenção para a questão operacional relativa aos Certificados ·de Privatiza~
~o, estabdecida peta Medida Provisória n'
157, aprovada pelo Congresso e transforma·
da em lei.
Como se sabe, esses certificados serão
compulsoriamente ·adquiridos por-r:odas as
instituições financeiras, entidades privadas
d~ previdência e_ as sociedades seguradoras
e de capitalização, dentro de um esquelna
aparentemente_ de grande criatividade, pois
são títulos do Tesouro Nacional não n_egociáveis e sem_data de resgate, tendo seu detentor
o direito legal de usá-lo na compra de ações
de empresas privatizáveis, e será corrigido
em proporção inferior ã inflação oficiaL De
modo que, como dizem os banqu_eiros, o Go-_
verno impingiu-lhes um grande "bloco de gelo".
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Contudo_. colocado à_ parte esse mérito, é
precisO já atentar para o fato de que dentre
essas entidades fiilarlceiras, um grande número está vinculado ao Governo, podendo sim·
plesmente tornar lnvlávcl o objetivo que se
pretende, o de reduzir o tamanho do Estado
na economia.
Como, por exemplo, se pensar em priva·
tizar determinados setores da administração
indireta, quando o Governo, na própria legislação do Plano Collor, impingiu a eSses setores a necessidade compulsória de comprar
os chamados Certificados de Privatízaç[o1

E Bancos dos Estados·, que, na sua maioria,

estão em sitUação dificilima,·iaitto ·aSsim qUe;

de vez em quando, são postos sob o regime
de intervenção do Banco Central? Como_ po·
derão adquirir CertifiC:.ãâ:os de Privatização?
Mas ainda há um aspecto jurídico quanto
a esses certificados. Há quem os considere
inconStitucionais. E o Senador J utahy Maga·
lhães, na sua efiCiente atuação p'arlamentar
nesta tribuna, dizia, há poucos dias, que o
Sr. Presidente do Banco Central teria sido
flagrado, num determinado local, com a sua
pasta aberta e que, por isso mesmo, um certo
documento, que teria sido lido pot terceiros,
o que revelou o seu conteúdo, que não era
outro senão um parecer da Assessoria Jurí·
dica do Banco Central, considerando incons·
titucionail> os Certifiêâdos de Privatização,
sob o argumento de que não po_d~ o Es_t~42
obrigar ninguém a- comprar aÇõeS de empre·
sas que pretenda privatizar. Mas essa é uma
questão jurídica que súá, a seu tempo, apreciada pelos_órgãos competentes do_ Poder Judiciário, até o STF. - Cóm efeito, segU:ndO-d<idos ieVàõtados pelo nobre Deputado José Serra, com base em
números da SEPLAR/SEST, do montante de
8 bilhões de dólares, que seria a ·estimativá
para o total a ser emitido de Certi_~cados de
PrivatiZaçãõ;70% se"rão provenieiltes de entidades controladas ou mantidas pelo setor
público, o que pOderia acarretar, ~o invés
de privatização, úma· ' 1estidzaçãci pulverizada", confOrme sua definição.
Estaríamos, assim, diante da imperiosa ne·
cessidade de revisar todo esse programa de
privatização. Não apenas porque há o perigo
claro de colocarmos, a pre~os· vis, patrimôriioS- iinportaiites nas mãos de gra~~~s ol~go
pólios nacionais e internacionais, em processo de grave sucateamcnto da empresa nacional, mas porque deixaríamos de ir ao cer?e
da privatização, que me parece· estar mUltO
mais nas _áreas de alguns serviços públicos,
cuja concessão deve ser revista em termos
jurídicos e económicos.
Efetivamente, os a tos governamentais têm
revelado muito despreparo técnico, o que,
por si só, não constituiria um fato tão grave,
uma vez que as necessárias retificações e um
acerto nos rumos seria'O mmimo ·a se esperar.
A gravidade maior está em que ~e aliam
à notória incompetência e inexperiência, o
vezo autoritário do Governo que, a todo o
momento, se observa, sob o protesto quase
unânime, hoje, das Lideranças mais expres·
sivas, dos diversos segmentos da sociedade

brasileir~. NãO fofam poucos os casos de flagrante tentativ~ de alijar ou apequenar o pa·
pel soberano do Congresso Naciorial, como,
por exemplo, ao vetar a possibilidade deste
atuar através de Decreto Legislativo pararegufamentar a reforma patrimonial. Ou os ca·
sos de nítida inconstitucionalidade. tituciona·
!idade, como agora acontece novamente a
ediç.âo do decreto reduzindo os salários dos
servidores postos em disponibilidade.
Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que nós, qu_e_,vivemos o período ditatorial
e às duras penas tecemos essa transição democrática, ~m Pus,cit .do._ estado de direito,
não podemos deixar que. sob o pretexto da
modernizaçâ_o, se coloque o País sob a coe r·
ção de um ''e$tado míniirici", que tenta Subal·
ternizar o Legislativo, o Judiciário, os partidos políticos e a sociedade civil!
Que o Brasil necessita modernizar-se não
_há como negar. Que as grandes dificuldades
nacionais precisam ser atacadas com iniciativas corajos~ e audaciosas, ninguém pode
questionar. O que não se pode aceitar é que
isso se faça ao arrepio e com o desrespeito
.à Constituição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores,_ quero que conste dOs Anais
dó-Senado Federal que este Parlamentar, que
agora fala, prolatou seu parecer sobre a Me~
dida Provisória nn 186, atento às prerrogativas
do Poder Judiciário, por isso, esse parecer
foi absolutamente contrário, logo, pela rejeição da Medida Provisória n" 186.
Redigi esse parecer, Sr. Presidente, muito
a_ntes da reunião_do Supremo Tribunal Fed~
ral em que se negou limiriãf para que se sustassem os efeitos dessa Medid~ que vem sen·
do reeditada, mudando de número, mas com
a mesma substância, que é a de impedir a
concessão de medidas liminareS -contra atas
do_atual Governo Federal.
é Jãffientável que isso aconteça, é muito
lamentável, porque, quando se tolh~ um juiz
de aplicar o seu livre convencimento, atacase, com toda certeza, a própria natureza. e
a própria eSsencia ·do Poder a que ele serve:
o Poder lu_diciário.
Com isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
qUero -confessar acful ã pJinha tristeZa ante
a dubiedadc_da decisão do Supremo Tribunal
Federal, que deixa o exame da quest_ão para
o final do proce~~o, não concedendo a limin~r
que_evitãfla essa violência com a qual se debate neste iiioroento o povo brasileiro. Significa
di:i;:er que, neste instante, pelo uso das medi·_
dã.s provisória~. o povo se acha destituído,
ante CIPo{fer Executivo, da proteção do próprio Poder Legislativo e da proteção.lógica
e,_a.)>solutamente necessária do Poder Judi·
ciário.
-
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É lamentável que, em plena democracia,
senhores aqui presentes, possa um Senador
vir ã tribuna para comentar os impedimentos
institucionais da concessão de liminares,
quando isso é a própria essência do Direito.
As liminares devem existir ex_atamente para
evitar que os._direitqs faleçam, pereçam, que
eles venham a desaparecer enquanto decorre
o processo, o exame processual.
No caso agora enfocado pela Medida Provisória n" 186, que acaba de caducar, encontramos uma violência inaudita, que é impedir
que as pessoas se possam defender das violências c_onsumadas.
Estamos num quadro mais_9u menos assim:
há brasileifõS que por uma medida provisó·
ria, perderam os numerário_s dos quais dispunham nas suas aplicações bancárias, ou mes~
mo na sua conta corrente. Por outra medida
governamental, esses brasileiros perdem o
emprego; há também os que perderão a moradia. No entanto, dizemos, claramente, se
aceitamos uma medida provisória, não cabe
socorro urgente a esses cidadãos.
O_ Governo tem a prerrogativa da utilização da urgência e da relevância. O Estado
usa a urgência e a relevância para a edição
da medida provisória, mas o cidadão não tem
urgência nem relevância para uma medida
cautelar.
meditarmo~ neste_caminho doutrinário que se abre no direito brasileiro, se
fixarmos bem a visão neste caminho, havere~os de convir que estamos caminhando para
o caos jurídico neste País..
Como lamento, Sr. P.residente, que a Suprema Corte do País oão tenha tido no seu
Colegiado os votos necessários pam a defesa
do próprio Poder Judiciário, porque, neste
momento, com esta Medida Provisória n~
186, que acaba de caducar, e que será reedi·
tada, o mais atingido profissionalmente é o
juiz, é o julgador, que fica destituído do princípio do livre convencimento que paita, sei-n
aplicação, num momento como este,
No entanto. Sr._ Presidente, quando_dei pa~
recer sobre urgência e relevância da Medida
Provisória n" 186, entendi que era possível
houvesse essa ur~ência e essa relevância _e
até que o mérito IOsse e]Caminado, admiti no
meu parecer essa Urgência e essa relevância,
talvez mesmo pela cortesia de Poder a Poder.
Mas;no exame da matéria, não pode acontecer a mim o que aconteceu ao Supremo,
não pude fugir da defesa do cidadão brasileiro, que deve ter a.seu favor também a
cláusula da relevância e da urgência, o que
se consubstancia 'nas medidas liminares, em
mandados de segurança ou em processos 'Cautelares, nas ações cautelares previstas pelo
Código de Processo Civil atualmente em vi·
gência no Brasil.
E npte, Sr. P-t"esidente, que, ao admitiressas medidas cautelare~. deve ter c~Jchilado
o ex-Ministro da Justiça-Alfredo Buzaid, au·
tru do projeto, e que posteriormente seriã
Ministro do Supremo.
Quero dizer. nesta Casa. claramente, o
meu pensamento sobrt! o Código de Processo
Civil. Ele é um instrumento f<c.cista, é um
instrumeoto de mera proteção do capital, é

se
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a opressão autorizada do que tem sobre o
~ue não tem; o processo de execução forçada
é uma demonstração fascista do poderio das
elites sobre os humildes. O Código de Piocesso Civil atualmente em vigência no Brasil
é insti"umentalmente adequado às clas~es do·
minantes e pouca<> vezes s_erve aos dominados, poucas vezes_, mesmo em outros Capítulos do Código que não quero aqui examinar. Quando esse Código previu as ações cautelares, essas medidas de preparação do processo que pude~em acontecer antes do processo, antes de uma- ação au ·durante uma
ação, talvez tenha cochilado o espírito fascista do Sr. Alfredo Buzaid, porque ele nãd
desconfiaVa que, no futuro, haveria situações
em que as pessOa$"nprimidas se valeriam desses recursos processuais, porque, se sonhasse
com isso, pGr certo não estaria esta Medida
Provbória, agora, consubstanciando mais
uma agressão. para desviar a apli01.ção do
Código de Processo Civil, que, sendo fascista,
deixou, no entanto. um cochilo para o aproveitamento d<)~ oprimidos de agora, aqueles
principalmente da classe média, que foram
atingidos brutalmente pelas medidas governamentais.
As açôe.'i cautelares são de grande propriedade. O código de Processo Civil, no Brasil,
fez esta cópia de outras legislações. E hoje
tenta-se, através de_ Medida Provisória, inviabilizar esta pequena conquista no universo
opressivo que é o Código Civil brasileiro.
Aliás, há aqui, no Senado Federal, uma
Comissão que__examina este assunto e que
deve ter pressa, e muita, para a conclusão
desses trabalhos.·
Faço esta comunicação, Sr. Presidente, para deixar muito claro que lamentei profundamente a decisão do Supremo Tribunal Federal quando, em má hora, em momento de
indecisão, negou--se a sustar os efeitos da Medida Provisória· n'' 186. A Coragem que teve
este Relator não pôde alcançar o Supremo
Colegiada da Magistratura brasileira.
Lamento profundamente, Sr_._ Presidente,
principalmente agora quando, sem o socorro
da Justiça, sem a possibilidade das medidas
urgentemente concedidas pelo Judiciário,
sem as liminares nos mandados de segurança,
sem as liminares nas cautelares, o brasileiro
se desespera; a emoção é irresistível, tanto
para os investidores como para os funcionários públicos, que estão sendo perseguidos_
nesta hora.
Leio no jornal O Globo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores - e notem, é no jornal O
Globo onde leio - que a tensão na Sudene
causou duas mortes. Funcionários antigos daquela Casa, pessoas de bem, pessoas responsáveis, não puderam resistir ao impacto da
humilhação oficial e vieram a falecer. Outros
estãO sob cuidados médicos. Sete funcionários da Sudene tentaram suicídio, indo ao
último andar daquele enorme edifício pernambucano para, de lá, saltar para a morte,
no desespero causado pela reforma admini.~trativa do Sr. João Santana.
·
Isso por que acontece? Por que esse desesM
pero? Porque o cidadão olha para o Poder
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Legislativo e eis qu~ o encontra tolhido e i formulação das nossas propostas perante
esmagado peléls Medidas Provisórias, o gran- a Assembléia Nacional Constituinte. Portari-de erro da Constituição, olha para o Poder to. ·acho que se desfalcaram os quadros da
Judiciário e o encontra castrado no impedi- Sudene. O Serviço Público Federal, a Região
mento da aplicação das medidas liminaies, e essa autUrquia-yJerderam a colaboração de
onde os juízes não têm m<iis, enquanto tive- servidores inquestionavelmente competentes
rem vigência essas medidas, o direito da apli- e com larga folha de serviços prestado~ ao
·
cação do livre conVencimento, p<ir'a- qUe sai~ ·pa(s.
bam que. sem urgência, sem o conceito de
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOrelevância. aquele direito que está sendo leMuito obrigado. Senador Mauro Benevides.
vado, através da ação, há de perecer durante
pelo aparte de V. Ex·'
o exame da matéria. O cidadão olha para
Quero _dizer que descobri um citério, poro Poder Executivo e o que vê? Quem enconque eu não sabia de nenhum ainda, pam as
tra? O desportista, mas, ao ffiesmo tempo. disponibilidades nem para as demissões.
o algoz; o homem sadio. mas que. ao mesmo
Aliás, não pode haver critério para aquilo
tempo, faz adoecer; o homem que destrói
que não tem o respaldo da lei, porque tudo
e não constrói, o que desinstitui e-não institui. que não tem o respaldo da lei é exatamente
Estamos na situação em que o cidadão fica o descritério, não há critério nenhum fora
ab~olutamente desprotegido diante dos Três
da lei. Mesmo que pareça ser um critério.
Poderes. O nosso, ao qual pertencemos, tonão o é, porque, as.sim, admitiríamos que
lhido pelo exagero da aplicação das medidas
há critérios dos seqüestradores para que se~
cautelares, o Judiciário tolhido por uma das
qüestrem, dos homicidas para que matem,
cautelares: e o Executivo. neste momento, haveria critéiio do estelionatário para que
domina.d_n pela sanha destruidora, a qual se
seu crime o faça enriquecer. Na verdade, isto
chama de rerioVação, chamando-se de tempo
é delito e, como tal, não tem mesmo critério.
novo aquilo que Roma conheceu há dois mil
Mas no descritério há uma norma que eles
ou há três mil anos.
chamam de critério na Previdência Social,
onde os servidores estão :;endo postos em
O Sr. MaUro Benevides - Permite V. Ex• disponibilidade mais ou menos assim: homem
um aparte?
que tenha mais de 30 anos de serviço, mulher
_que tenha mais de 25 anos de serviço.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Isto é despedir a experiêncüi., é- despedir
Com todo o prazer, nobre Senador Mauro
a tarimba._~ despedir um conhecimento, é
Benevide::;_
um favorecimento, e tal procedimento é da
O Sr. Mauro Benevides -- Nobre Senador maior gravidade. É o favorecimento de um
estado de desinformação dentro do Serviço
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex•, ao se reportar a esse quadro de demissões no Serviço Público. Quando tiramos, a um só tempo;
do Serviço Público os mais experientes, há
Público Federal, dá um enfoque particula~
rizado em r_elação à Superintençlência de De- de desfalcar o património moral, o patrimôsenvolvimento do Nordeste, a Sudene_. Con- nio de costumes do Serviço Público de células
vivi de perto com o funcionalismo da Sudene, imprescindíveis, as células da experiência. E
quando integrei para honra minha, o Conse- isto também é um princípio fascista. Aos fas-·
lho Deliberativo dessa autarquia especial. Vi- cistas nunca interessa a experiência: áJheia,
os fascistas preferem lidar com pessoas inex-·vi momentos da história da Sudene, inclusive
quaridç fói tran_sf~i'-rilãda, sob a Superinten- - perientes, para que possam praticar os des~
mandos, e sempre com a alegativa de quedéncia de José Reinaldo Tavares, em autaro desmando é em nome da lei.
quia especial, uma antiga reivindicação de
Daí porque os Senhores ouViram o Presi·
todos_os seus servidores. O testemunho que
dente da República dizer que respeita o Poposso oferecer em relação ao quadro do pes~
der Judiciário, apeSar de ter editado a Medida
soai da Sudene, é esse quadro altamente quaProvisória n" 1H6; respeita o Poder Legislalificado e competente. Naturalmente, o Gotivo, apesar da enxurrada de Medidas Proviverno Federal. deixando de contar com 100,
sórias; e re:-;peita a democracia.
150, enfim, não sei exatamente qual foi o
número de servidore!õ_exonerados ou colocaO Sr. Mansueto de Lavor - Permite V.
dosem disponibilidade na Sudene, a máquina
Ex•· um aparte?
administratiVa federal deixa de contar com
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOa colahoraç_ão inestimável e valiosa de serviOuço V. Ex• com todo prazer.
dores que, ao longo de sua vida funcional,
O Sr. Mansueto de Lavor- Na tarde de
tudo fizeram para servir à Sudene, conseqüentemente à nossa Região e ao próprio
hoje, pelo menos enquanto pude alcançar
aqui o horário _do Expediente, ouvi dois granPaís, Senador Cid Sabóia de Carvalho, quando realizávamos aquele trabalho de elabo- des pronunciamentos - o de V. Ex'' e o do
ração constitucional, não foram poucas as veorador que lhe antecedeu na tribuna, o Senazes em que nos socorremos, no momento da
dor Humberto Lucena- tocando na mesma
apresentação das emendas que se vinculavam
tecla, no mesmo tema. a questão do Govermais especificamente ao desenvolvimento reno, dos seus desvios constitucionais e legais
e da sua reforma administrativa, que não põgional, do corpo qualificado dos servidores
da Sudene, aquele apoio, aquelas informaderia merecer este nome jamais, em qualquer
ções, aqueles dados que melhor orientaram
país sério, organizado, onde as coisas fossem
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tratadas com mais espírito púhltco, Ocorre.
falta de verbas. com doentes morrendo nas
Senador. que o seu pronunciamento. assim
portas dos hospitais. estava no primeiro lugar
como o do Senador Humberto Lucena. não
em cortes de pessoal'? Até hoje n::'io recebi
terão resposta nesta Casa, porque não vemos, - nenhuma resposta. nobre Senador. Significa
aqui. no momento, nenhum dos componenliUC o Governo não está querendo dialogar
tes da Bancada do Governo: e já não falo
conosco. E quando esse diálogo não ocorre.
de suas lideranças. Isto é muito ruim, porque
é muito difícil entender-se certas situações.
parece até que se está _com prcvençfio contra
Eu go~taria, até para p(}der assimilar melhor,
o Governo. Era preciso, inclusive. que seleU~ qefcnder certas posiçúes do Governo: não
vantasse daqui a contradição, o contiad[tóé o futo de sermos Oposiç~io que nos impede
rio. Não há contraditório neste debate. Isso
de construir, jun!Os, o bl!m-cstar deste País.
cmpohrece. é claro que de certa maneira.
No enta!:JtO, o Governo não está querendo
a riqueza, a densidade do pronunciamen-to
isso, oão estü querendo o debatt:. não está
de V. EX•, assim como o pronundamcntt) do
quercnd1) o ~darecimento à opinião pública.
Senador Humberto Lucena. Não queria fazer
Suasdecisôes- como frisam V. Ex' e o Sena~
graça, não queria ser. digamos, jocoso. mas
dor Humberto Lucena. s<io decisões de ma-_
a idéia foi levantada aqui: quando houvesse
jestade. autoritárias, e daí não podermos
oradores. quando houvesse debate parlamenaCC"itar assim tão bem. E é o sentido do grantar c ninguém do Governo se. prezasse de
~e pro_n_unchu11ento que faz V. Ex"
comparecer. rtós nomeássemos um defensor
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOex officio do Governo, assim como se faz na
Muito obrigado. Senador Mansueto de La·
Justiça para estabeh:cer o contraditório.
vor. pelo cnriquccimen~o que propicia ao
meu discurso.
-~Para encerrar. Sr. Presidente, gostaria de
O SR. CID SABÓIA DE CARVA-LHO--"
registrart:sta nottcia que está no jorn::il O
Se não ex offício, pelo menos ad hoc.
Globo lle sábado. 23 de junhn de 1990. A
O Sr. Mansueto de Lavor - Ad hoc. Esta
notícia Uiz o seguinte:
é quase uma questão de ordem que levanto.
"TENSÃO NA SUDENE CAUSA
nem é um aparte. nobre Senador. Para maior
DUAS MORTES'"
profundidade e densidade políticas, demo·
cratização dos debates. era preciso ter-se
Recife- o clima de tensiio instaurado
realmente um defensor ad hoc do Governo
na SU.dcne há-!nais de um mês qUando
quando vários oradores aqui discorressem sofáram anunciadas algumas medidas adbre a,<; atividade~ do Governo Collor. sobre
ministrativas de redução de custo ino destempero dos seu~ Secretários nas incur·
cluindo o fim do transporte gratuito e
sões contra o próprio texto constítu-dOrüiT:-·
a extinção de 90r~ dos convênios médie o silêncio se impusesse na Bancada do Gocos. culminou com a morte de dois serviverno. o Regimento. de certa maneira, dá
dorcs_colocados em disponibilidade.
apoio aest<t minha proposta, quando no encaO engenheiro Josias Ferreira de Sousa
minhamento de votação indica-se um q1.1e ene o auxiliar de serviços gerais. Edson
caminhe a faVor e outro cOntra, alternãdaFilvirminn Cabral. ambo:. com 50 anos.
mente. Apenas lamento a ausência de ilustres
não suportaram a notícia de sua inclusão
integrarites da Bancada do Governo para enna lista de funcionários afa~tados do órriquecer este debate e para traz_er esclarecigão e sofreram infarto do miocárdio
mentos que são fundamentais. Eu mesmo.
morrendo em seguida. na manhã de
Senidor - e para mio tomar inais O tempn
quarta-feira, assim que foi divulgada a
de V. Ex·. já vou concluir -, há 20 dias,
lista. Josias Ferreira. que havia sido rein·
num debate_,_ ~tava aqui o eminente Líder
te grado à in$-tituição após a anistia. ainda
do GOverno, o Senador José Ignácio Ferreira
foi socorrido pelos colegas mas faleceu
-compreendemos a sua auséncia aqui, sabea caminho do hospitaL O caso de Edson
mos que S. Ex·. ontem, disputou uma conven·
Filvirmino é mais grave, porque ele vição no seu Estado, e, hoje, é candidato a
nha se submetendo a tratamento fisiote·
Governador pelo PST e se encontra numa
rápico para se recuperar de seqü_clas de
campanha eleitoral - . eu fiz uma pergunta
um primdro infarto, mas que havia sido
a S._ Ex··: se era possível, realmente, díspcninterrompido devldo ao fim de convênios
sar, demitir ou colocar cm disponibilidade
mêdicos. O servidor morreu anteontem
51 mil servidores do Ministério da Saúde.
à.<;; 12 horas.
se era possível dispensar ou cortar os
- Muiws estavam a base de antidis·
dores da Sucam -Serviço de Prevenção de
tónicos c crês chegaram a tentar o suicíEndemias Rurais e Urbanas, quando a dendio se jogando do prédio da Sudene, com
gue, tanto na zona rural como na urbana1.1 andares, mas foram impedidos-. disé o caso do Rio de .Janeiro- grassa de temse Paulo Reinaldo, funcionário da Sudepos em tempo~. Doenças endémicas não são
ne há 22 anos e tambe!m em di.~ponl
controladas, desde a malária, nas florestas,
bilidude apesar de ser delegado sindi·
até mesmo as doenças que as..o:;olam as grandes
caL"
cidades. Esse..o:; soldados_da saúde estão ameaÉ ~~~rn_ que fala o jornai O Globo.
çados de corte. de 30S(, quando se sabt: que
Pergunto, Sr. Presidente: é posMvcl fazeress_e contingente atual é insuficiente para
atender à demanda de serviço. Porque o Mi- se uma reforma administrativa com clima de
nistério da Saúde, com hospitais fechados por terror, com a morte, com a tentativa de suicí-

servt-

Uio, com a miséria dos lares'! Não era isso
que se temia Uo Lula? Não se temia que o
Lula pusesse a mão nas cadernetas de poupança? Nós ouvimos o Presidente da __República criticar o Lula porque tinha um bom
sistema de som que ele. o candidf.lto de então.
Fernando Collor de Mello. não poderia ter?
De repente._ o Presidente aparece pílotando uma Ferr~•ri. pilotando uma motocicleta
de preço astrnnúmico. praticando os esportes
mais estranhl):o. e mais arriscados; vai a Itália.
assume condição de marajá privilegiado e o
Lula fica a contemplar tudo isso. desiludido.
sem ter condiçôes nem mais de disputar a
Ciimara Fellcral. pmque entende que o erro
popular foi tão grave que é preciso retornar
6. vida sindical, ll luta sindical, à porta de
fábrica e a outros locais de convergência operária do Pais.
Como e (iue ífemos fazer u-ma reform~- ad·
ministrativa sobre cadáveres'! Não sei! Não
:..ei! Isso não foi. tentadrJ nem nos tempos da
revolução. A reforma administrativa de 1967,
o Decreto-Lei n·•
do Presidente Castello
Branco e outras medidas do Governo de então, não exigiram a vida humana, apesar de
ser uma alegada Uitadura. Não exigirain o
sacrifü.:io da fanu1ia. apesar de ser uma período autoritário.
Pois estamos em plena democracia. após
uma eleição dircta, e as pessoas estão morrendo. o~ lares estão se desconstituindo. A
miséria está a alastrar-se neste País. O terror
está uí cm situação generalizada. Tudo isto
cm nome da democracia restaurada. pa~mem
os senhores!
Essa nota que li, Sr. Presidente, é do jornal
O Globo de sexta-feira. Não sei comO a leriã.
na Folha de S. Paulo.
Era o que tlnhu a dizer. Sr. Presidente.

:wo.

(Muitn hem!)

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia
de Can•a!ho, o Sr. Pompeu de Sousa,

]'· Secretário, deixa a cadeira da Presidi!!rcia, que é ocupada pelo Sr. Francisco
Rollemherg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Concedo u palavra ao nobre Senador
Pompeu de Sousa.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, espero, enfim, fazer um brt:ve
pronunciamento; breve mesmo, de vez que
j{t deveríamos ter passado para a Ordem do
Dia.
Quero lOuVar. inicialmente~ o sCiiãdor-tid
Sabóia de CarYalho, pela sua atitude de eterna vigilància em defesa dos agredidos, dos
injustiçados, dos oprimidos, dos castigados
sem culpa. em suma daqueles que_estão sendo
hoje massacrados pela demagogia oficial, quC
continua a exercer-se através de um ato de
representação teatral inesgotável. e não um
ato de governo verdadeiramente. Mas atos
de representação teatral que levam servidores ao suicidio, que levam homens de idade
madura e de vida inatacável ao suicídio não
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:,ão ato~ d~ representação teatml gratuito~.
são vcrd<J<.kiramcnh: ato~ de terrorismo.
E. mai!. uma vez. associo-me ao nobrt.! Senudor Cid Sabôia de Carvalho, nesta denUncia do terror oficial im,ralaJo ne~tc País por
este Governo tcatro-pnliticóide.
Sr. Presidente, a minha intenção u.qui não
é provocar o nobre Senador Afons~l Sancho.
ddensor impertérrito do Governo. pob S.
Ex·. <.JUC chegou um pouco atrasadt,, certamente quercní responder ao aparte Jo nobre
Senador Mansucto de Lavor - pn'lCedente
aparte. alids- que estranhou a aust!ncia da
Bancad·a do Governo.
Na verdade, solidari:tei-mc. um pouco tardiamente, com o pronunciamento do Senador Cid Sabóia de Carvalho, porque não quis
invadir o tempo de S. Ex' o::om_um aparte.
Sr. Presidçnte. venho aqui, a esta tribuna.
para. dirigindo-me a V. Ex·' c aos Colegas.
numa sessão muito pouco frcqücntada. vamo:-. dizer as!iim. com um quorum muito baixo.lemb:ar aos ilustrcscol~gas que. am_anhã.
a Comissão do Dbtrito Federal ouvirá. num
depoimento da maior importdncia. o Magnífico Reitor da universidade de __Brasília~
convocado pela Pre:.idênc-ia daquela CDmissão. o nobre Senador Mauro Benevides. a
requerimento deste Senador que ora vos fala.
para tratar da gravíssima situação Ja universidade bra!-.i!eira c. com ênfase especial. da
universiáildc pública brasiliense.
De modo (jUe..' o::onsidero_do meu dever trazer este lembrete aos colegas: amanhã, ãs
10 horas - aliás, um horário excepcional.
porque a Comissão cOStuma t'eurlii~se às 11
hont::,, mas o assunto é de t:Jl monta que S.
EX'' o n~)brc Senador Mauro Benevides, antecipou a reunião para as lO hOi"a!:!.

O Sr. Mauro Benel-·ides- Permite-me V.
Ex' um aparte. nobre Senador?

Ct)mi:.:-..ão. mas interessados nos prohlemas
r.:ducadonals hrasildros. com ênfase no prohlema universitário. que. uliás. é prohlema
chave de tod:1 a prnhlemáticu educacional.
pois da hoa universidade resulta a bua educaçüo em todo:. o:. nívei!:l, porque é_ na univer:.idade que se criam c se renovam os proces:;os
educacionais.
E:-tou certo. portanto. que teremos amanhã um;.~ reuní<io excepcional da nossa Co·
mi!-1:-.ão do D"btríto federal.
Já qu~ e!-.tou tratando de assuntos educacionais. gostarlã de lef. para os nossos colega~
presente-:.. o texto de um projeto de lei _que
hoje foi pór"mím-apresentado à Mesa do Senudo___ c__que disp<'íe sobre u financiamento.
pela União. Uo Sistema de Educação e de
Saúde Ut1 Distrito FeUeral. É um projeto o::on·
cTSO. -de apenns três artigos, sendo que os
dois último:. são: "Es~a lei. entra em vigor
no ato de sua publicaçii()" e "Revogam-se
as disposiçôcs cm contrário".
De formp. que--h,[ o art. 1'' e esse:. dois artigos, j:í citado:-,. Vou 10-lo e ler a justifieaçiio.
inc!LJSÍvc. porque fundamenta muito concisa
c duramente a_ proposição:
"Ü COllgrcsso Nacional decreta:
Art. 1 A assistênciu financeira e o
a porte de_ recursos da União. de que tratam, respectivamente, o§ 1 , do art. 211
e o parágrafo único do art. 198, da Constituição Federal, terão caráter permanente em relação ao Distrito Federal,
de_ modt> a assegurar a continuidade e
o desenvolvimento das ações previstas
no art. 30. incisos VI e VII. da mencionada ConstituiçãO.
-Art. 2" Esta lei entra em vigor na
data de sua puhlicaç1io.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário."

O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muito
prazer, nobre Senador.

Depois dos artigos que jéí mencionei. a justificaç<.lo é a .seguinte:

O Sr. Mauro Benevides- Diria a V. Ex"
que essa amecípaçiio dll horário da Cm1_1issão
foi para possibilitar nfto apenas o comparecimento de outro:-; Senadores c assessores,
mas de todos os que se inh~re::;sam pela conjuntura educacional brasileira, a fim de que
tivéssemos a oportunidudc de ouvir o magnífico Reitor, Professor Antônio Ibaóez. que,
por sugestão de V. Ex··. vem à Comissão do
Dbtrito Federal trazer aqueles dado~ e informações em torno do problema da educação
no País. Nós estamos certos de que Sya Magnificência haverá de noS brindar com uma
palestra que reflita realmente o quadro da
realidade universitária do nosso País, Portanto, estou certo de que os 21 Senadores integrantes da Comissão do Distrito Fedáa1 ha·
verão de se fazer presentes. amanhã, na nossa
Comissão, para que tenhamos o prazer de
ouvir a exposição do magnítíCO Reitor da
UnB, Professor Ibaiíez.

"O Distrito Federal apresenta, rclativamen.tc-âS demais unidades da Federa-çUü, -o cu!'.to adicional de provei: toda
a infra-~trutura necessária ao pleno funcíoiliméllto dos órgãos da UÕião.
Idealizado para abrigar a Capital Fe·
dera!. cidude concebida como de pequeno ou médio porte, o Distrito Federal
e a área do Entorno enfrentam hoje um
explosivo crescimento demográfico, decorrente do intenso fluxo migratório de
que se tornou alvo o centro político-administrativo do País."

O SR- POMPEU DE SOUSA- Muito obrigado a V. EX". nobre Senador Mauro Bencvides. Desejo, também, estender o convite
a Senadores outros não pertencentes àquela

Inclusive - acrescento aqui entre parênteses - porque Brasília tem instalações
exemplares, em relação ao resto do País. Não
digo que sejam exemplares em si mesmas;
que sejam, vamos dizer, intrinsecamente
exemplares, mas extrinsecamente, em coa·
ironto com a generalizadamente existente no
resfO da rriaíoría esrriã&ãdorã do País. Este contingente populacional exerce n-aturais pressões sobre diversos setores no campo
social, entre os quais se inserem a educação
e a saúde,
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"A economia de Brasma repousa:, essencialmente, no setor terciário. Em
conseqüência do modelo importador
adotado, sua receita tributária é largamente insuficiente para_suportar o ónus
de sediar os Poderes da República, com
as repercussões financeiras que derivam
dessa elevada responsabilidade..
Os recursos destinados aos complexos
educacionais e de saúde, no Distrito Federal, vêm. costumeiramente, recebendo repasses complementares do Orçamento da União. A excepcionalidade
____ dess.e tratamento é plenamente justificável pelas exigências da demanda por
serviços de qualidade compatível com a
.relevância e a tipicidade das funções atribuídas à sede da Capital do País.
O projeto tem por escopo disciplinar,
em norma legal, procedimento _que já
vem sendo institucionalizado na prática,
desde a instalação do Distrito Federal,"
Esta é a - verdade, esta é uma prática
costumeira, eu poderia dizer que faz parte
-vamos dizer - do direito público ç:ostumeiro que se crioU -neste País~ No Distrito
Federal, as atividades de. educação, de saúde,
tal como as de segurança, são providas pela
União. As de polícia e bombeiros estão previstas na Constituição. As de saúde e de educação, entretanto, não estão previstas; mas,
desde que Brasília existe, assim tem sido feito
nesta cidade, por absoluta impossibilidade de
ser de-outra maneira.
Então, Sr. Presidente, é preciso que se dê
a isto um caráter pefrriãriente, para que não
pareça um favor, e ao primeiro Governo pouco simpático ao Goveiõo do Distrito Federal
- e isto pode acontecer já agora na próxima
eleição já que pela primeira vez o Distrito
Federal vai ter um Governo eleito pela sua
própria população - ao primeiro desentendimento, â primeira antipatia, este direito
costumeiro não possa ser, pura e simples~
mente, banido das nossas práticas; e, aliás,
sabemos perfeitamente que, em matéria de
antipatia, temos uma figura excepcional no
Governo da União. Aliás, de simpatia antipá·
tica, porque é um rapaz muito simpiítico, maS
que desenvolve uma atividade de antipatia
que não tem limites contra tudo o que é,
neste País, realmente legítimo, realmente popular, realmente democrática e progressista.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não po·
deria deixar de falar sobre este assunto educaçãu- e um pouco tambéril. Sõbre saúde
-porque a- educação e a saúde são a base
de toda a estrutura humana de um povo, de
toqa_ a estrutura humana de uma Nação. Um
povo e uma nação não conquistam o seu de·
senvolyimento, e não asseguram nem a sua
própria soberania se não dispuseram de uma
escola e de uma saúde consistentes. Tenho
dito isso várias vezes e não me canso de repetir. Não P<?dia assim deixar de registrar o
que está sendo objeto de um ato de escamoteação que a atual Governo do Distrito Fede· _
ral prática contra os professore<: do Distrito
Federal, recusando o direito líquido e certo.
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e judicialmente assegurado duas vezes: o au-

étiõca,·o não pagamento se justificava devido
mento concedido a todo o funcionalismo de
à implantação dos planos de carreira, dando
54,5%. O Governo do Distrito Federal recuganho de 60 por cento. Os professores entrasou-o quando foi julgado no mérito e agora
ram na JUstiça· para receber o percentual, rerecusou, pelo menos, a atender enquanto não
ferente ao Plano Verão.
fosse o assunto julgado em definitivo, meu
Derrotado judicialmente, o _GDF afirma
Deus. enquanto não fosse julgada a apelação.
não ter dinheiro para pagar os professores.
Agora quando o Sindicato dos Professores
Para a categoria, não vale só os 54,5 por cento
do Distrito Federal, através de outra sentença
sobre os salários de dezembro. O índice é
judicial, uma ação de cumprimento da senretroativo, incidindo todos os meses, a partir
tença anterior, obteve a mesma solução de janeiro, desde que foi julgada causa favoisto é, obteve novamente ganho de causa rável aos docentes. O projeto de lei conceo Governo ainda faz as suas negaças e dá
dendo o percentual a todos os sç_rvidores atua
um golpe. O golpe consiste no seguinte: mansem discriminação. Os pi"ofesso"res receberão
dou um projeto para esta Casa - faz exata·
o que- os demais funcionários terão direito,
mente uma semana que entrou aqui - com
descontados os reajustes dados no decorrer
um pedido de urgência atribuindo a todo o
do ano.
funcionalismo essa vantagem de 54,5% de
Na mensagem, o governad~r pediu urgên·
aumento nos seus vencimentos, para que isso
cia na apreciação do projeto. Caberá aos seentre em vigor, daqui por diante, para a totanadores votar a tempo a medida, de interesse
lidade do funcionalismo, o que está muito
do GDF que, além de tudo, teme o ingresso
certo. Ao mesmo tempo, porém, quer, com
de outras categorias funCionais na Justiça, reiisso, escamotear esse direito que os p-rofesvindicando o que conseguiram os professosores têm desde _janeiro; direito, portanto,
res.
a tod_os_os atrasados_a que fazem jus, Judicíal,
O GDF, lembrou Vallim, vai recorrer da
jurídica e legalmente, pela justiça do Poder
decisão do TRT (Tribunal Regional do TraJudiciário e pela própria justiça de Deus; porbalho) que julgou anteontem ação de cumprique, se os professores e os profissionais de
mento favorável ao Sindicato dos Professosaúde não são atendidos em necessidades míres. "Nós nunca pagamos diretamente o pesnimas do seu próprio desenvolvimento profissoãl de Educação. A área depende de repasse
sional, não_ podem servir ao desenvolvimento _ de verba do Governo Federal", lembrou o
deste Dístrito Federal e deste País.
go vernador.
Encaminho, para fazer parte do meu disO Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
curso, uma notícia publicada no insuspeito
peço a palavra para uma comunicação.
e respeitado jornal que é o Correio Braziliense de quinta-feira, 21 de junho de 1990,
O Sr. Afons_o Sancho -Sr. Presidente, pesobre este assunto, noticia que, no seu título,
ço a palavra, como Líder.
diz, significativamente, o seguinte: "Governo
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemrecorre a um projeto para se livrar dos atrasaberg) - Concedo a palavra ao eminente Se-dos."
nadar Mansueto de Lavor, e, em seguida,
Está aí, nesta matéria, confessadamentedia darei a V. Ex\ nobre Senador Afonso San~
to que se trata de uma mágica, de uma presti·
cho,
digitação, para, maiS ü-rila vez, enganar, para,
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
mais uma vez, trair, fiais uma vez usar contra
- PE- Para comunicação. Sem re:vísão do
os professores desta Capital as armas da into·
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
lerãncia e do obscurantismo.
em 13 de jUnho do corrente,_enderecei ao
Sr. Senador Sev_ero Gomes, Presidente de
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
Assuntos EconómicOs, o s_eguinte ofício: .
O SR. l'DMPEU DE SOUSA EM SEU
Brasília, 13 de junho de 1990
DISCURSO:

GOVERNO RECORRE A UM PROJETO
PARA SE LIVRAR DOS ATRASADOS
O projeto de lei encaminhado anteontem
ao Senado, reajustando os salários dos servidores do GDF em 54,5 por cento com base
nos vencimentos de dezembro de 1989 - o
que daria, com descontos no decorrer deste
ano, entre três e quatro por cento sobre os
ganhos de j_~_mho -tem a intenção de desobrigar o Governo a pagar os atrasados aos
professores. Na verdade, o Governador
Wanderley Vallim, com sua mensagem, pretende criar uma política salarial na esfera local, abrangendo os docentes.
A própria Constituição determina que
qualquer despesa deve ser efetuada com lei
que a autorize, No__início deste ano, a União
pagou os 54,5 por cento a seus funcionários,
o mesmo não ocorrendo com o GDF. Na

Excelentíssimo Seilhor
Senador Severo Gomes
DD. Presidente da Comissão de
tos Económicos
Senado Federal
Senhor P.residente:

Assun~

Em face da repercussão que vem ten·
do nos órgãos de Imprensa e pelo possí'{,el envolvimento _de uma Empresa Pública FederaJ, venhO requerer de Vossa
Excelência, que esSa -Comissão examífle,
em conjunto com a Comissão de Fiscalização, o caso da fraude financeira pratí~
cada por funcionários da Viação Aérea
São .Eaulo - V ASP, no que toca espe~
cialmente ao possível envolvimento de
funcio.nários da. Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos- EBCT, requisitando documentos, determinando de-
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poimentos, entre eles o do atual e d.o
ex-Presidentes da EBCT. Senhor Joel
Marciano Rauber e ordenando _tudo o
que mais- necessário for para e!>clareci ·
mentos dos fatos. e tomada pqsterior das
providências legais e regimentais.
Na certeza do seu acolhimento, subscrevo com minha" cordiais e att:nciosa_s
saudações. -:- Senador _Mansueto de La:
vor.
Este ofíciu. que já está, certamente, registradO na Comissão de Assuntos Económicos,
foi Seguido pelo recebimento, em meu Gabinete, no dia IY de junho, de ofício-c_ircular
-creio será enviado também aos demais Srs.
Senadores- vazado nos seguintes termos:
FENTECT- Federação Nacional dos
Trahalhadores em Empresas de
Correios e telégrafos e Similares
CTIFENTECT- 026/90
Brasllia- DF. lY de junho de 1Y90
As!>unto: Comissão Parlamentar de Inquérito
Senhor Parlamentar,
O Conselho Superior desta Federação, em reunião plenária realizada nos
dias R e 9 de junho do fluente. em Brasília, designou os abaixo-assinados para
que leva:->sem ao conhecimento dos
-membros do Congresso Nacional os gravíssimos fatos que estão ocorrendo na
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, há algum tempo e que
deslustram a imagem de empresa pública
eficiente e ·saudável que dela tem todo
o povo brasileiro.
Inicialmente, queremos esclarecer
·que O -objetivo df:sta é tornar-público
os fatos nil.rrado:->, visando a uma ampla
apuração-da verdade, respeitando o preceitO insculpido no art. 5", X, da ConstituiÇão Fedáal, posto que o fim-colimado
miei é o de atingir" a honra nem a imagem
de pessoas, mas tão-somente preservar
o nome da Ins~ituição para a qual, nós
trabalhadore-s, dedicamOs longos anos
de nossas vidas.
É de conhecimento geral a série de
reportagens que vem sendo publicada
pela Folha de S. Paulo, sob o título "0
Rombo da VASP",. que comprova que
_ a ECT efetuou pagamentos antecipados
de _vultos_<;t.S quantias relativ~s ao fretamento das aeronaves daquela campa·
nhia, que integram a Rede Postal No~
turna.
_Tal irregularidade (pagamento anteci·
pado) seria compreensível se a ECT, no
período em que ocorreram as antecipações, não estivesse enfrentando dificuldades financeiras, de uma parte conseqüentes da política de contenção das tarF
· fas públicas então vigente e, de_ outra,
decorrentes de uma gestão inábil e temerária dos recursos da empresa.
Assim, no espírito de que sejam apurados os fatos, relacionamos os pontos
que julgamos merecedores de uma investigaçao profunda, que, em conclusão,
permita não só o julgamento do aspecto
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meramente administrativo. mas principalmente político, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito:
L em 191-19, a ECT contratou cerca
de 4.400 trabalhadores sem o prévio cOncur!'io público, violando o art. 37. li, da
Constituição Federal:
2. no mesmo ano e paralelamente às
contrataçôes_sem concurso. a ECT de mi·
tiu. na qua!ie totalidade sem justa causa,
mais de 2 mil trabalhadores;
3. a empresa vem realizandO.-di!sde_
19R9, cursos ministrados por consufrória

externa contratada sem licit8.çUo,'' que
transmite técnicas fasCistas- de éombate
aos sindicatos aos trabalhadores ocupantes de cargos de confi"ança, que, por sua
vez. são obrigados a se desfiliar das entidades classistas;
4. no segundo semestre do ano passado. foi desenvolvido um processo de
. promoção por merecimento em que a
maioria do~ trabalhadores recebeu. no
máximo. duas_ referências salariais
(14.Yi(- de aumento real), .enquanto Õs
ocupantes de cargos de confiança ganha·
ram até 11 referência<> salariais (cerca
de 110,50(- de aumento real);
5. a empresa vem demitindo, desde
1%41, Administradores Postais formados
pela Escola Superior de Administração
Postal. desrespeitando o art. 41 da Com;tituição Federal. uma vez que .sã-o tratm·
lhad.ores concursados. c desperdiçando
todo o valor dispcndido nos dois anos
e meio de sua formação. com aulas em
tempo integral;
.. .
6. estão em curso as $.017 demissões
programadas pela Secretaria de Administração Federal para a ECf, as quais
custarão à empresa centenas Àfi 1p]ilhões
de cruzeiros em índenizações.; q~Ç;. para
serem pagas. obrigâ-la-á a tomar em·
préstimos na rede bancária, posto que
a ECT não dispõe de dinheiro cm caixa
para efetivàr esses pagam~JitÇI~;
7. a ECf adquiriu, em 1989 e 1990,
cerca de 500 kombis e 253. caminhões
sem licitação, pagan"âo as faturas antes
da total entrega das viaturas;
R. também foram il.dquiridos, à En·
sec Engenharia, equipamentos de triagem de correspondência tecnologicamente superados e sem licitação; ·
9. há denúncias de que as faturas da
Ticket Restaurante, fornecedora de vaJ.e.:alimentação. estavam :;endo pagas no
Banco Nacional- Agência do SIA - ,
co91 antecipação de 5 a 8 dias do venci·

mento:
10. há denúncias que os pagamentos
das faturas da Unisys, empresa fornecedora de equipamentos de inforinática,
que mantém conta no Banco do Brasil.
estavam sendo pagas no Banco Nacional
-Agência do SJA;
11. há denúncias de que o balanço
anual da empresa foi adulterado, antecipando-se receitas internacionais pre....-istas para o exercício de 1990, visando

apresentar um resultado irreal, que se
confirma pel(l pedido de empréstimo de
Cr$ 1.4 hilhã~l feito ao Conselho Monetário Nacional, nos primeiros dias deste
<ln O:

12. há vários meses a empresa de~
conta dos salários dos trabalhadores con·
tribuiçõcs para o Postal is- Instituto de
Seguridade Privuda - . m~ não repassa
ess.cs recurso:; ao mesmo, caracterizando, assim. uml\ autêntica apropriação indébita, que já atinge cerca· .de Cr$ 1,5
bilhão~m débitos c;orn. ~ssa instituição;
_ 13. foram_<;-.(etJJadQ!i pagamentos an·
tecipados das futuras da VASP. conforme amplo noti.chírio da Folha de S. Pau~
lo;
14. ~.e.mpre~a criou, no ano de 198Y,
o SedcX-VIP. que é um serviço especial
de encomendas altamente danoso ã sua
economia. porquanto emprega jatinhos
especialmente fretados c estrutura de
apoio exclusiva, para uma demanda insignificante, que não atirige aos 15 quilos
por viagem de cada aeronave;
15. o..;, dirigentes d.a .empresa pro mo·
vem verdadeiro festival de "viagens de
serviçqs::·•. inclusiVc nos fin:;.-de-semuna,
fato já Constatado pela Secretaria de
Control.c. Interno do extinto Ministério
das Comunicações;
.
16. há notícias de pagamentos antecipados à empresa Aerotáxi A.bacté, que
tamb~m integrá a Rede Postal Noturna.
também efetuados nO B"anco Nacional
- Age;;ncia do SIA; as mesmas denúncias dão conta_ de. que no més de maio
de 19KY.. houve pagamento em duplicidt!de a. essa empresa e.que erp 1''de março de l !,190 a ECT CO"f:!cedeu y.m reajuste
de tory,:: ·sobre os preços cobrados por
essa Companhia, sem que obtivesse ne·
nhuma contraprestação de serviço.
Por essas razões·, 'julgamos Contar com
o decidido apoio de V. Ex·' no sentido
da irü,tauràção dil. CP! que apurará tais
desmandos.
Atenciosamente.. - Asclepíades Anto~
- nio de Oliveira Filho, Diretor - Bruno
de Freitas Pinto, Conse.lheiro - Eliésio
Tavares de Oliveira, Conselheiro.

E preciso notar·: realmente, que a maioria
dessa<> acu.saçõcs. q·ue aliás já motivaram antes o ofício ao Presidente da Comissão de
Fiscalização e à ComissãO de Assuntos Económicos, foram realmente praticadas no Governo anterior e não no atual - por uma
questão de justiça.
.
Só um detalhe, Sr. Pr.esidente. Srs. Sena·
dores. O Presidente .da ECT no Governo anterior, Sr. Joel Marciaqo RaubeÍ", hoje é, na~
da· mais· nada menos, do que o Secretário
das ComunicaçOes do Governo Collor. En·
tão, é precisei que tanto ·o Governo atual,
através de suas Lideranças, quanto o Governo passa<i_~_procurem ~nvidar todos os esforços necessários- à apuração desses indícios e
acusações feitos 'por uma entidade que merece. o nosso respeito. além, é claro. das acusa-
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ções qut: constantemente estão sendo divulgadas pela imprensa.
O Sr. Afonso Sancho - Nobre Senador
Mansueto de Lavor. permite V. Ex' um ap:trte?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência ::~lerta ao nobre Senador
Mansueto dt: Lavor que S. Ex··, fazendo ape·
nas uma breve Comunicação... sua fala não
comporta apartes.

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Muito
obrigado. Sr. Pt;esidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AFONSO SANCHO EM
SEU D/SCUIISO:

Folha de S. Paulo. 13-6-90

O rombo da Vasp
SERVIDOR DA ECT PARTICIPOU
DA FRAUDE. DIZ VASP

Gilberto Dimenstein
Diretor da Sucursal de Brasi1ia
Os auditores da Va:;p entregaram ao Ministério da Irúra-Estrutura pistas e nomes para
investigar um possível envolvimento da Em·
presa. Brasildra de Correios e Telégrafos
(ECT) no desvio de dinheiro da empresa,
calculado em Cr$ 1 bilhão- esses mesmos
dados foram enviados à poltcia de Brasilia,
onde o auditor da Vasp. Rohcrto Gomes.
prestará hoje depoimento.
Uma dessas pista~ é um documento. já divulgado pela Folha,no qual o então gerente
financeiro do escritôrio da Vasp em Brasilia,
Donizetc dos Santos. já demitido e indiciado
por estclionato, pedia à ECT que o dinheiro
fosse depositado no Banco Rural, na conta
número 922.6. E~se documento foi recebido
pelo subchefe de finanças da ECT. Adonis
Assumpção Pc:-rcira. A Folhatenta há 8 dias
entn:vbtar Adonis Pereira -que está internado no hospital Santa Luzia com ·meningite
-sem receber resposw.
Esse mesmo documento está nos arquivos
da Vasp, mas sem o número da conta - e
também foi protocolado por Adonis. O número da conta foi digitado, segundo apurou
a Folha, com tipo de máquina diferente do
original. A Vasp descobriu que AdoniS foi
seu funcionário há dez anos. Também foi
constatado que a conta número 922.6 não
existe no Banco Rural e nem é da Vasp.
O Ministro da Infra-Strutura. Ozires Sil·
va, 59. c seus principais assessores já estão
com informações sobre as suspeitas da direção da Vasp sobre um possível envolvimento
de funcionários da ECT. O Ministro também
já tinha conhecimento do nome do subchefe
de finanças Adonis Pereira. Ozires determinou uma .. r.igorosa" investigação depois de
conversar como Presidente da Vasp, Marcelo
Antínori. O próprio Presidente da ECT, Rocha Lima, abriu investigação na tesouraria
da empresa.
Em auditoria interna realizada na ECT,
foram descobertos novos documentos. Pelo
· menos dois pagamentos foram feitos nomi-
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nais ao Banco Rural. embora o:-. cheques deves...,em ser nominais ã Va<;p. Outms pagamentos foram recebido~ dirctam_ente no caixa
da ECT por Ulysses de Araújo, gerente do
Banco Rural. mas seni procuração da Vasp.
E outros dob pagamentos foram recebidos
em nome de D1mizetc dos Santo~. mas a assinatura nas faturas náo era a dele. O doeu-~
mento foi apreciado pela direç:io da ECT _e
Rucha consiJcrou-o ··estranho'', determinanJo a investigação na tesouraria.
Todas cshll.~ informações serão_ transmititi<~~ hoje. na delegacia de Brasília. pelo auditor Roberto Gomes. Ele vai apresenta-r todos
os documentos que possam mostrar os vínculos do desvio de dinheiro com a ECT c os
bancos -esses documentos já foram enviados diretamcnte ao Ministro Ozires Silvll.
O Presidente da Vasp. Marcelo Antinori.
entregou também os documentos ao Banco
Central. onde cabe ao departamento de fisca·
lização rastrear detalhadamente o dt.·svio do
dinhdro c estahelecer punições ..
A Vasp já enviou carta aos Bancos Rural,
Pontual e Mercantil de Descontos, cobrando
a d_evolução de CrS 250-milhõe_s, Segundo
a empresa. esse dinheiro foi act:ito irregularmente.
O presidente da Vitsp, Marcelo Antinori,
durante depoimento na Assemhléia
Legislativa de São Paulo.
PRESIDENTE DA EMPRESA
PRESTA DEPOIMENTO
Da Reportagem Local
O presidente da Vasp, Marcelo Antinori,
3R, prestou ontem depoimento à Comissãó

de Fiscalizaçáo e Justiça da AsscmblcEia Le~
gislativa de S:.lo Paulo. Ele afirmou que os
auditores da empresa já sabem quem é o fun-cionário da Empresa Brasileira de Correios
e Teiêgraflls (ECT) que fazia a ligação com
o escritório da Vasp em Brasília no caso da
fraude. que resultou cm prejuízos da ordem
de Cr$ I hillulo. O nome do funcionário será
entregue hoje à polícia de Brasília, que vai
ouvir o depoimento do auditor da V<u.:p, Roberto Gomes.
Antinori disse que a Vasp já tem advogado
para entrar com ação judicial contra os três
bancos envolvidos na operação (Rural, Pontual e Mercantil de Descontos). Segundo ele,
todas as informações sobre os bailco~ foram
repassadas ao Banco Central, porque se suspeita de irregularidades. Na próxima terçafeira, a comissão toma o depoimento do gerente do escritckio da Vasp em Brasl1ia, Onofre Amado Servo.
O Deputado Paulo Osório (PDS) apresentou à comissão relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que apOnta '"evidência
de imperfeição nos controles da Va<;p". Segundo esse mesmo relatório. o prejuízo da
empresa, em valores atualizados, não passa
de Cr$ 16Y milhões.
Em seu depoimento na mesma comissão,
o diretor financeiro da Vasp, Nathanael de
Azevedo. 6-J, disse ser impossível qualquer
tipo de controle da empresa em São Paulo

sobre os pagam~nws, cmhura a Va<;p já estivesse prcssiommdo a ECT para que pagasse
~ln dia desd_c_janciro do ano pa~sado. A fraude !>i!Lfoi descoberta em maio deste ano. O
Deputado Waldyr Trigo (PSDB) apresentou
faturas com datas diferentes de pagamento
e recebimento. es.tranhando que esse controle não fo!<!se feito. em São Paulo.
O depoimento de Antinori durou quase
três horas. Todn~ os deputados presentes disseram não acreditar que a responsabilidade
pela fraude dentro da Vasp seja apenas de
Donizctc dos Santos, _ex-gerente administratiVo -em Brasilfa. Principal suspctw atir(J-momento, Sanh)S foi demitidt> da Vasp e indidadn por estelionato.
PARA ENTENDER O CASO
l-Em Bras1lia. a Empresa Brasileira de
Correios e Tel~grafo~ (ECT), do governo federal, pagava ú Vasp pelo serviço de Rede
Postal Noturna com cheques nominais. antes
do vencimento das conta~.
2- o~ cheques- não eram remetidos imediatamente para a matriz da empresa, em
São Paulo. Desde 198Í'S, eles eram trocados
!."m bam:o:. particulares c o dinheiro era aplicado no mercado financeiro.
3- Os recursos eram remetidos a Sçio Paulo um mês depois de recebidos, sem juros
ou correção, provocando um rombo estimado
em Cr$ 1 bilhüo. A Vasp abre sindicância
e de mire Dnnizete dos Santos, gerente financeiro do e::>crit6rio em Brasília, responsável
pelo faturamenro c recebimento das importâncias devidas pela ECT.
4- Donizete dos Santos admite que o di·
nheiro era depositado irreguJa_rmente no
Banco Rural, mas acusou o gerente regional
de B_r_as.ília, Onofre Amado. pelo desvio.
Amado. em depoimento à pol(cia~ nega participação no caso.
i__~_A ECT começa a investíg<~r a participação de funcionários da empresa nos desvios. A estatal adiantava _os pagamentos feitos à Vasp. apesar de pagar com atraso os
encargos sociais. Em auditoria também constata assinaturas de Donizete falsificadas nas
futuras.
6__- Doniz_ete é indiciado por estelionato.
Em depoimento, o promotor de vendas da
Va!->p, João Ferreira Gonçalves, diz que solicitou a Donizetc. em agosto, uma auditora
no escritório em Brasllia. A a-udítoria não
foi feita. Gonçalves foi quem denunciou as
irregularidades.
'"
Durante o discurso do Sr. Mansueto
de..Lm•or, o Sr. Francisco Rolletnberg,
dâ:w a cadr:'ira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3f Secrerúrio.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O nobre Senador Afonso Sancho pediu
a _palavra como Líder do Governo, e como_
tal a tem S. Ex·', desde já.
O SR. AFONSO SANCHO (PFL -

CE.

Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente. estava no meu Gabinete com uma
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visita 4uanúo falava o Senador Cid SaOóia
de Carvalho e. infelizmente. não pude de h[
sair. Mesmo aceitando o que considero uma
brinc<~deira d_o Senador Mansueto de Lavor.
que se deveria criar a figura do Senador ad
hoc para defender o Governo. fique ciente
S. Ex·· qu~ l) Governo será defendido; pode
não ser defendido no mesmo momento, mas
no outro-dia um dos líderes ocupará a tribuna
para fazê-lo. ·
Lamentei profundamente o pronunciamcntt) d1) Senador Cid Sabliia de Car-valho.
P~i!Pr(ro. porque achei-o muito parecido com
um pronunciamentq de líder de um congrC$50
de estudante~. pois acusar-se o Código de
Processo Civil de fascista agora, quando esse
Código de Processo Civil funcionou até hoje.
q uc esse mesmo Código só serve às classes
dominante_s - aliás chavão que hoje não
comporta mais em parte alguma - é uma
trbteza, especialmente se partido de um· cidadão que é formado e que se diz jurista. Segundo. discorJar do julgamento da Suprema
Corte também não é um fatd muitó agradá-_
vel, porque. se não cOnfiarmos nessa_Corte,
não temos em quem mais confiar, devemonos mudar para outro país, pois este não nos
serve mais. Terceiro. aproveitar-se de fatos
esporádicos como cidadão que sofreu uma
vertigem. o outro que quis pular do elevador,
isso também não comporta neste momento,
mesmo porque as injustiças c os equívocosque possam ocorrer, o Presidente, no seu pronunciamentO dos cem dias de governo. abriu
a possibilidade de rcexame de todos esses
casos, e digo, com toda sinceridade. que também não estou de acordo com injustiça, venha de onde vier.
De forma que, Sr. Presidente. ocupo rapidamente esta tribuna apenas para fazer este
registro e mostrar a minha indignação contra
o pron·urtc'iatnento do Senador Cid Sabóia de
Carvalho. (Muito bem!)
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra p<~ra uma explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tem a palavra o nobre Senador. Logo
cm seguida passaremos à Ordem do Dia. pois
estamos atrasados.
O SR·. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE, Para explicação pessoal. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, ouviM
mos com atenção a palavra do Senador Afonso Sancho, meu a,migo particular. LamenfO
que ele se tenha indignado com a verdade
posta, esta tarde, aqui no Senado. Como eu
fui referido, gostaria de dizer que este meu
conceito de que o Código de Processo Civil
é um instrumento que serve aos detentores
de bens, isto é. um fato incontestável e é o_
resultado da própria operação do Judiciário.
do funcionamento, do dia-a-dia do Poder Judiciário.
Quanto a parecer um discurso estudantil,
fico até satisfeito. porque já sou professor
universitário há muitos anos. desde 1967. Se ainda guardo _a imagem estudantil, seria, sem
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dúvida, guardar a juventude, o que não estou
conseguindo fazer, porque o tempo é sempre
impiedoso e pas.~a de qualquer maneira, Co·
mo seria bom reter aquele tempo estudantil,
tão afável e de memória tão agradável!
O que eu disse aqui já o fi:Z também em
conferencia<> Universitárias, no ensino superior e. também, na Ordem dos Advogados

do Brasil, oportunidade em que não fui coo·
testado por especialistas do Direito Processual, mesmo falando para um auditório lotado de professores e alunos de váriru. universidades, no prédio da Faculdade de Direito

da Universidade Federal
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Este meu pensamento, eu digó aO nobre,
Companheiro Afoiiso s-ancho. nâo_tem uma
aplicação política momentânea. É um pensa:

menta que detenho de~de que foi elaborado
o atual Código de Proces$0 Civil e, naquela
oportunidadê. como advogado •. eu já me ba~
tia nas razões advocatícias contra dctermi~
nados preceitos existentes na atual Lei Processual Civil.- O ·que disse aqui está tambêm
em dezenas e. talvez. centenas de processos
que tramitaram na Justiça brasileira.
O fato de discordar da medida do Supremo
Tribunal Federal não é bt:m verdadeiro. Eu
não propriamente discordei. Jamentd. Não
há o que discordar de uma decisão da Suprema Corte. Como adyógado. também aprendi
que a~ decbões do Supremo nós as discuti~·
mos. quando ainda cabe algum recurso e somos parte. ·Quaiido não somos parte e, portanto. não podemos usar do direito de recurso, cabe-nos obedecê-las do mesmo modo co~o fazemos com a lei.
Como o assunto está em aberto, a Medida
Provisória n'' 1R6 _deixou de ter vigéncia, foi
prejudicada pelo decurso do tempo e, naru·
ralmente. será reeditada, quis trazer aqui.
à luz dos debates. os meus conceitÇ~.Bue foram prolatados no devido parecer ofertado
diante do Congresso Nacional;tratando exatamente deste assunto.
São. pórtanto, pOSições doutrináfiaS. EcO:
mo são posiç-ões doutrinárias. não deveriam,
de resto, irritar a ninguém, porque não me
irrito aqui cjuando escuto as razões que são
prolatadas contra o meu pensamento e, muitas vezes. contra a minha sensibilidade. Isto
é mesmo do _deb_atc, é mesmo da atividade
democrática, o dizermos aquilo que não que~
rem ouvir, ou termos de ouvir aquilo _que
não queremos que.alguém diga. Isto é natural. Muitas vezes nos irritamos com isso. E
estoy aqui ainda muito irritado com a derrota
do Brasil, ontem diante da Argentina, e nada
pos.c;o fazer. No entanto.- quanto a isto, eu
estou muito irritado.
Então, eu quero dizer ao meu amigo Sena~
dor Afon~o Sancho que S. Ex• está cumprindo
o seu. papel de defender o Governo. nessa
Liderança que exerce tão bem. Mas que não
transforme isso numa irritação pessoal, porque aqui nós não estamos tratando de nenhum caso pessoal, nós estamos tratando de_
ca'>OS coletivos. Foi a sensibilidade coletiva
de um homem público que me trouxe à ti-i~
buna.

Por fim, Si. Presidente. nesta consideração
que faço- porque,a mim houve.a referência
do nobre ltder do Governo.....:. eu quero dizer
que tenho vindo a esta tribuna - e digo isto
aos ouvidos do nobre Senador Afonso Sancho - lambém para elogiar_ o Gov~rno.
Quando o Governo opera Cei-to. quando as
medidas governamentais são_ realmente democráticas e corretas. a primeira voz de aná~
lise e elogio é exatamente a minha, nào tenho
pejo de elogiar se ele estiver correto. Eu posso até criticar sem ter razão, posso até estar
errado na minha crítica, ma'i eu quero que
façam comigo o que na França foi feito: "posso não concordar com uma palavra de quem
fala. mas concordo que essa pessoa fale. e
fale, e fale, de qualquer maneira fale, porque
exatamentc isso é a democracia".
Por isso, com muita benevolência e amizade, ouvi a intervenção do Senador José Afons-o Sancho, a quem respeito pelo zelo que
está tendo e pela maneira vigilante com que
tem acompanhado as coisas da República.
Quisera eu que S. Ex:' fosse bem sucedido
nesse zelo, porque o Brasil precisa exatamente do sucesso de tudo que aí está; mas não
ltaverá sucesso sem os juízos disformes, sem
as palavras que são proferidas umas de encon-.
tro às outras, sem as posições doutrinariJ~
mente diversas. Somente no aconchego da'i
idéias nascem os grande ideais que só persistem se sofrerem o choque, o choque ideológico, o choque final; e o público, o povo.
a Nação é que julga o acerto ou erro de todos
nós.
Era a explicação pessoal, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
Áureo Mello - Cid Sabóia de Carvalho
- Lourival Baptista- Jutahy MagalhãesJoão Calmon- Maurício COrrêa- Alberto
Hoffmann -José Paulo Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N" 047/90- CCJ
B,r.astlia, 22 de junho de 1990
Senhor Presidente:
Nos termonegimentais, comunico a v. Ex'
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado no 390, de 1989, que "cria o Canse~
lho de Estudos Técnicos da AViação Civil",
com emendas n.,.s 1, 2 e 3 - CCJ, na reunião
realizada no dia 21~6-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex\ meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESI1>ENTE(Pompe-u de Sousa)
-Com referência ao expediente que acaba
de _ser lido, a Presidência comunica ao Plená-
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rio _que, nos termos do art. 91, §§ 3o a 6°
do Regimento Interno, abrir~se-á o prazo de
5 dias para interposição de recurso, por um
décímo da composição da casa, para que o
Projeto de Lei do Senado n~ 390, de 1989,
~eja a~reciado pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso, a matéria será remetida à Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr.

1~

Secretário.

É lido o seguinte
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N" 050/90- CCJ
Brasília, 22 de junho de 1990
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex!
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei
do Senado n~ 349, de 1989, que_ "estabelece
normas para a realização de eleições em 1990,
e dá outras providências", por inconstitucional, na reunião realizada em 21~06-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideraç-ão.
--Senador Cid Sabóía de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- De acordo com o disposto no § 1o do art.
101 do Regimento Interno, a Presidência determina o arquivamento definitivo do Projeto
de Lei do Senado n~ 349, de 1989, uma vez
que Q p<~:recer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadan_ia sobr~ a propos_ição conclUiu Pela inconstituciOrialidade d3:- matéria
e foi aprovado, por unanimidade, pelos inte~
grantes desse órgão téC"_?i~o:__ _

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Estú esgotado o tempo destinado ao
Expediente.
Estão presentes na Casa 29 Srs. Senadores.
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão. em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Dire~
tora em seu Parecer n" 177, de 1990).
da emenda do Senado ao Projeto de De~
creto Legislativo n·• 61. de 1989 (n·.'
161186, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Coope~
ração Mútua e_ntre os Governos da Re~
pública Federativa do Brasil e dos Esta~.
dos Unidos da América para a redução
da demanda, prevenção do uso indevido
e cóinbate à produção e ao tráfico de
drogas, assinado _em Brasília. em 3 de
setembro de 191-16.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Encerrada a discussão_, a rc_dação final é
considerada dcfinitiVamel"lte -~\provada. no!'
termos do art. 324 do Regimento Interno. A
matéria volta à Câmara dos Deputados.
Ê a seguinte a matêria aprovada:
REDAÇÃO FINAL DA
EME!'(DA DO SENADO AO
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO n• 61, DE 1989
(N" 161186, na Câmara dos Deputados)
· Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a redução da
demenda, pre,·enção do uso indevido e
combate ã produção e ao tráfico de drogas, assinado em Brasllia, em 3 de setembro de 1986.

O Congresso NaciÇ'qal decreta:
EMENDA N' 1

(COi"reJ>ponde ü Emenda n" 1 de Plenário)
Acrescente-se. ao projeto o seguinte di!'púsitivo. renumemndo-se para art. 3"_0 seu atuªl
art. 2"
"Art._ 2" São sujeitOS à-aprovâçâõ do
- Congresso Nacional quaisquer atas que
possam resultar em revisão do pre~ente
Acordo."
, O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-.Item 2:
Discussão. em turno ún-ico,-da Rcdaçtll) Final (oferecida pela CQmissão_ Piretora cm seu Parecer n" 174. de 1990),

do Projeto de_ Lei do DF n" 75, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrit-o Federal (apresentado por sugestão do 0!.!_putado Geraldo Campos). que veda
construção em Brasília. nos locais e nas
condiçúes que menciona.

'Effi discussüo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão. a redação final é
considerada dc-finiti.YllmC.IlJ~_aptovada. no~
termo!' do art. 3:24 do Regimento Interno.
A matéria vaí à sanção do Sr. Governador
do Distritu Federal.
É a seguinte a rcdação final aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO DF
No 75, DE 1989
Veda con~trução em 'Brasília. nos locais e nas condições que menciona.

O Senado Federal decreta:
,Art. 1" É vedado irigir construções, ainQ\l. que de caráter provisório. na Praça dos
TJês Poderes, do Buriti, e na Esplan"da dos
Ministérios. na Cidade de Brasma, Distrito
Federal, em desacordo com as normas que
regulamentam a matêria.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, mediante e)!:pressa autorização do Poder

Executivo do Distrito Federal, ouvidu o Conselho de Arquitetura. Urbanbmo e Meio
Ambiente - Cauma. poderá ser exigida
construção. em caráter provisório. nos locais
referidos neste _artigo, com vistas e espetácolos públicos; com apresentação única, vinculados a r.:omernoração dç dat<Js cívicas.
Art. -2" E:-.ta lei entra cm vigor na data
de sua publicaçàt).
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-Item 3:
Discus~ão. em turno único. da Rcdação Final (oferecida pela Comissão Dirctora em seu Parecer n" 175, de 19YO).
do Projeto de Lei do DF n" 20, de 1990.
de iniciativa do_ Governador do Distrito
Federal. que introduz alterações na Lei
n·• 7. de 29 de dezembro de 19RR. e dá
-Outras providencias.

Em discussão. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
ilôi.SCuSSão,
Encerrada a discussão, a redução finul é
considerada definirivainen-te aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distr_ito federal.
É a seguinte a redução final aprovada:
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ou congeladas; ovos comuns; creme dental comum; sabonete~ comuns; papel higiénico comum; sab<io em barra; leite
fresco: fruta!. naCióriais. verduras e ht>rtaliças: g:ís de cozinha e energia elétrica
at~ 200 kW m(.!n~ais;
_
c) de Jczessetc por cento para as dem~lis mcrcaúurias e serviços."

ArL .2:' E::.ta lei entra em vigor na datu
de sua publicaç<.io, produzindo efeitos a panir
de l" de janeiro de 1991.
-Art. 3" Revogam-se -as Ji!'posições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -

MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, comemorou-se
dia 5, terça-feira, ii- Dia Mundial do_ Meio
Ambierite. Muitas atividades marcaram esse
dia no Brasil, objetivando criar uma consciência ecológica que desperte a nossa sociedade para a proteção dos ecossistemas naturais.

A Constituição promulgada rio dia 5 d_e
outubro de 1988 assegura a todos os brasileiros o ''direito ao meio am\:)iente ecologicamente equilibrado, como essencial à sadia
qualidade de vida, impondO'"se_ao Poder Pú:
Introduz alterações na Lei no 7, de 29 blico _e a todos nós, o dever O.é defeàdê-10
de dezembro de 1988, e dá outras provi- e preservá-lo para as presentes e futuraS gerações".
dências.
A criação da União Internacional das Unio Senado- Ft.!deral decreta:
versld_a~~,s do Chaco-Pantanal, em maio desArt. 1" O inciso II do art. 35 da Lei n" te_ano~,qa_cidaçlt; de Can;~po Grande reunín1
7, de 29 de dezembro de 1988, passa vigorar ~o- unlVàsíõ~des~_e_ org·an_iz;ações _lig?das
,ao
com a segúinte 'red~çãO:
meio ambiente_ Qo. Brasil.~ do ParMu.ai., ~c_qm
"Art. 35 ......_.•.. ,_ ......................... . a__ftn?li!iade de_ re_presentar ess~s in,stity.i,çÇie:s
-ins~r_e,n:essa
I - .......................................... . do ~cossistelPa P?ntaneiro
--Ii ....:.. nas operações e prestaçôes inter- preocupação de defesa da nossa ecologia. visando a uma estratégia de,ação. diver~a. objenas:
a) de vinte e cinco por cento para au- tivando a autoperpetuação dos ambientes natomóveis de passageiros. utilitário e veí- turais ou ç:çmtro_lados, com_ atuação diredoculos ile. uso mh;.to (camionetas) com ca- nadas para diversos pólos, de modo que a
pacidade de até uma tonelada, inclusive; atividade antrópica extrativista seja contromotocicletas a partir de cento e oitenta lada através de processos científicos que per- ,
cilindradas, inclusive; armas e munições; mitam o equHíbrio auto:~Ustentado.
A iniCiativa é altamente louvável, p9is visa
embarcações de esporte e recreação;
cosméticos e perfumes: hebidas alcóo- à preservação qo Pantanal, que é_ u~ p:;ttri_licas; fumo, seus derivados, cachimbos. mónio nacional_, protege~d.O assim a sua f~u
cigarreiras. piteiras c isqueiros; jóias; fo- na e a sua -flora contra as práticas que cologos de artifício; peleterias; aparelhos ci- quem em rísco sua função ec9lógica e- am~_a·
nematográficos e fotográficos, suas pe- cem a sobrevivência das gerações viridouras.
Impõe-se. agora, Sr. Presidente e Srs. Seças e acessórios; artigos de antiquário;
aviões de procedência estrangeira de uso nadores, a operacionalização dessa idéia, panão comerdal; asas"delta e ultraleves, ra que ela se torne uma realidade no Estado
de Mato Grosso, com a agilização das deci_suas peças e acessórios;
b) de_ doze por cento para ac; seguintes sões que permitàm a impleri:tefitação dos promercadorias: açúcar cristal; arroz; fei- jetas que visam à salvaguarda do ecossistema
jão; farinha de mandioca. macarrão co- chaco-pantaneiro, que abrange o Brasil, Bolímum, fubá de milho; _pães; café em pó; via e o Paraguai, e que representa interesse
sal; óleo de cozinh_a comum; carn_es bovi- mUndial, de grande repercussáo na proteção
na, suíila e de aves frescas, resfriadas ambiental.

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO DF
N• 20, DE 1990

se
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Muita coisa há para se fazer no meu Estado
e espero que a União Internacional das Universidades do Chaco-Pantanal nos ajude a
preservar e a restaurar os processos ecoiógicos essenciais e a criai' uma consciênéia pública: favorável à preservação do meio ambiente.
_ A ecologia é, hoje, uma preocupação mundial e tenho certeza de que a União, ora criada, desempenhará um importante papel na
preservação do meio ambiente e contribuirá,
decisivamente, para o cumprimento do texto
constitucional.
O Estado de Mato Grosso e os rbato-grossenses-confiam na atuação determinada e firme do novo organismo criado, e tudo farão
para que a luta pela preservação do meio
ambiente alcance os objetivos-propostos, de
sorte que possamos legar aos nossos descen-

dentes um meio ambiente ecologicamente
equilibr4do e, conseqüentemente, uma melhor·qua!idade de vida. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MÁRCIO LACERDA EM SEU
DISCURSO.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFMS- _UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL

Ata da Criação da ''União Internacional
das Universidades do Chaco-Pantanal- UIU
- Cbaco~Pantanal".
Dando continuidade âs discussões realizadas-durante as Plenárias do Seminário BrasilBolívia-Paraguai denominado "Ecologia
Chaco-Pantaneira: Estratégia de Ação_e Integração entre as Universidades" e_ da ''Reunião Técnica Multinacional de InSiltuições
Universitárias e de P-eSép.lisaS Integradas no
Programa de Formação de Recursos Humanos para Conservação e Manejo do Sistema
Chaco-Pantanal", em fevereiro de 1988 e
maio de 1990_em Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, os Reitores da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, Prof. Fauze Scaff Gãtt:3.SS-F1Ilio; da Universidade Autónoma "Gabriel René More·
no", Dr. Manuel Jesús Angulo Parra; da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Prof. Augusto Frederico Müller Júnior, re·
presentado, neste ato, pelo Prof. Manoel Pin·
to da Fonseca; da Universidade Nacional de
Assunção, Dr. Luiz H. Berganza Perasso,
representado, neste ato, pelo Prof. Ladislao
Nagy Ferrari; presente o Direfor da Dii-eção
de Meio Ambiente da Subsecretaria de Recursos Naturales y Media Ambiente do Ministério da Agricultura da República do Paraguai, Eng> Agrônomo OScãr FerTeiiO, decidiram por unanimidade criar-uma entidade_, cujo nome é "União Internacional das Universidades do Chaco-Pantanal- UIU- ChacoPantanal", com a finalidade de representar
o conjunto das Universidades e de outras Instituíções não universitárias dO ecõssistema
pantaneiro, visando uma estratégia de ações

científicaS e·outrai, objeiivando a auto-perpetuação dos ambientes naturais ou contraTados, com atuações direcionadas para diversos põlos, de modo que a a_tividade antrópica
extnúivi_staseJa_co"iltroli~ átravés de processos--científicõs que permitam o equihõrio auto-Sustentado. A "União" visa preencher a
crescente necesSidade de uma repr~sentação
intern3cionãl oficfa[ daS Universidades na
cond~ção de pr_oblemas_ comuns, na salvaguarda do ecossistema chaco-pantaneiro Brasíl-Bolívia-Paraguai, de interesse _mundial,
~_rp. a ampliação ~e seus compromissos com
a· produção científica e_ do saber na área da
proteção ambiental. Das reuniões, convocadas com estas finafidades específicas, deci·
dlu-se, também: a) fundar a entidade; b) eleger um Presidente e UEJ._Yjce-Presidente, provisórios; nas pe-ssoãs dos Reitores Fauze Scaff
Gattass Filho e Manuel Jesús Angulo Parra;
c) estã.belecer o dia 1'·' c;l.e junho como do
''DI3.Tnternacional das Universidades do
Chaco-Pantanal"; d) autorizar o Presidente
a colher sugestões, de maneira que um estatuto definitiVo seja aprõvado no prazo de 90
(noventa) dias, em reunião a ser convocada,
dele devendo necessariamente constar que
a estrutura da União deverá conter, obrigatoríámente, um Diretório Executivo composto
de Presidente, Vice-Presidente, Secretárioum represent~nte de_ cada País en\lolvido;
uma· ComiS-sãO "'TécniCa compósta Je profíssíoila!S de alto nível e, ainda, permitir que
Instituições hão uni versícárias participem como colaboradoras; e) buscar os dirigenteS
provisórios e representantes das Universida·
des fundadoras, desde já, o apoio e o recO·
nhecimento dos órgãos governamentais dos
respectivos Países e de organismos internacionais, bem como convidar outras Univer·
sidades e Instituições não universitárias para
integrarem a Uníão como colab.oradores. Sala de Reuniões da Reitoria da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
aós vüfte e seis dias do mês de maio de hum
mil novecentos e noventa. -FauzeScatTGattass Filho, Reitor da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul - Manuel
Jesús Angulo Parra, Reitor da Universidade
Autônoma "GabiiefR.ciné Moreno" -p/Augusto Frederico Müller Júnior, Reitor da
Fundação _Universidade Federal de mato
.Grosso- p/Luís H. Berganza Perasso, ReitOr
Univ"er:5idade Nacional de Assunção - Pre·
sença de Oscar Ferreiro, Difetor da Direção
de Meio Ambiente da Subsecretaria de Recursos Naturales y Media Ambiente do Mi·
nistério da Agricultura da República do Paraguai.
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a requerer atenção especíal não apenas das
autoridades incumbiçias de_ sua repressão,
mas também de toda a Nação brasileira.
Nas escolas de primeiro e segundo graus
e nas universidades, crianças, adolescentes
e adultos não encontram nenhum empecilho
para comprar e consumir as várias espécies
de entorpece_ntes de que se utilizam: cocaína,
anfetaminas, solventes, maconha, ansiolíticos e outros.
Em 1987, uma pesquiSa realizada pelo Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina já comprovava que o conSumo de drogas nas escolas de primeiro e segundo graus da rede oficial de ensino se propa·
gava abertamente. Na mesma pesquisa foram
entrevistados meninos e meninas de rua em
três capitais brasileiras, chegando-se a resultados supreendentes: cerca de 77,5% deles
já tinha experimentado solventes, e60%, maconha, índices esses mais elevados do que
os registrados em outros pMses, considerados
grandes consumidores. E o universo pesqui·
sado incluía crianças de 10 anos de idadet
As pressões sociaís; os cóniiito.S interiOfC:s;
a carência afetiva, tudo isso leva a criança
e o adolescente à fuga da realidade e à própria
al~~naçáo. A p_.rinpípio usam-se as drogas mais
leves, geralmenre- os solventes orgâriico~.
que, em pouco tempo, não mais satisfazem;
e passa-se, ent~o, ao consumo de drogas mais
fortes, caindo irremediavelmente em sua de·
pendência.
-E são devastadores os efeitos da droga no
organismo humano,_na saúde física dos.usuá·
riOs: afeta-Ihes o cérebro, o aparelho respii:atório, e interfere no sistema reprodutivo, provocando ma1formações genéticas no erp.b_ri~o
humano. Os efeitos morais são tã.mbém preocupantes: os usuários tornam-se apáticos, desinteressando-se pelos estudos, pelo trabalho
ou por quaisquer outros projetas.
Entretanto, aparentemente sem qualquer
difiCUldade, crianças e adolescentes são ali·
ciados por traficantes e habilmente introduzidos no vício, depois do que, se não dispõe
de recursos para mantê-lo, são cooptados-pa·
ra participar do negócio. Nessa fase são presas fáceis, porque já estão dependentes.
Infelizmente, os poderes públicos nada fa·
zem objetivamente para proteger milhares de
crianças e adolescentes carentes e abandonados que se viciam nas ruas das grandes
cidades e até mesmo no interior de instituições detinadas a dar-lhes abrigo. O uso de
drogas por via endovenosa é outro motivo
de preocupação, por causa dos riscOs de contaminação com o vfrus da AIDS. Igualmente
expostos à ação dos traficantes encontram-se
os estudantes das escolas públicas e particuO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
lares e das universidades. Nada impede essa
-Concedo a palavra ao nobre Senador Caraçáo criminosa, não obstante o tráfico ilícito
los De CariL
de entorpecentes e drogas afins estar inCluído_
o SR. CARLOS D'CARLI (PTB _:_ AM. entre os crimes inafiançáveis e insuscetíveis
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Preside graça ou anistia (art. 59, XLHI, da C.F:).
dente, Srs. Senadores, o tráfico e o consumo
Da mesma forma, o art. 227 do texto constitu·
de drogas disseminam-se no Brasil de ma~ cional assegura proteção integral à criança
neira assustadora e já constituem um proble- _ e ao adolescente, mas na·da se faz, na P:rática,
ma de tais dimensões e implicações, que estão
para tornar os seus direitos realidade. Ecomo
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se lhes assegurássemos a posse de uma estrela
distante .. ,
Infelizmente, o vício está amplamente difundido no Brasil e no mundo. É como. se
a humanidade, tendo perdido os seus valores
e a fé, se voltasse para as sub~tãncias psicotró·
picas com a intenção deliberada de dopar-se,

para assim afogar as suas insatisfaÇões, frustrações e ansiedades.
E como há sempre pessoas inescrupulosas
disposta$ a tirar vantagem das fraquezas dos
seus semelhantes, não faltam aqueles que se
dedicam a esse comércio ilícito e_com_ele
fazem fortuna.
Em discurso pronunciado no dia 17 de maio
deste ano, o Senador Mário Lacerda cita estimativas da Organização Mundial de Saúde
(OMS), divulgadas em fevereiro deste ano,
sobre o consumo de drogas no mundo, em
1989, que teria atingido "200 mil toneladas
de cocaína, 50 mil de maconha, 5 mil de ópio
e 3 mil de haxixe". Isso significa~ conforme
comenta S. Ex•, que, "a preços do mC-rcado
consumidor internacional, o narcotráfico movimentou, durante o ano passado, mais de
SOO. bilhões de dólares. quantia só superada
pelo comércio internacional de armas".
De fato, o comércio ilícito de drogas psicotrópicas movimenta bilhões de dólares no
Brasil e no mundo e, não raramente, se associa a outras atividades delituosas, como contrabando, seqüestros, assaltos e a bancos, jogos de bicho etc. Há, pois, grupos heterogêneos, de que participam traficantes de entorpecentes,_ quadrilha~ de assaltantes de
banco e estelionatário!> (in Correio Braziliense, 27-05-90). Enfim, com o objetivo de "lavar-" ou "purifícar" o dinheiro ass-im -obtido,
os traficã.ntes investe-m em trànsações legais,
associando--se a banqueiros, tornando-se proprietários, sócios e gerentes de empresas imobiliárias, turísticas e outras. Infiltram-se também na administração pública; nos órgãos encarregados da repre.<;.sâo e na política, ampliando, assim, a sua esferea de influêricia.
Muitas vezes financiam cainpanhas eleitorais
ou promovem golpes de estado. Adquirem,
pois, tal projeção e prestígio, que podem
constituir um poder paralelo ao do Estado,
como já ocorre em alguns países da América
do Sul, onde se desorganiza a sociedade e
se instala a violência ou a guerra civil.
E este é outro aspec_to_sutnamente grave
da questão,
·
As atividades ilícitas são mtiitO lucrativas
para os que a elas se dedicam, pois os seus
produtos alcançaram preços compensadores
no mercado internaciOnal- ao contrário das
nossas_matérias~primas e demais produtos de
exportação, aos quais se atribuem preços ínfimos- mas não geram impostos para o Estado e contribuem para a desorganização e empobrecimento deste. O contrabando é outro
fator de empobrecimento do Estado, responsável que é pela evasão de preciosas divisas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a luta contra o narcotráfico vem de longa data e está
longe de chegar a bom termo, porque se combate a parte mais fraca - os plantadores de
coca e papoula - permanecendo impunes_

e inatingíveiS os grandes traficantes, os que
acumulam fortunas com o negócio.
Esse quadro tem mudado paulatinamente
em alguns países à custa de muito sacrifício,
inclusive de vidas humanas.
A ltátia, por exemplo, para dar combate
à "máfia", atualizou a sua legislação, que
prevê a investigação das grandes fortunas de
origem desconhedda, ou não justificadas, entre as quais as provepiente do tráfico de drogas, que podem ser apreendidas e confisca_das. A ação daquele país tem sido dificultada
no plano internacional, porque, conforme
aj_irma o _Dr. Lourenço Martins, em artigo
intitulado "Droga - Prevenção e Combate
ao Tráfico'', "alguns falsos mitos de soberan~a territorial e do sigilo bancário continuarão a faZer as- delicias dos tiaffcantes, se
não foram ultrapassados pelos Estados. Sob
pena de a "guerra" ser ganha por aqueles
que não têm quaisquer escrúpulos" (in Scientia I:vr!dica, Tomo XXXV,1986, p. 148).
A VI Conferência de Ministros da Justiça
dos Países Hispano-luso-Americanos e Filipinos, realizada em Lisboa, de 8 a 12 de outubro de 1984, já r~comendava aos governos
que "introduzam na sua legislação as disposições necessárias a facilitar a investigaçãosobre a origem de capitais, quando existam
indícios de: que provêm de tráfico ilícito de
estupefaciente.<> e substâncias psicotrópicas;
estabeleçam sistema de cooperaç§o com os
demais países em ordem a seguir o percurso
dos ditos capitais; adotam medidas que per-_
mitam intercept_á-lo e, se for o_ç_as() disso,
declará-los perdidos a favor do Estado" (Ibidem, p. 152) ... -·
.. .
Essas recomendações _s~Q válidas e devem ser levada_s em capta por nós, quando procedermos à revisão e atualização de nossa legislação sobre a matéria, isto é, da Lei n" 6.368,
de 21 de outubro de 19?6, que "dispõe sobre
as medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica".
Essa lei necessit;:t urgentemente de ser
atualizada, repito, mas poderia ter contribuído eficazmente para a redução _do tráfico e
do consumo de drogas no Brasil, se tivesse
sido aplicada fielmente. Medidas preventivas
de grande alcance estão previstas no seu art.
s~ e parágrafo único, segundo os quais, nos
cursos de formação de professores, devem
ser incluídos ensinamentos sobre substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física oU psíquica, a fim de serem transmiti9os _aos. alunos dos _cursos de pr~f!J-~iro _grau,
na área de ciência naturais. Esta, aliás, é uma
das recomendações da ONU para combate
ao narcotráfic_o.
De fato, a Organização-das Nações Unidas
(ONU), sempre-alerta para os problemas que
afetam a humanidade, tem promovido conferência e debates sobre a matéria. E, felizmente, já se vai criando o consenso de que todos
os países envolvid:os produtores e consumidores - são igualmente responsáveis e de-_
vem empreender juntos a luta contra o narcotráfico.-
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Em julho de 1987, realizou-se em Viena,
na Áustria, a Conferência Internacional das
Nações Unidas sobre o Uso Indevido e_o_Tráfico Ilícito de Drogas, elaborando:se, na ocasião, um plano de combate ao_narcotráfico
que previa "redução da oferta e da demanda,
maior controle do tráfico, reabilitação dos
viciados, controle dos insumos químicos utilizados para produzir drogas, destruição de organizações_d~ traficantes e - objetivo mais
importante- a substituição nacional do cultivo da co_c;a". (_in_Política e Estra_tégia, citado
no artigo "Narcotráfico: um novo item nas
relações_entre os EUA_e a América_Latina'',
de autoria de ManueLGonzalo Atvarez, p.

50).

. .

Evid~ncia~e

que esse combat~ tem de ser
travado em várias frentes e deve contar com
a participação efetiva dos poderes públicos,
inclusive das Forças Armadas, a exemplo do
que ocorre na Bolívia, na Colômbia c_ no Peru, países cm que_ o problema atinge as dimensões de uma guerra civil.
No Brasil, cabe â Polícia Federal "prevenir
e reprimir o tráfiC() ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da açáo faúndária e de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas
de competência (art. 144. § r--·:-n, da CF).
Mas b!.!m sabemo!-. que a Polícia Federal
não dispõe de recursos suficientes para dar
combate eficaz ao tráfico de drogas nO Pais,
e esta é talvez a maior dificuldade com que
se defronta o Dr. Romeu Tuma para empreender essa luta. Um dos projetos de S.
S' ''é dar seqüência à proposta de treinar monitores do Departamento da Polícia Federal
para auxiliar a comunidade no combate aos
entorpecente.<>'". projeto esse que conta com
apoio da Organização das Nações Unidas
(ONU). mas para o qual não foram liberados
integi-almente os recursos (Correio Braziliense, 13-6-90).
E este é apenas um. dos aspectos do problema, uma das frentes de combate, Se não há
recursos suficientes para a execução de um
projeto tão simples. podemos imaginar a carência deles para os projetas mais ambiciosos.
-No entanto, não JXldemos deixar que o problema atinja no Brasil, as mesmas dimensões
já atingidas na Colômbia, na Bolívia e no
Peru. Por isso, temos de unir esforços, numa
ação coordenada dos órgãos públicos, nos
três níveis de governo, visando a segurança
dos aeroportos, das fronteiras terrestre_s e_
marítima'>; à erradicação das culturas de! erva'>
· pSiCO!rópicas e_ sua substituição pOr agricultura -ae subsistêncía; -ao esclarecimento dos
jo_vens sobre os danos causados pelo uso de
drogas; à recuperação dos viciados e ao controle da fabricação de insumos químicos necessários à industrialização_ da erva.
_
Defendemos a participação tambt!m das
Força<> Armadas nessa luta, porq!le_ elas se
destinam .. à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer ges.tes, da lei e da ordem" (art. 142
da CE). __ E_ preciso evitar que, também flO
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Brasil. st: criem poderes paralelos ao E.Hado
e. em conseqüência, se instâle a dt:!'lordcm.
O rclatôrio anu<.J.I do Conselho Internacio-

nal para o Controle de Narcóticos (CICN),
divulgado em janeiro deste ano. revela a estreita relação entre o tráfico de drogas e a
criminalidade. que tem aumentado nos países
consumidorc!-. e produtores. Revela. ainda,
os danos causados ao meio ambiente dos palses produtore~ devido ao desmatamcnto de
grandes áreas para o cultivo da coca c da
papoula. ú erosão do solo e a contamináção
dos rios pelos produtos químicos usados na
preparação da cocuína e da heroína. Essa notícia é veiculada pelo jornal O Globo, edição
de 11 de .ianeim deste ano. em artigo intitulado "ONU: Narcotráfioo Ameaça e América
Latina··. do qual lemo~. ainda. os seguintes
tópicos:
"Em relação ao Brasil. o rdatório diz
que as principais plantações de coca estão no Amazonas, ao longo da froçtteira
com a Colômbia, salientando que a variedade brasileira da coe<.~. o epadu. é
cultivado pelos índios. estimulados pelos
cartéis colomhiano:-.. O estudo acrescenta que quase a metade do~ E:.tados brasileiros produzem a maconha para consumo interno. mas estudo do Ministério
da Saúde do Brasil revela que a maioria
dos viciados, especialmente os jovens,
cheira solventes.
De acordo com o relatório. a América
Latina, que jâ enfrenta açóes terroristas
dm cartéis de trafie<J.ntes, corre o risco
de se tornar consumidora de sua própria
produção ilegal de drogas. além de oferecer excelentes esconderijos."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o esforço
do Governo hra:-.ilcíro. que re_conhe_éemos e
louvamos. n(l sentido de reprimir o- tráfico
de drogas e erradicar as plantações de ervas
psicotrópicas ~~tá ba~tante prejudicado não
apenas pela falta de recursos, mas também
pela impo~sihilidade de a Polícia Federal tra·
var sozinha esse combate.
Por isso. considerando a gravidade do prohlema e seus múltiplos aspectos, propomos
4.ue a política governamental de prevenção
ao uso de drogas psicotrópicas c de repressão
ao tráfico preveja a participação c cr>operct~
ç<io de wdos os órgãos púhlicos. dentro de
seu campo de ação.
A nós. parlamentares. compete a revisão
e atualiza~·tio d<J legislação pertinente. que
oferecerá meios mais eficazes para venceressa luta.
Era o que tinha dizer. Sr. Presidente. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran·
cisco Rollemberg.
O SR: FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
resta dUvida de que a sociedade brasileira
vem exigindo, com pressão cada vez maior,
providêndas enérgicas do setor público, para

conter a violência urbana, a êriminatidade
e. nesses últimos tempos, a onda de seqúestr-os qoe deixa inquieta e atemorizada a população das grandes cidades e do País em geral.
Por. essa razão, pare_ce-me ser este o momento oportuno para enfatizar, nesta tribu·
na, a necessidade urgente de que a Câmara
dos Deputados examine e aprove o Projeto
de Lei do Senado n" 308, de minha autoria,
que ínstitui o Cadastro Nacional de Infrações
Penais.
Este projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprovado recentemente nesta Casa, modifica o § 2° do art. 809 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei n9 3.689, de 3-10-1941)
e o art. 2"_ da Lei de Execuções Penais (Lei
n'·' 7.210, de Jl-6-1984) e tem por objetivo
instituir um in5.trumento apto a acelerar e
aperfeiçoar o trabalho da polícia e da justiça.
A própria polícia reconhece que a ausência
de instrumentos jurídicos mais rígidos dificulta suã atuação. O artigo "Polícia Federal
aponta conexão com o tráfico", publicado
pelo Correio Braziliense, em 17 de junho pask
sado, considera a ob:.olescência dos mecanismos de informação e o mau funcionamento do sistema de alimentação e controle dos
dados de identifícaÇã:o como algumas das
princípais dificuldades encontradas pela polícia, para combater o crime organizado.
Estou, portanto, convicto de que as alterações pretendidas no projeto que apresentei
contribuirão sUbstancialmente, para que to·
dos os condenados por infração penal figurem
num cadastro de nível nacional, facilitando
a jdentificação dos delinqüentes contumazes
e, dessa forma, possibilitando a rápida e efi·
caz apuração dos casos de reincidência.
Atualmente, cabe às Secretarias de Segurança dos estados manter as estatísticas crimi-.
nais, inclusive no tocante as condenações,
mediante fornecimento da relação _de todo.s.
os criminosos do País, presos ou localizados
em cada estado, à Polícia Federal.
O que não existe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a obrigatoriedade do envio periódico
e regular de dados ao Ooverno Fe_deral. Com
isso, o cadastro da Polícia Federal n~o funciona a contento, já que alguns estados não en·
ví3m regularmente os dados a Brasilia.
~sta falha_ será corrigida com_<! aprovação
defíilitiva dO Projc:lto que_apresentei. poiseste. ao combinar as disposições do art. 809
do Código de Processo Penal com a compe·
tência deferida ao Conselho Nacional de Poli·
ti_ca Çrlmín31 e Penitenciária pela Lei das
Execuções Penais, viabilizará a constituição
de uni cadastro único e centralizado de todos
os infr3.tores da lei penal existentes no País.
Através do Cadastro Nacional de Infraçóes
Penais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será
possível à instância judicial de qualquer nível
e de qualquer estado da Federação ter certeza
da primariedade ou não do_ réu, o que fará
cOm que ·a-lei passe-a Ser aplicada com a
severidade que cada caso impõe:
Nessas circunstâncias, faço aqui um apelo
à Câmara dos Deputados para que confira
urgência à apreciação do referido projeto,
porque ·a sociedade brasileira não pode conti-
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nuar à mercê da tensão e do medo que domi·
nam as grandes cidades do nosso País.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDEI''TE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente. Sr:-:. Senadores. venho, mais uma
vez; a est<J tribuna, para abordi:!r o jmporta_nte
c sempre presente tema da irrigação no Nordeste. especialmente tendo cm vista as constantes denúncias sobre a faléncia dos programas em aumentar a renda e o emprego na
Região.
Também existem dúvidas sobre o cfeit{)
multiplicador desses programas, geralmente
efctuados com vultosos recursos públicos.
que utilizam cré-ditos do exterior.
Não duvido, fiqu~ claro, da eficiência da_
irrigação como agent'e de mudanças nas e~t_ru·
ruras económicas e sociais. Mas a velocidade
c a amplitude dessas medidas referentes ao
investimento efetuado podem e devem ser
melhor anatlímdas.
Ate o momento, se existe. não é de meu
conhecimento qualquer propo!>ta que contemple a reformulação c a análise da.<; poli·
ticas agrtcolas para o Nordeste. incluindo neste tópico mab amplo a irrigação e a reforma
agrária.
Região que t~m merecido ao lclllgo dos último~ anos, podemos até dizer do:. últimos séculos. promessas de redenção económica e
social dos governos. através de sucessivos planos e projeto~.- nada apresenta Je concreto,
em termos de soluções definitiva) para a mi"
:-.éria que assola a região.
O atual Governo muito prumeteu: seria
interes.!.ante verificar o que foi efetivamente
planejado para execução nos próximos anos,
e, em quC medida. os erros do passado foram
cfetivamentc analisados e evitados nas eventuais propostas de trabalho futuras.
Sempre tive a cUriOsidade de saber do comportamento da renda e da produtividade agrf·
cola nos perímetros irrigados do Brasil. E
tenhu em mãos trahalho publicado ao final
de 19:-lY. da autoria do:-. professore-s da Universidade Federal do Ceará, Roberto de Azevedo e José Luiz de Souza Lemos. que trata
exatamente destas questões.
·
Neste documento foi cunsiçlerada a eficáCía"
da irrígaçáo pública atravé:-. da produção,
produtividade e renda. no período dç- 1977
a 19$4. Emhonl a produtividade agricola
apresente muita variaçáo ern relação. às médias nacioiJ.aJ e regionaJ, de um modo geral
ficou acima do ob:-.ç-rvado no Nordeste. Eótretanto. em relação à renda líquida, foi consk
tatado um aumento significativo em apenas
dois dos oito petfmetro~ estudados. Assiin,
dos perímetros de Lagoas do Piauí (PI), Morada Nova (CE), Curu"Recuperação (CE).
Curu-Paraipaba (CE). Icó-Uma Campos
(CE); São Gonçalo (CE). Moxotó (PE) e
Vaza Barris (BA). sob a supervisão do
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DNOCS. llpenas Curo-Paraíba e vaza-Barris
na Bahia apresentaram significativos aumentos na rend<l líquida. E mesmo esse fato. segundo o trabalho mencionado. é ocasionado
pela inserção em complexo agroindustrial,
num caso produção de cana-de-açúcar. noutro produç•io de sementes básicas melhoradas. Os perímetros de Moxorô, Pcrnamhuco.

São Gonçalo, Paraíba c Lagoas do Piauí.
apresentaram taxas de crescimento de r_enda
negativa.
Transcrevo aqui literalmente um parágrafo
tlo artigo dos professores:"·« este resultado
pode ser reflexo de certas dificuldades encontradas nos diversos projetos d eirrigaç::io no
Nordeste que incluem o aspecto gcrcncial.
problemas de comercialização de produto~
e de insumos.. assiStCncia técnicã e creditícin
aos irrigantes. escolha de plane jumento cqm·
patível com utividades a serem explomdas
em cada perímetro, desgaste de obras e equi·
pamentos por falta de manutenção adequa·
da"".
Eritn:t<mto. além do inçremento e:.perado
da renda_c nos empregos diretos, o programa
de modernização da agricultura via irrigação.
tem a missão de gerar um excedente agrfco\a
capaz de aumentar a demanda por bem> e
serviços na região. incentivmldo a expansão
do_emprego e da renda na economia como
um todo.
Muitos trabalhos técnicos já foram efetua·_
dos sobre a gerução de empregos na agricul·
tura irrigada - mas nem todos consideram
que a questão básica seja o emprego em si
mesmo. mas a renda por ele gerada e a conseqüente elevação do bem-estar da_ populução
local.
E é soh esse aspecto que a análise sobre
a irrigação no Nordeste deveria ser realizada.
pois a expcriéncia tem indicado que nem ~em·
prc estas duas variáveis - emprego e renda
-são coincidentes.
No estudo denominado Padrões Regionais
de Emprego e Renda na Agricultura Irrigada
no Brasil -uma Aplicação do Modelo Fe·
chado de Insumo Produto. de auroria dos
pe-squisadores Maria da Conceição Sampaio
de Souza e Hermínio Ramos de Souza. do
Pimcs de Pernambuco. destacamos algumas
informações de interesse para a reformulação
da política de irrigaç3o no N'?rdeste.
Neste trabalho é demonstrado que a cebo·
la. o tomate, o meliio e ·a "melancia são as
culturas que mais utilizam mã_o-de-obra. No_
Nordeste. para cada 1000 hectares com cebo·
la, ê estimada uma necessidade de 1.132.2
empregos. superior aos aproximadamente
651.!-!. empregos potencialmente gerado~ em
São Paulo. Para a produção de 1000 hectares
de tomate. esses empregos seriam de 951.!{
no Nordeste e 570.4 no Sudeste. t de ressaltar que essas estimativ.as dizem respeito aos
empregos totais dirctos c indiretos ger:;~.dos
nas dua~ regiões do País.
Eles destacam a importância do efeito índi·
reto das culturas analisadas- mesmo consi·
derando os casos mais desfavoráveis -soja
no Centm-Sul e tomate-cebola no Nordeste
-os empregos suplementares por 1000 hec-

t<lres são da ordem de 1R.5 e 614. respecri·
vamente.
Isso serve para demonstrar a tremenda im·
portância para a geração de empregos. pura
e simplesmente. dos programa~ de irrigação
no Nordeste, onde a geração de empregos
diretos por área irrigada é bem maior que
aqu_ela observada no Centro-SuL Nessa re·
gião, d~vido.à maior produtividade e à maior
integração da Agricultura no conjunto da
e-Coilbmla, a irrigação gera maior número de::
empregos indiretos que no Nordeste. com·
pensando, de çerto moc!o. o menor emprego
direto gerado por unidade de <Írea irrigada.
Mas nós j<-i enfatizamos que o emprego por
~i mesmo pouco significa. se analisado sem
·c_onsidc-rar a renda e o bem-estar das popula·
ções _regionais.
Do mesmo modo que o emprego. as rendas
direta e indireta também variam por cultura
e por região. De fato. as interdependências
int-crsctoriais podem mais que duplicar o im~
par.:to sobrr.: a renda. Apenas a título de exempl~l. na cultura da soja. para cada cruzeiro
gerado diretamente na produção, são gerados
7.42 cruzeiro~ de renda indireta. Essa situação é justificada pelo fato de soja constituir·se
em cultura que absorve muito intensamente
os chamados insumos modernos. como fcrtili·
zantes. sementes. produtos químico~ e maquinárias diversas.
- De um modo geral. a renda indireta gerada
pela agricultura irrigada. devido aos maiores
nfveis de produtividade. é maior no CentroSul que no Nordeste.
"Por outro lado. a agricultura irrigada norde~tina ê tambêm gr::mde consumidora de in·
sumos modernos: assim. a renda indireta cria·
da através dessa demanda suplementar de insumos compensa parcialmente o maior "efei·
to-consumo" associado à agricultum do Centro-Sul e contribui para atenuar as diferenças
regionais no que diz respeito à geração de
renda"". (t)
Confirmando nossa afirmativa de _que não
existe necessariamente uma correlaçüo entre
emprego e renda, citamos, com base no estudo dos pesqubadores do Pimes de Pernambuco, que produto~ como o feijão irrigado
no Nordeste. que gera. em termos de cultura.
o maior número de empregos por unidade
de produção, gera menos renda que o tomate
irrigado na Região L entro-Sul, responsável
por menos empregos por unidade de produ-

-ção.
Ess~ d~do:- upenas confirmam o que já
sabíamús - as cinco principais culturas irri·
gadas, que geram maior número de empre·
gos_. diretos e indiretos, estão no Nordeste
- mas quando o ordenamento é efetuado
pela renda total, apenas uma dentre e~tas
cinco não será localizada no Centro-Sul. Ou
seja, a irrigação no Nordeste ainda não gera
o mesmo nível de renda do Centro~Sul, embora gere maior número de empregosdiretos.
Em outras palavras. apenas para deixarmos nossa posição clara - o indicador de
emprego não é um indicador único e correto
da capacidade de_ahsorção de mão-de-obra
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para as culturas irrigadas. E a irrigação no
Nordeste deve ser repensada não apenas em
termos de_ área irrigada. produtividade ou
mesmo emprego direto - mas. sim e espe·
dalinente.. deve ser analisada em termos· de
renda direta e indireta - e mais especialmente. em tennns de bem-estar da população
local ..
E a irrigação nõ-Nordeste. especialmente
nesta época de reestruturação da economia
brasileira. deveria ser analisada em maior
profundidade. Lembramos que até o momento mio foi apresentada a esta Casa_ nenhum
programa especial para o desenvolvimento
da agricultura do Nordeste, por parte do Governo Federal.
Asl'.im sendo. o problema da agricultura
nordestina excede de muito uma simples am·
pliação dos perímetros irrigados - privados
ou públicos.
De fato. o problema da irrigação no Nordeste passa por profundas considerações so~
bre a estrutura econômica e social da região.
O problema fundiário. dentre outros, é determinante em qualquer tentativa de implemen·
tar com suces."o programas de recuperação
da agricultura no Nordeste.
A grande maioria dos produtores rurais
não tem acesso à propriedade_ da terra ou
subsiste em propriedades inviáveis numa economia de mercado. não tendo acesso ao cré~
dito rural e a inovações tecnológicas gerada:-;
pela pesquisa.
E ao pensar na agricultura irrigada, é preciso lembrar as experiências anteriores, ou,
melhor, os fracassos anteriores para melhOr
propor soluções eficazes para a agricultura
nordestina. A experiência do Governo Pederal na região vem de longe - em 1_909 foi
criada a lnspetoria Federal de Obras Contra
as Se~~ (dep~js transformada em DNOÇS)
com o objettvo principal de construir açudes
e poços e, embora todas as águas na zona
5emi-ádda sejam consideradas recursos públicos de propriedade comum, pelo art. 5?
do Decreto n" 24.643 de 1934, pouco foi feitO
para aproveitar os açudes na irrigação agrf·
cola.

Essa política de armazenagem de água pouco ou nada ajudou o pequeno e médio pro·
prietário - vários estudos indiCam que a
maioria dos açudes, inclusive aqueles construídos pelas frentes de trabalho, estão localizados em terras particulare~. Assim, enquan·
to 75% dos açuqe_s s~o privados, detendo 8%
da capacidade de armazenamento hídrico, os
açudes públicoS contêm 92% da capacidade
total, com apenas 25% do número total de
açudes. E seja em açudes públicos, seja- em
açudes privados, não importando salvaguar·
das legais, é difícil a9 pequeno produtor ter
acesso à água e desenvolver a agricultura irri·
gada.
Essa incapacidade da polftica _de armazena.
menta das águas em átendú aos a&rícultores,
notadamente os pequenos e médios, foi estudada pelo Gfupo de Trabalho sobi-e o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), cooide"~
nado por Celso Furtado, que concluiu pela
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ineficiência desta política na redução da in·
vulnerabilidade ~a região às secas. Realmente, os _açudes foram mais utilizados pela pecuária, tendo a produção de alimentos apresentado instabilidade e decréscimos relativos,
em face do aumento da população, situação
esta que persiste até hoje na região.
Ainda com base nas recomendações, do
GTDN, que posteriormente deu origerri à Sudene, foi incentivada_ a pecuária através de
subsídios do tipo Finar- Agropecuária ft!nto com este incentivo à pecuária, -o'módC!o
de desenvolvimento proposto incluía a ihtehsificação da agricultura irrigada em áte'a's restritas no semi-árído.
É óbvio que esse modelo marginalizou a
agricultura de sequeiro, praticada pela maioria dos agricultores locais, não resolvendo
problemas fundamentais como a quesf.ão
agrária~- necessidade de acesso dos pequenos e médios produtores ao crédito, â pesquisa e à extensão rural.
Outro exemplo de fracasso foi o PPI Programa Plurianual de Irrigação, implantado em 1971 e que propunha irrigar 195.000
hectares até 1980, gerando 250.000 empregos, com uma renda média da ordem de US$
360. Esse modelo _de desenvolvimf:nto, baseado no desenvolvimento dos perímetros
públicos, tamhém não foi bem-sucedido. Em
1985, apenas 60.000 hectares dispunham de
infra-estrutura instalada para a irrigação. Em
1986, num estudo do DNOCS. abrangelldo
sete projetas públicos de irrigação, foi consta·
tado que a tenda média de uma familia de
colonos:ficarlâ em ·toinO de US$ 360, meta
proposta para 6 anos antes_e obviamente nunca alcançada.
Recentemente, o Proine, com a ambiciosameta de irrigar um milhão de hectares_entre
1986/90, também par_e_ce fadado ao Íl}~ucesso.
InfeJü::ment~. _cooio já mencíOiíei:e·mprego
e n;nQa_ .qem sempre andam juntos, e baixa
proP.u~iYi?ade, it:te.ficiénçia a.d.ministratíva,
pro.ble.mas fu,ndíá~ÜlS, e inse;rçãp-!!eficiente: da
re_giãp na e_conomia nacioqal constituem s.ever9s lil:nítantes às pqlíticas. de. desenvolvimento da agricultura irrigada.
Sabemos que muitos recursqs, vários deles
originários de créditos externOs, são canalizados para o Nordeste. Sabemos que esta
Casa e todos os demais políticos brasileiros
estão interessados num autêntico programa
de desenvolvimento do Nordeste. Ouvimos,
dizem· alguns, desde a época do Império, promessas do Governo da União de promover
a recUperação social e económica da região.
Hoje, com base nas experiênciã.s~p_assadas_,
sabemos que o problema da irrigaÇão no Nordeste transcende o mero fornecimento de
água para alguns agricultores- envolve outros assuntos igualmente complexos, inclusive aqueles de ordem social como educação
e saúde, além de aspectos administrativos,
responsabilizados por alguns pesquisadores
como um dos fatores limitantes de todos os
programas e projetas existentes na região.
E, apesar de todos os fracassos, de todos
os problemas, a experiência nos leva a crer
que o desenvolvimento económico-social da
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região pass~ pela reformulação e intensificação dos programas de irri_gação, abrangendo polítiCas-de açudagem, de perenização de
rios, de melhoria do nível tecnológico da
agropecuária como um todo.
E é por reconhecer a importância da irrigação, bem como_os problemas encontrados no
pac;sado,_ que ocasionaram substânciais desperdícios de recursos humanos e financeiros,
que pedimos ao presidente da Comissão de
EConOmia que designe grupo de téctiicos sob
supervisão de um parlamentar, para apresentar uma análise rla situação atual da irrigação
no País, _c:om a obrigação de apresentar propostas de políticas altermitivas àquelas em
vi~or àté_o momento, e-que tão dispendiosas
e meficientes se revelaram.
Também aproveito a oportunidade para indagar do Executivo se existe algum programa
específico para a agricultura nordestina, -notadamente para aquela localizada no semiárido.
Espero sinceramente que essa proposta
exista e muito me ·agradaria vê-la analisada
pçr eSta Casa. Especialmente, num momento
difícil como este, é de vital importância que
o Nordeste receba UI_ll programa bem definido de recuperação económica, mesmo porque não há esperança para o País como um
todo, quando uma região apressenta-se tão
miserável e carente, como o Nordeste de hoje.
... Assim, Srs. S~nadores, considerando o que
foiodil6, proPonho 'que esta Casa analise e
c-çmsidere o problema da irrigação no Nor~
deSte, .exigindo também do Executivo explicações quailto às suas propostas para o desen~
volvimento regional. E, para conclqir, enfatizo;Inais uma vez. que, é por acreditar na
irrigação como instrumer).Jó. d~ _desenvolvimento econ9mico e social, solicito desta Casa
maior atenção no e_studo deste tetma, analisando os problemas existentes.e, especialmente, propondo medidas mais eficientes para o _melhor aproveitame_ritQ dos recursos financeirQs e humanos da Nação como um todo
e do Nordeste em particula,r. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão terminou-o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n\' 24, de 1990 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 199, de 1990), que
autoriza a Companhia Energética de São
Paulo a ultimar contratação de crédito externo no valor_equivalente a vinte e três milhões
de marcos alemães, junto ao Ansaldo GIE
S.P.A., de Milão -Itália.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matériã será inclufd_a_ em 'Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão, terminou o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
..-Projeto de Resolução n" 21, de 1990
(apresent~do pela Comiss~o de Assuntos
EconómiCos como" concluiião de seu Parecer
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n" 196, de 1990), que altera a Resolução n"
17, de 25 de janeiro de 1988, do Senado Federal;
-Projeto de Resolução n" 22, de 1990
(apresentado pela Cof!lissão _qe -~ssuntos
Económicos como conclusão dé seu Parecer
no 197, de 1990), que autoriza o Estado do
Espírito santo a emitír-e colocar no mercado
Letras Financeiras do -Tesouro do Estado do
Espírito Santo - LFTES;
-Projeto de_ Decreto Legislativa h'-' 62,
de 1989 (n" 84/89.-na Câmata dos De;putados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de
papel-moeda, no exercício de !J~6._no valor
de até Cz$ 13.000.000.000,00 (Treze bilhões
de cruzados); e
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 64,
de 1989 (n\' 110/89, na Câmara dos DepUtados), que homologa o ato do Conselho Mone~
tário Nacional que autorizou a emissão de
papel-moeda, no exercício de 1986, no valor
de Cz$ 55.000.000.000,00 (Cinqüenta e cinC<i
bilhões de ·cruzados) para atender às àtividades produtivas do país e à circulação de
riqueza nacidnal.
Aos projetas não foram apresentadas
emendas.
As matériaS serão incluídas em ordem do
dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoÚ·

sa)- Nada mais havendo a tr~tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de

am~mqã

a seguinte ,

. ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADÜ
N• 66. DE 1990. .
(Em regime de urgéncia, nos termos do
___ art. 336, c; do Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do ProjCto deLei do Senado n" 66, de 1990, de autoria
do Senador Maurício Corrêa, que acrescerita
§ 5~ ao art. 6" da Lei n" 8.025, de 12 de abríl
de 1990, tendo
, __
, ,.
PARECER FAVORA VEL. proferido em
Plenário, Qa_ Çorpissáo
, ,. _
.
-de Constitpição, Justiça e_Cidadania.·
·-2-

PROJETO DE RÊSOLUÇÃÜ
. N• 26. DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 26, de 1990 (apresentado como
conclusão do parecer, de Plenário, da Comis-'
são de Assuntos Económicos), que alt~ra ·a
Resolução n" 12, de 5 de abril de 1989, 'dó
Senado Federal.

-3Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 28, de 1990, de iniciativa do
Gov'eniador do Distrito Federal, que altera
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a Lei n" 49, de 25 de outubro de 1989, e
dá outras providências, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 201,
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.
-4-

Votação, em turno único, do Projeto de
Lel do DF n~ 29, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que altera
disposítivo dQ Decreto-Lei no 2.244, de 14
de fevereiro de 1985, e dá outras providências, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 202,
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.

-5Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF o" 30, de 1990, de iniciativa do
Governador do DistritO Federal, que estabelece a competência, composição e classifiCãção do Conselho de CultUra do Distrito Federal e dá outras proVidências, tendo

PARECER, sob n' 203, de 199(), da Comissão
-do Distrito Federal, favorável, com as
Emendas de n~ 1 e 2-~DF. _

-6Votaçâo, em turno único;do Requerimento n~ 148, de 1990, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos re·
gimentais, a transcrição, no-s Anais do Sena·
do Federal, do artigo do acadêmico Josué
Montello, publicado no Jornal do Brasil de
12 de junho do corrente ano, sobre o ex~Se
nador Luiz Viana Filho.

-7-
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autoria do Sen,ador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores-, que acrescenta parágrafo ao art. 15-9 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da ConstituiçãO Federal.
-8Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda ã Constituição no 4 de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acres.centa § 6'·' ao
art. s~ do Ato das DispOsições Constitucionais Transitórias."
··

-9Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nn 6 de 1989, de
autoria do Senad_or Marcos Mendonça e ou~
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitudonal prevendo a cria·
ção e definíiido a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
-lO-

Votação, em Primei-ro iurno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 1" de 1990, de
autofia do Senador Mareio Lacerda e outros
Senho(e:s~Senadoi-es, ciue· acrescenta dispositivo.s ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
-II-

Discussão, em turno único, do Projeto dC
Lei da Câmara· no 30, de 1990 (nn 4.779/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Presi~
dente da República, que prorroga a vigênciã
do I Plano Nacional de Informática e Automação - Planin, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 193, de~
1990, da Comissão
Votação, em primeiro turno, da Proposta
-de Educação.
de Emenda à Constituição n" 3 de 1989, de -

-12Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 27, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade do Distrito Federal e situados
no bistrito Federal, e dá outras providências-,
tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 206,
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.
(Dependendo da votação do Requerimento
n? 180, de 1990, de adiamento da discussão.)

-13Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 184, de 1988, de iniciativa da
Comissão Diretora, que dispõe sobre o funcionamento do Pecúlío do Senado Federal,
e dá outras providênci~s, tendo

PARECERES, sob n• 198, de 1989, 184
e 185, de 1990. _das. Comissões:
-de Constituição_, Justiça e Cidadania - I? pronunciamento: favorável, nos termos de
substitutivo que ·oferece; 2v prúnunciamento:
favorável às_Subemendas n<:G. 1 a 3, de Plenário, concluindo por novo Substitutivo que
apresenta; e
.
.
-=- Diretora, favorável às Subemendas n""'
1 e 3, de Plenário. e contrário à de no 2, rios
termos de substitutivo qu~ oferece.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Está ·encerrada a sessão.
(Levanta~se

mirfJltos,) __

a sessão às 16 horas e 45
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1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Go\•ernador do
Distrito Federal
- N" 89190-DF (n" 62190, na origem).
encaminhando ao Senado Federal o Projeto de Lei do DF n''40/90, que cria Escolas Classe e Centros de Ensino de 1" Grau
na Fundação Educacional do Distrito-Federal, e dá outras providências.
1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 388/$9,
que altera o art. 9:" da Lei n'' 4.591, de
16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre

o condomínio em edificações e as incorpo·
rações imobi!íárias, para reduzir o núme·
ro de assinaturas necessárias à aprovação
da Convenção de Condomínio.
-Projeto de Lei do Senado n" 302/89,
que dispõe sobre o domicr1io eleitoral, filiação partidária, propaganda eleitoral
gratuita e dá outras providências.. _

1.2.3- Comunicação da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do DF nn 40/90, lido
anteriormente.

1.2.4 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'' 84/90,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso que dispõe sobre crimes de
sonegação fi!ical e de apropriílção indébita
de tributos e dá outras providências.

-Projeto de Lei do Senado n" 85190,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a realização de exames de proficiência para inscrição de profissionais nos Conselho~ Regionais de fiscalização do Exercício Profissional c dá outras providências.
-'Projeto de Lei do Senado n" 86/90,
tle autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre a política nacioríal de
salários e dá outras providências.
1.2.5- Indicação

-No 3/90, de autoria do Senador Maurício Corréa, solicitando à Comissão Diretora no sentido de que seja providendada
a construção de pequena obra de engenharia, destinada a servir, em caráter per-.
tnanentc, de "Tribuna do Povo" a ser erigida nas proximidãdes e à freD.te do edifício do Senado Federal e Câmara dos Deputados.

1.2.6 - Offcios
- Nu 48/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cid_ada!}ia, cornuniCãrida a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n" 302/89, que dispõe sobre
domicnio eleitoraJ, filiação partidária,
propaganda eleitoral gratuita. e dá outras
providências~
:-- N~ 49/90,

do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
.do Senad_o no 38~/_89, que_ altera o art.
9'' da Lei n'' 4.591. de 16 de dezembro
de 1964, que dispõe sobre o condomínio
em edificações e a!:i incorporações imobiliárias. pã-ra reduzir o mí.mero de assina-

turas necessárias à aprovação da conven·
ção de condomínio.
1.2. 7- Conl.unicações da Presidência
- Abertura de prazo para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetas de Lei do
Senado n" 302, e 388/89. sejam apreciados
pelo Plenário.
-Recebimento da Mensagem n"
91{gO-DF (nu 64/90, na origem), do Gover·
nado r do Distrito Federal, encaminhando
ao Senado Federal,_ para complementar
â prestação de comas do exercício de
1989, o balanço consolidado do complexo
administrativo do Distrito Federal de

1989.
-Recebimento do Oflcio n'' S/26/90 (n"
5.681190, na origem), através do qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorizaÇãO para que o Estado da- ParaJba
possa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Teso.uro daquele Estado - LFT _
PB.
-Recebimento do Ofício n'' S/27/90 (no
5.682190, na origem), através do qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorizaçào para que-o Governo do Esta-cio
de Mato Grosso possa emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas,
L3ll0.00<J.OOO de LFTE - MT
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA
- Retomada das obras de construção da
hidrelétrica de Xingá.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Considerações sobre os 100 dias do
Piano Collor.
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EXPEDIENTE
CENTIIO CIIIÁFICO 00 SENAOO FEDIEIIAL
DIAIIIO 00 CONGIIEMO NACIONAL
respons•bdtd~de d11 MeN do Senado Feder•l

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Impresso sob ~

Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral . ···•·n-~.. ~-···········--·-················~=---~·_..--- Cd ~

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oíretor Adjunto

SENADOR LEITE CHAVES-'- Projeto de lei que dispõe sobre os planos· de
benefícios da Previdência Social.
SENADOR JARBAS PASSARI-

NHO, como Líder- Projeto de lei que
dispõe sobre os planos de benefícios da

- Projeto de Lei do DF nu 41190, de
autoria do Senador Maurício Corrêa, que
regulamenta o art. ·39 da Constituição Federal, relativo ao re-gime jurídíco dos servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, e dá outras providências.
1~

Secretário da

C11~

.Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto- de Lei da Câmara n" 47/90
(n"2.570/89, na Casa de origem), que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
1.2.11 -

1.2.14- Comunicação da Presidência
Recebimento do Relatório n?
da Comissão Mista de Estudos
Tertitoriais, apresentando a redação final
do tg,xto aprovado sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas
unidades territoriais, notadamente na
Amazónia Legal e em áreas pendentes
de solução.
l/90~CN,

Leitura de Projeto

1.2.10 - Ofício do
mara dos Deputados

- N~ 189/90, de Urgéncia para o Projeto
de Lei da Câmara n'' 45/90, que dispõe
lwbre os efetivos do Exército em tempo
de paz.
-

Previdência Social.

1.2.9 -

Tiragem: 2.200-4txempfares.

Requerimento

- N? 186/90, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando da Sr Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
1.2.12- Apreciação de Matéria
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n" 24/90, que autoriza a desafetação
de domínio de bem de uso comum do
povo, situado no Setor de Indústria e
Abastecimento, Região Administrativa
do Guará-RA X - Distrito Federal.
Aprovada, nos termos do Requerimento
n~' 187/90. À sanção do Governador do
Distrito Federal.
1.2.13 - Requerimentos
- N~ 188/90, de urgência-para o Projeto
de Lei do DF nu 39/90, que dispõe _sobre
o reajuste de vencimentos e salários dos
servidores civis da administração direta
autárquica, fundacional e indireta do Distrito Federal e dá outras providências.

1.2.15 - Questão de Ordem
-Suscitada pelo Sr. Mauro Benevides,
e respondida pela Presidência, concernente à tramitação, nesta Casa, dos anteprojetas constantes do_ Relatório no
1190-CN.
1.2.16- Comunicações da Presidência
-Convocação die sessão conjunta a
realizar-se amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa e extraordinária
do Senado Federal a realizar-se, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.
-Recebimento de Mensagem n~
91/90-DF (no 64/90, na origem), do Gover·
nadar do Distrito Federal, encaminhando
ao Senado, para complementar a prestação de contas do exercício de 1989, o balanço consolidado do complexo administrativo do Distrito Federal de 1989.
L3 -ORDEM DO DIA

Projeto de Lei do Senado n? 66, de
1990, de autoria do Senador Maurício
Corréa, que acrescenta § 5o ao art. 6Q da
Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990. Extin·
ta a urgência nos termos do Requerimen·
to h" 190/90, devendo_ voltar a matéria à
rua tramitã.ç3o norm-al.
Projeto de Resolução nu 26, de 1990
(ap~esentado como conclusão do parecer,
de Plenário, da Comissão de Assuntos
Económicos), que altera a Resolução n"
12, de 5 de abril de 1989, do Senado Fede-

ral. Aprovado. À Comissão Diretora para
redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n" 26/90. Aprovado. À promulgação.
Projeto de Lei do DF n'' 28, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que altera a Lei n" 49, de 25 de
outubro de 1989.,. e dá outras providências. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Lei do DF n~ 29, de 1990,
de iniciativa do- GOvernadOr do Distrito
Federal, que altera dispositivo do Decreto-Lei n°2.244, de 14de fevereiro de 1985,
e dá outras providências. Aprovado. À
Comissão Diretora pata redação final.
Projeto de Lei do DF__n'l 30, de 1990,
de iniciativa do Governador do DistritO
Federal, que estabelece a competência,
composição e classificação do Conselho
de Cultura do Distrito Federal e dá outras
providências. Aprovado com emendas. À
Cmnissão _Djretora para redação final.
Requerimento n" 148, de 1990, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solici·
tando, nos termos regimentais a transcri·
ção, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do acadêmico Josué Montello, publicado no Jornal do Brasil de 12 de junho
do corrente ano, sobre o ex-Senador Luiz
Viana Filho. Aprovado após usar da palavra o Sr. Mauro Benevides.
Proposta de Emenda à Constituição n•
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do iJ1ciso H do art. 161 da Constituição Federil. Votação adiada por falta
de quorum qualificado.
Proposta de Emenda à Constituição n~'
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta _§_ 6~ ao art_. Y do Ato das
Disposições Constitucionais Trans-ifõriãs.
Votação adiada por falta de quorum quali·
ficado.
Proposta de Emenda à Constituição n~
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senhores Senadores
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que acrescenta artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindo a
competência do Conselho Nacional de
Remuneração Pública. Votação adiada
por falta de quorum qualificado.
Proposta de Emenda à Constituição n~
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores,
que acrescenta dispositivos ao·Ato das
Disposições Constitucionais Trã.risitórias
da Constituição Federal. Votação adiada
por falta de quorum qualificado.
Projeto de Lei da Cámara n~ 30, de
1990 (n' 4.779/90, na Casa de orige.m);
de-iniciativa do Presidente da República,
que prorroga a vigência do I Plano Nacional de Informática e Automação - Planin. Aprovado. À sanção.
Prójeto de Lei do DF n~ 27, de 1990,
de iniciativa do Governador do DiStrito
Federal, que dispõe sobre a alienação de
bens imóveis residenciais de propriedade
do Distrito Federal e situados no Distrito
Federal, e dá outras providências. Discos- .
são sobrestada, para reexame da Comissão do Distrito Federal nos termos do Requerimento no 180/90, aprovado nesta
oportunidade.
Projeto de Resolução n' 184, de 1988,
de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre o funcionaniento do Pecúlio
do Senado Federal, e dá outras providências. Discussão adiada para o dia 8-8-90,
nos termos do Requerimento n, 191190.
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimentos n~s 188 e 189/90, Iidos nq Expediente da presente sessão.
Aprovados.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR RUY BACELAR- Estado de calamidade das rodovias brasileiras
e, particularmente, daqut;:las situadas no
Estado da Bahia.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Código de defesa do consumidor.
SENADOR MARCO MACIEL Processo de integração argentino-brasileiro.
SENADOR ODACIR SOARES Tráfico e consumo de drogas psiCOtrópicas.
SENADOR AUREO MELLO- Necessidade da restauração das rodovias da
Amazônia.
_
SENADOR ANTÓNIO LUIZMA YA
-A pelo em favor da liberação dos cruzados novos dos proprietários de terrenos
em Palmas- TO, para utilização na construção civil.
1.3.3 - Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apresentações de emendas ao Projeto de Resolução
n9 25/90 e de Lei do DF n~ 38/90~ sendo

que ao primeiro foram oferecidas duas
emendas.
-CÕnvocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 horas e5 minutos, _com Ordem d9 Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO

2 - ATA DA 84• SESSÃO, EM 26 DE
JUNHO DE 1990
2.1-ABERTURA
2.2'---- EXr_EDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N~ 192/90, de urgência para o Oficio
S/23190, relativo à }Jroposta para que seja
autorizado ao Governo do Estado de Mi·
nas GeraT~fj)õSsa emitir 201.160.424 Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado LFT- MG), para os fins que espe·
cifica.
- N9 193/90, de urgência pãra o-PrOjeto
de Lei do Senado n" 70/90, que autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos adiciOnais até o limite de Cr$ 8.595.000.000,00.

2.3- ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão de' Relações F xteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 73, de 1990 (no 75/90, na origem),
de 14 de fevereiro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a esco·
lha do Senhor Gilberto Coutinho Paranhos Veloso, Embaixador do Brasil junto
ao Estado da Cidade do Vaticano, para
cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana e Militar de Malta. Apreciado em
sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exte·
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa·
gem n' 77, de 1990 (n' 73/90, na origem),
de 14 de fevereiro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embaixador do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana,_para cumulativamente,
exercer a fu"nção de Em-baixador do Brasil
em Granada. Apreciado em sessão secre-

ta.
.Parecer da Comissão de Relações Exte·
rioi'eS e-Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 112, dr;hl990 (n9 400/90, na ori·
gem), de 2 de maio do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da Repú_blica
submete à deliberação do Sen~do a escolha do Senhor Sergio da Veiga Watson,
Ministro de Segunda Classe, da carreira
de Diplomara, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República
do Suriname. Apreciado em sessão secre-

ta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 121, de_1990 (no 422/90,_ Qa origem), de 21 de t;ilalo do Corrente ano,
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pela qual o Senhor Presidente da Repú·
blica submete à deliberação do Senado
a esColha do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Clãsse-; da
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Na
ções Unidas. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal sobre a Mensagem n• 125, de 1990 (n" 435/90, na origem), de 30 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Alberto Vasconcelos
da Costa e SilVa, Ministro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador dÕ Brasil
junto à República da Colômbia. Apretia·
do em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores· e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' !26, de 1990 (n" 436/90, na ori·
gem), de 30 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Felipe Palmeira
Lampreia, Ministro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto
à República Portuguesa._ Apreciado em
sessão secreta.
_Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensa·
gem n" !27, de 1990 (n• 437/90, na origem), de 30 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Alvaro da Costa
Franc_o Filho, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto
à Confederação Helvética. Apreciado em
sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensa. gem n9 135,__ de 1990 (n~ 468190, na origem), de 12 de junho do corrente a,..::.,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado_
a escolha do Senhor Affonso Celso de
Ouro-Pretç, Ministro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto
ao-Reino da Suécia. Apreciado em sessão
secreta.
Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n• 122, de 1990 (n• 429/90, na origem),
de 28 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Desembargador Hélio de Melo Mosi·
mann, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da apo·
sentadoria do Ministro Miguel Jeronymo
Ferrante. Aprovado nos termos do pare-
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cer da comissão competente, lido nesta
oportunidade.
Parecer da Comissão de. _Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n" 128, de 1990 (n" 438190, na origem),
de 30 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República sub·
mete à deliberação do Senado a es_colha
do Doutor Roberto Della Manna, para
compor o Tribunal Superíor"do Trabalho,
na vaga destinada a. Ministro Classísta_
Temporário, n!pi"CSentante-dOs empregadores, para o triénio de 1990 a 1993, decorrentes do término da investidura do
Ministro Classista Aurélio Mendes de Oliveira, em 25 de junho de 1990. Aprovado
nos termos do parecer da comissão com·
petente, lido nesta oportunidade.
Parecer da Comissão de O:mstituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n" 129, de 1990 (n'' 439/90. na origem),

Ata da

83~

de 30 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República sub·
mete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Alfredo Peres da Silva, para
tompor O Tribun-al SUperior do Trabalho,
~a vaga destinada a suplente de Ministro
Classista Temporário, representantes dos
empregadores, no triênio de 1990 a 1993.
Aprovado nos termos do parecer da co·
missão competente. lido nesta oportuni·
dade.
Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
no 133, de 1990 (n'.> 459/90, na origem),
de 6 de junho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete" â deliberação do Senado a escolha
do Doutor Marco Aurélio Giacomini,
Juiz Togado do Tribunal Regional do Tra·
balho da 10' Região, com sede em Brasflia- DF, para compór o Tribunal Sup~·

rior do Trabalho, na vaga reservada à Magistratura Trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello. Aprovado nos termos do parecer da comissão competente. lido nesta
oportunidade.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimentos n"' 192 e 193/90, li·
dos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

2.4- ENCERRAMENTO
3-

MESA D!RETORA

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
S - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 26 de junho de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa,
ÀS 14 HORAS E JQMINUTOS, ACHAM:.
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Carlos DeCarli - Jarbas Passarinho Antonio Luiz Maya -Alexandre Costa Edison Lobão- Chaga.<> Rodrigues- Hugo
Napoleão - Afonso Sancho·- Cid Sabóia
de CarValho - Mauro Benevides --Humberto Lucena- Marco Maciel- Ney Mar a·
nhão- Teotonio Vilela Filho- Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy
Magalhães - Ruy Bacelar - João Calmon
-Afonso Arinos-Jamil Haddad- Nel!:lon
Carneiro- Mário COvas- Pompeu de Sousa- Mauricio'Corrêa- Mci.ra Filho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio LacerdaMendes Canale ,- Rachid Saldanha Derzi
-Wilson Martins- Leite Chaves- Alfonso Camargo -José Richa- Albt:rtO Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareCimento de 35 Srs. Senãâores. Havendo número regimt:<ntal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalho!>.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitur-a dO
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM N• 89, DE 1990-DF
(No 62/90-GAG, na origem)

Brasilia, 25 de junho de 1990

Excelentíssimo Senhol' Presidente do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de encaminhar a Vos.sa Excelência, para os fins pertinentes, o anexo
projeto de lei que diSpõe sobre a criação das
E.-;cola~ Classe 56 e 58 de Ceilândia; do Centro de Ensino de_l" Grau 2 de Samambaia~
transformação da Escola Classe 23 de Ccilância em Cetrrro de Ensino de 1 Grau, bem
como sobre a criação de R (oito) empregos
em comissão e a transformação de outros
dois, na forma que especifica, em decorrê rida
da criação c transfl)rmação das eS:colru. supracitadas.
A _medida se faz necessária por já se encontraieril-,C:-;ses estabelecimentos de ensino, em
pleno funcionamento, devidamente equipados. com o quadro de professores e pessoal
administrativo _necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. aguardando, apenas, as medidas complementares que
proporcionem o respaldo legal para validar
os atos.. administrativos praticados por seus
dirigentes.
Assim, os estabelecimentos em apreço já
dispõem de toda estrutura Hsica e de recursos
humanos necessários às atividades ali desenvolvidas, não representando, a fomalização
ora proposta, outro ónus para o Distrito Federal, além da criação de 1 (um) Emprego
em Comü;são de Diretor, símbolo EC-10, 2
(dois) de Diretor, símbolo EC~14, 1 (um) de
Secretário, EC~18, 2 (dois) de Secretário,
símbolo EC-21 e 2 (dois) de Encarregado,
símbolo EC-18, bem assim a transformação
de 1 (um) Emprego em Comissão de Diretor, .

símbolo EC-14 e 1 (um) de Secretário, símbolo EC-21 para, respectivamente. 1 (um) Emprego em Comissão de Diretor, símbolo
EC-10 e 1 (um) de Secretário, símbolo
EC-lH, da Tab.el<l: de_ Empregos cm Comissão
da Fundação Educacional do Distrito Federal.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. - Wanderley Vallim da Silva, Governador ~o Distrito Federal, em exercício.
PROJETO DE LEI DO DF
N'40. DE 1Y90
Cria Escolas Classe e Centros de Ensino de 1.,- Grau na Fundação Educacional
do Distrito Federal, e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1' Ficam criadas, na Fundação Educacional do Distrito Federal, as seguintes Escolas Classe:
1- Escola Classe 56 de Ceilândia; e,
II- Escola Casse 58 de Ceilândia.
Art. 2" É criado o Centro de Ensino de
1" Grau 2 de Samambaia na Fundação Educacional do Distrito Federal.
Art. 3" Fica a Escola Classe 23 de Ceilãodia transformada em Centro de Ensino de
l" Grau da Fundação Educacional do Distrito
Federal.
Art. 4 São criados, na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal, o~ seguintes empregos em comissão:
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Slmbolo

Denominação

Quant ltat Ivo

__

EC-14
EC-21

Secretário

01
01

Escola Classe 58 de Ce11ând1a

Diretor

EC-14
EC-21

Secretário

01
01

Centro de Ensino_de 10 Grau 02 (Samambaia)
EC-10
EC-18
EC-18

D1retor

Secretário

Encarregado

01
01
01

Centro de Ensino de 10 Grau (Ce11ând1a)

Encarregado

EC-18

Art. 5" São transformados, respectivamen-

te, para I (um) Emprego em Comissão de
Diretor, símbolo EC-10 e 1 (um) de Secretário, símbolo EC-18, 1 (um) Eemprego cm
Comissão de Diretor, ~ímholo EC-14e 1 (um)
de Secretário, símbolo EC-21, da Tabela de
Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal.

Parágrafo único. Os empregos em comissão a que e refere este artigo são alocados
no Centro de En:;;ino de l'' Grau de que trata
o art. 3" desta lei.
Art. 6'' Esta lei entra cm vigor na data
de sua publicação.

Art. 7"
contrário.

Revogam-se

~s

disposições cm

01
DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE POLiTICA
DE PESSOAL 556• REUNIÃO

Processos n"':082.005.866/87;
082.00I.93II87;
IJB2.11I0.443/B8;
082.005.444189 ..
Interessado: Fundação Educitcional do Distrito Federal
Assunto: Criação de Escolas Classe e Empregos cm Comissão
Relator: Salvandir Ferreira de Lima
O plenário do Conselho de Política de Pessoal, aco_lhendo, por unanimidade, o voto do
Relator, resolve:
1 - Reconhecer a excepcionalidade da
matéria c autorizar as seguintes alteraçõ_es
na Tabda de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal:

a) Criação:

Denominação
Oiretor
Di re_tor
Secretário
Secretário

Encarregado

b) Tranformação:
De 1 (um) Emprego em Comissão de Diretor, símbolo EC-14 e de 1 (um) Secretário,
símbolo .EC-21. para respedivamente, 1 (um)
Diretor, símbolo EC-10 e-I (um) Secretário,
símbolo EC-18.
2 - Condicionar o provimento dos empregos de que trata o item 1 à existéncia de
recursos orçamentários, devidamente certificados pela Seplan/PR.

Slmbolo

EC-10
EC"14
EC-18
EC-21
EC-18
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Quantidade
01
02
01
02
02

3 - Submeter a presente resolução â homologação do Excelentíssimo Senhor Gover·
nador.
Brasflia, 29 de março de 1990.-Jorge Caeta~o, Presj~ente - Francisco José Freire,
Conselhe~ro - Salvandir Ferreira de Lima,
Conselhe~ro -Wanda de Mello Lôbo Rocha,
Conselheira - Tere~ Amaro Campelo Beserra, Conselheira, Suplente- Maria Milksa
Araújo de Resend~, Conselheira, SuplentePaulo César de Avila e Silva, Conselheira,
Suplente.
(À Comissão do Distrito Federal.)

Da Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de r,:ei do
Senado n~ 388, de 1989, que "altera o
art. 9" da Lei n? 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, que "dispõe sobre o condomínio
em edificações e as incorporações imobi·
liárias", p_;~:ra reduzir o número de assinaturas necessárias à aprm'ação da Convenção de Condomínio".
Relator: Senador Ronaldo Aragão.
De autoria do ilustre Senador Francisco
Rollemberg, vem a exame deste colegíado
o_ Projeto de Lei nu 388, de 1989, que altera
o artigo 9'.' da Lei n:• 4,591, de_16 de dezembro
de 1964, que ''dispõe sobre do condomínio
em edificações e as incorporações imobiliárias", para reduzir o número de assinaturas
necessárias â aprovação da Convenção de
Condomínio".
-0 Projeto pretende reduzir para maioria
absoluta o quorum- atualmente de dois terços - para a aprovação da Convenção de
CondomíniO.
Na justificação, argumenta-se ser extremamente rigoroso o texto atual, por exigir seja
a Convenção aprovada por titulares de direitos que representem, no mínimo, dois terços
das frações ideais que compõem o condomínio. É que se observa grande desinteresse
pelos assuntos que dizem respeito à edifica·
ção, demonstrado, sobretudo, por titulares
de direitos que não residem no imóvel ou
não possuem atividades comerciais no prédio
em condomínio.
O projeto é c_onstitucional e jurídico, estando redigido em boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, nada a objetar, ele se recomenda pela própria justificação.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Ro·
naldo Aragão, Relator- Márcio LacerdaJoão Lobo --Chagas Rodrigues- João Calmoo- Francisco Rollemberg- Jutahy Magalhães - -Afonso Arinos - Nabor Júnior
- Mauro Benevides.
PARECER N• 216, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do

Senado n~ 302, de 1989, que "dispõe sobre o domicílio eleitoral, filiação partidária, propaganda eleitoral gratuita e dá
outras providências".
Relator: Senador Maurício Corrêa.
_Apresentado pelo ilustre senador Jutahy
Magalhães,_o Projeto de Lei no 302, de 1988,
"dispõe sobre o domicílio eleitoral, filiàção
partidária, propaganda elitoral gratuita, e dá
outras providências".
Em resumo a proposição visa a:
a) estabelecer em 9 meses o prazo do domicílio eleitoral como pré-requisito para o
registro de candidaturas de_que trata o item
III, do art. _94, do Código Eleitoral;
b) reduzir de seis para quatro meses o pra·
zo assinado para filiação de candidàtos aPre-
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sidente da República, Vice-Presidente, Go-

vernador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefe-ito e Vereador, pela Lei no
7.454, de 30 de dezembro de 1985;
c) restringir unicamente ao h-or~rio -gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, a propaganda eleitoral no rádio e televisão, para as
eleições a partir de 1990.
Na justificação, informã o ilustrado autor
da proposição, que· a· objetivo que persegue

é o de "estabelecer novos prazos de domici1io
eleitoral e de filiação partidária, que se justificam em face da proliferação dos Partidos Políticos e do novo quadro de coligações e de
a reaglutinaçôes partidárias que se avizinha".
E mais adiante da justificação lembra que
"no que diz respeito à participação em pro·
grama e gratuito de rádio e televisão, farta
legislação já existe disciplinando a matéria,
mas achamos lógico dispor para eleiÇÕes futuras, prevendo-se as hipóteses aplicáveis às
eleições regionais".
Por ser de significação para a viçla das iristituições democráticas nacionais, a proposição
é oportuna e conveniente, pois que moder·
niza e atualiza princfpios e normas da legislação eleitoral, adequando-a à realidade nacional.
Pode parecer irrelevante, mas no nosso en·
tendimento o projeto apresenta uma omissão. É que segundo a .Co,nstituição Federal
(art, 32, combinado com os arts. 27 e 77),
a eleição do Govern~dor ,- Vice-Governador
e dos Deputados Distritais coincidirá com a
dos demais Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual per{odo.
No mesmo sentido, estabelece que o míme·
rodos Deputados Distritais à Câmara Legislativa corresponderá ao tríplo da representação do Distrito Federal na Câmara dos De·
putados e, atingido o número de tritna e seis,
será acrescido de tantas quantos forem os
Deputados Federais acima de doze.
Como afirma o próprio autor, a proposição
objetiva disciplinar as eleiçóes futuras, reven·
do-se principalmente as hipóteses aplicáves
às eleições regionais. Entendo que as nossas
leis devam abrigar norma geral. Portanto, deve prevalecer também para o Distrito Federal
a regra de proporcionalidade e o princípio
federativo.
Assim sendo, nas primeiras eleições para
a Câmara Legislativa, Govetnadgr e YiceGovernador do Distrito Federal, deve ser
aplicada a regra da proporcionaHdaçle levan·
do-se em conta o número de representantes
na Câmara -dos Deputados, vez que ainda
não dispõe de uma Assembléia Legislativa.
Não bastasse o impedimento anteriormente alegado, o projeto em tela, ao prever a
sua aplicaÇão para as eleições a partir de 1990,
comete outra colisão com o mandamento
constitucional, no caso particular, o art. 16
da Carta Magna vigente que não deixa margem a qualquer dúvida:
"A Lei que altera o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após sua
publicação".

Ante o exposto, tenho por constitucional
a proposta, desde que a vigência seja condicionada à regra do artigo 16 da Constituição
Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presid,ente Maurício Corrêa, Relator - Afonso Arinos
- Ronaldo Aragão - Jutahy Magalhães,
(Abstenção)- Márcio Lacerda~ João Calmon ~ Wilson Martins - João Lobo- Cha·
gas Rodrigues - Francisco Rollemberg Nabor Júnior.

e distribuição em avulsos, pelo prazo de 5
úteis. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetos de lei que serão
lidos pelo Sr, l" Secretário.

Voto, em separado vencido do Senador Odacir Soares no Projeto de Lei do Senado nu
302/89, que dispõe sobre domicilio eleitoral,
filiação partidária propaganda eleitoral e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Constitui crime de sonegação fiscal deixur de pagar tributo devido, no todo
ou em parte, ou desviar de suas finalidades
valores de incentivos fiscais, mediante uso
de falsificaçiio material ou ideológica ou de
qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão de quatro a oito anos,
segundo o montante sonegado e a engenhosidadc da sonegação, agravada para o dobro
no caso de reincidência, sem prejuízo da mula
ta cominada na lei tributária.
Art. 2" Constitui crime de apropriaçãO
indébita de tributo deixar de recolher, no todo ou em parte, tributo descontado de contribuinte ou dele cobrado na sub~tituição de
responsabilidade tributária, ou arrecadado
na qualidade de agente da administração tri·
butária.
Pena - reclusão de dob a quatro anos,
conforme o montante do tributo e o motivo
do não recolhimento, agravada para o dobro
na hipótese de reincidência, sem prejuízo da
mUlta cominada na lei tributária.
Art. 3" Nos crimes de sonegação fiscal
ou de apropriação indébita de tributo, cometidos por pessoa jurídica, a responsabilidade
penal recairá sobre os dirigentes, aos quais
competia superintender os negócios contidos
na sonegação ou determinar o pagamento ou
o recolhimentc> do tributo.
Art. 4" O administrador tributário, após
mantida na esfera administrativa a autuação
por crime de sonegação fiscal ou por crime
de apropriação indébita de tributo, remeterá
ao Ministério Público os elementos comprobatórios da infrãçâo, para instrução da açáo
penal.
Parágrafo único. Se o Ministério Público
entender não comprovada a prática do crime,
em despacho fundamentado devolverá o processo à repartição fiscal, que poderá complementá-lo.
Art. 5" Extingue-se a punibilidade dos
crimes de sonegação fiscal e de apropriação
indébita de tributo desde que o infrator efetue o pagamento ou o recolhimento da quantía devida antes da decisão administrativa de
primeira instância.
Parágrafo único. Não se aplica a extinção
da punibilidade ao infrator reincidente, segundo definido na lei tributária.
Art. 6'· Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7'·' Revogam-se a Lei n" 4,729, de
14 de julho de 1965, e demais disposições
em contrário.

Em exame acurado da presente proposição
concluímos não ser ac_onselhável a redução
dos prazos propostos no que diz respeito à
filiação partidária e domicílio eleitoral, bem
como os demais dispositivos, pelas razões a
seguir.
I) Recentemente, o· Congresso Nacional
aprovou lei complementar que estabelece, de
acordo com o art. 14, § 9" da Constituição
Federal casos de inelegrbilidade, prazos de
cessação e outras providências.
2) Nesta lei, que encontra~se com o Exm"
Sr. Presidente da República para sanção, se
estabeleceu os prazos para as desincompatibilizações como também tratou-se dos prazos
para a filiação partidária e o domicnio t!lei~
torai.
.3) O nobre Senador Maurício Corrêa ao
relatar a matéria é taxativo quando diz; "tenho por constitucional a proposta, desde que
a vigência seja condicionada à regra do artigo
,16 da Constituição Federal". Ora sabemos_
que não existe nenhum dispostivo que modifique- aquele artigo da lei maior., portanto o
seu condicionamento e.nco_ntram~se prejudi·
cada.
4) Quanto ao dispositivo que altera o texto
do artigo 94 da Lei n~ 4.737/65, nada temos
a opor e a mátéria deverá se regulamentada
oportunamente no próprio Código Eleitoral.
5) No que concerne a propaganda eleitoral
gratuita no rádio e televisão, a matéria, nas
duas últimas eleições realizadas recentemente, vem sendo disciplinada e regulamentada
p~la Justiça Elei~oral de maneira eficaz, assím, para as fut_uras ·eleições poderá ser ado~
tado omesmo sistema salvo melhor juízo.
Ante o exposto, não seria aconselhável,
neste momento, criarmos preceitos, no processo eleitoral, que se choquem entre si. Assiin, o nosso-=võto é de que fique prejudica~_o
o presente projeto de lei, por não se apresentar oportuna sua fim;tJ.idade.
Sal<l das s·çssões, 21 de junho de 1990. Se'na-dor Odadr Soares.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Do Expediente lido, consta o Projeto de
Lei do DF n" 40, de 1990, que será despachado à Comissão do Distrito Federal, onde
poderá receber emendas, após sua publicação
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Justfficação

Há consenso nas repartições fiscais brasileiras de ser muito alto o índice de sonegação
de impostos. privando a União, os Estados
e os MunicípioS- dos indiSpensáveis recursos
financeiros para realizar o bem comum e tornando a tributação mais injusta.
O descumprimento intencional de obrigações tributárias, no Brasil, resulta principalmente das seguintes causas:
a) punição muito branda sobre o sonegador
de impostoS, estabelecida penalmente na detenção de apenas 6 meses a 2 anos, além
do que reduzida obrigatoriamente para multa
pecuniária quando o crimínoso for primário
(Lei n" 4.72W65, art. l", in fine e_§ 1");
b) impedimento do exercício da fh;calização sobre contribuintes ou setores protegidos
por autoridades governamentais, viável cm
razão da instabilidade da ocupação dos cargos
de, chefia administrativa c da possihilidade
de repre!'.álias sobre fiscais tributários, em sua
remuneração e localização (assuntos de competência ou iniciativa do Presidente da República. no C'J.SO da União. conforme arts._84,
VI e 61, 1" da CF/88);
c) tolerância cultural para com a sonegação
de_ impostm em geral, exigindo maior consciência trihutária de empresários e do público, além da educação da criança já no primeiro grau de ensino (matérias de competência
do Poder Executivo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);
d) imposições tributárias sem efetiva
anuência das pessoas tributadas, mediante_
decretos-leis de 1930 a 1945 e 1964 a 1988,
e através de medidas chamadas provisórias
com força de lei a partir da Constituição de
5110188, ambas ru. espécies expedidas pelo
Presidente da República, freqüentcmente
exorbitando dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência, além do descumprimento de outras limitações (restando aos
contribuintes atingidos a alternativa de burlar
as ilegítimas ou injustas tributações);
e) estabelecimento de alíquotas tributárias
demasiado, altas, especialmente nos impostos indiretos federais e estaduais, prcjudican·
do a expansão da produção e do consumo
e estimulando a apropriação do valor do tributo por empresas em crescimento ou induzindo a exclusão desse ónus no preço cobrado
do comprador de mercadorias e serviços (deformações que só podem ser corrigidas cm
lei sobre matéria tributária, cuja iniciativa,
na União, foi reservada ao Presidente daRepública também na Constituição de 19R8. art.
61, § 1", item U, alínea b;
O má aplicação de parte significativa d-a
receita tributária, segundo opinião corrente
na sociedade civil, apesar de autorizada no
orçamento fiscal elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso NaciOnal
(sendo de notar que a inexistência da Contadoria Geral dificulta a apuração e divulgação
dos custos analíticos de órgãos, serviços e
obras e sua confrontação com os benefícios
produzidos, além do que o desprovimento
do Poder Legislativo de uma Audi.torià'!nde-

pendente impede uma fiscalização eficaz e
a denúncia judicial dos autores de crimes contra o património público);
g) insuficiência de fiscais tributários, acompanhada durante longo tempo por remunerações .não__ atraentes para auditores qualificados (matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo), sendo que para a fiscalização
dos imposh)s federais a Secretaria da ReCeita
está provida de apenas 7.000 auditores fiscais,
dos quais menos de 3.000 .em trabalho de
campo, para controlar' um universo de
1.680.000 pessoas jurídicas cadastradas mais
as milhôe~ de pessoas físicas declarantes do
imposto de renda, tenho sido estimada a necc:;sidade humana em torno de 20.000 fiscais
(entrevista do Secretário da Receita Federal
publicada na Gazeta Mercantil de 12·12-89;
h) desparelhamento tecnológico das repar.·
tições fiscais, sendo que na: Secretaria daReceita FederaJ.a_necessidade_ de investimentos
foi orçada em US$ 2.00 milhões, equivalentes
a NCz$ 1,7 bilhão a preços de dezembro de
1989, cabendo ao Executivo a iniciativa de
propor recursos no orçamento (Gazeta Mercantil citada no item precedente).
Algumã.s aUtoridades _fazendárias ainda
aporitam, na dificultação do trabalho fiscal,
exagerada garantia de sigilo com__ que a legislação estaria protegendo emp-resas do setor
finance(ro. a pãniõ de-a Distribuidora de Títulos e Valores do Banco do Brasil, no Rio
de Janeiro, ter obtido liminar judicial para
recusar-se a fornecer à Secretaria da Receita
Federal a relação das operações· com ouro
(Gazeta Mercantii/Brastlia de 7·2-90). Pare·
cc, entretanto, ter havidp procedimento lncorreto Ou equívoco interpretativo da lei,
porquanto os arts. 195 e 197 do Código Tributário Nacional (Lei n" 5.172_, de 25-10-_60).
asseguram bastante força jurídica para o fisco
exigir informações relãcióriadas aos contrí·
buiJÚes em geral. _
.
Dentro_ das possibilidades de_ iniciativa legislativa do Congresso Nacional está o direito
penal, de competéncia priVativa da União
(CF.
22.1, 61- cajiul).
Assim. esta proposta legisiativa pretende
instituir sistema punitivo rigoroso e eficaz
contra a fraude tributária, reformulando a
descumprida Lei n" 4.729, de 14-7-65, ra·ramentc aplicada em razão de suas deficíénciãs
intrínsecas, a seguir reSumidas:
Penalização muito branda aO sonegador, sujeitãndo~o _apenas à detenção de seis mes~s
a dois ahQs, e:. multa de duas a cinco vezes
o valor do tributo (art. 1~. in fine); conversão
obrigatória da pena em multa pecuniária de
10 vezes o valor do tributo, quando o sonegador é condenado pela primeira vez (art. 10,
§ 1~),""em conseqüência do que não cumpre
a detenção-nem paga o c!ébito; tipificação
exaustiva das hipóteses que constituem crime
de sonegação fiscal,_ além do que relacionadas
expressamente à intenção de não pagar o tributo devido e não à efetiva consumação da
ilegal evasão tributária (art. 1\ itens I a IV);
mistura de corrupção de funcionário com sonegação por contribuinte (art. xo, §§ z~ e.39);
equiparação artificiosa do contrabando, do

arts.

e
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descaminho e do comércio clandestino â so·
negação fiscal (art. s~); responsabilização demasiado ampla e injusta:, nas pessoas jurídicas, a todos os que, direta ou indiretamente
ligados àquelas, de modo permanente ou
eventual, tenham praticado ou concorrido
para a prática da sonegação fiscal (art. 6");_
agregamento de autorização de lançamento
de ofício mediante uso de sinais exteriores
de riqueza (art. 9~), cujo êxito é impossível.
O Poder ExecutivO também sentiu parte
da inadequação da Lei n" 4.729/65 e, por isso,
submeteu ao Congresso Nacional o Projeto
de Lei nP 3.307, de 1989, que se encontra
na Comissão de Finanças da Cãmara dos Deputados, desde 27/11189, após receber pare·
cer favorável, com uma emenda, na Comis·
são de Constituição, Justiça e de Redação.
Aquele projeto de lei procura fumar conceito
geral para o crime de sonegação fiscal, sem
as exaustivas hipóteses de ocorrência, con·
substanciando o crime no não pagamento mediante artifícios fraudulento, o que foi apro·
veitado nesta proposição legislativa. Entretanto, cbmete as seguintes impropriedades,
aqui sanadas: coloca ao lado dos tributos outras prestações pecuniárias compulsórias, cOmetendo o erro de incluir punições financei·
ras e induzindo a con_fusões, pois o Código
Trib!ltário Nacional estabelece com clareza
que ''Tributo é toda prestação pecuiliáría
compUlsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção
de_ ato ilícito, instituída em lei e cObrada
mediante atividade administrativa plenamen·
te vinculada" (Lei nu 5.172/66, art. 39); intra·
duz desnecessariamente o crime de retenção
indevida, para o n_ão-recolhimento de tributo
descontado ou recebido de terceiro, inf.rações
que em parte ã legislação em vigor qualifica
de crimes de apropriação indéblta (Lei
4.357/64, art. 11, e Decreto-Lei-nu 326/67,
art. 2"); preconiza penas àinda brandas para
os autores dos crimes, sendo de reclusão de
um a quatro anos para o de sonegação fiscal
e de detenção de seis meses a dois anos para
o de retenç?o indevida. de tributo, penas às
quais adita uma multa não quantificada (arts.
2~ e 31•;) no que concerne aos crimes come·
tidos por pessoa jurídica, aperfei_çoa a regra
-vigerite- mas Comete também o exagero de
responsabilizar sempre o controlador, ao lado do dirigente e do administrador não especificados, além de atrelar a responsabilidade
de uns e' outros a descumprimento de dever
legal, estatutário ou c_ontratual (art. 4°); pre·
conceituosamente, prevê agravante na pena
quando o crime for cometido por funcionário
público (art. 5°), parecendo mais racional tratar todos os infratores da mesma fÔrma; emperra o encaminhamento do processo ao· Mi·
nistério' Público ao determinar que autori·
dade fiscal submeta os_ elementos comprobatórios antes_ ao órgão jurídico da repartição
(art. 6~), exteriorizando preocupação por
merqtdo cativo de trabalho e criando foco
de possível tráfico de influência".; e quarito
à extinção da punibilidade dos ct:iroes favo·
rece o criminoso _m-atreiro e ríco, ao excluir
aquela punibilidade se o infrator pagar o dé-
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bito antes da denúncia ( art. 7~), quer dizer,
após tÓdo o trabalho administrativo de com·
provação do crime, o esgotamento do conten·
cioso administrativo e a comunicação ao Ministério Público, quando a Lei n? 4.729/65
condiciona a extinção da punibilidade ao pa·
gamento antes do início da açáo fiSCàl ( art.
2').
Este projeto de lei tenta superar os proble-

mas citados, após pesquisar ós antecedentes
à Lei no 4. 729/65 e outros diplomas legais
reJacionados aos crimes de sonegação fiscal
e de apropriação indébita de tributos. Apro·
veitando a idéia do Projeto de Lei n"3.3fJ7/89,
configura o crime de sonegação fiscal na

onússão de pagamento de tributo mediante
artifício fraudulento, colocando no mesmo
plano o desvio de incentivos fiscais, cónforme
já fazem o art. 3? da Lei nu 5.106/66, o art.
45daLei n~ 5.508/68, o art. 18 do Decreto-Lei
n' 756/69 e o art. I' da Lei n' 5.569/69 (art.
19 deste projeto). Comina áos agentes do crime a pena de reclusão de 4 aS anos, agravada
para o dobro na reincidência, relacionando
a variação da pena ao vulto da sonegação
e à criatiVidade nela aplicada (art. 1°). Preserva o crime de apropriação indébita de ·tri·
buto, ao ~Ílvés de trocá-lo pelo de retenção
indevida, constituindo seus pressupostos na
omissão- de recolhimento de tributo descon·
tado (beneficiário de rendimento, no caso do
imposto de renda) ou cobrado de contribuinte na substituição da responsabilidade tributáría (viável no ICM e outros impostos indire·
tos), incluindo no crime ainda o não-recolliimento de tributo arrecadado na qualidade
de agente da administração trj.butária, abarcando agui a rede ba~cári~ e_ sitl:Iações ass~
melhadas {art. 2?). Não fOI aí contemplada,
intencionalmente, a hipótese de mero recebimento de tri]:mto, porquanto sua inclusão es ..
tenderia o_ crime de apropriação- indébita ao
simples atraso no pagamento do IPI, do
ICMS e demais impostos transladados ao
compradof. Para os agentes da apropriação
indébita do tributo é preconizada a reclusão
de dois a quatro anos, ao invés da branda
detenção de seis meses a dois anos, proposta
no projeto do Governo, além do que relaciona a variação da pena à importância e à
causa da indébita apropriação do tributo, e
manda dobrá-la nos casos de reincidência
(art. 2?). A título de multa, o projeto apen-as
preserva a imposta segundo a lei tributária,
para ambas as espécies de crime (arts. 1? e
29 ). Restringe a responsabilização penal da
pessoa jurídica a seus representantes com autoridade para ordenar ou impedir o cometi·
mento dos crimes, ou seja, os dirigentes a:)S
quais competia superintender as transaçóes
envolvidas na sonegação ou determinar o pagamento ou o recolhimento do tributo devido. No tocante ao encaminhamento das provas dos crimes ao Ministério Público, o projeto agiliza o procedimento, como faz o art.
7'~ da Lei n? 4.729/65, determinando que o
administrador tributário as remeta direta·
mente ao Ministério Público, estando sendo
aditado dever para este fundamentar sua discordância, se entender não comprovada a

prática do crime (art. 4" e seu parágrafo único}. Continua admitindo a extinção da punibilidade penal através da satisfação do débito, desde que efetivada antes da decisão administrativa de primeira instância e o infrator
não seja reincidente, c6nforme sensatamente
já estabelecem o art. 5P e seu parágrafo do
Decreto-Lei n9 1.060/69, o art.
do Decreto-Lei n9 326/67 e o art. 11, § 19, da Lei n"
-4~337/64 (art. 5", e seu parágrafo único deste
projeto). Cabe atentar, quanto à reincidência, que se não excepcionada da exclusão da
punibilidade_, seria ímpossível penalizar o iofrator rico.
Por fim, convém lembrar que a redação
desta proposição legislativa teve em mente
sua destínação tanto para a União quanto
para os Estados e os Municípios, para o combate às fraudes tributárias.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990, Senador Fernando Henrique Cardoso.

zo

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisdo terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N· 85, DE 1990
Dispõe sobre a realização de exames
de proficiência para inscrição de profis~
sionais nos ConselhoS-Regionais de Fiscalização do Exercício Profissional e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l" É facultado aos Conselhos Re~
gionais de Fiscalização do Exercício Profissional exigir exame de proficiênCia para a inscrição. nos seus respectivos quadros, dos candidatos portadores de diplomas devidamente
registrados no Ministério da Educação.
Parágrafo único. O exame de proficiência referido no caput deste artigo poderá
constar de provas teórica, prática e de títulos,
observadas as características_ de cada profissão.
_Art. 2" Fica garantida aos alunos já matriculados em cursos de instituição de ensino
superior, na data da publicação desta Lei,
a inscrição nos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional com base nos mesmos critérios até então previstos em lei.
Art. 3'! A_ requisição de inscrição secundáría em Conselho Regional de Fiscalização
Profissional, de outra Unidade da Federação,
fica sujeita às exigências determinadas pelo
Conselho Regional ao qual é solicitada. •
Art. 4'! Os Conselhos Federais de FiscaliZ".tção Profissional_ regulamentarão esta lei,
para suas respectivas profíssões, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após a
data de sua publicação.
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, ficando revogadas as dis·
posições em cohtrárí().

Justific8ção
Os Conselhos Regionais de Fiscalização
Profissional, de acordo com a legislação em
vigor, tém como obrigação básica a ínscrição
profissional e a fiscalização do exercício da
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profissão. A nova Constituição Federal, no
inciso XIII, do art. 5'-', determina que é livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Portanto. para
o fiel desempenho de sua<> funções, torna-se
necessário que, ao conc~derem a inscrição
de um candidato, os ConseiQos. possam de
alguma forma avaliar a sua qualificação para
o exercício da atividade profissional pretendida. No momenlO. apenas pressupõe-se que
o diploma conferido já qualifica o candidato.
Assim. os Conselho!:. constituem-se apenas_
em órgãos cartoriais, de registro de candidato!:. ao exercício legal da profissão. Expõese dessa maneira a população a um risco muito grande, uma vez que o acompanhamento
e avaliação dos cursos profiss~onais, por parte
do sistema educacional. deixa muito a desejar. Por outro lado, as escolas tendo conhecimento de que seus alunos. ao final do curso.
poderão ser submetidos a provas de qualificação, obrigatoriamente terão que zelar pela
qualidade do ensino que praticam, sob pena
de verem progressivamente seus cursos esvaziados e gozarem de baixo conceito na comunidade universitária. Parece-nos, assim, que
a avaliação profissional de candidatos à inscrição, nos Conselhos Regionais, torna-se um
fator de estímulo ao aprimoramento dos cursos universitários.
O projeto de lei que submetemos à consideração dos ilustres parlamentares busca ao
mesmo tempo proteger a população, liberando para o exercício profissional apenas os
candidatos realmente competentes e não apena.<; possUidores de diploma de nível superior
e estiinular o aprimoramento do ensino universitário.
Na medida em que se propõe que é facultativo aos Conselhos Regionais de Fiscalização
Profissional realizarem provas de avaliação
ao inscreverem candidatos ao exercício profissional, permite-se, e não se obriga, que
aqueles Conselhos, que assim considerarem
necessário, tenham apoio legal para o fazerem.
Os tipos de provas previstas- teórica, prática e de títulos- dependerão de cada profissão, ficando a cargo dos respectivos Conselhos Federais a reg~lame_ntação desta lei.
O projeto garante aos estudantes que, na
ocasião da publicação desta lei já eStejarO matriculados em cursos universitários, a inseri·
ção nos respectivos Conselhos Re8:ionã.is com
base nas exigências legais vigentes, respeitando o direito adquirido pelos mesmos ao
escolherem deteiminada instítuiçãc;> de ensino para realizar seus estudos.
Consideramos particularmente importante
que os Conselhos Regionais daquelas profissões que lidam com a vida física ou psíquica
das pessoas e a segurança da população disponham de um instrumento legal para avaliar
a qualificação dos candidatos ao exercício de
atividades sujeitas à fiscalização e controle
dos mesmos. São elas as entidades responsáve-is pela fiscalização do exercício profissional, zelando, portanto, pelos direitos da
população quanto aos serviços prestados por
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profissionais inscritos nos seus quadros. Nada
mais lógico, portanto, que sejam os Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional
os órgãos encarregados de avaliar a qualificação dos profissionais que seião submetidos
à sua vigilância.
Esperamos cOntar-com o apOio dos ilustres
colegas parlamentares para a aprovação deste
projeto de lei que, a nosso ver, tem um gran~
de alcance social.

Art. 6"

Rcv.ogam-se as disposições em

cOntráriO~-

Justificação
O presente piõjeto
lei Visa, Primordialmente, estabelecer a livre negociação coleti va
para efeito de ganho real de salário, que de\lerá ser exercitada pelas entidades sindicais representativas das categorias económica e profissional - sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais-. como legíti_mos
Sala das Sess_ões, 26 de junho de 1990. executores das decisões proferidas por suas
Senador Fernando Henrique Cardoso,
asserilbléia-; gerais.
(PSDB- SP.)
Preconiza a proposição que a livre negociaçio deverá ser disciplinada através do meca(A Comissão_ de Assuntos Sociais nismo do diálogo entre as partes, através do
decisão terminativa.)
estabelecimento de normas e cOndições fixadas em acordos ou convenções coletivas de
trabalho.
PROJETO DE LEI DO SENADO
A partir daí, será lei entre os signatários,
N• 86, DE 1990.
somente podendo ser alteradas ou suprimidas
Dispõe sobre a poUtica nacional de sa·
mediante celebração de novos acordos ou
lários e dá outras providências.
convenções.
O CongresSo NaCional decreta:
O projeto propõe", ainda, a adoção de três
indicadores nestas negociações, qual seja a
Art. 1\' A política nacionar de salários,
necessidade da compatibilização com o merobservado o princípíO-CónstifuCíOitar-da irrecado de trabalho, a pro_dutividade _e a lucratidutibilidade do salário real, se baseará na
vidade do setor ou da empresa.
IiVre negoc:i3çã0 cóldiva, noS-teiiTiOS--aOOisPor o_utro lado, considerando a necessidilposto nesta lei.
de de se evitar a continuidade das perdas
Art. 2" Os sindicatos, as federações, as
salariais por J:iarte dos tiabalh.adores, princiconfederações e as· centiaís sindicais, reprepalmente aqueles pertenCentes a categorias
sentativos das respectivas categorias econóptofissíOilàis de pouca expressão de luta sinmica e profissional, como legítim-os executores da decisão emanada de suas assembléiaS - dical, o projeto de lei pfevê à indexação dos
salários, bem como dos benefícios previdengerais, exercitarão, em sua plenitude, a livre
ciár~os, estah!·f6cendo seu reajuste mensal
negoc~ação coletiva, para efeito de se estabeautomático com base no mesmo índice utililecer um ganho real de salários.
ZadO para a correção dos depósitos das caderArt. 3'1 A livre negociação- de salários se
netas de poupança.
efetivará na data-base de cada categoria proVisa, desta forma, a presente proposição,
fissíoilaf, mediante o estabelecimento de nornão somente institucionalizar -a livre negociamas e condições pactuadas via acordos ou
ção na busC<:~. do ganho reâl de salários, a
convenções coletivas de trabalho, constituinconcretrizar_-se na data-base de cada categodo-se em 1~ entre as partes. As vailfagens
ria profissional, mas tamhém de impedir que
neles estabelecidas, bem como aquelas fixao trabalhador continue a _ser sacrificado em
das em decisão normativa, serão aSseguradas
seus salários, estabelecendo-se, como medida
aos trabalhadores, atualizados os seus valode inteira justiça, que sua--remuneração seja
res, e somente podendo ser suprimidas ou
corrigida mensalmente, de acordo com a inreduzidas mediante convenção ou acordo coflação verificada no período.
letivo de trabalho, posteriormente firmado
.Estas, eminentes _Senadores, as observaentre as partes interessadas.
ções e considerações que ora apresento a
P.arágrafo único. No estabelecimento das
Vossas Excelências, procurando juStificar a
normas e condições da livre negociação do
apresentação deste projeto de lei, para o qual
ganho real do salário deverá ser levado em
solicito
o imprescind(vel apoio- -à sua <i.proconsideração, dentre outros aspectos, a comvaçáo.
'
patibilização com o mercado de trabalho, a
Sala das Sessões, 2ú de junho de 1990.-produtividade e a lucratividade do setor ou
Jutaby Magalhães.
da empresa.
Art. 4" Na ocorrência de inflação, os sa(A Comissão de Assuntos Económicos
lários, vencimentos, proventos, soldos e de-competência terminativa.)
-·
mais verbas salariais, inclusive os benefícios
previdenciários em manutenção, serão menO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
salmente reajustados com o objetivo de repor
- Os projetas serão publicados e remetidos
as perdas salariais ocorridas no período.
Parágrafo único. O reajuste de que trata às Comissões competentes.
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo
este artigo será feitO ·autónlaticãmente pelo
empregador, com base no mesmo índice e Sr.l?.Secretário.
nas meSmas condições estabelecidas para a
É lida a seguinte
correção monetária das cadernetas de p.ouINDICAÇÃO N• 3, DE 1990
pança.
Art. 5" Esta lei entra em vigor -na data
TenhO a honra de formular, a título de
de sua publi:cação.
sugestão e de conformidade com o art. 224

de
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do Regimento Interno, Indicação à Comissão
Diretora no sentido de que seja providenciada a construção de pequena obra de engenharia, destinada a servir, em caráter permanente, de "Tribuna do Povo" a ser erigida
nas proximidades e à frente do edifício do
Senado Federal e Câmara dos Deputados,
na área situada entre a Via SI Leste e a Via
Nl Leste, obedecidas as linhas mestras do
Plano Urbanístico e a concepção arquitetônica de Brasília.
Caso seja acolhida a sugestão, as despesas
decorrentes da obra em apreço serão realizadas com os recursos orçamentários alocados ao Senado Federal, razão pela qual fiçará
ao discernimento da ínclita ComiSsão Diretora decidir pela tramitação da matéria mediante procedimento administrativo ou pela
formulação_ de prévia e adequada proposição
legislativa.
Justificação
Freqüenteniente acorrem às cercanias do
e~if~cio dt;?__ COngresso Nacional, dezenas,
centenas e até milhares de cidadãos ávidos
por, pessoalmente,trazerem aos parlamentares de ambas as Casas do Legislativo, suas
inúmeras e justas reinvidicaçóes, bem assim
oss_eus lamentos, regozijos, protestos e reclamos, em manifestações típicas do exercício
da soberania popular.
O hístóiico e elnocionarite episódio da mo:
bilização popular de janeiro a abril de 1984
em prol d:is "Diretas Já", cujo fato ganhou
po~ dias consecutivos as pá_gínas dos noticiários nacionais e internacionais, ve'rdadeiro
pródromo do reencontro do estado de Direito
Democrático coin as vOcações nã:cionais, ainda se faz nítida na nossa memória como um
dos espetáculos cívicos mais vibrantes.
Com a doença e falecimento de Tancredo
Neves, em abril de 1985, o povo veio ãS i-uas,
concentrando-se nas imediações do Senado,
para prantear a acenar o seu adeus ao ilustre
homem público que o destino calou para sempre.
·
Durante a atuação da Assembléia Nacional
COnstituinte,· livre e soberana, democrática
e progressista, representando os anseios da
comunidade como o grande avanço na luta
pela redemocratização, foi de _significativa
importânciá a piê":-;(mça da opinião pública.
São expressivas parcelas da nacionalidade
ciiie traZem espotttã.Oeiii:iente e de viva voz,
perante o Congresso Nacional, inestimável
contribuição à Pátria, como se termómetro
dos sentimentos populares.
No pluralismo de uma visão de vida prática, o arquétipo do "homem do povo" é o
cidadão dotado de sabedoria simples mas que
sempre tem algo a dar no sentido do aperfeiçoamento das nossas instituições permanentes,
- Vezes sem conta, movidas por ignata força
e quebrando a solidão política, partes do_ corpo social, intérpretes natos e sem proselitismo das tendências populares, comparecem
aos pátios do Senado e Câmara a fim de transmitirem aos representantes do Povo as sensibilidades, angústias e insatisfações dos _diversos estratos populacionais, oferecendo suges·
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tões e sttbsídtos para oportunas e inteligentes

proposições.
O que a presente Indicação sugere não á
a c_onstrução de monumento e sim uma obra
singela, funcional e de cuSto reduzido, obser·
vadas a harmonia e a estética que- o local
recomenda. Sem ostentação nem luxo e que
sirva como uma espécie de púlpito para a

pregação democrática pela voz direta das pe8·
soas do Povo.
Vox Populi Vox Dei, diz ovelha brocardo.
Sendo assim, que fique perpetuado em con·
creto arquitetônico o símbolo da liberdade
de expressão do nosso Povo.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990.-

Senador Maurício Corrêa.
(À Comissão Diretora.)
O SR. Presidente (PomeRu de _Sousa) A indicação lida vai ao exame da Comissão
Diretora.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
Sáo lidos os seguintes

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
0!. n• 048190 - CCJ
Brasílía, 22 de jurlho de 1990
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunlcõ aV. Ex'
que esta Comissão apfovõu ó PrOjeto de Lei
doSen"ado no 302, de 1989, que "dlsp6e sobre
domicílio eleitoral, filiação partidária, propa·
ganda eleitoral gratuita, e dá outras providên·
cias", condicionando a vigência à regra do
art. 16 da Constituição Federal, na reunião
realizada no dia 21.6.90.
Na oportunidade renovo a V, Ex', meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi·
dente.

COMISSÃO DE C0NSTITU1ÇÃO, .
JUSTIÇA E CIDADANiA
Ot. n> 049190 - CCJ .
Brasília, 21 de junho de 1990
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunico a-v. EX"
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado n'·' 388, de 1989, que '"altera o
art. 9~ da Lei n" 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, que "dispõe sobre o condomínio
em edificações e as incorporações imobiliárias, para reduzir o número de assinaturas
necessárias à aprovação da convenção de condomínio", na reunião realiZada nesta data.
Na oportunidade renovo a V. EX" meus
protestos de elevada estima e consideraçã0.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário qUe, nos termos do art. 91, §§ 3'' a 6~,
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de
5 dias para interposição_ de recurso, por um
décimo da colnposição da Casa, para que os
Projetas de Lei do Senado n<>'l 302 e 388, r;le
1989, sejam apreciados pelo plenário.

Esgo!ado _esse prazo sem interposição de
recurso, as proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A presidência recebeu, do Governador
do Dís:trito Federal, a mensagem no 91, de
1990-DF(n" 64/90, na origem), encaminhan·
do ao_Senado, para complementar a presta·
ção de contas do exercício de 1989, o balanço
consolidado do complexo administrativo do
Dístrito Federal de 1989.
A matéria ficará aguardando, na Secreta·
ria Geral da Mesa, o parecer prévio do tribunal de Contas do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência recebeu o ofício n9 S/26,
de 1990 (N!' 5.681/90, na origem), através do
qual o_Presidente do Banco Central, nos ter~o_~ da Resolução n" 94, de 1989, solicita
autorização para qUe o Estado. da Paraíba
possa emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, letras financeiras do tesouro daquele _estado- LFT -PB.
A matéria será despachada à Comissão de
A~suntos Económicos.

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A Presidência recebeu o Oficio n" S/27,

de 1990 (n" 5.682190, na origem) através do
qual o Presidente do Banco Central, nos ter·
mos da Resolução n" 94, de 1989, solicita
autorização p·ata q"Ue o Governo do Estado
de Mato Grosso possa emitir e colocar no
mercado, .através de ofertas públicas,
1.300.000.000 de LFTE- MT.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
Q SR. PRESID_ENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

OSR. LOURIVAL BÁPTISTA .(PFLSE. Pronunica o seguinte discur~o.) - Sr.
Presidente, Srs .. Senadores, na última terçafeira, dia 19 do corrente, atendendo a convite
do Senhor Presidente da República, parti·
cipei, no Municfpio de Piranhas, em A lagoas,
da solenidade de retomada das obra.;; de construção da hidrelétrica de Xingó, projeto de
extraordinária importância para a autonomia
energética de t9do ·o Nordeste. Xingó deve
gerar, a partir de 1994, três milhões de quilo·
-watts, numa primeira etapa e, posteriormente, mais dois milhões, o que acrescenta enorme contribuição às necessidades de luz e força
para o progresso de nossa Região e o bemestar dos nordestinos, pelos frutos do desenvolvimento.
-Nós, que participarri.ós dãquele evento em
companhia de ministros, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e ou·
tras autoridades civis, militares e eclesiásticas, vimos a alegria e o entusiasmo com que
a população recebeu a decisão do Governo
Federal de retomar as atividades nos canteiros de obras daquele grande empreendimento. A Xingá "'estou ligado com grande motivação e interesse-desde a_década de 1950, quan-
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do da construção de "Pau ro Afonso"', e, mais
recentemente, a partir de_l974, quando era
dirctor-técnico da CHESF o saudoso e ilustre
Engenheiro Amaury Alves de Mene:l!:eS. Na
época, este projeto, ainda no plano das intençües, claudicava entre localizar os canteiros
em Canindé do São Francisco, em Sergipe.
ou Piranhas, em Alagoas, que se tornou tecnicamente mais viável.
Iniciada em março de 1987, no Governo
do Presidente .José Sarney, a construção de
Xingó pode ser considerada a mais importante obra do setor o;;-létrico do final do século
no território nacional: será a terceira maior
usina hidrelétrica do País e o maior empreen·
dimento do complexo da CHESF. com investimentos da ordem de 2 bilhões e 500 milhões
de dólares. 10 mil empregos e grandes benefícios sociais.
Comparativamente aos padrôes de custo
da experiéncia nacional e internacional cm
projetas da área energética, os custos de Xingó são relativamente baixas, devido aexistên·
cia de um canyon natural: outras características topográficas e geológicas favorecem,
além da ocupação populacional nas áreas a
serem atingidas pelQ represamento, outra<;
instalações relacionadas com o assentamento
da usina~ do complexo hidrelétrico.
Em tenn_Q$ de benefícios sociais na área
rural do Nordeste, que é uma região densamente povoada, de grande atividade a_gropecuária, basta citar a possibilidade de correção
da disparidade regional em que 50%- das propriedades do Sul e do SuQeste são eletrifi·
cadas, enquant_p no Nordeste apenas lOc:'.f
dispõem de eletrificação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui várias
vezes a Xingó e, desta tribuna, tenho relatado
ao Senado da República, como representante
do Estado de Sergipe. grande beneficiário,
as minhas observações e impiessões sobre os
eventos e dificu!Oades relacionadas com a
concretização deste magno objetivo para o
progresso do Nordeste e do nosso País. Aqui,
falei, em maio de 197'1:, em março e em junho
de 1974, em setembro de 1986, em março
de l9R7, e duas vezes em junho de 1989,
sobre fatos decisivos da epopéia de Xingó:
a necessidade, a idéia, a intenção, o projeto,
o contrato das obras em março de 1987, verificação de problemas sociais in loco, sustentação de emendas e defesa de recursos, visita
acompanhando o então Presidente da República José Sarney. E, por último, uma visita
que fizemos a Xingó, no dia 31 de outubro
de 1989, em campanhia dos Deputados Albérico Cordeiro, Mário Lima, Waldeck Ornélas, José Tinoco e Jos_é Luiz Maia, com a
finalidade de verificar e avaliar, na multiplicidade dos aspectos básicos de natureza ttf_cnica, financeira e administrativa, a situação
atual em que efetivamente se encOntrava a
realização desse fabuloso empreendimento,
e agora. com satisfação, participando com
o atual chefe da Nação, o Presidente Fer-nando Collor, da retomada das obras, após um
curto perfodo de paralisação.
Sr. Presidente, nós que estamos na polftica
há tantos anos, já encanecidos nestas lides
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de governo, experiente das dificuldades e de
mos rejuvenescidos em nossa crença e no nos-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:

so entusiasmo por este evento, ao ver cumprida, dentro do prazo estabelecido, a promessa

Gazeta Mercantil
Quarta-feira, 20 de junho de 1990.

de campanha do Presidente Collor, de reto-

DISCURSO DO PRESIDENTE
FERNANDO COLLOR, NA SOLENIDADE DE REINiCIO DAS OBRAS
DA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ

.tantos projeto:'> Inacabados ou, lamentavel-

mente, paralisados por falta de recursos, fica-

mar as obra-. da hidrelétrica, interrompidas

por falta de recursos substanciais, a menos
de 20% dos seus investimentos globais.
Fui distinguido por Sua Excelência, no ato

simbólico em que acionamos, juntos, o dispo-

sitivo eletrônico, dinamitando as rochas do
vertedouro no qual será inStalada a casa de
máquinas da barragem, assim como distinguido fui para com ele descerrar a placa comemorativa do evento.
Sou testemunha da disposição e do empenho do Senhor Presidente da República, expresso também em seu pronunciamento eloqüente, em concluir, no seu Governo, esta
obra tão significativa para--o Brasil, e, mais
especificamente, para 1/3 da população brasileira- o sofrido povo nordestino.
Presentes àquela solenidade estiverem dez
governadort.'S do Nordeste, os Governadores
do Amapá e de Roraima, a Ministra da Ação
Social Margarida Procópio, candidatos aos
Governos dos Estados, depurados das Bancadas de Sergipe e de Alagoas, que ouviram
também os pronunciamentos do Presidente
. da Confederação Nacional da Indústria, Senador Albano Franco, do Governador de
Alagoas, Moacyr Andrade, do Ministro da
Infra-Estrutura, Coronel Ozires Silva, assegurando que o Governo fnvestirá recursos
para a construção da usina de Xingó. Garantiu também, o Ministro, que serão envidados
todos os esforços no sentido de que a obra
tenha continuidade normal sem nova paralisação.
Parodiando o saudoso Luiz Gonzaga, em
suas inspirações de cancioneíro nordestino,
que durante décadas cantou a sensibilidade
do sertão e dos sertanejos para o Brasil lembro-me de sua voz cantando um elogio
à cachoeira de Paulo Afonso, em um dos
versos que assim dizia: "Getúlio fez o decreto
e Dutra realizou, e o Presidente Caíé, agora,
inaugurou"- que, na inspiração das novas
gerações, se incorpore à voz de nordestinos
e brasileiros o que está prestes a se concretizar em futuro próximo: "Sarney inicfu Xingó e Collor concluiu e inauguiou". Assim,
o seu nome estará por este e, queira Deus,
por outros meritórios feitos, eternamente
gravado na memória e na gratidão de todos
nós, filhos desta rica, generosa e grande Na-ção.
Xingó, para alegria e entusiasmo de todos
os nordestinos, não é mais um propósito ou
uma grande esperança; já é uma realidade
próxima a iluminar os caminhos e mover os
dínamos do progresso.
Sr. Presidente, solicito sejam incorporados
a este meu pronunciamento os discursos do
Presidente Fernando Collor, do Ministro
Ozires Silva e do Senador Albano Franco,
de reinício das obras da usina hidrelétrica
de Xingó. (Muitó bem! Palmas.)

A seguir, a íntegra do discurso:
"Exmos. Srs. Governadores de Estado,,
Exmos. Ministros, Exma. Sr- Ministra, Exmos._Senhores Senadores, Exmos. Senhores
Deputados Federais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Alagoas, Exmos. Srs. Deputados Estaduais, Exmos. Senhores Prefeitos, Exmo. Sr.
Presidente da Chesf, Exnio. ·sr. Secr-etário
Nacional de Energia, Exmos. Senhores Presi~
dente~ de Câmaras Municipais, Exmos. Senhores Vereadores, trabalhadores de Xingó,
minha gente amiga de Alagoas de Sergipe
e do Nordeste.brasileiro:
Há cerca de três anos atrás, aqui estávamos
n.ós, os governadores eleitos em 1986, para
assistir a-o Tnfcio das obras da Hidrelétrica
de Xingó. Naquela oportunidade, a<iui estive, na honrosa condição de governador do
estado de Alagoas, e não poderia imaginar
que, quase três anos depois caberia a mim,
como presidente efeito pelo voto popular da
Nação brasileira vir aqui para retomar as
of?ras de Xingó.
Muito tempo se passou. Muitas ocorrências
tiveram lugar. Uma delas foi exatamente recomposição do ·processo democrático, mediante a realização de eleições livres, soberanas, pelo povo brasileiro, do primeiro presi~
dente da República depois de trinta anos.
QUis o povo brasileiro, em duas oportunidades, primeiro e segundo turnos, eleger, talvez, não somente a figura do candidato.
Mas o povo brasileiro quis, sim, eleger um
programa de governo, eleger as priorigades
e as diretrizes daquele candidato que emergiu
vitorioso com o voto soberano do povo brasileiro.
Portanto, cabe a nós, como mandatários
do voto popular e do desejo da Nação brasileira_, _cUmprir rigorosamente este programa
de governo, sob pena de crime de alta traição
àqueles 56 milhões de brasileiros que optarem por este caminho, que optaram por esta
trilha.
Vocês me conhecem. Vocês me conhecem
de perto e sabem que eu não deixo um trabalho feito pela metade. Vocês sabem que nunca tive, não tenho, nem terei receio nem medo de cara feia nem de assombração. Eu estou
na Presidência da República para cumprir,
ponto por ponto, vírgula por vírgula, tudo
aquilo que coloquei em praças públicas, nas
televisões e nos debates de que participei.
Aqueles que, eventualmente, queiram
aplicar um çmtro programa de governo que
não seja este, que foi escolhido pelo voto
popular, que· tratem de, nas próximas eleições, mais uma vez, tentarem explicar ao povo o programa-que- foi derrot~do, o programa

do atraso, o programa que não levaria oBrasil a canto nenhum.
Volto para cumprir, sim, um compromisso
que assumi diante de vocês. Um compromisso que assumi com os governadores de nossa
região do Nordeste, de que ~ão corripletatíamos cem dias de governo sem que as obras
de Xingó fossem reformadas na. sua ,plenitude, visando em _1994, inaugurarmos esta
que será, sem dúvida nenhuma, uma das caUsas fundamentais da redenção económica da
nossa região.
Chego no Nordeste e piso o chão sagrado
das Alagoas com o meu coração cheio de
alegria e cheio de confiança. De alegria por
r_e-ver tantos amigos, de alegria por rever
aqueles que comigo estiveram nas horas difí~
cieis, nas horas amargas e que nunca abandomlram- o barCo.
·
Confiançã--e ·esperanÇa também trago no
meu coração, porque eu tenho certeza, minha
gente, de que estamos bem próximos de concretizar um sonho que acalentamos há séculos
e séculos aqui no nosso Nordeste, que é transformar essa região" riuma regiãO desenvolvida, próspera e socialmente justa.
O Nordeste é rico, o Nordeste é poderoso,
porque o Nordeste_ tem uma gente brava a
desfraldar a bandeira de tudo aquilo que nós
desejamos para o futuro da Nação brasileira.
O N ardeste, como t.Odos nós sabemos é
sofrido, mas sofrimento da gente, o sofrimento, da nossa gente, parece que serve, cada
vez mais, para demonstrar a fortaleza de espírito que domina a cada um de nós, que, com
fé em Deus; haveremos de ver concretizados
essas noSsas metas e esses nossOS OOfetivOs.
Xingó, uma pedra fundamental para que
possamos adquirir a prosperidade que tanto
almejamos._
Xíngõ será uma réalidade em 1994, como
é uma realidade que hoje eu aqui falo para
a minha gente e para o meu povo, na condição
de presidente eleito desta grande Pátria, desta grande Nação, destas cores de que me orgulho representar, que são as cores verde,
amarela, azul e branca, as cores da Bandeira
Brasileira.
Nós, minha gente, haveremos de continuar
nesta toada. Haveremos de continuar no nosso caminho. Nada fará, a não ser a vontade
de Deus, com que nós possamos sair da trilha
traçada e aprovada pelo voto popular.
Temos esse compromisso CO!ll o Nordeste
e com o Brasil. E haveremos, se Deus assim
nos permitir, com a graça de Nossa Senhora
das Graças, com a benção de Frei Damião,
nós haveremos, sim, minha gente, ao final
desse cinco anos de governo que temos pela
frente, de~_Qemonstrar que tudo aquilo que
nós estamos implementando no Brasil visa,
sobret.udo, ao desenvolvimento, ao progresso
e à justiça social para o nosso povo. Muito
obrigado a vocês."

DISCURSO DO SENADOR ALBANO FRANCO NA SOLENIDADE DE
f!EIN[CIO DAS OBRAS DA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ
Senhor Presidente Fernando Collor,
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Senhor Ministro Ozires Silva,
Senhores Governadores, -Se_nhores Senadores,
Senhores Deputados,
Senhores Vereadores,
Meus senhores, minhas scnliows,

Agradeço a oportunidade de nesta hora,
falar em nome dos Parlamentares que acompanham V, Ex•', Sr. Presidente, neste instante histórico para o Nordeste bra~ileiro.
De cabeça erguida, olhando, de fre_nte,
Sergipe e o povo, participo desta solenidade,

que é festa do Nordeste, do Presidente Fernando Collor de Mcllo e do BrasiL Desde
o primeiro momento, ainda não conhecida
a revolução das urnas, abracei a candidatura
de Fernando Collor de Mello, em paz com
a minha consciência e a serviço do ideal de
bem servir ao meu Estado e ao meu País.
Só tenho porque bendizer a feliz escolha, a
patriótica opção. Meses decorridos da posse,
aqui está o Presidente Collor de Mdlo, neste
reencontro político e cívico com este Nordeste sofrido, mas bravo, sério, forte. O Presidente Fernando Collor de Mello,_pensando
em Sergipe, em Alagoas, no Nordeste e no
Brasil, agiliza as obra:. de Xingó, estimula
o mercado de trabalho, acredita no bem-estar
das populaçõe-s, procura acelerar a industrializaçáo; Ao tempo em que reafirma suri ciença no trabalho e no progresso. Ele, com Xingó em ação, cumpre, como brasileiro de palavra, promessa assumida na campanha eleitoraL
O Presidente Fernando Collor, neste instante, serve a Sergipe e a Alagoas e ouve,
antes de tudo, sentidas e urgentes reivindicações do Nord~te, que não pode c nem
deve ser sacrificado em dccorréncía dos investimentos que não foram feitos, nos últimos
anos, no setor energético. Xingó é_ grito aflito, desesperado, da região, gritO- escutado,
em boa hora, pelo Presidente Fernando Collor de Mello que é, ele próprio, juventude
e esperança dos sem terra e dos descamisados. Sergipano, político e empresário, exalto as obras de Xingó. Obras que são ingredientes da modernização nordestina, instru·
mentos do desenvolvimento, que "é o outro
nome da paz". Realmente, não há ordem
no atraso, alegria no desconforto, democra-_
cia na m·iséria.
- ·
É a hora e a vez da união de todos os
espíritos de boa vontade, acima das siglas
partidárias e de eventuais divergência~ poWico.;-administrativas. Governantes e governa-_
dos não são forças em conDito, mas partes
integrantes de uma só luta, companheiros Ca
mesma caminhada, arquitetos da nacionaHdade comum, em construção. O Brasil precisa de Xingó. Xíngó n·ão pode parar ..
O povo nordestino continu·a crédulo- e
cheio de esperança no futuro de riqueza, de
justiça e de felicidade.
_
_
O Bnisil, Senhor Presidente, está exigindo
dos seus políticos o espírito público, para que
troquem projetos pessoais pelos de interesses
sociais. Esta é a razão pela qual troquei expressivas intenções de votos para o Governo

de Serglpe, pela s~lidariedade ao esforço do
.Ptesidente Fernando Collor em reconstruir
o.Brasíl e re.-;taurar a dignidade do povo brasileiro.
Sempre defendi a construção desta hidrelétrica pelo seu baixo custo, pois as condições
favoráveis da topografia onde a usina está
sendo edificada demonstram a diferença entre .està e todas as usinas hidrelétricas construídas no Brasil.
Por esta razão é quç:, sob a ótica da relação
custo/bçnef_li:io, a Hidrelétrica de Xingó
apresenta total ra_cionalidade econõmica e situa-se, no momento, como a mais importante
obra de infra-estrutura do Governo Federal.
De parabéns Presidente Fernando Collor
por entender o significado de Xingó para a
nossa região c para o País, de parabéns povo
do Nordeste, de Alagoa~ e do meu querido
Sergipe por esta obra que, agora, temos certeza, náo terá mais ameaças de paralisação.
Obrigado ern nome de Sergipe.

DISCURSO DO MINISTRO OZ!RES SILVA EM X!NGÓ
Estamos aqui no Nordeste que ao longo
dos anos tem enfrentado o desafio e a soma
de problemas que não têm encontrado solução. É o povo mais sofrido do BrasiL Não
se pode admitir que, qualquer que seja a comparação que se faça, o nordestino consuma,
em média, apenas um terço da energia elétri~
ca gerada no País.
E necessário que essa região receba os im·
pulsos do progresso e reforcemos, ao lado
de uma infra-estrutura material, uma infra~
estrutura energética fundam-ental pa:ra O desenvolvimento· e uma infra-estrutura humana
que sem dúvida~nenhuma permitirá a reduç-ão
da~ d_ifer~nças. e::çistentes em relação a outras
regiões, propiciando um Nordeste mais de~
senvolvido e mais eficiente.
Estamos hÚje num marco muito importante da obra de Xingó. Uma obra grande que
consumirá recursos materiais, recursos financeiros, recursos' humanos, obra que trará para
o Nordeste a energia que a região tanto necessita.
É necessário que nós do Governo Federal
nos dedjquemos com bastante afinco para
que o fluxo de recursos necessários para Xingó não seja interrompido. Desde 1982 fala-se
em Xingó. Em 1985 demos os primeiros pas~
sos. Em 1987 iniciamos a· obra, mas em 1989,
dois anos após, ela foi paralisada.
O no~so empenho é para que essa obra
jamàis seja interrompida e· que nós possamos
estar reUnidos aqui, em 1994, para darmos
partida na primeira turbina que efetivamente
venha gerar energia elétrica e recursos para
que essa região sofrida possa crescer.
·
Recebi agora, Sr. Presidente, um trabalho
féítO pela classe trabalhadora. A classe que
vai construir essa obra•. O trabalhador anónimo, sempre esqueciaGl, que não é lembrado
em muitas oportunidades, a náo ser quando
teve op~rtunidade de inaugurar obras com
o seu sangue, suor e IágF~mas. Esse trabalho
trouxe uma proposta p11ra que possamos
construir uma··chesf comp~terite, eficiente e
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capaz. E que essa Chesf seja capitã fundamental do desenvolvimento dessa obra gigantesca.
Espero contar com cada um no esforço parª fazer ess-a obra. O nosso Ministério da
Infra~Estrutura fará todo o esforço para que
Xingó tenha uma continuidade firme e que
nôs possamos, com esse sentimento, estarmos aqi.li em 1994, Vossa Excelência e todos
que estão aqui, para inaugurarmos a Usina
Hidrelétrica de Xingó.
Muito obrigado, com a esperança de um
futuro melhor para o Nordeste. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela sua determinação em reiniciar esta obra que trará melhores
dii!S para o Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA {PMDB-

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, concluídos os
cem dias do Governo Collor, não há como
esconder a profunda decepção que se abate
sobre o conjunto da populaç-ão brasileira,
com os resultados das ações do Executivo
para resolver os graves problemas do Pafs.
Não são sem razão as quedas de popularidade
do Governo de apoio ao plano de estabilização económico-financeira - o Plano Collor -, conforme demonstram as mais recentes pesquisas de opinião.
Também, pudera! O que o governo propiciou com as medidas implementadas em 16
de março último foi justamente o contrário
do apregoado em campanha política e nas
justificativas para o conteúdo do seu programa inicial de estabilização.
Em primeiro lugar, impôs-se ao capitalismo do País, à guisa de integrar a Nação no
Primeiro Mundo, os riscos de um inaudito
seqüestro de liquidez, em que se estabelece
liminarmente uma enorme desconfiança por
parte dos poupadores e todos os demais interessados em investir no País. Em segundo
lugar, houve a inconcebível mistura do joio
e_do trigo, ao seqüestrarem-se 80% da liquidez, englobando especuladores e pequenos
e médios poupadores. As medidas, segundo
o anunciado, deveriám desestruturar a "ciranda financeira", acabar com o rendimento
diário dos juros e dar início, assim, a um
perfil financeiro estável da econon:Ua brasileira.
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, terminado prazo dos cem dias, autoproposto pelo Governo, para a colheita das boas
conseqUências do Plano Collor, o próprio
B_anco. Cep_tr.al .informa que mais de 70% do
dinheiro bloqueado é de poupadores que jamais imaginariam terminar como financiadores compulsórios do Governo. Os grandes
aplicadores, as grandes empresas privadas,
conseguiram converter seus cruzados novos,
de uma ou outra maneira. De modo que ao
invés de desregulamentar a economia, o que
se assiste agora é a um dilema intervencionista: a carga fiscal dos grandes contribuintes
foi francamente arrefecida enquanto se fez
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abater enorme punição sobre os pequenos
poupadores, não se podendo retificar essa
injustiça, sem provocar ainda mais desequihbrio monetário.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não terminam aí as difiCuldades. Com
relação à importantíssima questão do emprego e da renda, se esboçam também horizontes
conturbados para o País. Assiste-se a uma
dinâmica recessiva, com seu séquito de mazelas, onde se avulta a terrível onda de desempregos, superior à verifiCada no período de
19Rl-19R3, conforme alertei nesta tribuna

meses atrá<;.
Evidentemente não quero aqui esconder
o fato de que qualquer economia capitalista
para operar em níveis de estabilidade, neces 7
sita de uma certa carga de desemprego. Mesmo os países da área socialista, onde se pre·
tendia haver o pleno emprego, revêem hoje
essa condição, para acomodar-se à necessária
desregulamentação de suas economias cen·
tralmente planificadas.
Mas esse nível de desemprego logicamente
deve manter-se restrito àquela taxa necessária e suficiente para não permitir turbulências graves na área social. Essa questão,
sem dúvida, encerra peculiaridades importantes no nosso País.
Com efeito, nossa industrialização se desenvolveu, em particular após os anos 30,
em meio a uma crise agrári-a crónica que,
entre 1975 e 1985, traduziu-se pelo êxodo
de uma população rural excedente cujo resultado concreto foi o incremeiltO anual populacional urbano de cerca de 3,4 milhões de pessoas, o que deve significar uma necessidade
de absorção produtiva de praticamente 1,7
milhão de trabalhadores. Em outros termos,
o País vive hoje perma-nentemente à beira
de um desemprego agudo, que o coloca sob
a ameaça perene de uma explosão social.
Quando iniciou-se a industrialização, o
êxodo rural tinha suas causas profundas nas
restrições de mercado dos nossos produtos
agrícolas, nas condições de fechamento rígido
dos mercados externos para nossos produtos
de exportação. Mas a fórmula da industrialização substitutiva de importações,- sabiamente atisorvia aquele excedente de mão-deobra decorrente do citado êxodo rural, estabelecendo simultaneamente uma demanda
interna de produtos agrícolas, para insumos
industriais e para a alimentação da população
urbana crescente. As crises que se apresentaram nesse processo, envolvendo o desemprego, foram, mercê do necessário investi·
menta produtivo estatal e privado, devidamente aliviadas, adiando a compulsoriedade
de uma reforma agrária que resolvesse completa e profundamente o problema.
Hoje, diferentemente, -a ffiode"iila prodUção de máquinas agrícolas e produtos químicos veio de liberar um grande volume de mãode-obra rural independentemente das flutuações da demanda de bens agrícolas, ao Ja"do
de uma absorção de mão-de-obra urb"ana cada vez menor em decorrênçia da modernização industriaL

Conseqüentemente, o problema do desempregO" no País-pã.ssou a ter uma característica
muito mais perversa e ameaçadora, que está
a exigir um profundo e enérgico esforço de
investimento. ou seja, uma alta taxa de formação de capital e uma completa refOrrila
agrária. No tocante à referida taxa de investimento,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vale a pena
trazer aqui dados do IPEA relativos ao período 1971·1988, para que se possa aquilatar
melhor o problemático processo conjuntural
e estrutural que hoje se encontra no País,
agravado por iniciativas recessivas tipo Plano
Collor.
Das pesquisas do citado Instituto, com efei·
tQ, sabe-se que a taxa de investimentos, isto
é, a relação entre a formação bruta de capital
e o Produto Interno Bruto, caiu de 23,5%,
em médi<:L, no perfodo de 1971 a 19RO, para
18,9% entre 1981 e 1988, devendo hoje ser
bem menor essa taxa média de investimento
com o setor público, caracterizando-se nesse
último período, como um agente despoupador.
Ora, Sr. -presidente, Srs. Senadores, diante_
desse quadro, como pensar em restringir ainda mais o investímento produtivo e provocar
desemprego maior ainda, conforme estamos
todos a assistir estarrecidas, em decorrência
das medidas governamentais? Qual o sentido
ulterior de modernidade, quando se nota que
os atas do Governo na área sócio-económica
estão muito mais voltados para a inviabilização, do que para o estabelecimento de bases seguras para o desenvolvimento?
A verdade é que ainda não temos concretamente mecanismos institucionais de defesa
contra os efeitos do desemprego. O seguro
formal vigente ainda está longe de atender
a essa necessidade. A economia informal e
o emprego- público continuam como substitutivo do seguro desemprego. Isso gera uma
implicação insofismável: para que se "formalize" a economia, para que se "enxugue" a
máquina administrativa, é preciso antes colocar em pauta outras instituições e criar condições para que o setor privado possa absorver
mais mão-de-obra.
O resultado dessa situação sobre a renda
dos trabalhadores não poderia, portanto, ser
dos merros pé-rfidos. Senão, vejamos: ameaçados ou literalmente postos no meio da rua,
não é preciso ser expert em economia para
sab_er que o nível salarial dos trabalhadores
e servidores públicos está em queda. Conseq-(ientemente, isso afetará profundamente o
nfv-el-Pfodutivo comercial e fndustrial, sem
que necessariamente caiam os preços, em face da estrutura oligopolizada de nossa economia, como tem sido presenciado ao longo
de nossa históiia económiCa.
As pfessões por aumentos de preços continuam- a se fazer· valer em váiias áreas dos
setores da economia, indicando o desiquilíbrio notório dos preços relatiVos, além de
já se_ notar mais amplamente o espectro do
desabasie_cimento. É um quadro grave! Pois
temçs assistido já a várias tentativas de esta·
bilização financeira no Pais, heterodoxa ou
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ortodoxamente, ou as duas coisas juntas, que
tivt!-i-am o "fato co-mllril-de~ ãfiifidaTmente,
conter o processo inflacionário no início, para
depois enfrentarem a sua volta com maior
ímpeto. Entretanto, nenhum desses planos
foi- tão a furido -na-geração-de desconfiança
dOs poupadores e ganhou foros de armadilha
como o atual Plano Collor, o que nos coloca
diante da perspectiva do que já se denomina
de estaghiperinflação, ou seja, re:tração profunda da economia com taxas de inflação em
alta acelerada.
O que se espera, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que isso não aconteça, mesmo porque o País já- não tem como enfrentar"tãiifaS
agruras. Mas há que se alertar fortemente
a Nação sobre- isso~ ainda mais quando se
ouvem as autoridades económicas ameaçando com mais recessão, além de imputar à
própria sociedade os efeitos negativos das
medidas. Ademais, como já afirmei nesta tribuna, essas autoridad~s continuam, do mesmo modo que em outros planos, com outras
equipes, a eleger os salários como_ respon~
sáVeis pela inflaçáo. E, agora, na clara: tentativa.de cortar-lhes _a. indexação, sem que se
de"ixe €le index<j.r O·capital, no momento em
que os índices de infl<ição oficiais e não-oficiais indicam uma inflação de cerca de_ lO_%
ao mês.
Aliás, a proPósito dessa teSe de" que os reajustes salariais rt::fletir-se-iam no aumento da
inflação, lembro-me bem que, por-ocasião
da presença, nesta Casa, da Sr' Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia
Cardoso de Me !lo, S. Ex• afirmou, da tribuna,
com a autoridade de principal autora do Plano de Estabilização Econ-ómica que ai está
em execução, que, pesso-almente, não a
apoiava.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Infelizmente,
não tive oportunidade de ouvir o pronunciamento de V. Ex• desde o início, mas na parte
que V. Ex• está abordando, neste instante,
gostaria de colocar um ponto de vista pessoal,
porque tive oportunidade de apresentar, ontem - parece-me que foi lido no início da
sessão de hoje- projeto de lei salarial baseado na livre negociação.
Mas na livre negociação para os zanhos
reais e com a recuperação imediata das perdas salariais. É dentro da linha - inclusive,
tenho lido nos jornais - do Sr. Luiz Antônio
Medeiros, porque numa época de inflação
como esta, numa época de recessão, colocar
a livre negociação para recuperação das perdas salariais é totalmente injusto para com
os empregados que estão buscando, primeiro, a garantia do emprego. Então, a livre
negociação, principalmente num momento
de recessão, só pode ser aceita se for para
obter ganhos reais.
O SR- HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. E,.,_ pelo aparte, que não me sur-
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preende, porque conheço a sua sensibilidade
para os assuntos de natureza social, nobre
Senador J utahy Magalhães. V. Ex• tem tido
uma permanente atuação parlamentar, em
defesa dos trabalhadores e o projeto que agora anuncia guarda coerência com o meu pronunciamento. Em teoria, nenhum de nós é
contra a livre negociação. Evidentemente,
ela é um reflexo do próprio sistema capitalista

em que vivemos no Brasil. Ocorre, porém,
que estamos numa situação de tão profundo
desiquilíbrio, que, como diz V. Ex• muito
bem, não seria bom alvitre que se desse tanta
exclusividade, no momento, à livre negociação. Ademais,quando, sabe V. Ex•, também,
que grande parte dos trabalhadores brasileiros não tem a sustentação de um sindicalismo
forte. E, sem isto, fica difícil a qualquei categoria negociar diretamente com o empregador. Se isso é válido para o setor privado,
'o que diríamos em relação ao se ror público?
Qual seria o poder de barganha dos servidores da administração direta ou indireta da
União diante do GoVerno, se este, sobretudo
com o seu atual caráter autoritário, nega pilo
e água ao servidor público e cada vez mais
o transforma - repito - num verdadeiro
"bode expiatório" da grave crise que nos
atormenta?

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com
muita honra, nobre Senador Jarbas Passarinho.

O Sr. J,arbas PaSsarinho - Em relação à
livre negociação, Senador Humberto Lucena, isso seria excelente num país que tivesse
um controle completo da sua economia e que
a sua inflação estivesse próXima de zero. V.
Ex• acabou de citar o fato da diferença de
capacidade de barganha. Os sindicato~ dos
metalúrgicOs, por exemplo, na hora em que
entrarem numa livre negociação com o P?trão
- e me lembro dos meus tempos de Ministro
do Trabalho - , têm um grande poder de
negociação porque se os metalúrgicos ameaçam parar o autoforno, o patrão "treme nas
bases" e imediatamente se volta para uma
tendência de negociar. Agora, pergunto a V.
Ex•: E .os alfaiates? O que vão fazer? Vão
fazer quem tremer? O.s próprios jornalistas,
cuja categoria profissional é mais expressiva,
todas as vezes que tentaram fazer suas greves,
verificaram que elas foram destinadas ao fracassso_ Então, se tivéssemos- uma forma de
corrigir -como tivemos na fórmula do Presidente Castello Branco, quando me coube
executá-la- a erosão da capacidade de compra do assalariado; poderíamos _estabelecer
um piso que correspondesse a corrigir o efeito
da inflação e, a partir desse piso, sim, cada
empresa negociaria, da maneira que pudesse,
de acordo com a saúde financeira da empresa,,.
o aumento daquele piso, dando mais do que
outro receberia. Seria a diferença de um empregado estar numa empresa boa e o:utro estar numa empresa em dificuldãâes, mas todos
teriam a defesa contra o_ processo inflacio~
náiío. Então, seria i~portS:nte -cõiocar esse

piso para evitar que, ao longo do tempo, a
erosão se faça nos salários. E ela se faz não
só nos salários dos ativos como nos salários
dos inativos, que deveriam estar ligados, por
vinculação, na hora em que passam para a
apõSentadoría·;-aoS valores com que se aposentaram. E, ao longo do tempo, esses valores também são erodidos. Então, livre negociação- como V. Ex• diz- em relação ao
servidor público, por exemplo, que só agora,
depois da Constituinte, passa a ter direito
de sindicalizar-se - ainda está dependendo
de uma lei complementar que não votamos
-também seria um blefe, seria uma dúvida.
Eu p.plaudo V. Ex" nessa colocação que faz,
porque a livre negociação está sendo colocada como _lllllã espécie de fuga de quem deve
ter a responsabilidade, como governo, e foge
p-ara que á livre negociação seja feita bilateralmente -~-ºtre o traba_lhador e o empregador.
Agradeço o aparte a V. Ex"
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que
lhe sou grato pelo aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho, pois a sua opinião não é apenas de um Senador dos mais eméritos desta
Casa_, de um ex-Presidente do Senado, mas,
sobretudo, de um ex~ Ministro d_e Estado que
atuou:-com muita eficiência e espírito público, na área social do Governo. Ninguém mais
do que V. Ex• conhece essa matéria e pode
dar, por~anto, o depoimento que acaba de
oferecer ao Senado.
Ainda há um aspecto, nobre Senador Jarbas Passarinho, a considerar, nessa discussão:
é o de que nós estamos, praticament~, por
mais que o Governo negue, no limiar de um
processo recessivo -grave, em cujo contexto,
evidentemente, aumenta ain~a mais o poder
de barganha dos grandes empresários, porque, ao contrâriã do que podia esperar o Governo, nessa livre negociação, no ambiente
que af está de desemprego crescente, o que
haverá não são reajustes salariais, mas, pelo
contrário, a redução dos salários e a diminuição da carga horária dos trabaJhadores.
Este é o quadro desolador da recessão em
que se acha a economia brasileira.

O Sr. Jarbas Passarinho- Acho que, novame-nte, V. Ex~ coloca o problema nos seus
devidos termos. Negociar em uma economia
errrexpansão é uma coisa; negociar numa eco-nomia ameaçada de recessão ~$:Onômica, "o
que vai acontecer, no máximo-, é o empre~
gado conseguir ficar com o seu emprego, não
s-er demitido. E, a partir daí, exatamente,
a sua capacidade de lutar para manter a capacidade aquisitiva vai cair muito.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Exalamente, nobre Senador Jarbas Pa!!sarinho._ E
até a ecoÍlomía- inform-al diniinui de tamanho
na medíàa em que as poupanças fofam todas
bloqueadas no B~n_co Central. Então, quem
perde o seu emprego, no setor públit::o ou
no setor privado, não dispõe de nenhum recUiso amealhado para, amanhã, abrir, por
eXeinjlfO~_ uma miCroempresa, ou até enfronh3.r-se -em alguma atividade, nesse CQJ:nércio
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clandestino que por aí se amplia, em todo
o Brasil.
Prossigo, Sr. Presidente, para concluir:
D_e_ modo que não há nenhuma razão para
se agir discriminatoriamente contra os salá·
rios nessa questão. Isso singificará mais um
novo vetor de transferência de renda dos assalariados para o capital, que simplesmente
levará a nossa já perversa dístribuição de renda para um nível insuportável e inconcebível
diante da insatisfatória taxa de investimento
a das necessidades de emprego de nossa economia, como já disse anteriormente.
Depois, há que entender que a correção
monetária de todos os preços, inclusive do~
~alários, hoje identificada- com a indexação
da economia, não pode ser descartada abruptamente sem que antes tenham sido implementadas as mudanças reais, em termos de
formação de capital e modificação das estruturas agrárias anacrónicas, além das mudanças relativas ao papel do Estado e do setor
privado na economia.
A inflação, segundo tenho podido entender de minhas leituras económicas, não é um
mal em si. É o resultado, o reflexo de um
processo sistêmicO, que apreSenta falhas estruturais a serem resolvidas com profundidade. É um fato económico essencial que tem
de ser encarado economicamente. A indexação nada mais é do que o reconhecimento
desse fato e, sem dúvida, sem querer enaltecê-la, foi numa ironia do destino, a forma
brasileira de se conviVer com a inflação; mecanismo que faltou, por exemplo, à Argentina, tendo levado a economia daquele país
a um nível exasperante de dolarização. Assim, só depois de serem atacadas e eliminadas
as verdadeiras causas da inflação, a correção
monetária e a indexação, na prática, deixarão
de ter razão de existir.
Já denunciei desta tribuna, os descaminhos
do Plano Collor, no combate à inflação, com
a recessão e seus efeitos danosos, isto é, o
desemprego e o arrocho salarial.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senhor
Presidente Fernando Collor de Mello, ao assumir a Presidência da República, acenou
com o entendimento nacional. Mas Sua Excelência trouxe na sua pasta, um plano que impós à Nação. Não houve, portanto, uma pro~
posta de pacto, mas uma ação unilateral.
Para que se possam corrigir esses descaminl;tos que aí estão- porque todos nós, repito,
queremos tirar o País da crise, queremos vencer a inflação, queremos fazer o Brasil voltar
a crescer economicamente, para que tenhamos uma justa redistribuição da renda nacional - faz-se mister um novo plano, mas um
plano n-ão apenas do Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, que se sente ungido
não pela maioria absoluta dos votos deste
País, mas da sociedade inteira. Se Sua Excelência refletir melhor, diante da queda vertiginosa de 71 para 37% do apoio popular ao
seu plano, poderá praticar um ato de humildade- estender a mão à sociedade e aceitar
um amplo entendimento que nos leve a um
verdadeiro pacto entre o Governo, os parti~
doS políticos acima de suas ideologias, as lide-
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ranças empresariais e as lideranças sindicais,
para que, aí, sim, nasça, como fruto de um
consenso nacional, um grande plano, para
salvar o Brasil e os brasileiros.
É necessário. portanto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que o Congresso esteja atento,
firme, altivo, na defesa de suas prerrogativas,
sobretudo na fiscalização pcnnanerite dos
atos do Poder Executivo, nesta fase de recruw
descimento do autoritarismo, ao arrepio da
Constituição e das leis, e não permita que
a recessão se amplie; se não. poderemos ter,
infelizmente, dias muito amargos e diffceis
pela frente em nosso País, para a infelicidade
do povo brasileiro.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!'Palmas.)
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para comunicação) -Sr. Presid_e_nte e Srs.
Senadores, as nossas galerias, hoje, estão to·
madas por trabalhadores brasileiros, traba·
lhadores do setor industrial, mas, sobretudo,
do setor agrícola. Homens que, ao longo dos
anos, não fizeram outra coisa senão usar as
mãos para o trabalho, mãos calosas. para o
seu difícil sustento e de sua famflia.
Há tempos, desde a prOmulgação da Cons·
tituição, esperam que o Congresso Nacional
de cumprimento àquele dispositivo, que estabelece que, no prazo de seis meSes, a lei que
lhes assegura a aposentadoria, estabelecendo
seis meses também para que ela seja implementada no País.
O arr. 59 do Ato das Disposições Constitu~
cionais Transitórias diz:
"Os projetas de lei relativos à organi·
zação da seguridade social e .aos planos
de _custeio e de benefícios serão apresentados no prazo máximo de seis meses
da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para
apreciá-los.
Parágrafo único. Api-ovados pelo
Congresso Nacional, os planos serão im·
plantados progressivamente nos dezoi~
tos meses seguintes."
Então, Sr. Presidente, promulgada, em ou·
tubro de 1988, a Constituição, teríamos seis
meses, por conseguinte - outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março
de 1989, para que essa lei fosse feita.
TiVeram os trabalhadores do País um longo
trabalho - contato com Deputados e SeJladores - , para que essa lei saísse no seu devido tempo. Vendo a impossibilidade disso,
aqueles trabalhadores organizaram-se no
País. Aqui está uma expressiva comissãO, pa~
ra dizer' de suas ansiedades, no sentido de
que seja aprovada essa lei. Muitos e_stão para
ser aposentados, mas não têm, sequer, condi·
ções de o fazer, porque, nos termos atuais,
as aposentadorias seriam míSeráveis.
Veja V. Ex' a entrevista do Deputado Antonio Carlos Mendes Tharne, que está pre-

sente 'nã Ca<;a e que foi um dos Membrof..
da Comissão, na Câmara dos Deputados, a
um jornal da cidade de Piracicaba. O artigo
é intitulado "Valor da aposentadoria pode
sofrer achatamento," do dia 21 de junho de
1990, Clljã -transcrição nos Anais do Senado
Federal vou solicitar à Mesa, pelas informaçõ_es valiosas que contém.
Sr. Presidente, quero referir-me apenas a
uin infõnrie--;para iilOstfar o achatamento -do
salário mínimo qUé se estava operando no
P'aís: alguém que ganha um salário mínimo
e meio pas~ará a ganhar um Salário mínimo
em quatorze me·ses; quein g-a-nha dois salários
mínimos terá um salário mínimo apenas em
vinte e quatro ineses; quem ganha três salá·
rios mínimoS, em trinta e oito- ineses, perceberá apenas um salário mínimo! Finalmente,
quem, hoje, esteja ganh:indo dez salários mínimos, estaria com- um salário mínimo ape·
nas, após setenta e oito meses de prazo! O
empobrecimento é, assim, total. ..
O ex-Presidente José Sarney disse que,
dentro de determinado p'eríodo, antes de sair
do Governo, o salário mínimo no País seria
de cenl dólares. ·cem dólares, hoje, ao pre~so
ofichll, cOI-responderiam a, mais ou menos,
oito mil e oitocentos cruzeiros, creio. Entretanto, o salário é de trés mil e poucos cru·
zeiros.
Re_centemente, chegou dos Estados Unidos, onde tenninou o PhD, o meu filho Henrique Chaves, presente nesta sessão, e sUrpreendeu-se com a diferença entre salário e
preço no Brasil e nos EstaOcis U o idos. Embora o salário mínimo nos Estãdos Unidos seja
muitas vezes maior do que no Brasil, os preços correntes e operados em· nosso País estão
maiores, muitas vezes, do que os dos Estados
Unidos, sem que exista a mesma qualidade
nos produtos. Então, esses trabalhadores estão sobrevivendo por uma questão de milagre.
Sr. Presidente, a firialidade _do meu pro~
nimClamento é de dizer que está para chegar
à Casa, de hoje para amanhã, um projeto
completo de seguridade, porque assegura o
benefício, custeio, saúde e assisténcia social.
Estou atuando, junto às Lideranças da Casa,
para duas coisas: primeiro, para que consigamos. urgéncía, porq~~-· se não houver urgenda, não aprovaremos ttm projeto desse alcance.
Além do mais, quero fazer um apelo aos
Srs. Senadores, no sentido de que não emendemos este projeto, pois, se o fizermos· ele
se eternizará; na Câmara, ele foi suficiente·
mente emendado. Tenho informação que o
próprio Presidente da República assumiu
com a Câmara o compromisso de aprová-lo
tal qual está.
Qualquer emenda só seria protelatória. E
nós, aqui no CoJlgresso! não temos mais con·
dições moraís de protelar um projeto desse
alcance, qu~ndo não o cumprimos no prazo
da Constituição. Se não o fizemos, não foi
porqUe houvesse relax-amento, mas porque
estamos trabalhando em regime de urgência
para todos os se tores da atividade humaha.
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Estamos, aqui. com uma quantidade enÕrme de projetas, e não pudemos cumprir a
Constituição em muitos pontos em que ela
determina prazos para que as leis fossem regulamentadas.
Esse projeto, Sr. Presidente, tem uma fina·
lidade extraordinária: no Brasil, essas pessoas totalizam 500 mil; são 500 mil trabalhadores, sobretudo no setor do campo, onde
estão esmagados, sem alternatívas, quinhentos mil haverão de se aposentar e se aposent9-rão com uma recompensa melhor para o
seu trabalho. Se muitos ainda nãO se aposen·
taram, passando, inclusive, o prazo, foi porque sabem que vão para a decepção e para
a amargura, não arranjam emprego e vão
te"r uma aposentadoria miserável e vergonha·
sa; muitos continuam no exercício das atividades, ocupando lugar de muitos jovens que
não podem entrar no mercado de trabalho.
A saída de quinhentos mil aposentados, que
fizeram jus, fiá ·muítO tempo, a -esse -direito,
permitirá, de logo, tenhamos, no País, qui·
nhentos mil trabalhadores jovens, muitos fi·
lhos deles, com espaço para prestar no País,
eles mesmos, seus serviços. Isso terá um alcance e uma importância muito grande; além
do mais, a sistemática de cálculo das novas
aposentadorias, quer dizer, as trinta e seis
últimas contribuições serão todas corrigidas
monetariamente. HOje. corrigem~se apenas
as doze últimas. Veja-se a injustiça: a lei tem
grande alcance para os que já são aposentados- nenhum benefício, consoante o estabelecido na Consti~uição, será inferior a um
salário mínimo. Há pessoas que ganham mui·
to menos, a metade de um salário mínimo
como, por exemplo, o camponês, e o que
é que representam 1.500 cruzeiros? Nem no
restante, aqui, do Senado F~Pe~al, que é pago, ninguém consegue fazer uma refeição por
sse preço J Mil e q uiohentos cruzeiros para
um homem viver com a família e os filhos,
netos, às vezes, um parente, com essa quantia
não é possível! Com a nova lei., eles perce·
berão o 13% salário igual aos proventos de
dezembro. Então, digamos, é mais ou ·menos
um 13o atualizado; ele acabou de perceber
seus vencimentos em dezembro, mas o 13"
salário tem o mesmo valor.
A diferença do que foi pago relativamente
ao 13-' salário de 1989 será paga en'L sessenta
dias, com correção monetária, o que não
ocorre hoje. Os proventos pagos com atraso
serão devidos com correção monetária. Isso
é coisa muito importante, Sr. Pre~idente, e .
tem que prevalecer.
Faço um apelo aos trabalhadores para que
se organizem e fiscalizem, porque, se não
houver uma vigilância, o direito deixa de ser
observado. E não se pode deixar que se pise
num direito, sobretudo quando ele foi adquirido após trinta anos de trab.llho, nas circuns~
tâncias mais difíceis. A organização é fundamental. No instante em que vocés se reuniram e me procuraram para este encontro,
foi muito impOrtante, in."ais importante do que
se vocês ficassem em coniato isOlado. - - O Sepado está tomando conhecimento da
presença de vocês. O Brasil saberá que vocês
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estiveram presentes, hoje, e os Senadores es·
tão sensíveis a esse projeto, que deverá che·
gar de hoje para amanhã.
Nós conseguiremos a urgência. Já estou
pedindo aos Líderes que assinem o requeri·
menta e assumamos o compromisso de não
fazer emenda, porque, se houver emenda,
não sairá esse projeto, justíssimo, neste ano.
Cria ele, ainda, um Conselho para administrar a Previdéncia, com participação de aposentados, trabalhadores c empresários.
Sr. Presidente, agradeço a V. EX· e ao Senado pela atenção com que me ouviram, e
posso afirmar aos trabalhadores brasileiros,
hoje a'Wi presentes, sobretudo aos aposen-

tados e aposentadas, os que estão vivendo
na angústia financeira, que o Senado tudo
fará para a aprovação da matéria ainda nesta
semana. Sei o sacrifício que vocês tiveram
para chegar até aqui. Muitos de vo_cés economizaram quatro meses para conseguir uma
passagem de vinda e de volta até Brasília
e aqui se hospedar ... (manifestação das galerias) ... conscientes da extrema importância
da aprovação deste projeto. Tenho certeza
de que se vocés não viessem aqui, não fizessem esse trabalho fantástico que estão fazendo, dificilmente haveria condições de o Congresso aprovar esta lei este ano, porque outros projetas igualmente urgentes estão pressionando os nossos dias.
Senhores, feliz está o Senado em recebêlos. Vocês são humildes, sofridos, lutadores,
mas são os homens por cujas mãos passam
as riquezas nacionais e em cujos ombros repousa o progresso desta Nação. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LEITE CHAVES EM SEU DISCURSO:

Todos os aposentados e pensionistas que
recebem, hoje, até oito salários mínimos, poderão receber apenas um salário mínimo no
curto prazo de 71 meses. Esta revelação supreendente consta dos cálculos da deputado
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB). Em
entrevista a este Jornal, o deputado faz um
minucioso relato do Projeto de Lei n'' 2.570,
que define os Benefícios da Previdência Social, recém-aprovado na Câmara dos Deputados.
Jornal - A aprovação do Projeto de Lei
no 2.570 é aguardada com imensa ansiedade
por centenas de milhares de trabalhadores
na ativa, que já contam com tempo de serviço
para aposentar e esperam a sua promulgação
e publicação em Diário Oficial para requerer
sua aposentadoria. Para quando se espera a
promulgação dessa lei?
Thame - O Projeto de Lei n" 2.570 foi
aprovado no final do ano passado pela Comissão de Seguridade (Saúde' e Previdência) da
qual faço parte e agora, recentemente, na
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. O projeto acaba de ser _enviado ao
Senado Federal. A responsabilidade agora
é dos Senadores. EsperamOs que o aprovem
até o final do mês.

Jornal --E se não for votado até o final
de junho?
Thame - Se isso ocorre, há o risco do
Plano de Benefícios e Custeio só ser aprovado
em março do ano que vem, o que será extremamente prejudicial aos que já tém tempo
de trabalho suficiente para se aposentar e
::;6 est~_o aguardando a vigência da nova lei
para requerer já aposentadoria.
Jornal- Thame, em termos práticos, qual
é a desvantagem do trabalhador requerer já
sua aposentadoria?
Thame - Quem requerer já sua aposentadoria terá um- dramático achatamento no
valor inicial de seús Proventos de aposentadoria. Isto porque o cálculo é feito com base
nos últimos 36 meses de contribuição, mas
sem _que os valores dos últimos doze meses
sejam corrigidos monetariamente.
rstõ causa uma perda de 45 a 50% em relação ao cálculo previsto pela nova sistemática
que obriga a corrigir todos os 36 últimos meses_- Em outras palavras, qu.em puder esperar
aprovação da nova Lei de Benefícios vai receber uma aposentadoria praticamente igual ao
número de salários-de-contribuição, e se requerer agora poderá ter uma aposentadoria
reduzida pela metade.
Jornal- Em muitas cidades, há uma gran··
de dem.Qra entre o dia do requerimento da
aposentadoria e a data de sua concessão.
Com essa demora, o trabalhador não deveria
requerer já sua aposentadoria, sabendo que
da só ~airá daqui a meses, quando a nova
Lei jâ deverá estar aprovada?
Tbame - Não. O que vale é a data do_
requerimerito. É preciso esperar a publicação
da L~i de Benefícios no Diário Oficial. Aliás,
aqueles que já requereram, mas ainda não
assinaram a carta de aposentadoria, podem
deixar de fazê-lo. Podem desistir d-o requerimento. Após a promulgação da L~ i_ de Benefícios-, voltam a requerer sua aposentadoria.
Jornal- Enfim, quem reqUereu sua aposentadoria, no períOdo de 5 de outubro de
1988 até hoje, caiu no "buraco negro", isto
é, não se beneficiou nem dO reajuste previsto
na nova Constituição e nem da nova sistemática que s6 entrará em vigor com a aprovação
do Projeto de Lei 2.570?
·Thame- É isso. Mas há um detalhe impor
tante: o texto do Projeto de Lei o~' 2.570,
aprovado na Câmara, prevê que os vaiares
das aposentadorias e pensões concedidas
após a promulgação da nova Constituição serão revistos dentro de 90 dias para se adequar
â nova sistemática de cálculo. Ora, se há este
dispositivo no Projeto de Lei, não é um "mau
negócio"-·esperar a promulgação da lei para
requerer a aposentadoria? Não seria melhor
re(iuerer já, deixar de contribUir já, receber
uma aposentadoria pela metade, mas que será posteriormente corrigida? A resposta é
sim, desde que tivéssemos absoluta certeza
de _que o Projeto de Lei n~> 2.570 será aprovado no Senado com este dispositivo que prevê a correção das aposentadorias concedidas
depois de 5 de outubro de 1988. E .desde
que tivéssemoS também absoluta certeza de
que o presidente da República não irá vetaê
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esse artigo do projeto de lei. Não temos, po~
rém, esta certeza.
Jornal - Com a aprovação do Projeto de
Lei n"' 2.570, a mUlher segurada vai poder
~1posentar-se- aos 25 anos?
Thame - Vai. A aposentadoria proporcional é estendida à mulher, após 25 anos
de serviço.
Jornal - Uma das reclamações maiS gene~
ralizadas com relação ao pagamento dos be~
nefícios se refere ao atraso para seu recebi~
menta. A Lei n"' 2.570 prevê alguma forma
de eliminar este problema?
Tbame - Prevê que qualquer benefício
concedido com atraso deverá ser pago atualiza_do com correção monetária desde a data
em que foi devido.
Jornal - E para os que já estão aposen~
tados, quais ac; mudanças favorá_v~ís previstas?
Thame - Prevê que nenhuma aposentadoria ou pensão será menor que o salário
mínimo; prevê que o 13" (gratificação nataHna) relativo ao ano de 1989 terá por base
o mês de dezembro devendo ser pago em
60 (sessenta) dias corrigido monetariamente;
prevê a possibilidade (facultativa) de contribuíç'ão complementar relativa à diferença entre o Piso Nacional de Salário (criado em
7/8/87) e o Salário Referência, no prazo de
noventa dias, para revisão do cálculo da aposentadoria. Essas são as principais mudanças
favoráveis. Mas há uma extremamente desfavorável: é o fim da vinculação dos reajustes
de aposentadorias e pensões ao salário m(nimo.
Jornal - Os reajustes das aposentadorias
e âils pensões estavam vinculados ao salário
mínimo, por determinação constituciópal.
Como vão ficãr agora?
Thame - O artigo 58 (do qual sou co-autor) das Disposições Transitórias da nova
Constituição prevê que as aposentadorias e
pensões seriam reajustadas para que lhes fosse desenvolvido o valor, em número de salá·
rio~ mínimoS_,. qUe detíilham na época de sua
conCessão. E determína este mesmo artigo
que os reajustes das aposentadorias e pensões
devem ficar vinculados ao salário mínimo até
a aprovação da nova Lei de Benefícios e Custeio. Com a apro,•açâo do Pr_ojeto de Lei
n~ 2.570, acaba a vinculação. No entanto, o
texo do Projeto de Lei n'' 2.570 que havíamos
aprovado na Comissão de Saúde e Previdência Social previa uma sistemática de reajuste
que aumentava as aposentadorias em 6,09%
a:cimada inflação a cada bimestre, o que mantinha a paridade com o reajuste do salário
mínimo. Na Comissáo de Finanças, esse dispositivo foi derrubado. Com isso, a partir
de agora, se for mantida a legislação que prevê aumento real de 3% mensal para o salário
m{nimo, todas as aposentadorias e pensões
medidas em número de salários mínimos, sofrerão um achatamento. A tabela que elaborei mostra que dentro de aproximadamente
38 meses todos os aposentados e pensionistas
que hoje recebem de um até três salários mínimos terão suas aposentadorias igualadas
em 1 (um) salário mínimo. Em 55 meses,
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todos os aposentados que recebem hoje de
1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos estarão
rece_bendo um salário mínimo. E quem hoje
recebe até 8 (oito) salários mínimos, em 71
meses, estará recebendo uma aposentadoria
equivalente ao salário mínimo. Estes dados
surpreendentes têm um outro "lado da moeda", pois revelam que, isso ocorrendo, estaremos constando um paralelo aumento real
do valor do salário mínimo: em 38 meses,
o salário mínimo terá triplicado seu valor
real, em 55 meses terá quintupl,icado e em

71 meses estará valendo 8 vezes mais, ou seja,
terá um valor em _torno de Cr$ 29.000,00,
em cruzeiros de hoje. De qualquer forma,
uma constatação supreendente é que todas
(absolutamente todas) as aposentadorias e
pensões já concedidas até hoje (considerando
que_ possa haver quem hoje receba o teto
de 10 salários mínimos), estarão igualizados
(no valor de um salário mínimo) no prazo
de 78 meses.
Jornal - Como se explica que um dispositivo dessa lei, aprovado por unanimidade
na Comissão de Saúde e Previdéncia Social,
seja derrubado na Comissão de Finanças da
Câmara?
Thame - Ocorre que são diferentes os deputados que compõem as duas Comissões.
Na Comissão de FinariçaS houve predominância de deputados situacíónistas, isto é, favoráveis aO presidente da República. A maioria dos deputados do PMDB, PFL e PDC
votaram a favor da supressão do dispositivo
acabando com a paridade entre aposentado·
rias e salário mínimo.
Jornal-- Mas há dePutados ligados ao Governo que defendam os aposentados. Como
ficaram eles?
Tbame - Ou não faziam parte da Coffi-is:.
são de Finanças ou ac"abaram optando por
defender o Governo, em prejuízo dos aposentados.
Jornal - Quais são as chances de se corri~
gir esta situação?
Thame - Poderíamos ter exigido que o
projeto fosse .votado no PlenáriO d<!- Câmara
antes de ser submetido à apreciação dO'· Senado. Não fizemos o "recurso_ ao Plenário" para
que não atrasasse a aprovação do Projeto
de Lei n9 2.570 e com isso prejudicar aproximadamente 300:.000 trabalhadores que estão
esperando a sua promulgação para requerer
a aposentadoria. Também estamos tentando
seD.sibilizar os senadores para aprovar a Lei
n~ 2.570 sem alterações, porque se for alterada, uma vírgula que seja, o projeto deverá
voltar ã Câmara para ser outra vez apreciado,
inviabilizando totalmente sua aprovação nesta legislatura, em 1990. Por isso, deveremos
apresentar, em cc-autoria com os deputados
Floriceno Paixão e Farabulini Jr., e coincidindo com sugestões apresentadas pelas assessorias jurídicas de associações de aposentados, um projeto autónomo, que vai tramitar em separado, prevendo uma política de
reposição de perdas, na respectiva data-base.
Jornal _, Quais as chances concretas de
aprovação deste projeto definindo reajustes
para as aposentadorias?

Thame- São boas. No plenário da Câmara, tenho certeza de que obtemos maioria
para definir uma política coerente, factível
e equilibrado de reajustes nos valores das
aposentadorias, capaz de evitar uma perda
no seu poder aquisitivo. Vai depender muito,

Quem ~ecebe hoje
aposentadoria
ou pensão

de

1,5 salário mínimo
2,0 salários mínimos
3,0 salários mínimos
4,0 salár1os m1nimos
5,0 salários mínimos
6,0 salários mínimos
7,0 salários mínimos
8,0 salários mínimos
9,0 salários mínimos
10,0 salários mínimos
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porém, da mobilização de centenas de associações e das federações de aposentados para
conseguir sensibilizar os líderes dos Partidos,
a fim de que aceitem colocar em regime de
urgência a votação desse nosso projeto.

Vat receber o equivalente
a 1 (um) salâ~lo minlmo
dent~o de

14
24
38
47

55~

61
66
71

75
78

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

Cálculos: A- C. Mendes Thame
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra, _o_ nobre Senador Jarbas
Passarinho, como Líder.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr ._Presidente, Srs. Senadores, hoje os nossos gabinetes tiveram a alegria de
receber representação de aposentados. A
mim coube receber a delegação de Jundiaí
e a delegação de Campinas, quando eu soube
que o Senador Leite Chaves iria falar aqui,
que tinha solicitado exatamente aos aposentados que comparecessem ao Senado. Estou,
Sr. Presidente, recebendo agora o avulso da
Câmara. É tudo isto que está aqui, depois
de meses de trabalho, com inadimplência no
tempo, pelo menos do Executivo e já do Legislativo também- V. Ex~ tem em mão, agora, Senador Pompeu de Sousa - e receío
que esse discurso feito pelo Senador Leite
Chaves e aplaudido por todos aqueles que
estão com a esperança de uma Solução, possa
gerar frustrações e eu não contribuiria para
frustrações serem geradas. Expliquei hoje a
alguns dos que foram ao meu gabinete, que
em primeiro lugar eu critico violentamente
o projeto enviado pelo Executivo e aprovado
na Câmara, porque ele viola o texto constitucional.
O Setiador Leite Chaves citou, mas não
púdemos dar aparte a S. E~. porque S. Ex1
falava em breve comunicação, o art. 59 e
eu cito o art. 58.
"Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência_ SociaLna data da promulgação da
Constituição, terão os seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o
poder aquisitivo expresso em números

de salários mínimos que tinha na data
dâ sua concessão, obedecendo-se a esse
critério de atualização até a implantação
ele custeios e benefícios referido no -artigo seguinte.''
Ora, o objetivo do Constituinte foi exatamente garantir ao aposentado que a sua aposentadoria feita em tantos salários mínimos
seria em tantos salários mínimos mantida ao
longo de sua vida.
Houve uma interpretação do Executivo,
que me parece extremamente cruel, quando
o artigo diz assim: "obedecendo-se esse critério de atualização até a implantação do plano
de custeios" que poderia no momento de
apresentar o plano de custeio não obedecer
mais.
É o que está aqtii, Sr. Presidente. No documento que estamos recebendo da Câmara,
votado e aprovado na Câmara, aqui se fala
na aposentadoria por tempo de serviço e não
se fala mais na viiiCulação com o salário mínimo.
Na verdade, aquilo que os Constituintes
apresentaram como esperança··para os aposentados está sendo liqüidada, está sendo
prejudicada, está sendo negada, pela mensagem do Executivo e pela aprovação da Câmara dos Deputados.
Então, infelizmente, ficamos aqui em condições extremas de tempo. S, Ex~, o Senador
Leite Chaves, falando da tribuna, disse que
estava pedindo aos Líderes, que assinassem
matéria de urgência. S. Ex~ sabe que o documento está entrando hoje. Hoje, vai ser processado na Secretaria, vai ter que ser lido
pelos dispositivos regimentais, numa sessão
do Senado Federal, numa sessão ordinária.
De forma qúe estamos nos últimos dias antes
do recesso de julho, e o Presidente do Sena-..
do, que é o Presidente do Congresso, diante
de matérias da maior importância no Con-
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gresso, como esta, mas que já estão em pauta,
está decidindo que a prioridade será agora
para as sessões do Congresso.
O tempo a partir de hoje é pequeno. Mas
tenho certeza, Sr. Presidente, que se nós tivermos apenas o prazo que nos resta, de pOUcos dias, dois ou trés dias antes do fim do
mês de junho, vai ser e:xtrernamente difícil
que esta esperança lançada pelo Senador Leite Chaves possa ser atendida por todos os
Líderes. Eu não gosto de levantar_ esperanças
que eu mesmo não possa por elas responder.
E cruel, é cruel fazer com que as pessoas
tenham esperanças para depois verificar que
não se váo concretízãf.
:É uma responsabilidade grande que fol
agora lançada sobre n6s. De minha parte estou pronto, inclusive para não fazer sequer
a emenda que aqui seria imperativo fazer.
fazendo com que se voltasse o projeto do
Executivo ao estabelecer vinculaçóe_s com o
salário mínimo. Não é justo retirar aquilo
que a Constituição previu dar exatamente ao
aposentado, porque a filosofia é exatamente
esta. O que é a contribuição? A contribuição
do trabalhador na ativa é para ele receber
de volta aquilo com que contribuiu para garantir-lhe uma aposentadoria digna. Essa
aposentadoria, numa Situação Como temos
no Brasil, de um imenso seguro de pobres,
que é o INPS- e ainda hoje eu dizia a alguns
aposentados, cuja média de contribuição é
de três salários míriimos
aposentadoria não pode ser alta, é normalmente uma
aposentadoria mais baixa. a não ser quando
ela é uma aposentadoria especial. O tempo
de serviço, por exemplo, que é importante,
não pode ser uma aposentadoria de vinte salários mínimos, porque a média de contribuição não foi essa.

--essa

O Sr. Mauro Benevides --Permite-me V.
Ex· um a aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO~-"'.Ouço
o nobre Senador Mauro Benevides. _
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
J arbas Passarinho, esse tema trazido a V. Ex",
e que ainda há poucos instantes se manifestou
sobre ele o Senador Leite Chaves, é daqueles
que exigem manifestação nossa, como V. Ex•
e o ilustre representante do Paraná o fazem
neste instante. Se nós, Líderes partidários,
subscrevermO!:i o requerimento de urgência
para garantir o rito pfiVHegíado na tramitação
dessa matéria, nos defrontaremos com as dificuldades que alcança todos os nossos companheiros, que são 74 senadores. Se qualquer
representante desta Casa entender de apresentar emenda a este projeto originário da
Câmara dos Deputados, e es!C projeto, salvo
engano, passou oito meses tramitando na outra Casa do Congresso Nacíonal, nós disporemos aqui apena~ de três ou quatro dias ...

O SR. JARBAS PASSARINHO- Nem is·
so, Senador. Se amanhã, que· é o -mais depressa que;; a Mesa pode fazer, mandar proceder à leitu'ra desse projeto, e se amanhã mesmo todos nós Líderes assinarmos e conse.::
guinnos que nenhum colega apresente emen-

da, entraremos no regime de urgéncia de 48
horas, aquela urgência do Senador Jutahy
Magalhães que em hora oportuna aplicou
aqui. Ora, então, amanhã é dia 27. Resultado: teríamos 29 que é sexta-feira e 30 que
é sábado, para votar.
Estou querendo chamar a atenção dos aposentados aqui presentes, a quem o Senador
Leite Chaves_ se dirigiu diretamente - e eu
quero fazer através da Mesa - para o fato
de que fica sobre nós uma responsabilidade
e amanhã pod~" reverter e essa gente ter de
nós a pior impressão, como se não tivéssemos
tido a sensibilidade necess_ária para ajudá-los.
V. Ex• __ m.Qstr_ou _que esse projeto levou oito
meses na outra Casa e aqui temos que resolver em um, dois dias.
É preçis_o que essa esperança seja levantada na medida exa_tamente das possibilidades de cumpri-Ia. Por outro lado, conversando h9je com os aposentados, eles têm a impressão de que não votando até o dia 30 que
não a votaremoS até o fim do ano. Também,
parece-me uma assertiva perigosa e fora da
realidadt:. Poderemos votar e o ideal seria
que votássemos ainda no período de junho.
Mas_,_ estotJ achando extrema dificuldade de
natJ,U'eza regimental para fazê-la.
Falar isso para determinadas pessoas que
não conhecem o Regimento da Casa, dá a
impressão, por exemplo, de que eu estou aqui
querendo impedir a velocidade de decisão,
o que é uma tolice de quem não conhece
a Casa, de quem não tem o menor conhecimento do_Regimento da Casa. O Regimento
da Casa é que exige isso, quer dizer, uma
emenda de urgénciª obriga a 48 horas depois
~eu acabei de fazer o exemplo. Se amanhã
a Mesa colocar em prioridade e for lido, precisaremos de mais 48 horas para poder chegar
aqui, para ser votado em regime de urgência,
o que ã.cóittecerá no dia 29.
Agora, se a questão é para atender à colocação qúe fez o Senador Leite Chaves, já
!'!StOu com o meu Partido pronto para assinar
o pedido de urgênCia.
O Sr. Mauro Benevides - Claro! E eu,
também, não mç dispensaria de informar à
Casa e, naturalril.ente, a essa grande massa
interessada em todo o País, de que estamos
disp.ostos, realmente, a subscrever o requerimento. Mas não queremos que essa manifes·
taçáo inicial seja: frustrante, diante da expectativa imensa de que está cercada essa proposiç-do. Para que V. Ex• tenha uma idéia, na
manhã de hoje recebi telefonema do Presidente do meu Partido, o extraordinário homem público, Deputado Ulysses Guimarães,
fazendo apelo instante e patético para que
votássemos essa proposição no rito da urgência urgentíssima, e foi assim que S. EX" caracterizou essa urgência, quando subscrita pela
quase totalidade da Casa. É .nós, Líderes,
estamos dispostos a adotar esse procedimento. Mas V. Ex~ sabe que não podeiJlOS cercear
nenhum companheiro, nenhum Senador, de
apresentar emenda a essa proposição e se
a emenda for apresentada, obviamente a matéria terá que retornar à apreciação da Câmara.dos Deputados. Os aposentados, realmen·
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te, têm a nossa solidariedade. A sensibilidade
de homem público de V. EX'! aflora mais uma
vez, neste_ instante, e vamos examinar- num
contato que as Hderanças terão de fazer a
pouCos instantes com o Presidente Nelson
Carneiro - as alternativas regimentais que
possam viabilizar a aprovação dessa matéria
e, conseqüentemente, (palmas na galeria)
marcaremos a nossa presença, Lideranças e
Senadores de todas as Bancadas, para se chegar a uma alternativa que situe bem o Senado
diante da opinião pública do País. (Manifestação da g~lleria.)
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra·
deço ao nobre Senador Mauro B_enevides ...
(Manifestação da galeria.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Que
é isso? Sr. Presidente, não é possível!

O SR. JARRAS PASSARINHO- Sr. Presidente, há um engano! O nosso povo pensa,
realmente, que pode ser permitido aparte
vindo da galeria. Há uma pessoa, na galeria,
pedindo aparte a mim. Não sabe que eu não
posso dar aparte a ele; posso recebê-lo em
meu gabinete, como recebi as delegações.
Não há problema.
Agora, Srs. Senadores, notem como a circunstância é curiosa. Quando os aposentados
de Jundiaí e Campinas foram conversar comigo, eu lh~s mostrei que era u_f!la profunda
injustiÇa eres·serem privados de ter a vinculação com o salário mínimo. Essa é a primeira
injustiça partida do ExecutivO. E a Câniara
se dobrou a isso, como me disseram alguns
Deputados.
_
Se saio, neste momento, e encerro, parece
que aqui estou falando contra eles, e a favor
deles falaram o Sena,dor Leite Chaves e agora
o Senador Mauro Beoevides, o que é absolutamente errado! Absolutamente distante da
verdade! Eu já disse, inclusive a eles, lá, que
a emenda que eu queria colocar, que era a
de fazer vinculação com o salário mínimo,
deixava de fazê-lo desde que eles estivessem
satiSfeitos, por"qUe eles mostravam que prefe·
riam essa solução. (Palmas) Preferiam tê-la.
E ainda aceitaria apresentar o pedido de urgênda, no momento em que me fosse apresentado. Eu aceito.
O Sr. Mauro Benevides- Dou o meu teste·
mtinho de_ que V. Ex~ me comunicou que
subscreveria o requerirriento de urgência. Em
homenagem a V. Exa (Aplausos na galeria.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite·m.e y. Ex.• .um aparte?

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Então.
assino.
.O SR. PRESIDENTE (Po;npeu de Sousa)
-A Presidência faz uni apefo à galeria, cuja
presença do público, que a Jota completa·
mente, nos é múitó cãra. É muitO cã.rã.â PreSidência, é muito cara ao Senado. Entretanto,
pelo Regimento, os trabalhos não podem ser
perturbados. A Presidência faz um apelo par~
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que saia com o entu~iasmO que chegou e com

o respeito que o Poder Legislativo merece,
porque a democracia depende do Poder Legislativo.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
EX" um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Creio
que o Senador Fernando Henrique Cardoso
pediu antes de V. Ex•. nobre Senador. Ouvirei com prazer a S. Ex· e, em seguida, V.
Ex", Senador Jutahy Magalhãe.5.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Seitador Jarbas Passarinho, ouvi o que pude do
discun;o de V. Ex· e do aparte do Senador
Mauro Benevides. Conheço V. Ex• perfeita-

mente c sei de suas intenções. Sei que V.

comigo·, i"nCiusive Citei hoje para os- aposen~
tactos_ que f"!lC procuraram. Pensando que
morreria antes de minha mulher. fiz um plano
Je pensão para ela, como pecúlio, também,
em vinte salários mínimos na previdência privada, na APLUB. -QUaridà Vi ijue ela ia morrer, fui lá verificar _quanto s-eria. Os vinte
salários mínimos que eu estava pagando siste·
maticamente estavam reduzidos a seis.
A.qui nesta galeriã, com certeza, V. Ex·
encontrará pessoas que se aposentaram com
determinado_ número de .salários mínimos e
-que estão ganhando muito menos do que
a'-l_ueles salários mínimos com que foram apo·
sentadas.

tados do que na forma atual. V. Ex• disse,
e é verdade, que haverá um eventual achatamento das aposentadorias. O Deputado An·
tonio Carlos Mendes Thame, que está aqui
ao meu lado, mostra-me um cálculo que, efetivamente, comprova esse achatamento. E V.
Ex~ fez referência tamb~m ao fato de que
a desvinculação com o salário mínimo acabará por prejudicar as aposentadoria<>. Essa desvinculação foi feita por impeiã.tívo constitucional, a forma pela qual hoje esse projeto
está apresentado. O quanto eu saiba, é uma
tentativa de, dentro dos limites da Constituição, obter algum avanço para os aposentados. Mas tenho certeza de que V. Ex• está
no mesmo espírito. Como Líder do PSDB,
já conversei com o Líder do PMDB e V.
EX'! já declinou de público favorável a isso.
Nós podemos tentar o entendimento entre
nós e verificar qual é a fórmula regimental
-porque fora do Regimento nós não podemos nada-...
O SR. JARRAS PASSARINHO- É cxata·
mente.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - ...
que permita a aprovação des~e projeto.
Quanto eu saiba, a única fónriula possível
é se o projetu for lido, porque não fui, não
chegou ao Senado.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Não.
ele está sendo processado. Estou querendo
chamar a atenção, para a realidade. Estamos
abrindo uma perspectiva para amanhã não
sermos julgados maL Se, por exemplo, não
aprovássemos em tempo, e todos nós nos empenharmos para aprovar, se amanhã não fi·
zeftJlOS dirão: - Ah! Porque o Senado não
fez, o Senado não quis". E a Câmara levou
oito meses para fazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não,
não é verdade_. ao contrário.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Então
note V. EX", a primeira parte, quanto à erosão
do valor aquisitivo, a partir do momento em
que uma pessoa se aposenta com oito salários
mínimos e ao fim de oito anos ela está çom
uma aposentadoria, como estava, de três salários mínimos. Tive um exemplo particular
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ô Sr. Fernando HenriQue tal-doso- Neste
momento, nobre senador, só há uma forma
no meu entender.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Qual

é esta forma?

A

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - É
que 51 Srs. Senadores assinem o pedido de
urgência. Por quê? Porque nós, sabiamente,
votamos no nosso Regimento que nos últimos
dez dias o Senado não aceita a forma de ur·
gência dada pelos líderes. Por que isto? Porque no fim do ano e no fim do semestre,
normalmente no passado, vinham aqui projetos -não é o caso deste -de toda a (ndole
e nós (Ínhamos que engolir, goela abaixo,
especialmente dois dias antes, sem saber o
que estávamos votando, o que era um escân·
da lo para o Pais. Então, nós, hoje, não podemos mais fazer isto e é bem (eito que não
possamos fazê-lo. Há um mecanismo: é que
51 Srs. Senadores assinem o pedido de urgência, depois de lido no Plenário. A liderança
do PMDB- etl tenho certeza de que, a do
PDS e a dos outros partidos também, ...

O SR. JARBAS PASSARINHO- A vincu·
lação está proibida, mas no art. 58 do Ato
da<> Disposições COnstitucionais Transitórias
está claro._ O art. 58 diz claramente ...

O SR. JARRAS PASSARINHO - V. Ex•
pode contar que a<; três a<;sinaturas do PDS
são ·garantidas para assinar, e se conseguirmos aprovar até o dia 30, nós estaremos prontos a fazer isso. (Pal~as.)

O Sr. Fernando Henrique Cardoso verdade.

É

Ex• está de~ejando que a lei Seja aperfeiçoada

e que abrigue mais interesses dos aposen-
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O SR. JARRAS PASSARINHO- O que
representa, exatamente, o prejuízo deles. Es·
sa era a razão pela qual eu lutava para que
se cumprisse o texto constitucional. Porque
V. Ex·· diz que o projeto está ...

o- Sr-: _Fernando Heri.rique Cardoso vinculação é proibida.

O Si-. Fe-niã.Dao Henrique Cardoso- Enquiinto não se faça o plano de ...

O SR. JARBASPASSARINHO -·· ... o be·
nefício até que ... "
Ora, Senador, por Deus! Então se bene·
ficia durante o período da promulgação até
seis meses depois e nos seis meses anteriores
faz·se a vinculação, e depois não se faz mais
a vinculação.
·
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V.
Ex• tem razão; a tentativa de_ vinculação seria
o coi'"rCtõ.
- --0 problema é prático. A Câmara foi ~oro·
sa na decisão desta lei - levou oito meses.
O SR. JARRAS PASSARINHO- O Governo, antes, já foi moroso, levou mais de
seis meses para apresentar o seu plano, e
eu falo com a responsabilidade de quem passou pelo Ministério da Previdência por duas
vezes.

O -Sr. --Fernando

Henrique Cardoso -

É

verdade.
O SR. JARRAS PASSARINHO - E na
última vez, inclusive, saí do ministério, recebe"ndo homenagem de tOCii:iS-Os aposentados
de_ São Paulo e para não ir buscar palmas,
porque pareceria que eu estaria usando de
oportunismo para isto, eu pedi ao meu Chefe
de Gabinete que fosse lá agradecer.
O que eu estou querendo dizer é que as
pessoa~ possam se"i· iludidas pela nossa boa
vontade. Veja V. Ex· o que dispõe o Regimento. É a terceira vez que eu cito: Qual
é a forma, nobre senador, de se pedir urgên·
cia?

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V.
Ex' dá três e nós damos treze - já somos
dez.esseh.. Não é suficiente, mas chegaremos
lá.
O SR. JARRAS PASSARINHO- E o que
acontecerá em seguida?

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Em
seguida, também, não sei, como V. Ex", se
haverá tempo oportuno. Essa questão não
depende do Senado; depende do atraso que
houve na Cãmara. E eu também partilho da
preocupação de V. Ex' Sabem os que me.
procurar.am- a CONTAG me procurouque tenho enorme emperiho rião só pelos aposentados, mas também pelos trabalhadores
rurais; tenho enorme empenho em que esse
projeto seja aprovado, ainda neste semestre,
ma<; acho que devemos ser francos - e V,
Ex· está usando a franqueza com toda a tranqüilidade - , vamos fazer o possível e o impossível para aprová-lo.
O SR. JARRAS PASSARINHO- Mas es·
tou usando a franqueza contra mim, porque
a interpretação de algumas pessoas, infeliz·
mente, é a de que a minha franquez<l é contra
eles! E exatamente não o é! Tenho o millor
apreço pelo Senador Leite Chaves, mas quando S. Ex• foi à triDuila e deU- a -iinpif!ssão
de que seria fácil, desde que houvesse a boa
vontade do Senado ... Não vai ser fácil! Temos que fazer um esforço muito grande e
talvez não consigamos. t para isso que estou
querendo advertir! Apenas isto, para que,
amanhã. essa gente que está aí, sofrendo como sofre, não venha voltar-se contra o Senado, porque ouviu um Senador dizer que de~
pendia de nós, estava tudo resolvido e que
isso não ficasse ...

3394

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 27

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

V.

Ex· tem razão. A questão é_ que a Câmara
foi morosa e terá talvez J.ificuldadcs, no segundo ~emcstre, para se reunir. ·o que não
terá o Senado! Nós. cm qualquer hipótese.
estaremos aqui em ago~to.
O SR. JARBAS PASSARINHO

-Somo~

213 de permanência!

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Somos 2/3 e vamos permanecer. Estaremos
aqui, em agosto.
O SR. JARRAS PASSARINHO - A primeira coh>a que temos a obter. tanto no Partido de V. Ex' quanto no meu, é não mexermos
mais no projeto. Se não posso dar mais, também não_ faço emenda! Não se faz emenda!

Agora, o compromisso que eu queria assumir, que era o final desta minha participação.
antes de ouvir o Senador Jutahy Magalhães,
era exatamentc este: se nós.., pela força do
Regimento- porque a~ pcssoã5 que não são
Deputados, Senadores ou Assessores da Casa
não conhecem - , amanhã, tivermos cin·
qüenta L: uma presenças para assinar, afildã.
estaremo~ dentro da urgêncía considerada.
Então. nesse momento, se tivermos cinqüeota e uma pessoas a5sinando- veja V. Ex'.
são 51 que devem assinar!- ainda podemos
tentar votar isso na sexta-feira ou no sábado,
porque podemos ser chamados para votação
no sábado e no domingo, até o dia 30.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - De
qualquer maneira, V. Ex" está dizendo o que
pode ser feito e é o que faremos: o empenho
máximo, abrindo mão de emenda-;, uma vez
que as emendas poderiam, talvez, melhorar,
mas atrapalhariam, porque haveria o retorno
à Câmara, que é mais morosa.
O SR. JARRAS PASSARINHO -A Cil·
mara estaria também empenhada em sua e lei·
ção, o que, provavelmente, daria razão a eles
e não votariam a tempo.

O Sr. Fernando Henrique Cardqso - O
que· podemos fazer é isto: nos empenharemos. vamos tentar as 51 assinaturas. abrire·
mos mão das emendas e vamos torcer para
que haja tempo regimental; se não houver,
só uma solução: votar na primeira semana
de agosto. Mas, creio que, com um pouco
de esforço, votaremos o projeto neste semestre.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Minha
esperança é na s_exta·feíra, e no sábado, uma
vez que domingo já é julho.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex• um apartt!'?
O SR. JARRAS PASSARINHO- Ouço.
com prazer, o aparte de V. Ex·, para concluir,
Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jarbas
Passarinho, vejo em V. Ex• como a hones~
tidade de propósitos muitas vezes, leva à in·
compreensão das pessoas que nos ouvem. V.
Ex• está falando aquHo que é uma realidade.
V. Ex~ se manifesta tranqüilamente a favor

do projeto. a favor dos interesses dessas pessoas que nos estão ouvindo; no entanto, alguns entendem de maneira diferente. Isso
porqUe V. EK' está querendo ser exageradamente hone~to, ~e é que se pode dizer que
há_exagero em qualquer tipo de honestidade.
V. Ex'- falou uma realidade. E nós, aqui no
Senado - eu tenho protestado veementemente contra isso - não podemos, a cada
instante. nos ver diante de situações como
esta: le_vam-se S meses, 9 meses na outra Casa
e, de repente. o projeto chega aqui, como
este, no final de um período legislativo. e
dentro daquilo que criticamos, até das Medidas Provisórias. Quando as Medidas Provisórias chegam ao Congresso são consideradas
intocáveis, não se pode alterá-las - criticamos isto - . o que vem da outra Ca<>a para
cá é intocável, não pode ser mexido, não pode
ser dis<:utido, não pode ser melhurado. Mas
não me.I"ecc crfticas da nossa parte, inclusive
por uma· questão de coerência. V. Ex• !em·
brou o prohlema do Regimento exatamente
para evitar situações como esta. Nós temos
por cima da nossa cabe_ça, no final de Sessão
Legislativa, problemas dessa ordem; re-cebemos, aqUi. inúmeros projetos para votar. sem
conhecimento de causa; dai o prazo de 10
dias para evitar certos tipos de urgência. E
ainda existe o tipo de urgência com 51 assinaturas, que foi a cxceção criada, no momento
da discussão do Regimento, para casos de
cafamidade pública. Agora, o que lamento,
Senador - e V. Ex• já abordou este ponto
- é que nós, aqui, eu, inclusive, através de
proposta à Constituinte e também no decorrer das nossa<> sessões, tentamos evitar este
mal que vai ocorrer com os aposentados, da
desvinculação com o salário. Eles talvez não
esteja91 percebendo o que isso vai representar no decorrer dos ano:;. No pensamento
imediatista de não se corrigir esse defeito,
no decorier dus anos eles vão ter grandes
prejufios por causa dessa desvinculação. Mas
já que querem. vamos votá-lo assim, vamos
aprová-lo como veio da Câmara. Ma'i vamos
aprová-lo sabendo que eles serão os prejudicados de amanhã.
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a Mesa do Congresso está decidida a colocar
como prioridade, nestes dias seguintes, votações do Congresso Nacional, por causa da
Lei de Diretrizes OrçameDtárias; porque. se
não a votarmos- somos obrigados a votá-la
até o fim do mCs - . não teremos também
l) recesso de julho. Jâ estou até preferindo
yue não se vote a Lei. e aí continuaremos
trabalhando em julho e pode-remos aprovar
o projeto tranqüilamente. Agora, dizer que
vamos ter recesso e que é fácil aprovar, nas
circunstâncias atuais. em dois dias, no Senado, essa matéria t! apenas para isso que estou
chamando a atenção. Cuidado com essa C!"perança! Estou pronto para atendê-la, ma~ cuidado com a esperança!
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex·
um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO o meu nobre Colega Leite Chaves.

Ouço

O Sr. Leite Chaves - Como V. Ex· viu,
eu falei em razão instante. uma intervenção
,para pequena comunicação. Não sabia ainda
do entendimento de V. Ex• com o pessoal.
Fui procurado no Paraná, o meu Estado, por
centenas, por milhares deles. e assumi um
compromisso nessa luta. Longe de qualquer
um de nós que V. Ex·· estivesse contra esse
projeto. conhecemos as suas posições. a sua
projeção sentimental, e a sua identificação
com causas humanas que sejam justa<;, absolutamente justas.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito
obrigado.

O Sr. Leite Chaves - Quero dizer a V.
Ex·. que à Câmara, aos Deputados, esteve
presente essa preocupação de V. Ex·· Então,
lá houve uma opção: ou retardar o andamento do projeto, com outra discussão, para evitar esse achatamento salarial, ou se assegurar, agora. a aprovação para que os que estão
para ser aposentados possam fazê-lo e se beneficiem de um caso de justiça. Far-se-ia, depois, emenda para corrigir aquilo que não
~e póde fazer agora. Asseguro a V. Ex~, de
outra parte, que, ao que estou sabendo, o
projeto acaba de chegar, está na Mesa e vai
O SR. JARRAS PASSARINHO- V. Ex'
ser lido hoje. Faremos um grande esforço
verificará, Seriador Jutahy Magalhães, que
para que as 51 assinaturas sejam obtidas.
pela colocação de V. Ex' e pela minha, é
Gostaríamos muito, e V. Ex' já o prometeu,
provável que nós, querendo ser até mais beque V. Ex-' desse a sua anuéncia, e depois
neficíadores do que outros, tenhamos restritrataremos dessa emenda. Senado e Câmara,
ções nos aplausos da galeria. b o preçQ que
para o fim da Constituição, somos um conjun·
paga o homem pliblíco quando quer ser, coto. Na realidad.e, o prazo, por circunstâncias
mo V. Ex· diz, absolutamente franco e hones· - conhecidas e superiores, foi ultrapassado. E
to. Estamos a favor; então, deveríamos ter
nós, mesmo sob a alegação de fazer um coisa
o aplauso generalizado. Estamos mais do que
melhor, nào estaremos em condição de retra-·
a favor; gostarfamos de corrigir aquilo que
tar mais, porque já estamos em falha. Muito
a Constituição deu c que a Câmara e o Execuohrigado a V. Ex' por essa sua intervenção.
tivO não deram. Mas nos curvamos ao objetivo deles de desejarem que se aprove como
O SR. JARRAS PASSARINHO--'- Eu tamCstá. Vamos aprová-lo como está. Agora, é
hém agradeço a V, Ex•, Senador Leite Chaves, e estou disposto a acompanhá-lo no esmuito fácil chegar e dizer que esta aprovação
forço que vai Tiizer. Já ganhamos, pelo meé fact1ima, de _acordo com o Senado e não
dizer dos obstáculos todos que e~tào pela
nos, um dia, porque a informação original
que eu tinha era que estava sendo processado
frente.
na Secre.taria Geral da Mesa e viria para cá.
Veja V. Ex", tive notícias, como Líçier em
para le,itura, provavelmente amanhã.
exercício, na ausência do ineu Líder, de que
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A outra coisa que gostaríamos de pedir,
para ganhar - e está presente já, ugora, o
Pre!>idente do Senado -era que S. Ex" proporcionasse sessão no Senado para, não apenas a leitura, como a votação de urgência
da matéria, com 51 assinaturas. Isso exige
que 51 Senadores estejam presentes à Cal:>a
e assinem o pedido de urgência. A nossa jd
está pronta para ser felta, mas é preciso que
venham as outras. O Senador pelo PSDB.
Senador Fernando Henrique Cardoso, a
quem agradeço as palavras que me dirigiu.
já se propõe a fazer pela sua Bancada, e eu
faço pela minha. Hoje, estamos presente<; '2/3
da minha Bancada. então, duas assinaturas
estão garantidas para :-:.er feitas já. Agora,
nós precisamos de 51 assinaturas, no mínimo
até amanhã, para que seja feita a leitura da
matéria e a votação imediata, sem passar por
nenhuma Comissão, na maior urgência possí-.
vel, urgência equivalente a uma declaraçàl>
de guerra. É a mesma urgência que se prevC
nos Regimentos do Senado e da Câmara para
uma declaração de guerra. Então, é aquela
que nós estamos dispostos a fúzer. Agora.
vejamos se isso será possível, :ltravés do e~
forço conjunto dos Senadores.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho te-me V. Ex• um aparte?

Pcrrni-

O Sr. Mansueto de La\'Or- Permite· me
V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouç<>
o nobre Senador Mansueto de Lwor.
O Sr. Mansueto de La\'Or- Nobre Senador Jarbas Passarinho, quero apemL<> dizer
que o Senador Cid Sabóia de Carvalho estava
na prioridade e cu agradeço a atenção de

V. Ex·•
O SR. JARBAS PASSARINHO- v, Ex"
tem razã(j, nobre Senador. Ouço o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Srinudor
Jarbas Passarinho, o Senado Federal escuta
com muita atenção a palavra de V. Ex· c
os respectivos apartes que e~tâo sendo prnlatados. Eu vejo isso com a maior preocupar;M.
e essa preocupação vem, principalmente, do
fato de muitos Senadores como eu, que aqui
estão pre~entes. terem sido, na Assembléia
Nacional Constituinte, defensores intransi·
gentes dos aposentados. Fiz disso toda uma
plataforma de luta dentro da Assembléia Nacional Constituinte, c agora estou vendo o~
aposentados, aqui presentes, pedindo que seja rescindida uma das grandes conquistas nQSsas em favor deles. Isto me preocupa tenazmente. O que eu gostaria era que essa matéria
fosse para a Comissão de Constitúição, Justiça e Cidadania, e lá estudada no seu aspecto
de constitucionalidade, houvesse um relator
cauteloso, e isso voltasse para garantir, em
termos de legislação ordinária, aquilo que foi
conquistado, em tennos constitucionais. Eu
vejo, e dói no meu peito, riesta hora- em que
falo, que temos de abrir mão dessas conquistas da Constituinte para ceder a essa pressa
que logo mais se irá esvair, porque, daqui

~
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a pouco, todo~ os aposcn.ta(ios ·iáio recorda(,

do tom de lamentação. Muito obrigado a V.

com granuc düf~ -<.fUé-V. Cx''-<i q-Ueni tínha
razão. Por isso, ~stou pronto a seguir ..
O SR. JARBAS PASSARINHO- Se V.
Ex·· me permite. ainda hoje cu dizia ao~ que
me procuraram. foram muito cordiai:-. comigo
e e.U com eles. que, até se huuve~~c questão
de causa própria, era este u meu ponto de
viSta- tenho dois irmãos que estão exalamente nesk caso do~ aposentados. e sofrendo
a perda da rHpacidadc aquisitiva. m~:-. a mês,
como o:-. aposl.!ntaJos sofrem. como eu e~tou
:..ofrendo no meu próprio Ex~rcito. quando
pas-sci para a reserva -qUe é o termo que
!>e usá na área militar correspondente ú aposentadoria- como (l>ronel. Hoje~ Scnadnr
Cid Sab{>ia de Carvalho. estou ganhando provento~ de apo!->entadoria equivalente:. a Capitão. Se demorar mais algum tempo, chegarei
a Sargento. Então, farei uma beta carreira
regressiva!
No Bra~il, t! e!>sa pre~sa. como V. Ex' diz.
que é justificada, porque es~a gente está esperando desJe 5 de outubro de 198~. estamos
quase em 5 de outubm de 1990, então. a
culpa mlo é deles. evidentemL'ntc. quer dizer,
houve um retardo inicial do Poder Execl'tivo
c um lotlgo período de discussão na Câmara
dos Deputados: estamo~ vendo ilustre:;. Deput<Jdos, que estão scntadl>s, aqui, junto aos
Senadores - eu mesmo recebi um deles preo-cupados com isso. querendo que solucionemos o problema em vinte c quatro horas!
Se não f1zcrmos - aí que cu quis barrear
esta palavra, nJo me importa que haj9 até
aborrecído alguém - , se não se fizer i~so,
não será culpa do Senado Federal. (.:Omo sa~
lientou o Senador Jutahy Magalhc:ie~. ainda
há pouco; ficamos, aqui. a reboque dos trabalho!-. da Cãmara do~ Deputados., e esta leva
o tempn que levu e. depoi!', somos obrigudo~.
cm-~in_~ e quatro horas, a solucionar o problema da maneira que convém à üimara.
também. Quando, no caso- V. Ex' tem
razão-, mais tard!.!. quando eles pensarem,
com o tempo úe vida que Deus lltes dará
- e espero que seja ainda muito longo vão verlfkar.tjuC estão a custa de um benefício menor. colocando fora o bendício
maior, que é a garantia da vinculação com
o salário mínimo. Agora, já que querem. votemos a.<,sim: vamos aprovar.

Ex·

O Sr. Cid Sabúia de Carvalho - Quero
lembrar que. na Ass1rubléia Nacional Consti~
tuinte, fomos defensores intransigentes de tudo il:ISO _que saiu em favor dos apo~entados..
Todos que estão pre:-.cntes.. aqui. são testemunha!:> da luta que foi desencadeada por um
grupo de Constituinte~ que se preocupou basicamente com o aposentado. Agora, ver tudo isso se esvair de repeniC é demais! Posso
votar com a Lklerança du meu Partido, mas
com uma d(.!claração de voto que fique nos.
Anaís do Senado, a justificativa de tudo isso,
porque acho da maior gravidade, é uma verdadeira capitulação, diante da~ conquistas
que conseguimos, pcnmtc a Assembléia Nacional Constituinte. Mas eu seguirei a mesma
linha de raciocínio de V. Ex•, com um profun-

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu taml1Jm, como \'. Ex'- ainda há pouco. por
exemplo. ao olhar para a galeria, vi um dos
uposentado:-. mostrando irritação muito gmndt:, pnrque eu estava falando. cu estava querendo p<~ra ek mais do que ele está pedindo
e - vamo!:> esperar, com o tempo, que as
coi:-.as se façam de maneira a haver justiça
<• quem realmente f<1la com honestidade. ..

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V.

_Ex: um aparté''.1
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Ouço

o nobre Senador Mansueto de Lavor, por
Pernambuco.

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Jarba:-. Pa.~sarinhu. V. Ex· tem completa e cabal
razão quando deixa bem claro ao Plenário
c ao País qll.C essa situação não decorre, pelo
menos nesse caso. de quafquer negligência
desta Casa. Segundo ponto, e isto é fundamental: é que nessas circunstâncias em que
chegam aqui os projctos concernentes à Lei
Previdenciária eles nos colocam "entre a cruz
e·--a espada" a cruz do próprio- ~ofrimento
dos aposentados, da própria angústia, em ver
o seu c!:ltatuto, de uma vez. aprovado. e a
espada da nossa consciência, do nosso dever
de refletir, de aprofundar e não s.e votar em
cima, digamos assim, de pressões ou de um
calendário regimental, uma matéria da maior
gravidade. Vejam, Srs. Senadores, o que vamos votar é uma lei de previdência que índui
quatro grandes blocos: o beneficio previdenciário. o custeio da Previdência, a assistência
de saúde e a assistência social. Espero que
o projeto tenha .:hegado, não fcii lido ainda,
oficialmente, não adentrou no Senado, chega~nos hoje es~a matéria. Segundo o Regimento - se é que vamos ter recesso - é
claro que temos menos de uma semana para
uma Casa Legislativa tratar de matéria tão
importante e de tanta profundidade. Agora,
nós~ neste momento, temos que pedir inspiração às luzes dívinas, e talvez um pouco tam·
bt!m daquela prática do velho Salomão, isto
é, tent<Jnnos atender a uns e a outros, mesmo
que desatendamos a uns e a outros. Eu não
vejo, Sr. Senador Jarba~ Passarinho- V.
Ex' certamente se coloca na mesma situação
~_como chegarmos junto às nossas representações. ao Estado, às nossas áreas sem votar
essa Lei da Previdénçia. É impossível! Ainda
mais, Sr. Senador, sabemos que o Poder Exe·
cutivo planeja mandar de imediato uma medida provisória para aprovar outfa proposta
de Lei da Previdência. Ora, se não aprovarmos ou se sair um estatuto da Previdência,
via medida provisória, não deixa de ser um
enorme desgaste para a Câmara e também
para o Senado, porque, agora, a responsabílidade é do Senado Federal. Então, eu direi
que para mim a proposta mais sensata, diante
destas circunstâllCías, será aprovarmos, ccim
responsabilidade. até o fim da semana, essa
proposta que nos chega a haver UDJ compromisso de todos nós de aperfeiçoá-la no decor-
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rer do 2" semestre, a não ser que não haja

o recesso de julho. (Palmas nas galerias.) Nós
devemos assumir esse compromisso de aperfeiçoá~la. Muito obrigado, nobre Senador
Jarbas Passarinho. Meus aplausos e minha
admiração de sempre pela oportunidade do
seu pronunciamento.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Obri·
gado, nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V.
EX" um aparte. nobre Senador Jarba'> Passa-

rinho?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Pois
não, nobre Senador Gerson Camata, Ouço
V. Ex'

O Sr. Gerson Camata- Quero apenas dizer, nQbre -Senador Jarbas Passarinho, que
a intervenção de V. Ex\ mostrando as dificuldades que o Senado tem que vencer para
corrigir a lentidão da apreciação da Câmara,
na verdade, viabilizou a aprovação desse pro·
jeto até o próximo Sábado. V. Ex" mostrou
os degraus, os ob~táculos, os óbices que tere~
mos que ultrapassar até lá. Chega agora à
Casa e vai presidir a sessão -está presidindo
- o nobre Senador" Nelson Carneiro. Uma
coisa está clara. mesmo com alguns defeitos,
esse projeto que está aí é o que os aposen·
tados querem que seja aprovado. Então, te-..
mos que cumprir a sua vontade, como representantes, també-m, dos aposentados brasileiros. O Senado, como Câmara revisora, no
caso, vai melhorar ou rever essa pOsição de
lentidão da Câmara, aprovando esse projeto
em dois ou três dias. V. Ex• poderia encerrar
seu discurso, que viabilizou a aprovação desse projeto até ci início do recesso, fazendo
um apelo à Mesa para que já convoque uma
sessão extraordinária para a leitura e, logo
depois, uma sessão· no sábado, ou até uma
prorrogação no domingo, para que pos!.amos
ir para o recesso na segunda-feira com o nosso
dever cumprido para com os aposentados
brasileiros, que tanto t..""Speram de nós. É este
o apelo que faço a V. Ex"
O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobre
Senador Gerson Camata, acho que V. Ex·
me deu um aparte de grande significação para
mim e de oportunidade para que se caracterize exatamente a minha palavra de alerra
dada aqui e que pode, talvez, salvar a possibilidade de aprovarmos. Se eu tivesse ficado
calado e se tivesse pensado apenas em prioridade pedida pelos Líderes, terminaríamos a
semana sem possibilidade de votar.
O Sr. Gerson Camata- É o que eu disse,
Ex• Se V. Ex• não tivesse feito essa advertência, não conseguiríarriOs vencer essas etapas. V. Ex• fez um calendário., falta apenas
que a Mesa atenda a V. Ex•, convocando
a sessão extraordinária.
O Sr. Humbel'lo Lucena- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Para
concluir, ouvirei o nobre Senador Humberto
Lucena, Sr. Presidente.

O Sr. Humlxrto Lucena- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, conhecendo como conheço V. Ex- de longa data, sabendo de sua competência como Parlamentar e de seu acentuado espírito público, tinha certeza -que V.
Ex" não iria à tribuna se não para defender
as boas causas. V. Ex', desde o início. colocou-se rigorosamente a favor das conquista~
sociais que inserimos na nova Constituição.
E uma delas foi justamente a vinculaçiío do
reajuste das pensões e das aposentadorias ao
salário mínimo. Veja V. Ex• que tenho em
mão um documento, onde se lê que "aprovado o projeto, como veio da Câmara, quem
recebe hoje de aposentadoria ou pensão 10
salários mínimos vai receber o equivalente
a um salário mínimo dentro de 78 meses".
Portanto. o que V. Ex" defende, hoje, foi
o que nós todos colocamos, repito, no texto
da atual Carta Magna.
Entretanto, procurando aprofundar-me no
assuntõ e deslindar o mistério que envolve
tudo isso, tomei conhecimento de que Os que
estão diretamente interessados na solução do
problema, que não poderiam ser outros senão
os aposentados e os pensioni!'.tas, têm pressa
nessa aprovação, em primeiro lugar, porqUe
foram avisados de que o atual Governo não
transigirá coffi -modificações do text.o da Cá~
mara; o que vale dizer: o atual Governo não
permite a vinculação dos reajustes das pensões e das aposentadorias ao salário mínimo,
sob pena de veto. Então, esse fato foi que
levou, a meu ver, aqueles que nos procuraram aqui para agilizar a aprovação do que
veio da Câmara a essa situação. Não fora
isso, tenho certeza de que a posição corresponderia ã de V. Ex• e ã de todos nós, pois
o que eles gostariam de ver seria justamente
o cumprimento rigoroso do que está na Constituição. Todavia, diante da crise que aí está,
quando os preços sobem e os salários de:,;cem
pelo elevador, a necessidade do estômago fala mais alto; eles preferem menos, por ora,
esperando que, no futuro, venham a ter aquele "mais .. que lhes está assegurado plenamente na Constituição. Eu queria apenas fazer justiça a V. Ex•
O SR. JARRAS PASSARINHO - Muito
obrigado, nobre Senador Humberto Lucena.
t\.cabei de assinar, ainda há pouco, o documento, do qual está sendo o emissário de
luxo o nosso querido companheiro o Senador
Leite Chaves. A minha assinatura já está lá.
Espero que ela se some a outras cinqüenta,
e _que os aposentadps tenham aquilo que querem ter no momento, ainda que seja no nosso
entendimento - no do nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, dos Senadores que me
deram a .honra de apartear - , algo do qual
poderão se arrepender no futuro por não terem lutado por aquilo que a Constituição lhes
garante. Apenas isso.
Então, comó a minha assinatura já foi colocada, e o alerta que eu fiz provavelmente,
como disse o nobre Senador Gerson Camata,
viabiliza a possibilidade de uma urgência ma:is
rápida para a votação, dou a minha palavra
por encerrada, certo de que de minha parte,
também, estarei pronto para corresponder
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aos anseios dos aposentados, ainda quando
que eu queira mais do que aquilo que eles
estão querendo. (Muito bem! Palm~s.)

Durante o discurso do Sr. Jarhus F'assarinlw. o Sr. Pompeu de Sousa, 3'' Secretário, deixa a cadeira da presidência, qrte
ê ocupada pelo Sr. Nelson Carw:iro, Prl:'sidenre.
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENA·
DORES:
Aluízio Bezerra- Áureo Mello- Odacir
Soares- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel
-- João Castelo - Mansueto de Lavor luiz Viana Neto- Gerson Camata- MataMach<:I-dl'--__Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso - Mauro Borges - Roberto Campns - Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa agradece a presença de todos,
mas pede que não se manifestem, porque é
contra o Regimento.
A Presidência se sente constrangida em fazer este esclan:cimento. mas, para a boa ordem dos trabalhos, é bom que não se manifestem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa. projeto que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO DF
N· 41. DE 1990.
Regulamenta o art. 37 da Constituição
Feder-al, relativo ao regime jurídico dos
servidores das Fundações Públicas do
Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. l" Aplica-se aos sCrvidores das Fundações PúOlicas do Distrito Federal, criadas
por lei, o regime jurídico dos funcionários
de que trata a Lei n" 1. 711, de 28 de outubro
de 1952 e as leis que a complementam, até
que se aprove o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Distrito Federal.
§ 1·' As atuais tabelas de pessoal das Fundações Públicas do Distrito federal são transformadas em quadros.
§ 2" O regime jurídico de que trata este
artigo é estendido aos ocupantes dos empregos em comissão de direção e assentamento
superiores das entidades alcançadas pelo capuf desse artigo.
Art. 2" A partir da data da vigência desta
lei, as entidades a que se refere o art. l" não
contribuirão, como patrocinadores, para instituição de previdência privada.
Art. 3'-' Os empregos ocupados pelos servidores a que se refere o art. 1" desta lei
são transformados em cargos.
Art. 4" O tempo de serviço prestado, sob
o regíme da legislação trabalhista, será contado para todos os efeitos, no regime estatutário, e na<> normas legais e regulamentares
pertinentes à vantagem do tempo de serviço.
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Justificação

A Constituição Federal estabelece a adoção no Distrito Federal do regime jurídico
úriíCO-e de planos de carreira pam os servidores da administração dircta, das autarquia~
e das fundaçõe-s públicas (arr. 39):--

0 Governo do Dístrito Federar, atraV-és
da Lei do DF n" 51, de 1989. estendeu o
regime estatutário aos serVidores da administração direta e à autarquia Detran. De acordo
com a Mensagem n" 90, de 1989-DF, do Sr.
Governador do Dislrito Federal, que encaminhou o Projeto de Lei do DF n" 56, de 19H9,
de que decorreu a citada Lei do DF n" 51,
"O Distrito Federal coloca-se assim adiante
das d~rnais unidades federais e dá o primeiro
passo para o cumprimento do mandamento
constituciomil inserido no artigo 39 da Carta·
·Magna, quanto à instituição de plano de carreira para os servidores da administração pública dire(a, das autarquias e das fundações
públicas, nas esferas de União, Estados, Municípios c do Distrito Federal. Acrescenta
ainda a referida Mensagem que, por derradeiro, convém salientar a preocupação deste
Governo com a implantação, dentre em breve, do regime jurídico único para todos os
servidores da administração direta, autarqUia
e fundacional, o que ensejou a adoção desde
agora do regime jurídico para os servidores
que serão transpostos na forma deste Projeto
de Lei."
Em 24 de outubro de 1989, o Governo do
Distrito Federal encaminhou, através .da
Mensagem n·' 107, de 1989-DF, o Projeto de
Lei do DF n" 70, que oiigínou a Lei do DF
n" 68, de 22 de dezembro de 1989.
Esta lei estendeu o regime estatutário aos
servidores da Autarquia DER - Departamento de Estradas e Rodagem, em cumprimento ao art. 39 da Constituição Federal.
Em 16 de agosto de 1989, o .Govei'no do
Distrito Federal encaminhou o Projeto de Lei
do DF n" 39, atraVés da Mensagem n'' 70 (N"
60/89 - GAG, na orige.m), que originou a
Lei do DF n" 38/89, que "Dispõe sobre a
política salarial dos servidores da administração direta; das autarquias e das fundações
públicas do Distrito federal e dá outras providências". Nessa sua Mensagem, o Senhor
Governador do Distrito Federal informa ao
Senhor Presidente do Senado· F~eral que
"Finalmente, cuidou-se de incluir ao prefalado projeto a faculdade de opção, elos servidores das fundações, pelo vencíniento ou
salário do emprego permanente, acrescido de
55% do emprego em comissão ocupado, de
· forma a se dar este tratamento igual ~·-O dispensado aos servidores da Administraç o Direta e Autárquica. A medida se antec pa à
implantação de regime jurídico único, conforme mandamenteo inserido no art. 39 da Constituição Federal". (o grifo é nosso)
Assim sendo, o Governo do Distrito Fedew
ral, em cumprimento ao art. 39 da Constí-·
tuição Federal, estendeu o regime jurídico
a todos os servidores celetistas da Administração Direta, inClusive os Órgãos Relativamente Autônomos, e às Autarquias, bem como estabeleceu, através de leis, a Política

Salarial e os Planos de Carreira para aqueles
órgãos e para todas as FundaÇôes Púhlica<;.
Falta, no entanto, a implantação do regime
jurídico único n::ls Fundaçõe~. que deveria
ter sido definido até 5 de abril de 191.JO, para
dar cumprimenw ao art. 24 das Dhposições
Constitucionais Transitórias.
Assim, não tendo o Governo do Distrito
Federal dadn cumprimento ~ Carta Magna
no prazo por ela determinada é que, por justiça, e para acabar com a discriminação gerada
em relação aos milhares de Servidores da~
Fundações Públicas do Distrito Federal, proponho este Projeto de Lei.
Quanto ã sua constitucionalidade, e-ntendo
que é admissível,· de acordo com o art. 61
da Constituição Federal; a Resolução n"
157/88, do Senado Federal, não podia restringir poderes atribuídos aos senadores pelo citado artigo e, no entanto, estabeleceu uma
exceção não prevista pelo texto constitucional.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. Senador Mauricio Corrêa.
(A Comissão do Distrito Federal competência terminativa.)

_ O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- O projeto será publicado e remetido ã
comissão competente.
Sobre a mesa, expediente recebido da_ Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr.
1'' Secretário:_
·
É lido o seguinte

OFÍCIO_
Do Sr. 1" Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado.
autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE.LEI DA CÂMARA
N" 47, Df; I990

:i.S70/S~f,- na' Ó~s8. d~ origem)
(De iniciatiVa do Senhor Presidente
· da RePúbHcá) ··
(N?

Dispõe sobre os planos de benefícios
da PreVidência Social e dá outras providências.

O COn~C~so Naciona~_ de~rcta:
Da

. PARTE I
e dos Princípios Básicos
da PrevidêD.cia Social

Finalidad~

Art. l" A Pr~vidência Social tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários os
meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo
de serviço, encargos familiares e prisão óu
morte daqueles de quem dependiam economicamente._
Art. 2" A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios básicos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento a seus beneficiários;
II - uniformidade e equivalência dos be"iiefíC:ios aos trabalhad.ores urbanos e rurais;
III- seletividade e distributividade nã
prestação dos benefícios;
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IV -irredutibilidade do valor dos benefícios; ·
V - eqüidade na forma de participação no
cu~teio:

VI -diversidade de base de financiamentll;

VIl- carátcr democrático da gestão administrativa, com a participação da comunidade. em especial de trabalhadores. empresários e aposentados.
Art. 3" É criado o Conselho Nacional de
Previdéncia Social, órgão superior de delibe-ração colegiada. que terá como membros:
' I - 4 (quatro) representantes do Governo
Federal;
11-10 (dez) representantes da sociedade
civil, sendo:
a) 2 (dob) representantes dos aposeniã.dm.
e pcnsioni!>ta~;
bl :! (doi~) representantes dos trabalhadores em atividade:
c) 3 (três) empresários;
d) 3 (três) espccialü.tas em áreas de conhecimento pertinentes, effi especial, Política Social, Atuâria e Direito Previdenciário.
§ 1" O Conselho Nacional de Previdência
Social sérá presidido por um dos seus integrantes a ser designado pelo Presidente da
República.
§ 2'' Todos o::. memhros serão nomeados
pelo Presidente da República, tendo os representantes da sociedade civil mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma
única vez em continuidade.
§ 3" Os_ ~epresentantes dos trabalhadores, aposentados, do::. empresá-rios e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais respectivas.
§ 4 · O Conselho Nacional de Previdência
Social reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre ou extraordinariamente. por iniciativa
de seu_ presidente, a requerimento de um terço de seus membros, caso em que o Presidente convocará reunião no prazo máximo
de 15 (quinze) dias.
_
§ 5~ As despesas. pessoais para o comparecimento à.s reuniões do Conselho constituirão ônus das entidades representadas.
Art. 4'' Compete ao Conselho Nacional
de Previdência Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social;
l i - acompanhar c avaliar sistematicamente a gestão prevídencíária, em relação
à eficiência no uso dos recursos e eficácia
social;
III- apreciar e aprovar as propostas orçamentárías e demais planos e programas da
Previdência Social;
IV- elaborar seu regimento interno.
PARTE II
Do Plano de Benefício da
Previdência Social

TÍTULO I
Dos Regimes de Previdência Sociaf

Art. 5" A Previdência Social compreen--de:
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nerais com auxílio.de empregados permanentes;
II- o Regime Facultativo Complementar
IV -como trabalhador autónomo:
a) aquele que exerce, habitualmente e por
de Previdência Social.
§ 1" O Regime Geral de Previdência SocOnta própria, atividade profissional remunecial - RGPS garante- a cobertura de todas
rada de natureza urbana ou rural; e,
b) .aquele que presta serviço de natureza
as situações expressas no art. l\'• desta lei,
exceto a de desemprego involuntário, objeto
urbana ou rural de ca:ráter eventual a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
de lei especial.
V - como equiparado a trabalhador autó·
§ 2~ O Regime Facultativo Complemennomo, além dos casos p-revistos em legislação
tar de Previdência Social será objeto de lei
específica:
especial.
a) o ministro de confissão religiosa e o
TÍTULO II
membro de instituto de vida consagrada e
Do Regime Geral de Previdência Social
de congregação ou de ordem religiosa, este
CAPÍTULO I
quando por ela mantido, salvo se filiado abri·
Dos Beneficiários
gatoriamente à Previdência Social em razão
de outra at(vidade, ou a outro sistema previAre. 6" Os beneficiáríos do Regime Gedeliciário, militar ou civil, ainda que na condiral de Previdéncia Social classificam-se em
segurados e dependentes, nos termos das Se- ção de inati'vo;
b) Oempregado de organismo oficial interções I e II deste Capítulo.
iiacíônal ou estrangeiro 'em funcionamento
no Brasil, salvo quando amparado por sisteSEÇAO I
ma próprio de previdência social;
Dos Segurados
c) o brasileiro civil que trabalha no exteArt. 7" É segurado obrigatóriq:
rior para organismo ofiCial internacional do
I - como empregado:
qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que
a) o que presta serviço não- eventual, de
lá domiciliadO-e-contratado, salvo quando
natureza urbana ou rural, à empresa, sob deamparado por sistema de previdência social
pendência desta e mediante salário, inclusive
do país do local de trabalho; e,
como diretor_ empregado;
d) o médico residente, nos termos da Lei
b) o contratado por empresa de trabalho
n" 6.932, de 7 de julho de 1981;
temp-orário, definida em legislação específi·
VI- como trabalhadores avulsos, os estica;
vadores, os consertadores de carga e descarc) o que presta serviço sazonal de natureza
ga, os conferentes de _carga e descarga, os
urbana ou rural a uma ou mais empresas;
vigias portuários, os arrumadores e os trabad) o brasileiro ou estrangeiro dOmiciliado
lhadores de bloco e assemelhados que, agrue coqtratado no Brasil para trabalhar como
pados em sindicatos, prestem serviço a diverempregado em sucursal ou agência de empre- sas empresas, sem vínculo empregatício; e,
sa nacional no exterior;
VII - como segurados especiais, o produe) aquele que presta serviço, no Brasil, a
tor rural, pioprietário ou não, o garimpeiro,
missão diplomática ou repartição consular de
o pescador artesanal e os que exercem essas
carreira estrangeira e a órgão a das subordi- atividades, individualmente ou em regime de
nados, ou a membros dessas missões e repar- ecólfõ-mia familiar, ou ainda que com o auxítições, excluídos o não-brasileiro sem resilio eventual de terceiros, bem como seus resdência permanente no Brasil e o brasíleiro pectivos cônjuges ou• companheiros e filhos
amparado pela legislação previdenciária do maiores de 14 anos ou a eles equiparados,
Pafs da respectiva miSsão diplomática ou re- desde que trabalhem, comprovadamente,
partição consular; e,
com o grupo familiar respectivo.
.
f) o brasileiro civil que trabalha para a
§ r~ Todo aquele que exercer, concomiUnião, no exterior, em organismos oficiais
tantemente, mais de uma atiVidade remunebrasileiros ou internaciOnais dos quais o Bra- rada sujeita ao Regime Geral da Previdência
sil seja membro efetivo, ainda que lá domici- Social será obrigatoriamente filiado em relaliado e contratado, salvo se segurado obriga- ção a cada uma delas, observados os limites
tório na forma da legislação vigente do país de contribuição e de benefícios estabelecidos
do domicílio;
nesta lei para cada segurado.
II- como empregado doméstico, aquele
§ 2P O aposentado do Regime Geral de
que presta serviço de natureza contínua a pes- _Previdência Social que permanece em atividade sujeita a este regime, ou a ela !etorna,
soa física, no ãmbito residencial desta, em
atividade sem fins lucrativos;
somente tem direito, por ocasião do afastaIII- como empresário:
mento, ao pecúlio especial, conforme, o disa) o titular de firma individual urbana ou posto nOS arts. 76 a 79, desta lei, não fazendo
rural, o diretor não empregado, o membro jus a ou'tras prestações salvo as decotrentes
de conselho de administração de sociedade, d,.e sua condição de aposentado, observado,
o sócio-gerente, o sócio solidário, o sócio- em caso de acidente dQ trabalho, o disposto
cotista que- recebe pro labore e o sócio de no art. 115 desta lei.
§ _3P ··Considera-se economia familiar o
indústria, de empresa urbana ou rural; e
b) a pessoa física que, diretamente ou por resultado concomitante avaliável da soma do
intermédio de preposto, explora atividade trabalho individual dos membros de uma faagropecuária, pesqueira e de extração de mi- · mília, exercidq na mesma propriecta·cte.
I - o Regime Geral de Previdência Social;

e
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§ 4~ A relação dos trabalhadores avulsos
a que se refere o inciso VI do caput deste
artigo será ampliada sempre que o Ministério
do Trabalho reconhecer outras atividad~s
pertillentes a essa categoria.
Art. s~ Os servidores civis e militares da
União, dos Estados, do DiStrito Federal, dos
Municípios ou âos Territórios, bem como os
das respectivas autarquias e fundações, são
excluídos do Regime Geral de Previdência
Social, consubstanciado nesta lei, desde que
estejam sujeitos a sistema próprio de previdência social.
§ 1~ Caso esses servidores venham a
exercer, concomitantemente, uma ou mais
atividades abrangidas pelo Regime Geral de
Previdência Social, tornam-se segurados
obrigatórios em relação apenas a essas_atividades.
§ 2? Entende-se como sistema próprio de
previdência social o que assegura. pelo menos, aposentadoria e pensão.
Art. 9° É segurado facultativo o maior
de 14 (quartorze) anos de idade que contribuir para o Regime Geral de Previdência S_ocial, desde que não esteja enquadr.ado no art.
7~ desta lei·.
§ !9 Incluem-se neste artigo:
I - o produtor, mesmo com a ajuda eventual de terceiros, o meeiro e o arrendatário,
familiares em atividades que absorvem sua
força de trabalho e lhes garantem a subsistência;
II -o garimpeiro ou o pescador e o assemelhado que, sem vínculo empregatfcio, trabalha em regime de economia familiar; e
III- o integrante_da família da pessoa referida no inciso I ou II, que com ela trabalha,
observado o disposto no inciso I do § 3\' do
art, 227 da Constituição Federal.
§ 29 Entende-s_e_ como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições
de mútua _dependência e colaboração, sem
utilização de empregados. mesmo com a ajuda eventual de terceiros.
Art. 10. Consideram-se:
I -empresa- a firma individual ou sociedade que, assumindo o risco de atividade económica urbana ou rural, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviçO. be"m
como os órgãos e entidades da administração
direta, indireta e fundacional; e
II -empregador doméstico - quem ad_mite a seu serviço, sem finalidade lucrativa,
empregado doméstico.
§ 1~ Equiparam-se a empresa, par~ os
rfeitos desta lei:
_ I - o empregador rural pessoa física, o
pes!=ador e o garimpeiro que empregarem
.rpaiS de 10 (dez) trabalhadores~
II- o trabalhador a1,1tónomo que remunera serviço '\ ele prestado por empregado
ou por outro tiabalhador autónomo;
III- a sociedade civil de direito ou de fato, inclusive o condomínio imobiliário definido na Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de
1964, a 'Cooperativa ou .associação d~ qual·
que~ natureza, bem como a missão diplomá-
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tica e a repartição -consular de carreira estran-

geira e os respectivos meritbros, cm relação
a segurado a seu serviço.
§ 2° A equiparação prevista no parágrafo
anterior não altera as relações jurídicas entre
as cooperativas e seus associados como disciplinadas na legislação ·competente.
Art: 11; Mantém a qualidade de segu-

rado, independentemente de contribuições: ,
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II-até 12 (doze) meses·após a cessação
das contribuições, o segurado que deixa de
exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou está suspenso ou licen-

ciado sem remuneração;
. III - até 12 (doze) meses após cessar a
segregação, o segurado acometido d,e doença
de segregação compulsória;
IV -até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado detido ou recluso;
V- até 3 (três) meses após O licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; e,
VI- até 12 (doze) meses, o segurado filiado facultativo que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.
§ 1~ O prazo do incis_o 11 é dilatado para
até 24 (vinte e quatro) meses s'e o segurado
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acar·
rete a perda da qualidade de segurado.
§ 2~ Estando o segurado de_sempregado
e comprovada tal condição em órgão próprio
do Governo Federal, os prazos previstos no
inciso II do caput deste artigo e no parágrafo
anterior ficam acrescidos de 12 (doze) meses.
§ 3~ Para efeito de curatela, no caso de
Interdição do beneficiári'o, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdêncià Social.
§ 4~ Dentro do prazo estabelecido no inciso VI deste artigo·, não é aceito novo pagamento de contribuições sem que sejam pagas
as relativas ao período da interrupção.
§ s~ Durante os prazos destes artigos, o
segurado conserva todos os seus direitos pe·
rante a Previdência Social.
§ 6~ A perda da qualidade de segurado
ocorre no 9" (nono) dia do 2~ (segundo) mês
seguinte ao do térmiriO dos prazos fiXados
neste artigo.
SEÇÃOII
Dos Dependentes
Art. ·12. São beneficiários do Regime
Geral de Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado:
I - o cônjuge, o COJ:ll.panheiro, a compa·
nheirae o filho, de qualquer condição, r11enor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido; e.
II- a pessoa designada, menor de 21 (vin·
te e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos,
ou inválida .
.i 1"' Aos pais e irmãos do segurado,
quando designados, não se aplicam os limites
de idade previstos no inciso II do caput deste
artigo.
§ 2~ Equiparain-se a filho, nas c;ond~'ões
do inciso I do caput deste artigo, med1ante

declaração do segurado, o enteado; o menor
que, por determinação judicial, acha-se sob
a sua guarda; e o menor que se acha sob
sua tutela e não possui condições suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 3" Considera-se companheiro a pessoa
que manteve vida em comum com o segurado
pelo menos nos últimos 5 (cinco) anos ou
por menor tempo; se teve com ele filho.
§ 4'' A existência de dependentes men~
cionados no incíso I do caput deste artigo
exclui.do direito às prestações os da classe
seguinte, ressalvadas as seguintes hipóteses:
I - concorrência da pessoa designada com
filhos do segurado na inexistência de cônjuge
ou companheira; e ·
II - concorrência da pessoa designada
com o cônjuge ou companheiro rla inexistência de filhos menores. _
§ 5° A dependência económica das pessoas de que trata o inciso I do caput deste
artigo é presumida e a das demais deve ser
provada.
§ 6" Para os efeitos do inciso II do caput
deste artigo, não será exigida a dependência
económica exclusiva.
SEÇÃO Ili
Das Inscrições

Art. 13_. A forma de inscrição do segurado e dos dependentes é estabelecida em
regulamento.
§ 1~ lnc_urn_be ao segurado a inscrição de
seuS dependentes, que poderão promovê-las
se ele falecer sem tê~la efetivado.
§ 2~ O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em fice de certidão de desquite, separação judiCial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de
casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado, pelo abandono
do lar voluntariamente há 5 (cinco) ou mais
anos.--- § 3~' .A Previdência Social poderá einitir,
para produzir efeitos exclusivamente perante
ela Carteira de Trabalho e Previdência Social
para o trabalhador rural, autônomo, avulso
e os a ele equiparados, com a finalidade de
provar a fifí:ição e asseguiar o controle das
contribuições.
CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral
SEÇÃOI
Das Espécies de Prestações

Art. 14. O Regime Geral de Previdência
Social compreende as seguintes prestações,
inclusive_ as relativas a acidentes do trabalho;
I -ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço e
abono de permanência em serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) auxílio-acidente;
g) auxílio-natalidade;
h) salário-maternidade; e
i) salário-faml1ia;
II- ·ao dependente:

Quarta-feira 27

3399

a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão; e
c) auxilio-funeral;
.
III - ao segur-ado e dependen1e:
a) pecúlios especial e aciOentário;
b) serviço socíal; e
c) reabilitação profissíonal.
Art. 15. As prestações relativas aos acidentes do trabalho são devidas aos segurados
e respectivos dependentes mencionados nos
incisos I. 11, V, alínea d, VI e VII do art.
7\' desta lei, bem como aos presidiários que
exerçam atividade remunerada.
Art. 16. Acidente do trabalho é o que
_ocorre pelo exer:cício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercfcio do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 7"
desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho,
permanente ou temporária.
§ 1v A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais
de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2~ Constitui CoritraVenção penai;- pUnível com a pena de multa prevista no art. 19
desta lei, deixar a eiiJ.presa individual ou coletiva Ele cumprir as normas de segurança e
higiene do trabalho.
§ 3" É dever da empresa informar o trabalhador sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
Art. 17. Equiparam-se aO acidente do,
trabalho, nos termos do art. 18 desta lei, as
seguintes entidades mórbidas:
I - a doença profissional, assim entendida
a produzida ou desencadeada pelo exercício
do trabalho peculiar a determinada aüvidade;
e

II -doença do trabalho, assim entendida
a adquirida ou desencadeada em função _de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente.
Parágr~fo único. Não será considerada como doença do trabalho:
I - a doença degenerativa;
II - a inerente a grupo etário; e
lU - a doença endêmica adquirida por
segurados habitantes de região em que ela
se desenvolva, salvo comprovação de que re·
sultou de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
Art. 18. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeito deste Capítulo:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, baja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou tenha produzido
lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no
local e no horário do trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro
de trabalho;
b) ofensa física, inclusive de terceiro;
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c) ato de imprudência, de negligêhcia ou

de imperícia de terceiro,' ou de companheiro
de trabalho;
d) a[o_de pessoa privada do uso da.· razão;

tativas de classe fiscalizarão a cobrança, pela
Previdência Social, das multas previstas neste
artigo.

SEÇÃO II

e) desabamento, inundação ou incêndio;

Dos Períodos de Carência

e

O outros casos fortuitos ou decorrentes de
força maior;
III - a doença proveniente de contami·

nação acidental do empregado no exercício
de sua atividade; e
IV -o acidente sOfrido pelo empregado,
ainda que fora do local c horário de trabalho:
a) na execuçáo de ordem ou na realização
de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer
serviço à empre!'la;

c) em viagem a serviço da empresa, seja
qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado;
d) no percurso da residéncia para o local
do trabalho, ou deste para aquela, qualquer
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado;
e) ocorrido durante o período correspondente à redução da jornad.a, no aviso préVio
de iniciativa do empregãdor; e
f) em viagem de estudo financiada pela
empresa, dentro de seus planos para melhoria
de máo-de-obra.
§ 1" Nos períodos destinados a refeição
ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras ·necessidades fisiológicaS, no local do
trabalho ou durante este, o' empregado é considerado no exercício do trabalho.
§ 2? Não é considerada agi'avação ou
complicação de· acidente dO trabalho a lesão
que, resuftantc de acidente de outra origem,
se associe ou se supetponha às conseqüências
do anterior.
§ 3\' Considerar-se-á como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trab.alho, a data de comunicação desta à empresa ou, na sua falta,_ a da entrada do requerimento de benefício, ã partir d~ qual será devida a prestação cabível.
Art. 19. A empresa deverá comunicar o
acidente do trabalho ã Previdência Social até
o 2° (segundo) dia Ufil seguinte ao da ocorréncia -e, em caso de morte, de imediato, ã
autoridade competente, sob pena de multa
variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e
cobrada pela Previdência Social.
§ 1? O ãcidentado ou seus dependentes
receberão cópia da comuntcação·á que serefere este -artigo.
§ 2? Na falta de comunicação por parte
da empresa, podem formalizá-Ia o próprio
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu
ou qualquer autoridade pública, não vigorando nestes casos o prazo preVisto neste artigo.
§ 3o A comunicação a que se refere o §
2\' deste artigo não exime a empresa de responsabilidade civil e criminal decorrente dos
danos causados.
§ 4~ Os sindicatos e entidades represen-

Art. 20. Período de carência é o tempo
correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o
beneficiádOTãça jUs ao benefício.
Art. 21. A conc-essão d~s p_éest"a.Ções pecuniárias do Regime Gera-I -de Previdência
Social depende dos seguintes períodos de carêrrcia, ressalvado o disposto no art. 22 desta
o

(ei·.

1 - auxilio-doença, aposentadoria por invalidez e auxilio-natalidade: 12 (doze) contribuições mensais;
IJ - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria
especial: 96 (noventa e seis) contribuições
mensais.
Art. 22. Independe de carénciã a concessão das seguintes prestações:
I - salário-maternfdade, salário-família,
pensão por morte, auxílio·reclusão, auxl1iofuneraf, pecúlio, serviço social/ reabilitação
profissional e prestações por acidente do trabalho; e
II - auxtlio-doença e aposentadoria por
invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral
de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculo!>e ativa; hanseníase·; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversfvel e incapacitante:·
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado av:ançado de Paget (osteíte defor~
mante ); síndrome de deficiên'cia imunOlógica
adquirida (AIDS); e contamiOação por radia~
ção, com base em laudo pericial da medkilla
especializada.
Parágrafo único. A Previdência Social poderá incluir na relação a que alude o inciso
II deste artigo outras morbidades que se configurem como de grave risco para o segurado
e a sociedade.
Art. 23. O período de carência é contado
da data da filíaçâo do segurado ao Regime
Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. O período de filiação.anterior ã data da perda da qualidade de_se~u
rado não será computado para efeito de carência_
-

SEÇÃO III
Do Cálculo do.Valol- doS Benefícios
SUBSEÇÃOI
Do Salário-de-Benefício

Ai-f. 24. O valor do benefício de prestação continuada, exceto o salário-maternidade, o salário-famOia e os benefícios decorrentes de acidente do trabalho, será calculado
Com base nÕ salário de benefício.
Art. 25. Salário de benefício é a média
aritmética simples dos últimos salários de
contribuição relativos aos meses imediata-
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mente anteriores ao do início do benefício,
assim entendido:
I~ para ó auxílio-doença. a aposentadoria
por invalidez e o auxilio-rectusão, 1/12 (um
doze avos) da soma dos salários de contribuição do:. meses imediatamente anteriores
ao do início do benefício até o máximo de
12 (doze), apurados em período não superior
a 18 (dezoito) meses; e
I I - para os benefícios por tempo de serviço ou idade, l/36 (um trinta e seis avos) da
sorna dos salários de contribuição dos mese::;
imediatamente anteriores ao do início dobenefício, até o máximo de 36 (trinta e seis),
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ 1'' Contando o segurado, conforme o
caso, com meno~ de 12 (doze) ou 36 (trinta
e seis) contribuições nos períodos máximos
citados, o salário de benefício corresponderá
à média aritmética dos salários de contribui~
ção apurados.
§ 2'' O salário de benefício não será inferior ao salário m-fnimo, nem superior ao limite
máximo do salário de contribuição na data
de iníéío- do benefício.--§, 3~' Não serão considerado!>, no cálculo
do salário-de-benefício, os aumentos salariais
não decorrentes de lei, promoção, disposição
de acordo ou dissídio coletivo ou norma geral
da empresa.
§ 4" _ Se, no período básico de cálculo, o
Segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração é contada, considerando-se como "salário de contribuição, no período, o saiário di!_ benefício que serviu_ de base
para o t:áfculo dã. rinda mensal, reajustado
este nas mesmas bases do salário de contribuição, não podendo ser inferior a 1 (uril)
salário -mínimo.
Art.l26. Todos os salários de contribuição computadcis no cálculo do valor do benefício serão atualizados monetariamente, més
a mês, de acordo com os índices oficiais de
inflação, de modo a preservar seus valores
reais.
Art. 27. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades
concomitantes é apurado com base nos salários de contribuição das atividades exercidas
n·a data do requerimento ou do óbito, ou no
período bá::;ico de cálculo, observado o disposto no art. 25 desta lei e nas normas seguintes:
I - quando o segurado, em relação a cacrc1
atividade, preenche o período básico de cálculo, o salário-de:benefício é calculado com
base na soma dos respectivos salários-de-contribuição; e.
II -quando não se verifica a hipótese _do
inciso anterior, o salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas:
a) o salário-de-be.nefício da atividade na
qual foi preenchido o período básico de cálculo; e,
b) o percentual da média dos salários-decontribuição das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período básico
de cálculo do benefício.
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§ 1~ O disposto neste artigo não se aplica
ao segurado que, cm obediência ao limite
máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes.
§ 2'' Não s_e aplica o disposto rieste artigo
ao segurado que tenha sofrido redução do
salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo do
salário-de-contribuição,
Art. 28. Para fins de apuração da renda
mensal do benefício, por acidente do trabalho, entende-se como salário, vigente no dia
do acidente, o contratado para ser pago por
mês, dia ou hora, no mês do acidente, multiplicado por 30 (trinta), qüaiido ~iiário, ou por
220 (duzentos e vinte), quando horário.
Parágrafo único. Quando, entre o dia dO
acidente e a data do iníéio-do benefício, ocOr·
rer reajustamento por dissídio coletivo ou alw
teração do salário mínlffio, a renda mensal
inicial do benefício Séfá ieãjUStada, nos mes·
mos níveis, não se admitindo a aplicação de
índices !racionados.
Art. 29. No caso de empregado que perceba remuneração variável, ou no de trabalhador avulso, o valor do benefício de prestação continuada, por acidente do trabalho,
respeitado o percentual respectivo será calculado com base na média aritmética simples:
I - dos 6 (seis) maiores salários-de-contribuição apurados em período não superior
a 18 (dezoito) meses imedíatamcnte anteriores ao acidente, se o_segurado contar mais
de 12 (doze) contribuições; c,
I I - dos salários-de-contribuição compreendidos nos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores ao acidente ou no período de trabalho, conforme for mais vantajoso, se o se~
gurado contar 12 (doze) _ou menos contribuições nesse período.
§ 1" Na flipótese de o segurado não possuir 6 (seis) Salários-de- contribuição, nos períodos mencionados nos incisos I e II deste
artigo, a média será apurada de acordo com
o número de salários-de-contribuição existente.
§ 2" A média aritmética prevista neste artigo, na hipótese de remuneração mista, aplica-se apenas à parte variável da mesma.

SUBSEÇÃO ll
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 30. A renda mensal do benefício de
prestação continuada que substitui o saláriode-contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado não terá valor líquido inferior
ao salário mínimo nem superior ao do limite
máximo do salário-de-contribuição.
Art. 31. No cálculo do valor do benefício
são contadas as contribuições devidas, ainda
que não recolhidas pela empresa, sem prejuízO da respectiva cobrança e da aplícação
das penalidades cabíveis.
Art. -32. Ao segurado empregado que tenha cumprido todas as condjçõe_s para a concessão do benefício pleiteado, mas não possa
comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básiCo de cálculo, é concedido o benefício de valor míniino, devendo
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esta renda ser recalculada, quando da apreSEÇÃO V
se_ntação de_ prova dos salários-de-contribuiDos Benefícios
ção.
SUBSEÇÃO I
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto
Da Aposentadoria por Invalidez
_n_e_s_te_artigo, cabe ao sistema de previdência
manter no cadastro do contribuinte segurado
Art. · 38. ~ aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a catodos os informes necessários para o cálculo
rência exigida, é devida ao segurado que, esda renda mensal dos benefícios.
tando ou não em gozo de auxflio-doença, é
Art. 3,3, Para os segurados empregados
domésticos _e trabalhador avulso que, tendo
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
satisfeito a'> condições exigidas para a concessão do benefício requerido, nãO comprovem --garanta a subsistência, e ser-lhewá paga enquanto permanecer nessa condição.
o efetivo recolhimento das contribuições de§ 1" A concessão da aposentadoria por
vt'das, será conCedido o benefício de valor
_irivalidez depende da verificação da condição
mínimo, devendo sua fenda ser recalculada
de incapacidade, mediante exame médicoquando da apresentação da prova do recolhipericial a cargo da Previdência Social, podenmento das contribuições.
do o segurado, às suas expensas, fazer-se
Art. 34. Ao segurado ·em gozo de apOs-entadoria, auxíliO-doença ou auxílio-aciden- · acompanhar de médico de sua confianÇa.
§ 2\' A doença ou lesão de que o segurado
.te e ao dependente que durante o ano recebeu
já era portador ao filiar-se aà Regime Geral
pensão ou auxílio-reclusão, é devido o abono
anual.
da Previdência.Social não lhe confere direito
à aposertfadoria por invalidez, salvo quando
Parágrafo único. O abono anual é cãlcua incapacidade sobrevém por motivo de prolado_, no que couber, da mesma forma que
gressão ou agravam-ento" dessa doença ou lea Gratificação de Natal dos trabalhadores,
são.
tal como previsto na Lei' fi? 4.090, de 13 de
§ 3\• O _benefício é devido -a Co-ritar- do -dia
julho de 1962, e legislação subseqfiente.
imediato ao da cessação do auxí1io-doença.
Art. 35. É garantida a concessão de apvressalvado o disposto nos §§ 4~ e s~ deste
sentadoria por idade ou por invalidez, de auartigo.
xílio-doença, do auxílio-reclusão ou de pen§ 4\' Concluindo a perícia médica inicial
são, no valor de um salário mínimo, para
pela existência de incapacidade tota! e definios trabalhadores rurais referidos nas alíneas
tiva para o trabalho, a aposentadoria por in·
a e c. do inciso I, e nos incisos IV e VII do
validez será devida:
art. 7" desta lei.
1 - aos segurados referidos nos incisos 1
SEÇÃO IV
e III do art. 7\' desta lei, a partir do 16~ (déciDo Reajustamento do Valor
mo sexto) dia do afastamento da atividade
dos Benefícios
ou a partir da data de entrada do requeriArt.. 36. O valOr do benefício será rea- mento, se entre o afastainefúci e a entrada
justado sempre que for alter(:ldo o salário mído requerimento decOrrei-em mais de 10 (trin~
ta) dias; e,
nimo, a fim de manter o poder aquisitivo
do benefício na data da sua concessão.
II -aos segurados referidos nos incisos II,
§ 1" A atualização do valor das contriIV, V, Vl e VII do art. 79 desta lei e aos
buições da previdência e da renda mensal
facultativos, definidos no art. 9~· desta lei, a
dos benefícios será feita sempre que o salário
contar da data em que se manifestou a incapamínimo- for alterado, aplicando-se o ICVw
cidade ou do dia da entrada do requerimento,
Dieese e, na-falta deste, utilizar-se-áo mesmo
se entr:e essas datas decorrerem mais de 30
(trinta) dias.
índice de correção do salário mínimo.
§ 2~ Nenhum benefício que substitua o
§ s~ Durante os primeiros 15 (quinze)
salário-de-contribuição ou o rendimento do
dias de afastamento da atividade por motivo
trabalh do se urado terá o valor mensal infe·
de invalidez, cabe à empresa pagar ao segQrior ao alári mínimo.
rado empregado o salário ou, ao segurado
§ 3''
rimeiro reajuste de valor do be· -empreSário, a remuneração.
nefício, ·após sua concessão, terá por base
§ 6" Em caso de doença que imponha sea variação acumulada tto índice referido no
gregação compulsória, a aposentadoria será·
§ 1~· deste artigo.
devida desde a data da segregação se confir§ 4'1 Nenhum beneffcio reajustado podemada por exame médico de autoridade sanirá exceder o limite máximo do salário-detária, independentemente da concessãO _debenefí_cip oa data do reajustamento, respeiauxflio-doença.
tados os direitos adquiridos.
Art. 39. A aposentadoria por invalidez,
§ 5\'. O pagamento em atraso de parcelas
observado o disposto na Seção III deste capítulo, consiste numa renda mensal de 100%
relativas a benefícios será atualizado de acordo com a variação do IPC do período com(cem por cento) do salário-de-benefício.
preendido entre a data em que se tornou devi§ 1\• No caso de acidente do trabalho, o
do e a data do respectivo pagamento.
valor da aposentadoria corresponderá a
Art. 37. A Administração da Previdên100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do dia do acidente.
cia Social responsabilizará a chefia do órgão
que der causa às despesa-. de atualização, pre§ 2~ Quand~ o segurado estiver em gozo
vistas no § 5" do artigo anterior, pelo ressarcide auxílíá-âoença, o valor da aposentadoria
mento das mesmas.
por invalidez será igual ao do auxi1io-doe~ça
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se este, por força de reajusta!llento. for supe-

rior ao previstO Ii"éS.tC artigo.

CON_GRE~SO l<ACION_AL (Seçãoll)

previsto no capul deste artigo será de 60 (sespara o homem e 55-(cinqüenta
e cinco) anos para a mulher, obedecidos os
seguintes critérios:
I - para aconc~s~ão de benefícios no valor
de 1 (um) salário mínimo exigir-se-á a comprovação de exercício de ativiçlade rural dJJrante os" últiffiós 60 (sessenta)""lneses anteriores à data da entrada do requerimento do
benefício-~- mes.mo que de forma descontínua;
II - para a concessão de benefícios de
valor sur}e-rior a-1 (um) salário mínimo exigirse-á a comprovação de exercício de atividade
rural e efetiva contribuição, durante os últimos 96 (noventa e seis) meses anteriores ã
data de entrada do requerimento do benefício.
§ 2" A comprovação do. exercício de atividade ru~al far~:.~~ft mediante a apresentação
de um dos documentos a seguir:
I - contrato individual de trabalho;
U- contrato de arrc-ndamc::nto ou parceria;
~II_--declaração do_ e_l]lpregador rural;
S~JilliLao_os

Art. 40. O valor da aposentadoria por
invalidez ~do segurado que necessite da assistência permanente de outra pessoa é majorado em 30% (trinta por cento). Parágrafo único. A majoração de que trata este artigo:
__
I - será devida ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
II - será reajustada nas mesmas base~ e
condições da mensalidade da aposentadoria;
e
III- cessará com a morte do aposentado,
não sendo inco_qJorávcl ao valor da pensão.
Art. 41. Será cancelada a aposentadoria
por invalidez na data em -que o segurado retornar voluntariamente à atividadc.
Art. 42. VerifiC3.dã a recuPeiãÇãO da ca·
pacidade de trabalho do aposentado por invalidez, serão observada<> as normas seguintes:
I - quando a recuperação _oco-rrer dentro
de 5 (cinco) anos, contãdos da-data do início
da aposentadoria por invalidez, ou auxl1iodoença que a antecedeu, o b~nefício cessa:
a) de imediato, para o segurado empregado com direito a retornar à função que
desempenhava na empresa ao se apo~ntar,
na forma da legislação trabalhista, valendo
como documento, para tal fím, o certificadO
de capacidade fornecido pela Previdéncía Social; ou,
b) após tantos meses quantos forem os
anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;
I I - quando a recuperação for parcial, oU
ocorrer após o período do inciso I deste artigo
ou ainda quando o segurado for declarado
apto para o exercício de t!abalho dive"rso daquele que habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta
ã atiVidade;
a) pelo seu valor integral, dl:lrante_ 6 (seis)
meses contados da data em que é verificada
a recuperação da ca.pacidade;
b) com redução de 50% (ciriQüenta por
cento) daquele valor, por igual período, seguinte ao anterior; e,
c) com redução de 75% (sefCiita e- ciriOO
por cento) também por igual período seguinte, ao término do qual cessa definitivamente.
Parágrafo único. Em.qualquer hipótese, o
segurado somente poderá ser considerado apto para o trabalho depois de submetido a
processo--de reabilitação que lhe possibilite
o exercício de atividade na área urbana ou
rural na qual trabalhava anteriormente.

SUBSEÇÃOII
Da Aposentadoria por

DO

~(~ade

Art. 43. A aposentadoria- por idade ê devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta lei, completa 65 "(sesSenta e dnco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta)
anos, se mulher.
§ 1" Para os trabalhadores rurais referidos nas alíneas a e c do inciso I, e nos incisos
IV e VII do art. 7'' desta lei e os referidos
no § 1~> do art. 9'' desta lei, o limite de id~de

IV -declaração do sindicato de trabalhadores de categoria e. em caso de pequenos
produtores em regime de economia militar,
comprovante de cadastro do Incra.
- § 3'_'_ A aposentadoria por idade será devida:
I - para o segurado empregado, inclusive
o doméstico:
a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido até essa data ou
até 90 (noventa)_ dias depois dela; _ou,
b) a parfir dO requerimento, nOs demais
casos:
II -para os demais segurados, a partir da
data da entrada do requerimento.
Art. 44. A aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção III deste capítulo, consiste numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais
1% (um por cento) deste por grupo de 12
Tdoze) contribuições, até o máximo de_ 30%
(tririta por cento).
Art. 4!i. A aposentadoria por idade pode
ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido a caréncia
e completado 70 (setenta) anos de idade, se
do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco)
anos, se do feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a
indenizaçào prevista na legislação trabalhista, considerada como data de rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior
à do início da aposentadoria;

SUBSEÇÃO IIJ
Da Aposentadoria por Tempo de Serviçó
e do Abono de Permanência em Serviço
Art. 46. _ A aposentadoria por tempo _'!~
seiViço será devíàa, Cuinprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar
30 (trinta) anos de serviço, se homem, ou
25 (Vinte e cinco) anos de serviço, se mulher.
- Art. 47. A aposentadoria por tempo de
serviço, observado o disposto na Seção III
deste c~ii._ulo, consiste numa renda mensal:
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I - para o homem: de 80% (oitenta por
cC-nto) do salário-de-benefício aos 30 (trintãJ
anos de serviço, mais de 4% (quatro por cento) deste para cada novo ano completo de
atividade, até o máximo de 100% (cem por
cento), aos 35 (trinta e cinco) anós- de serviço;
e,_
II- para a mulher: de 80% (oitenta por
cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte
e cinco) anos de serviço, mais 4% (quatro
por cento) deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100%
(cem por cento) aos 30 (trinta) anos de serviço.
§ 1'·' Segurado que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, optar pelo
prosseguimento n~ atividade faz jus ao abono
de permanéncia em serviço, mensal, que não
se incorpora à aposentadoria nen:l ã pensão,
correspondendo a:
1 - 20% (vinte por cento) do saláríoMdebenefício para o segurado que conte entre
30 (trinta) e 34 (trinta e quatro) anos de serviço, e para a segurada que conte entre 25 {yinte e cíoco) -e 29 (vinte e nove) anos de serviço;
e,
II - 25% (vinte e cinco por cento) do
salário-de-benefício para o segurado com 35
(trinta e cinco) ou mais anos -de- serviço e
para a segurada com 30 (trinta) ou mais anos
de serviço.
§ 2~ O abono de permanência em serviço
é devido a contar da data de entrada do requerimento, não varia de acordo com a evolução do salário-de-contribuição do segurado
e ê-re-ajustado na forma doS demais benefícios
de prestação continuada.
Art. 48. A data do iriício da aposentadoria por tempO de serviço é fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto nos incisos I e II do §" 39
do art. 43 desta lei.
Art. 49. O tempo de serviço deve ser provado na forma estabelecida em regulamento,
COmpreendendo, além do correspondente às
a-tividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 7~ desta lei:
I - o tempo de serviço militar, inclusive
o voluntário e o previsto no § 1~ do art. 143
da Constituição Federal, ainda que anterior
à filiação ao Regime Geral de Previdência
Social, desde que não tenham sido contados
para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
IJ - o tempo intercalado em que o seguM
rado esteve em gozo de auxilio-doença ou
aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada
como segurado facultativo, mesmo antes da
vigência desta lei; e,
IV ~o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou
rnunicipal, desde que não tenha sido conrad_o
para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço públíco.
§ 1" Somente será averbado o tempo de
serv(ço prestado quando não era obrigatória
a filiação ao anterior regime de Previdénci~
Social, mediante a indenização das contribuições correspondentes, ressalvado o dis-
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posto no § 2~ deste artigo, nas condições hoje
estabelecidas.
§ z~ O tempo de serviço referente ao
exercício de atividade rural anterior à data
de início desta lei é computado, independentemente do recolhimento _de contribuiçõe~ a
ele correspondentes, eX:ceto para efeito de
carência, na forma estabelecida em Regula-

mento.
§ 3'·' Não é admitida para contagem de
tempo de serviço prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou cas-o fortuito.

Are. 50. O professor, após 30 (trinta)
anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco)
anos de eietivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de
serviço com renda mensal correspondente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seçào III d_este
Capítulo.
SUBSEÇÃO IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 51. A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprida a carência exigída
nesta lei e sem exigência de limite de idade,_
ao segurado que tiver trabalhado durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme a atividade profiSsiOnal, sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, na forma estabelecida
em Regulamento.
§ lo A aposentadoria especial, observado o disposto na Seção III deste capítulo,
consiste numa renda mensal correspondente
ao valor do salário-de-benefício.
§
A data de início do__b_enefício é fixada
da mesma forma que a da aposentadoria por
idade, conforme o dispOsto nos incisos I e
II do § 3" do art. 43 desta lei.
§ 3~ O tempo de serviço COiresponderite
a atividade profissional exercida sob condições especiais que sCjam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física é convertido, proporcionalmente,
de acordo com o tempo previsto para a respectiva aposentadoria, para efeito de qualquer benefício.
§ 4" É prejudicial à saúde o trabalho em
turnos ininterruptas de revezamento, sendo
garantida a aposentadoria de que trata este
artigo aos 25 (vinte e cinco) anos de ativid_ade.
§ so O Poder Executivo publicará a relação das atividades que dão direito a aposentadoria especial, nela incluindo obrigatoriamente todas as que figuram nos Decretos _0" 1•

zo

53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080,
de 24 de janeiro de 1979, com os mesmos
tempos de serviço neles previstos.
§ 6" Para os segurados empregados, todos os períodos de percepção dos adicionais
de insalubridade ou periculosidade são considerados como de atividade sob condições especiais, independentemente de constarem,
ou não, da relação a que alude o parágrafo
anterior.
§ 7o Os períodos de atividade comum
que dão direito à apOSentadoria por tempo

de serviço são computados para aposentadoria espedal, com redução de 20% (vinte
_por cento).Art. 52. O período em que_ o trabalhador
integrante de categoria profissional, enquadrada no artigo anterior, permanece licenciado do emprego, para exercer cargo de administração ou ___de repres~ntação s_indical, é
contaçlo para a aposentadoria especial, nas
mesmas condições dos ~x:ercente_s_ da atividade representada.
SUBSEÇÃOV
Do Au"-ílio-Doença

.A.rL 5~ O auxíliO-doença será devido ao
segurado que, após cumprida, quando for o
caso, a carência exigida nesta lei, ficar incapacitado para o seu trahalht) ou para a sua ati vidade habitual por mais de "15 (quinze) dias.
-- _§ _1'·' Não é q~_vido auxílio-doença ao $Cgurado que-se filia ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou lesão
invocada c_omo causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevém por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão.
§ 2" O aUxílio-doença é devido ao segurado empregado ou· empresário a contar do
16'-' (décimo sexto) dia de afastamento da atiVidade e, no caso dos demais segurados., a
contar da data do início da _incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz.
§ 3" Quando requerido por segurado
afastado da atividade por mais de 30 (trintã.)
dias, o auXllio-doença é devido a contar da
data da entrada do requerimento.
ArL 54. O auxílio-doença, observado o
disposto na Seção III deste capítulo, consiste
numa renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por
_cento_) deste por g~upo de 12 contribuições
mensais-re-alizadas, até o máximo de 10%
(dez por cento).
An. 55. O valor mensal do auXilio-doença, no caso de_ acidente do trabalho, é de
100% (cem por cento) do salário-de-contribuição.do_segurado, em vigor no dia do acidente, não podendo ser inferior a igual porcentagem do seu salário-de-benefício.
Parágrafo único. Após a cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho e conseqüente retorno ao trabalho, havendo agrava- -merno da moléstia que resulte no restabelecimento do bendício, o novo salário-de-contribuição será considerado no cálculo, se mais
vantajoso.
_Art. 5~. Dura~t~ os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da atividade por mo·
tivo de doença, incumbe à empresa pagar
ao segurado empregado o seu salário ou, ao
segurado e1ppresário, a sua remuneração.
Art. 57. O segurado em gozo de auxHiodoença, insusceptível de recuperação para
sua atividade habitqal, deverá submeter-se
a processo de reabilitação profissional para
o exercício de outra atividade, não cessando
o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho da nova atividade que
lhe garanta a subsistência -ou, quandO consi-
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derado não recuperável, seja aposentado por
invalidez.
Parágrafo único. Aplica-se ao auxíliodoença o disposto no parágrafO único do art.
42 desta lei.
Art. 58. Oseguradoempregadoemgozo
de auxilio-doença é considerado pela empresa como licenciado.
Art. 59. A empresa que iaraniir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a
pagar-lhe durante o perlodo de auxJlio-doénça a eventual diferença entre o valo~: deste
e a importância garantida pela licença.
SUBSEÇÃO VI
Do Auxílio-Acidente
Art. 60. O auXJlio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente do
trabalho, resultar seqüela que implique:
I -redução d<i capacidade laborativa que
exija maior esfoiÇo Ou ne-cessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, indepena
dentemente _de reabilitação profissional;
II- redução da capacidade laborativa que
impeça, por si só, o desempenho da atividade
que ~xercia à época do acidente, porém não
o de outra, do mesmo nível de complexidade,
após reabilitação profissional; ou,
III - redução da capacidade laboratíva
que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
não o de outra, de nível inferior de complexidade, após reabilitação profissional.
§ 1" O auxilio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá a um dos seguintes percentuais do salário-de-contribuição do segurado vigente no dia do acidente, não podendo
ser inferiOr a iguais percentuais do seu siiláa
rio-de-benefício:
I - 30% (trinta por cento), na hipótese
do inciso I do caput deste artigo;
n - 40% <quarenta por cento), na hiPóte!>e do inciso II do caput deste artigo;_ Çlu,
III- 60% (sessenta por cento), na hipótese do inciso III do caput deste artigo.
§ 2° Quando o auxilio-acidente suceder
ao auxllio-doença acidentário, os percentuais
acima serão aplicados sobre o valor da última
mensalidade deste, se superior ao salário-debenefício.
§ 3v O auxilio-acidente será devido a
contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado.
§ 4" b recebimento de salário ou coriéessãõ (Je"-ouiro bellefício não relacionado com
o mesmo acidente não prejudica a continuidade do recebimento do auX11io-acidente.
§ 5" Quando o segurado falecer em gozo
de auxllio-acidente, a metade do valor deste
será incorporada ao valor da peilsão se amor-te não resultar do acidente do trabalho.
§ 6'·' Se o acidentado em gozo do auxílioacidente falecer em conseqüência de outro
acidente, o valor do auxilio-acidente será sOmado ao da pensão, não podendo a soma
ultrapassar o limite do § 2" do art. 25_ desta
lei.
-
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SUBSEÇÁO VIl
Do Auxilio-Natalidade
Art. 61. O auxtlio-natalidade é devido,
após 12 (doze) contribuições mensais, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de
sua esposa ou companheira não_segurada, e
consiste em uma parcela única no valor do
limite mínimo do salário-de-contribuição.
§ }\' O auxílio-natalidade, independentemente de convênio para esse fim, deve ser
pago pela empresa com mais de 10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após
o parto, comprovado por certidão de nascimento, mediante compensação, por ocasião
do recolhimento das contribuições previdenciárias mensais.
§ 2\' O pagamentO de auxílio-natalidade
deve ser anotado na Carteira de Trabalho
do empregado, conforme estabelecido em
Regulamento.
§- 3~ O segurado de empresa com menos
de 10 (dez) empregados e os referidos nos
incisos II a VH do art. 7" desta lei receberão
o auxmo-natalidade no Posto de Benefício,
mediante fo"rmulário própriO e Cópia de certi:
dão de nascimento, até 48 (quarenta e oito)
horas após a entrega dessa documentação.

, SUBSEÇÁO VIII
Do Salário·Maternidade
Art. 62. O salário-maternidade será de-vido à segurada empregada, à trabalhadora
avulsa, às referidas no inciso VII do art. 7"
desta lei e à empregada doméstica durante
28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa
e dois) dias depois do parto, observadas as
situãções e condições previstas na legislação
trabalhista no qu.e concerne à proteção à maternidade.
Art. 63. O salário-maternidade p~ra a
segurada empregada ou trabalhadora avulsa
consiste numa renda mensal igual à sua remu·
neração integral e ser~ pago pela empresa;
efetivando-se a compensação quando do re·
colhimento das contribuições, na forma estabelecida em Regulamento.
Parágrafo único. A empresa deve conservar
os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscali·
zação da Previdência Social.
Art. 64. O salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social:
I - à empregada doméstica, em valor cor·
respondente ao seu último salário-de-contribuição;
II - âs seguradas referidas no inciso VII
do art. 7~ desta lei, no valor do_ salário mínimo.
Art. 65. Cabe â Previdência Social fornecer os atestados necessários, inclusive para
os efeitos trabalhistas de que trata esta Subseção.
SUBSEÇÁOIX
Do Salário-Fanlllia
Art. 66. O salário-família será devido ao
segurado empregado, inclusive o doméstico,
ao segurado trabalhador avulso, qualquer
que seja o valor e a forma de sua remune~
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ração, e aos segurados mencionados no inciso produzirá efeito a contar da data da inScrição
VII do art. ?''desta lei na proporção do núme- ou habilitação.
ro de seus filhos ou equiparados, nos termos
§ 1" O cônjuge ausente não exclui do di·
do§ 2v do art. 12, menores de 14 (quatorze) reito à pensão por morte o companheiro ou
anos ou inválidos.
a companheira, que somente fará jus ao bene§ 1" O aposentado tem direito ao salário- fício a partir da data de sua habilitação e
famOia, pago juntamente_com a aposenta~ mediante prova de dependência económica.
doria, nas me!'.mas condições deste artigo.
§ 2" 0 cônjuge divorciado ou separado
§ 2" Aos empregados domésticos e aos judicialmente ou de fato, que recebia pensão
segurados rcfe.ridoS no inciso VII do art. 7" de alimento:;, concorre em igualdade de con·
desta lei o salário~família será pago direta- dições com os dependentes referidos no inci·
mente pela Previdência Social.
so I do art. 12 desta lei.
Art. 67. O valor da cota do salário·faArt. 75. São excluídos da pensão os de·
mília por filho ou equiparado _de qualquer pendentes em geral nos casos de morte ou
condição corresponderá aos seguintes per- casamento, os filhos não inválidos. ao com pie·
centuais incidentes sobre o limite mínimo do tarem 21 (vinte e um) anos de idade e os
salário-de-contribJ.Iição mensal.
pensionistas inválidos quando cessar a inva·
I -10% (dez por cento) para o que rece- lidez.
Art. 76. Por morte presumida do segu·
ber até 3 (três) salários mínimos;
I I - 5% (cinco porcento) para o que rece- rado, declarada pela autoridade judicial, de·
ber acima de 3 (três) e até 6 (seis) salários corridos 6 (s'eís) meses de ausência, será" con-cedida pensão provisória na forma desta Submínimos;
UI -2% (dois por cento) para o que rece- seção.
ber acima de 6_ (seis) salários mínimos.
§ 1" Mediante prova do desaparecimento
Art. 68. O salário~famOia devido ao tra- do segurado em conseqüência de àcidente,
b~Jhador -avulsO-poderá ser recebido pelo sin- desastre ou catástrofe, seus dependentes fa·
dicato de classe respectivo, que se incumbirá rão jus à pensão provisória independentede elaborar as folhas correspondentes e de mente da declaração e do prazo deste artigo.
distribuí-lo.
§ 2" \(erific_a_do o .reaparecimento do se·
Art. 69. A cota do salário·fami1i3 õão se- gorado, o pagamento da pensão cessa imedia·
rá irtcorpõrada, para nenhum efeito, ao salá- tamente, desobrigados os dependentes darerio ou ao benefício.
posi~ão dos valores recebidos, salvo má-íé.
Art. 70. Aplicam-se ao salário~familia as
SUBSEÇÁO XI
determinações contidas no parágrafo único
Do
Aux:flio-Reclusão
do art. 63 desta lei.
Art. 77. O auXI1io-reclusão será devido,
SUBSEÇÁOX
no mesmo valor da ,pensão por morte, aos
dependentes do segurado recolhi_do à prisão
Da Pensão por Morte
que não receber remuneração da empresa
Art. 71. A pensão por morte é devida nem estiver em gozo de auxílio-doença ou
ao conjunto dos dependentes do segurado aposentadoria.
que falece, aposentado ou não, a contar da
Parágrafo único_:_ O requerimento do audata do óbito ou da decisão judicial, no caso xnio-reclusão deverá ser instruído com certi~
de morte presumida.
dão do efetivo recolhimento ã prisão.
Art. 72. O valor da pensão por morte
SUBSEÇÁO XII
ser~ const_i_tuído.dQ _yalor da aposentadoria
que o segurado 'receblá ou a mais vantajosa
Do Auxíllo~Funeral
a que teria direito se estivesse aposentado
Art. 78. Por morte do segurado é devido
na data do seu falecimento.
§ 1" No caso de acidente do trabalho. o aUXl1io-funeral, ao executor do funeral, em
valor mensal da pensão será igual ao do salá- valor não excedente ao dobro do limite mínirio-de-contribuição vigente no dia do aciden- mo do salário-de-contribuição.
Parágrafo único_. O executor dependente
te, não podendo ser inferior ao seu salário-dedo se_gurado recebe o valor máximo previsto.
benefício.
§ 29 se o" segurado falecer antes de comSUBSEÇÃÓ Xlll
pletada a carência de 12 (doze) meses, o valor
Dos
Pecúlios
Especial e Acidentário
da aposentadoria base considerará a média
aritmética daS Contribuições realizadas, obArt. 79. O pecúlio especial será devido:
servado o disposto no art. 26 desta lei.
I - ao segurado que se incapacita para o
Art. 73. Quando houver mais de um trabalho antes de ter completado o período
pensionista:
de carência;
I_~ a pensão será rateada entre todos em
II - ao segurado aposentado por idade ou
partes iguais; e
por tempo de serviço pelo Regime Geral de
II -reverterá em favor dos demais a cota Previdência Social que voltar a exercer atividaquele cujo direito à pensão cessa.
dade abrangida pelo mesmo, quando dela se
Art. 74. A concessão da pensão por mor- afastar; e
te não será protelada pela falta de habilitação
III- ao segurado em gozo de bene!ício
de outro possível dependente, e qualquer ins- no qual não foi computada a totalidade das
crição ou habilitação posterior que importe contribuições eíeiuadas no período básico de
em exclusão ou inclusão de dependente ~ cálculo.
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Art. 80.

O segurado aposentado que re-

ceber pecúlio e!<>pecial e voltar a exercer ativi-

dade abrangida pelo Regime Geral de PrevidénciaSocial somente poderá levantar o novo
pecúlio após 36 (trinta e seis meses contados
da nova filiação.

r

Art. 81.

O pecúlio especial, nos casos

previstos nos incisos I e JI do art. 79 desta
lei, consiste no pagamento único de valor correspondente â soma das importânciaS relativas à'i contribuições do segurado, antes do
vencimento do período de carência ou após
a nova filiação, conforme o- caso, atualizadas
monetariamente.

Art. 82. Na hipótese do inciso III do art.
79 desta lei, o pecúlio corresponderá à soma
das parcelas não consideradas no cálculo do
benefício, sujeitas, também, a corrcção monetária.
Art. 83. O pecúlio acidentáriO seiádevido ao segurado ou a seus dependentes, em
caso de invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 84. O pecúlio addentário consistirá
em um pagamento único de 75% (setentã
e cinco por cento) do limite máximo do salário-de-contribuição, no caso de invalidez, e
de 150'1 (cento e cinqüenta por cento) desse
mesmo limite, no ca~o de morte.
SEÇÃO VI
Dos Serviços

SUBSEÇÃO I
Do Serviço Social
Art. 85. Compete__ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiarias seus direitos
sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo de soJução dos problemas que emergem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituiçãO como na dinâmica
da sociedade.
§ 1" Será dada prioridade aos segurados
em benefício por iricapacidade temporária e
atenção especial aos aposentados e pensionistas.
§ 2\' Para assegurar o eferivo atendimen·
to dos usuários, serão utilizados intervenção
técnica, assistêitcia de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio
com empresas e pesquisa social, inclusive
através de celebração de convénios, acordos
ou contratos.
§ 3" O Serviço Social táá como diretriies
a participação do benefidãi-io na impleme-ntação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações
e entidades de classe.
§ 4~· O Serviço Social, considerando a
universalização da Previdência Ssocial, prestará assessoramento técnico às coordenações
de ação social dos Municípios na elaboraç_ão
-e imPlantação de suas proPostas de trabalho.

SUBSEÇÃO II
Da Reabilitação Profissional

Art. 86. A reabilitação profissio~~ ~o
cial deverá proporcionar ao beneficiário inca-

pacitado parcial ou totalmente para o trabalho, ou deficiente físico ou mental, os meios
de reeducação e readaptação profissional e
social indicados para que possa participar do
mercado de trabalho.
_
Parágraio único. A re<ib~litação profissional compreende:
1- a assistência médica, abrangendo a ci·
rúrgica, a hospitalar, a ambulatorial, a farmacêutica e a odontológica;
11- o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxtlio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu
uso;
III- a reparação ou a substituição dos
aparelhos mencionados no inciso anterior,
desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
e
IV- o transporte do acidentado do traba·
lho, quando necessário.
Art. 87. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório
aos segurados, inclusive aposentados e, na
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes.
Art. 88__ Em localidade onde a Previdência Social não dispuser de recursos próprios
ou contratados, a empresa prestará ao segurado a assistência médica de emergência, e,
quando indispensável, a critério médiL'tl, pro·
videnciará a sua remoção para o serviço médico previdenciário mais próximo, sob pena
de responsabilidade civil e penal e da multa
prevista no art. 19 desta lei.
§ l" Assistência médica de emergénd3. é
a necessária ao atendimento do segurado, en·
quanto a Previdência Social não assumir a
responsabilidade por ele.
§ 2" A Previdência Social reembolsará a
empresa das despesas com a assistência de
que trata este artigo, de acordo com os pa~
drões do local de atendimento.
Art. 89. Concluído o processo de reabilitação social e profissional, a·Previdência SOcial emitirá certificado individual, indicando
exercidas pelo
as atividades que podem
beneficiário, nada impedindo que este possa
exercer outra atividade para a qual se capacite.
Art. 90. A empresa com 20 (vinte) ou
mais empregados está obrigada a preencher
de2% (dois porcento) a5% (cinco porcento)
dos seus cargos com beneficiários reabilitado~. na proporção abaixo, dando preferência
a sêus ex-empregados.
J- até 200 empregados, 2% (dois porcen~

ser

~;

..

-

.

li-de 201 a 500,3% (três por cento);
III -de 501 a 1.000, 4% (quatro pOr cento);
IV ~de 1.001 em diante, 5% (cinco-por
cento).
§ 1"' A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habílitado, ao final de
contratos por prazo determinados de mais
de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado·. só poderá
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ocorrer após a contratação de substituto de
condição semelhante.
§ 2" A Previdência Social deverá fornecer ao sindicato ou entidade representativa
dos empregados, semestralmente ou quando
solicitada, a relação do total de empregados
e das vagas preenchidas por reabilitados e
deficientes habilitados, no prazo máximo de
5 (cinco) dias.

SEÇÃO VII
Da Contagem Recíproca de
Tempo de Serviço
Art. 91. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição ou de serviço nas ad·
ministrações públicas díreta, indireta ou fundacional e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será devida pelos demais sistemas àq uele a que o interessado estiver vinculado ao
requerer o benefício, na- propoição dos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, na forma estabelecida em Regulamento.
Att. 92. Observada a carência de 36
(trinta e seis) contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção
dos benefícios do Regime Geral de Previdência- Socíal, o tempo de serviço prestado
à administração pública federal de direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o
tempo de serviço prestado à administração
pública direta, autárquica e fundacional dos.
Estados, do Distrito Federal e doS' Municípios, desde que estes assegurem aos seus se-r~
vidores a contagem do tempo de serviço em
atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 93. O tempo de contribuição ou de
serviço Peque trata esta Seção será contado,
observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em do·
bro ou em outras condições especiais;
I I - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada,
qüa:ndo concomitantes;
III - não será contado por um sistema o
tempo de serviço utilizado para concessão de
aposentadoria pelo outro;
IV - o tempo de serviço anterior ou pOSterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Soda! só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao Petío-do respectivo, com os acréscimos legais;

e

.

V- o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início da vi-

gência desta lei, será computado sem que seja
necessário o pagamento das contribuições a
ele correspondente.
Art. 94. A aposentadoria por rempo de
serviço, com contagem de tempo na forma
desta Seção, será concedida ao segurado após
25'(v1nte e cinco) anos completos de serviçO,
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se do sexo feminino, e, se do sexo masculino,
a partir de 30 {trinta) anos completos de servi~

Art. 106. O _benefício poderá ser pago
mediante depósito em conta corrente.
ço. ressa1vada~ as hipóteses de redução pre,
Art. 107. O segurado menor pode firmar
vistas- em lei.
recibo de benefício, independentemente da
Art. 95. Quando a soma dos 'tempos de
presença dos pais ou tutor.
serviço do segurado ultrapassar 30 (trinta)
Art. 108. O valor não recebido, em vida,
anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinCo)
pelo segurado deverá ser pago aos seus de·
anos, se do masculino. o excesso não será . pendentes habilitados ã pensão por morte ou,
considerado para qualquer efeito.
na falta deles, aos seus sucessores na forma
Art. 96. O benefício resultante de contarla lei civil, independentemente de inventário
gem de tempo de serviço na forma desta Seo_u arrolamento.
ção será concedido e pago pelo sistema a que
Art. 109. A falta de documentação não
o interessado estiver vinculado ao requerê-lo,
constituí motivo para recusa do recebimento
e calculado na forma da respectiva legislação.
de requerimento de benefício.
Art. 110. A recusa de fornecimento de
protocolo_ ou comprovante de requerimento
SEÇÃO Vlll
sujeita o servidor responsável âs penas admiDas Disposições Diversas
nistrativas cabíveis, além da multa prevista
Relatias às Prestações
no art. 19 desta lei.
Art. 111. A empresa, o sindicato ou a
Art. 97. Nenhum benefício ou serviço da
entidade de aposentado devidamente legaliPrevidência Social poderá ser criado, majozada poderá, mediante convênio com a Previradoou estendido, sem a correspondente fondência Social, encarregar-se, relativamente
te de custeio total.
, ,
a seu empregado ou associado e respectivos
Art. 98. Sem prejuízo do direito ao be·
dependentes, de:
nefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito
1- processar requerimento de benefício,
às prestações não pagas nem reclamadas na
preparando-o e instruindo-o de maneira a ser
época própria, resguardados os direitos dos
despachado pela Previdência Social;
menores dependentes, dos incapazes ou dos
11- submeter o requerente a exame médi·
ausentes.
co, inclúsíve complementar, encaminhando
Art. 99. A perda da qualidade de seguà Previdéncia Social o respectivo laudo, para
rado após o preenchimento de todos os requiefeito de homologação e concessão de benesitos exigíveis para a concessão de aposenfício que dependa de avaliação de incapa·
tadoria ou pensão não importa em extinção
cidade;
do direito a esSes benefícios.
III -pagar benefício;
Art. 100. O tempo de serviço de que traIV- preencher documento de cadastro e
ta o art. 43 desta lei será considerado para
carteira a se~ autenticada pela Previdência
cálculo do valor da renda mensal de qualquer
_
Social; e
benefício.
V- prestilr outros Serviços à Previdência
Art. 101. A concessão de auxílio para
Social.
tratamento ou exame fora do domicilio c;lo
O conVêniO pOderá dispor soArt.
beneficiário será feita na forma estabelecida
bre o reembolso das despesas da empresa,
em regulamento.
rlo sindicato ou da entidade de aposentado
Art. 102. Salvo. quanto a valor devido à
devidamente legalizada, correspondente aos
Previdência Social e a desconto autorizado
serviços previstos nos incisos II a V do artigo
por lei, ou derivado da o_brigaçáo de prestar
anterior, ajustado por valor global conforme
alimentos reconhecida em sentença .judicial,
o número de empregados ou de associados,
o benefício não pode ser objeto de penhora,
mediante dedução do valor das contribuições
arresto ou seqúestro.
previdenciárias a serem recolhidas pela emArt. 103. Será fornecido ao beneficiário
presa.
demonstrativo minucioso das importâncias
Art. 113. O segurado em gozo de bene·
pagas, discrimínando-se o valor da mensaficio por iricapadOade e o pensionista inválidade, as diferenças eventualmente pagas,
lido ficam obrigados, sob pena_ de suspensão
com o período a que se referem, e os descondo benefício, a submeter-se aos exames méditos efetuados.
·
cos_ a cargo da Previdência Social, bem ~mo
Art. 104. O benefício em dinheiro é paaos tiatamentos e processos de reabilitação
go díretamente ao beneficiário, salvo em caso
prOfissional por ela proporcionados, exceto·
de ausência, moléstia contagiosa ou impossio cirúrgico, que é facultativo.
bilidade de locomoção, quando é pago ao
Parágrafo únicO. Ao aposentado por inseu procurador cujo mandato não terá prazo
validez que completar 50 (cinqúenta) anos
superior a 6 (seis) meses, podendo ser reno·
de idade não se aplica a norma contida no
vado.
Art. 105. O benefíciõ <Ievido ao segura- , caprit deste artigo.
Art. 114. Podem ser descontados dos bedo ou dependente civilmente incapaz será feinefícios:
to ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador,
I - o pagamento de benefício além do deadmitindo-se, na sua falta e por período não
vido;
superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herl l - o impoSto de renda retido na fonte;
deiro necessário, mediante termo de responIII- a pensão de alimentos decfe.tada em
sabilidade firmado no ato do recebimento,
sentença judicial; e
na forma do regulamento.

-nz.

-

IV -as contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social.
Art. 115. Ressalvado o direito adquirí·
do, não será permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I - aposentadoria e auxilio-doença;
II -2 (duas) ou mais aposentadorias; e
III- aposentadoria e abono de permanência em serviço.
§ lP O segurado em gozo de aposenta·
doria que voltar a exercer ativídade abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social
fará juz,- em caso de acidente do trabalho,
além da reabilitação profissional, ao auxílio·
acidente e ao pecúlio-acidentário.
§ 29 Quando o acidente acarretar invalidez do aposentado, este poderá optar pela
transformação da aposentadoria comum em
aposentadoria acidentária.
§ 3~ Em caso de morte, será concedida
a pensão acidentária quando mais vantajosa,
sem prejuízo do pecúlio-acidentário.
§ 4~ O segurado aposentadO pelo Regime Geral de Previdência Social que,, tendo
ou não retornado à atividade, apresentar
doença profissional ou do trabalho relacionada com a atividade que antes exercia, terá
direito ã transformação da sua aposentadoria
em aposentadoria por invalidez acidentária,
bem como ao pecúlio-acidentário, se atender
às condições desses benefícios.

PARTE III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 116. As demandas judiciais que tiverem porobjeto as questões reguladas nesta
lei obedeceráo ao rito sumarifssimo e serão
isentas de pagamento de custas e liquidadas
imediatamente, não se lhe aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civi1.
§ 19 As açõesrelativas a acidentes do trabalho serão processadas e julgadas pela justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, pelo -rito sumarifssimo, correndo
durante as férias forenses. ·
§ 29 Sem prejuízo do disposto nesta lei,
o Código de Processo Civil será aplicável,
inclusive quanto à perícia médica, à açáo de
acidente do trabalho, nela compreendida a
açáo revisional.
Art. 117. A autoridade previdenciária
deverá formalizar desistência ou abster-se de
recorrer nos processos judiciais sempre que
a ação versar matéria sobrç a qual o Poder
Judiciário houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável aos beneficiários.
Art. 118. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da
empresa ou de outrem.
Art. 119. Fica extinto o Programa de
Previdência Socíal aos Estudantes, instituído
pela Lei n" 7 .004, de 24 de junho de 1982,
mantendo-se o pagamento dos benefícios d~
prestação continuada iniciado até a entrada
em vigor desta lei.
Parágrafo único. Àquele que vinha contribuindo regulannente para esse Programa
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fica assegurada a devolução das contribui-

cial, que não optou pelo regime da Conso-

ções, atualizadas monetariamente ..
Art. 120. Mantidos os benefícios concedidos até a vigência desta lei, com valor não
inferior ao do salário mínimo mensal, ficam
extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar 0 9 1'1, de 25

lidação das Leis do Trabalho, na forma da
Lei n9 6:184, de 11 de dezembro de 1974,
bem como aos seus dependentes, serão"'obje-

de maio de 1971, e ~la Lei n9 6.260, de 6
de novembro çie 1975.
Art. 121. As prestações devidas aos ex·
combatentes e ao ferroviário, serVidor públi·
co ou autárquico federal ou em regime espeAno

de Entr. do Requerimento
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to de legislação específica, que disporá também sobre o seu custeio.
Art. 122. Para a entrada em vigor do período de carência das aposentadorias por ida~
de', por tempo de serviço e especial, previsto
no inciso II do art. 21 desta lei, observar-se-á
a seguinte tabela, levando-se em conta o ano
da data de entrada do requerimento:

Meses de Contribuiçl.o
Exigidos

Até 1990
Até 1991
At~ 1992
Até 1993
Até 1994
Até 1995
Até 1996 em diante
Art. 123. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penali·
dade expressamente cominada, sujeita oresponsável, conforme ~gravidade da infração,
a multa variável de um limite mínimo do salário-de-contribuição até 100 (cem) vezes esse
mesmo limite._
Parágrafo único. A autoridade que reduz
ou releva multa deve recorrer de seu ato para
a autoridade hierarquicamente superior, na
forma estabelecida em regulamento.
Art. 124. Os recursos interpostos pela
Previdência Social em processos que envolvam prestações desta lei serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo, a decisão ou sentença,
através~e processo suplementar ou carta de
sentença.
Parágrafo único; Ocorrendo a reforma
da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir valores recebidos por força da liquidação condicionada.
Art. 125. Serão respeitadas as aposentadorias especiais, já deferidas até a data da
publicação desta lei, quanto às respectivas
bases de cálculo para fixação dos valores correspondentes.
Art. 126. Todas as aposentadorias e pensões concedidas após 5 de outubro de 1988
serão revistas pela Previdência Social, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, calculan·
do-se o benefício sobre a média dos 36 (trinta
e seis) últimos sàlários~de-contribuição, cor~
rigidos monetariamente mês a mês.
Parágrafo único. No prazo de_ 90 (noventa) dias da vigência desta lei, a Previdência
Social efetuará o pagamentO, coirigido monetariamente, da diferença entre o valor dos
benefícios pagos e o valor revisto na forma
do caput deste artigo.
·
.tút. 127. A gratificação natalina dos be·
neficiários da Previdência Social, relativa ao
ano de 1989, terá por base a renda do mês
de dezembro, devendo ser paga em 60 (ses~

60
66
72

78
84
90
96
senta) dias após a publicação desta lei, corri·
gida monetariamente e calculada nos termos
do parágrafo único do art. 34 desta lei.
Art. 128~ Aos segurados que, a partir da
institUição do Piso Nacional de Salário, criado pelo Decreto-Lei no 2.351, de 7 de agosto
de 1987, tiveram seus salários de contribuição
vinculados ao Salário Mínimo de Referência
é facultado o recplhimento, com jureis e correção monetária, de contribuição complementar, decorrente da utilização do valor do
Piso Nacional de Salário como base de contribuição.
§ 1? O pagamento previsto no caput des·
te artigo, a ser efetuado -no prazo de 90 (noventa) dias da vigência desta lei, determinará,
a requerimento do interessado, revisão do
cálculo do benefício em Cujo gozo se encontre
o segurado.
§ 29 Tratando-se de segurado empregado, incumbe-lhe também o pagamento da
parcela devida pela empresa.
Art. 129. A- Previdência Social encaminhará ao Congresso Nacional relatórios trimestrais detalhados sobre a implantação das
medidas previstas nesta lei.
Art. 130. As contribuições anteriores à
data da entrada em vigor desta lei, relativas
ao Pecúlio previsiô nos arts. 79 a 82 desta
lei, regem-se pela legislação vigente à época
de seu recolhimento.
Art. 131. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, poderá ser
suprida a falta de docuníénto ou provado ato
de interesse do beneficiário ou da empresa,
salvo os sujeitos a registro público.
Parágrafo ·único. Para comprovação de
tempo de serviço, a justificação dependerá
de i.nfçio de prova documental da época a
ser comprovada, salvo ocorrência de força
maior ou caso fortuito.
Art. 132. Reger-se-á pela respectiva le·
gislação especial a aposentadoria dos aero-

3407

nautas, dos jornalistas. profissionais e dos excombatentes.
Art. 133. Das decisões administrativas
relativas à matéria tratada nesta lei, caberá
recurso às Juntas de Recursos da Previdência
Social-JRPS, ou ao Córi.selho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, que o apreciarão em prazo não superior a 60 (sessenta)
dias, conforme disposto em regulamento.
Art. 134. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias de sua publicação.
Art. 135. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 136. Revogam~se as disposições em
contrário.
MENSAGEM N• 234, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos tennos do artigo 61 da Constituição
Federal, teilho a honra de submeter à elevada
.de_liberação de Vossas Excelências, acompa·
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado da Previdência e Assistência ~ocial e _d_o Planejamento, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre os planos de
benefícios e de custeio da Previdência Social
e dá outras providências".
Brasília, 19 de junho de 1989.- José Sarney.
EMW18
Em 1' de junho de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o projeto de
lei que institui os Planos de Benefícíos e de
Custeio da Previdência Social, adequando-os
aos mandamentos constitucionais e aperfei·
çoando a legislação vigente com vistas à instituição de um sistema de proteção social que
responda às legítimas aspiraçôes da sociedãdebrasileira.
Apesar de tratar especificamente da Previdência Social, o projeto procura refletir o
esforço de resgate da dívida social, definido
constitucionalmente, e o faz balizado pelo
Capítulo da Seguridade Social, referenciado
ao Título da Ordem Social, em correlação
com o Capítulo dos Direitos Sociais e os pre·
ceitos gerais da Carta Magna.
Ao definir a Seguridade Social como "conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a
assegurar os direitos relativos à saúde, _à Previdência e à assistência social" e determinar
ainda, entre outras coisas, a universalidade
de cobertura e atendimento, a irredutibili·
dade do valor dos benefícios; eqüidade na
participação do custeio e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, a Carta delineia princípios cuja aplicabilidade estabelece uma profunda e ampla solidariedade e a construção de uma ordem sócio-económica moderna.
Neste sentido, se o capítulo que trata da
Seguridade Social na Constituição é um dos
que bem representa o inegável desejo e avan-
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ço da sociédade brasileira na definiçáo- de
um projeto de Nação que valoriza o trabalho
e almeja o bem-estar e a justiça social é, também, e por isso mesmo, um capftulo que de-

termina a todos nós brasileiros um grande
e hi:;tórico desafio que só pode ser percebido
~m toda sua real dimensão, quando se busca
refletir sobre corno evoluíram as várias formas de proteção social.
Embora resultantes de esquemas contribu-

tivos e de gestão variados, as diversas formas
de proteção social repousam sobre o princípio
de solidariedade humana que se expressa, antes de tudo, no auxflio e socorro mútuos fren·
te as adversidades.
A primeira forma de proteção social caracteriza-se pela autogestão de uma solidariedade corporativa. ·Nesse sistema. exemplifi·
cada pelos grêmíos meaíeVais e, no caso brasileiro, pelas Ligas Operárias da 1* República,
os beneficiários eram, ao mesmo tempo, con·
tribuintes e gestores diretos dos recursos e
das prestações que cobriam, basicamente, os
riscos de doença e morte.
De alcance limitado, essa forma não resiste
à multiplicação e diversificação _dos riscos,
que assumem um nítido caráter social, trazi·
dos pela Revolução Industrial, quando se
acentuou a polarização entre pobreza e riqueza.
As transformações e-conómicas exígiriam
novas formas de proteçáo social, que implicaram a superação da fase de autogestão e
a emergência da co-gestão de llma solidariedade social restrita, forma elnbrionária do
que viriam a ser os sistemas de Previdência
Social, cuja consolidação se dá através _da
gestão estatal de uma solidariedade social
ampliada.
No Brasil, esse processo de transição envolve duas etapas bem nítidas: o período de
formação de Previdência Social brasileira,
que compreende a vigência da Lei Elói Chaves (1923-1930), e- o perfodo de consolidação,
que vai do pós-30, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) até
o período compreendido entre a promulga~o da Carta Política e aprovação da respectiva legislação complementar.
Senhor Presidente, se a fase de autogestão
é marcada por uma solidariedade corporativa, a fas~ de co-gestão por uma solidariedade social restrita e a g~tão estatal pela
solid~iedade social ampliada, característica
da Previdência Social - o presente projeto,
sem dúvida, representa o início sólido e seguro da transição da gestão estatal para a gestão
pública de forma!:! superiores de proteçao social, a.Jicerçadas numa solidariedade universal de brasileiros que começan1 a se reconhe·
cer, definitivamente, como cidadãos.
A compreensão exata do significado e o
exercício dessas transformações na forma de
gestão e no caráter da solidariedade faz-se
fundamental. Só ela será capaz de contribuir
para concretização do desenvolvimento social, com a construção da cidadania plena,
transformando expressões como: eqúidade,
universalização, redístributividade, partici-

paÇão, em valores embutidos no cotidiano
de todos os brasileiros,
Mais do que diferenças e ganhos quantitativos, a essência do projeto reside nas mudanças qualitativas, decorrentes do princípio básico da Segurídade Social, enunciado pela
OIT, em 1950- "a cada um conforme suas
necessidades, de cada um conforme suas possibilidades", Nesse sentido, à redistributividade inerente ao sistema de Previdência· Social - transferência de renda do sadio para
o doente, do jovem para o velho - é acrescida a redistribuição entre fatores de produção, viabilizada pela transformação do lucro
e do faturamento das empresas em fontes
de financiamento da Seguridade Social.
A elevaÇão da Seguridade Social à categoria de preceito constitucional i.tidica, desde
logo, que a poJftica social deixará de ser concebida como mera decorrência da política
econômica para obter estatuto próprio, que
impõe a impossibilidade de dissociação entre
a condição de produtor/consumidor e a de
cidadão.
Do mesmo modo, ainda que razões de natureza histórica, que implicam a manutenção
dos direitos adquiridos, imponham severas
restrições, o projeto busca romper com a liini~
tada idéia_ que ~t~nde a Prev~dência como
algo que se esgota num c-ontrato bilateral,
para compreendê-la como expressão de um
grande contrato coletivo,
É evidente que _a concretização de tais
avanços - inadiáveis - vai exigir de .cada
um a consciência não apenas de direitos, mas
de deveres, e de todos, a participação na consolidação do processo democrático que depende do sucesso da,s polfticas sociais, na exala medida em que estas despontam fundamentais para a estabilidade da própria democracia, em face da- dimensão e gravidade da
questão social brasileira.
Ê necessário admitir que o presente projeto poderá ser objeto de crfticas as mais diversas, que o qualifiquem de modesto .a ambicioso. Todavia, não poderá ser negado _que,
em consonância- Com a Carfa da República,
ele é uma demonstração inequívoca de que
o Estado brasileiro reconhece a prioridade
da questão social.
Senhor Presidente, feitas estas considerações de ordem geral, apresento, a seguir, alguns comentários específicos sobre os Planos
de Benefícios e Custeio,
I -O Plano de Benefícios

O projeto de lei institui, no âmbito da Previdência ~acial, um plãno de benefícios, no
qual se inserem um regime de seguro básico
- Regíme Geral da Previdência Social e um regime de seguro complementar- Regime Facultativo Complementar da Previdência Social.
O Regime Geral de Previdência Social tem
por objetivo assegurar proteção securitá}ia
aos seus filiados, bem corno aos dependentes
desteS, qUando submetidos aos eventos associados a incapacidade, idade avançada, tempo de serviço~ encargos de família, prisão ou
morte.
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O estabelecimento de limite para o valor
máximo do benefício e os critérios explícitos
de determinaç-ão do valor da renda mensal
deste, configuram fronteiras a partir das quais
se deverá organizar um sistema de previdência complementar voluntário, No texto do
projeto de lei, estão sendo apresentados apenas os objetivos básicos do Regime Facultativo Complementar dá-Previdência Social.
Outro grande avanço consagrado pela
Constituição Federal na área de S_eguridade
Social está presente no princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e servi:ços ãs populações urbanas e rurais. A adoção
desse princípio no âmbito da Previdência Social vem ao enc-ontro das aspirações dos trabalhado-res rurais, que consideram injustas
não somente as: diferenciações hoje existentes
entre o elenco e o valor dos benefícios previdenciários a eles concedidos, relativamente
aos dos trabalhadores urbanos, como tam·
bém a impossibilidade legal de contribuir para terem acesso a uma proteção mais abrangente.
O tratamento destinado aos trabalhadores
rurais, em função do alto grau de inforrnalizaçã.o das relações de trabalho no campo,
da mobilidade do trabalhador ao participar
de formas de produção diferentes ao longo
de sua vida, foi o de contemplar e caracterizar
as diversas relações Qe trabalho.
O trabalhador rural assalariado sazonal e/
ou safrista passa a ser caracterizado como
segurado obrigatório Com direito a todos os
benefícios do Regime Geral de Previdência

Social- RGPS.

·o trabalhador rural

·- ..

que n_ão tem vínculq
empregatício e, portanto, trabalha por conta
própria tem também seus direitos assegurados como os autéinomos urbanos.
A produção familiar rural é tratada de forma diferenciada das empresas em geral. É
estabelecida alíquota de apenas 11% (onze
por cento) para a contribuição do empregador rural de micro e pequenas empresas,
A obrigatoriedade da filiação do trabalhador rural ao sistema Qe previdência não elimina os benefiCias do Procurai até que os prazos
de carência para as diferentes espécies de benefícios possam ser cumpridos, esta categoria
de trabalhadores continuará a receber o benefício mínimo.
Enquanto instrumento da polftica compen6atória de renda, o RGPS fornece cobertura
a_ eventos ou situações que r~presentam, particularmente para os indivíduos pertencentes
a grupos mais frágeís, um adicional sobre sua
remuneração corrente. É o caso dos benefíciOs caracteristicamente redistributivos de
renda, como o abono-famflia, previsto no plano atual.
Como garantia de renda no caso de perda
temporária da capacidade de trabalho, o Regime Geral de Previdência Social assegura:
o auxílio-doença, o auxílfo-a'Cidente e o saláJio-mate"rnídade.
Por outro lado, para assegurar proteção
contra o desgaste_ decorrente do tempo de
~erivço e da idade, à incapacidade perma-
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nente resultante de invalidez, e, para amparar os dependentes do segurado falecido, o
plano de benefícios prevê a concessão de:
aposentadoria por tempo de !ierviço, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão e pensão por morte.
Comparativamente ao plano de benefícios
da atual Previdência Social urbana, as prestações compreendidas no novo Regime diferem
em aspectos de natureza quantitativa e qualitativa.
Suprimiu-se a exigência- do cumprimento
de carência para a concessão de pensão por
morte, de auxílio-reclusão e de aposentadoria
por invalidez e auxilio-doença, sendo, para
estes dois últimos, desde que motivados por
acidente de qualquer natureza ou causa. Representa grande avanço na concepção do seguro social, a progressiva redução ou eliminação de exigências quanto à carência, quando
se trata de risco com data de ocorrência im·
previsíveL
Em contrapartida, o número mínimo de
contribuições mensais necessárias para que
o segurado faça jus à aposentadoria por idade
e por tempO de serivço foi estendido de forma
gradativa de 60 para 180 meses. Todo segurado tem condições de prever o momento
exato de aposentar-se por idade ou por tempo
de serviço. Por essa razão, é permitida, aos
que detêm a faculdade de filiação, a programação do momento ideal para dar início a
sua contribuição previdenciária, o que não
é factível quando se trata de risco com data
de ocorrência imprevisíVeL
Buscando, igualmente, conferir maior
prioridade aos riscos sociais básicos, o projeto mantém a Aids e inclui as enfermidades
decorrentes de exposição à radiação na lista
das doenças graves, as quais isentam o segurado do cumprimento de carência para fazer
jus a-o·s benefícios de amcl1io-doença e aposentadoria por invalidez.
A equiparação dos tetos de contribuição
e de benefício a NCz$ 1.200,00 (hum mil e
duzentos cruzados novos) implicará em ele·
vação e não a sua redução. Atualmente, o
maior valor-teto do salário de benefício cor·
responde a NCz$ 702,25 (setecentos e dois
cruzados novos e vinte e cinco centavoS).
Além disso esta medida reflete a aplicação
dos princípios de seletividade e distributividade.
Em decorrência da necessidade de uma
equivalência entre a contribuição individual
e o valor do benefício, são unificidos os tetos
d~ contribuição e de benefício a NCz$
1.100,00 (hum mil e duzentos cruzados novos) . .b fixado o salário mínimo como piso
da renda mensal do benefícío de prestação
continuada, que substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segu·
rado. Entretanto, para preservar o valor real
.dos benefícios concedidos pelo Regime Geral
de Previdência Social, serão ajustados os va·
lores das rendas mensais çios benefícios, com
base na variação·acuniulada do índice de inftação oficial (IPC).
A concepção do plano de benefícios do
Regifne Geral de Previdênaia Social esteve

marcado pelo reconhecimento da necessidade de priorização de riscos com data de ocorrência irnpi'evisível relativamente aos demais.
Em atendimento a esse objetivo, o projeto
reduz a influência do tempo de contribuição
na determinação do valor dos benefícios decorrentes de invalidez, morte, doença e reclusão.
Assim sendo, o percentUal mínimo do salário de benefício a ser concedido aumentou
de 70 para 80% nos casos de aposentadoria
por invalidez e de auxnio-doença. Para a pen·
são por mOrte e auXi1io-reclusão, foi elevada
de 50 para 80% a alíquota correspondente
à cota familiar, acrescentando-se 5% por de·
pendente até o máximo de quatro. Em con·
trapartida, manteve-se em 70% a alíquota
básica incidente sobre _o salário de benefício
no caso da aposentadoria por idade e redu·
ziu-se a este mesmo patamar o percentual
estabelecido para aposentadoria por tempo
de serviço, quando porporcional, ou seja, a
partir de 25 anos de serviço, para a IP'ulher,
e de 30 anos, para o homem.
Outras inovações forain também incorporadas no texto do projeto de lei. Deverá ser
majorado em 25% o valor da aposentadoria
por invalidez quando o segurado necessitar
da assistência permanente de outra pessoa.
Essa vantagem é atualmente concedida ape·
nas no caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho.
A Constituição Federal determina, no Capítulo dedicado aos Direitos Sociais, que é
prerrogativa dos trabalhadores urbanos e rurais o recebimento do saláriO-tã:mília para os
seuS dependentes. Por outro lado, estabelece, a seção dedicada à Previdência Social,
que os Planos destas devem contemplar a ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda. Esta dupla determinação é atendida, no projeto, por duas espécies de benefícios: o salário~ família e o abonofamília. O prinleiro obedece às regras vigen·
tes, mas passa a ter seu valor fixado em 1%
de Ncz$ 120,00 (cento·e Vinte cruzados novos). E o_ segundo submete-se ao princípio
da seletividade na sua concessão. destinando-se aos seguradoS empregados com remuneração mensal até NCz$ 360,00 (trezentos
e seSsenta cruzados novos), tendo, porém,
seu valor fixado em 3% desta remuneração.
No tocante às regras de contagem recíproca
do tempo de serviço, algumas mudanças fo~
ram operadas. Propõe-se a garantia da conta·
gem do tempo de serviço, a partir de 36 meses
de contribuição, para:
a) o se_gu!~&o do sexo feminino, aos 25
anos de atividade; e
b) o segurado do sexo masculino, aos 30
anos de atividade.
Foram aprimorados os benefícios acidentários ao se elevar para 100% a aposentadoria
por invalidez motivada por acidente de qualquer natureza ou causa, aplicando~se o mesIIlO cálculo de renda' mensal adotado para
os outros benefícios.
O auxilio-acidente e o auxílio suplementar,
fundem-se sob o título do primeiro, aumentando-se,_entretanto, a gradação de seu valor:
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a) quando houver redução da capacidade
laborativa que implique necessidade de aumentar o esforço para exercer a mesma atividade, corresponderá a um percentual de 30%
do salário de benefício;
b) quando essa redução de capacid~_de impedir o exercício da atividade que o segurado
anteriorme-nte desenvolvia, mas não o de outra, de igual nível de complexidade, corresponderá a um percentual de 40% do salário
de benefício; e
c) quando essa redução de capacidade im·
pedir o exercício da atividade que o segurado
anteriormente desenvolvia, mas não o de outra, de nível inferior de complexidade, corresponderá a um percentual de 60% do salário
de benefício.
Ressalte-se, por oportuno, em que pese
haver menção explícita no texto constitucional quanto à natureza previdenciária do risco
associado ao desemprego involuntário, o benefício a ele correspondente deverá ser decorrente _de legislação trabalhista.
H - Plano de Custeio
Com o prop-ósito de assegurar o equilíbrio
atuarial do sistema previdenciário e de cobrir
as despesas nas áreas de saúde e da assistência
social, a Constituição Federal institui novas
fontes de recursos para a Seguridade Social.
Ela passa a ser financiada sobretudo por contribuições da União, dos trabalhadores, dos
empregadores, com alíquotas _inç!t;lentes so·
bre a folha de salários, o faturamento e o
lucro, e pela receita de concursos de prognósticos.
A Medida Provisória n? 62, de 1~; de junho
de 1989, modifica as alíquOtas sobre a folha
de salário e o faturamento.
A fim de aplicar a progressividade na determinação das alíquotas de contribuição dos
segurados empregados foram adotadas aliquotas mais baixas para as faixas de remuneração mensal de até NCz$ 360,00 (trezentos
e sessenta cruzados novos) e de NCz$ 360,01
(trezentos e sessenta cruzados novos e um
centavo) a NCz$ 600,00 (seiscentos cruzados
novos).
Para perniitir o efetivo-acesso dos trabalhadores autónomos de baixa renda ao sistema
previdenciário prevê-se no projeto a redução
da alJQuota de contribuição, de 19.2% para
11% incidente sobre salários de contribuiçã9
compreendidos na faixa de até NCz$ 360,00
(trezentos e sessenta cruzados novos). Para
asclassesreferente_s asaláriosde contnõuição
superiores- a esse valor, fica estabelecida uma
alíquota de 22%.
Como a contribuição dos facultativos somente se fará naqueles casos em que a mesma
seja conveniente ao segurado é pwposta uma
alíquota única de,22%.
Como orienta ~Constituiçiáerii seu artigO
179, foi dispensado tratamento previdenciário diferenciado com-a reduçãO da alíquota
de 20% pafa 11% para o empregador de pe·
quena empresa rural e da micro empresa ur..
Bana ou rural
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No que se refere âs contribuições dus empresas em geral, houve uma simplificâc;ão de
procedimentos através da unificação das difeR

.rentes alíquotas que hoje incidem sobre a
folha de salários. Para o financiamento das
prestações comuns do Regime Geral de Previdência Social, as empresas deverão contribuir com uma alíquota de 20% do total da

remuneração por elas paga a seus empregados, trabalhadores avulsos, autónomos e em-

pregadores.
Para o custeio das prestações decorrentes
de acidentes do trabalho as empresas contribuirão adicionalmente com 2% do total das
remunerações pagas aos seglftã-dos empregados e avulsos a seu serviço. Este percentual
é o resultado da média das ato.ais alíquotas
que servem de base para o custeio dos benefícios acidentários. No sentido de caracterizar
a responsabilidade social das empresas o projeto de lei estabelece uma contribuição adicional de 0,5% a 1,8% sobre a soma dos
salários-de-contribuição, cujo índice de acidentes do trabalho supere o índice médio do
. setor, o que será regulamentado.
No título relativo à arrecadação e recolhimento das contiibuições, a primeira e importante mudança em relação à legislação a~Úal
diz respeito ao- prazo de recolhimento' das
contribuições sociais. É.Jixado o 10'.> dia do
mês subseqüente àquele a qu•: as contribui~
ções se referirem, ou o dia útil imediatamente
anterior, caso não haja expedie.nte bancário
naquele dia, corno o novo prazo de recolhimento das obrigações previdenciárias.
Do ponto de vista operacional, a aplicação
da regra_ proposta não causará problemas para as empresas, dado que o fato gerador· já
teria ocorrido com a emissão da folhit de pagamentos ou a definição dos_r_espectivos salários relativos ao mês anterior, pois que o 10''
dia é data limite para o pagamento salarial.
Senhor Presidente, cabe-me acrescentar
que foi levado em conta também, na etapa
que antecedeu a elaboração deste projeto de
lei, os estudos e_ recomendações de técnicos
e entidades especid)izadas, e as contribuições
das entidades sin·Jícais e civis, e segmeritos
da sociedade, após o que este Ministério pódcefetuar alguns ajustamentos necessários para
dar-lhe maior fUndamentação jurídico-doutrinária, tendo sempre pr~sente os dispositivos relativos à Seguridade Social e, em particular, aos da Previdência, inseridos na Ciuta
Política.
Portanto, o incluso projeto de lei submetido à elevada consideração de Vossa Excelência consagra, enfim, avanços no seguro
social, expressos na Constituição, redefinin·
da __o perfil da Previdência Social bra:.ileira,
no rumo de_ uma menor regressividade em
seu financiamento e uma maior ju;stiça socjal
na distribuição de seus benefícioS. Está em
perfeita coerência com o compromisso de
prioridacfe social, sustentado e reiterado por
Vossa Excelência, devendo refletir-se de forma imediata no nível de_bem-estar de milhões
de brasileiros que dele se beneficiarão.

__R~núvo a Vossa Excelência os protestos.
dqme~

mais profundo respeito. -Jader Bar-

balho.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 4.090,
DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de Natal para
os trabalhadores.
------- -- --Art. I" No mês de dezembro de cada
atto, a todo empregado será paga, pelo empregador, urná. gratificação salarial, inálpendentemente da remuneração a que fizer jus.
§ 1" A gratificação corresponderá a 1/12
avos da remuneração devida em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente.
§ 2~ A fração igual ou superior a 15
(quinze) _dias de trabalho será havida como
mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.
Art. 2" As faltas legais e justificadas ao
serviço não serão_deduzidas para os fins previstos no § 1., do art. -1" desta lei.
Art. 3" ·Ocorrendo rescisão, sem justa
causa, do_ contrato de trabalho, o empregado
rece_b_erá a gratificação devida nos termos dos
§§ 1" e 2" do _art. l'' desta lei, calculada sobr_e
a remuneração do mês da rescisão.
Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data
de _s_ua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
'

LE1 COMPLEMENTAR N" 11.
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, e dá outras provi~
dências.
O Pre!!.ideotc da R~pública.
Faço sa_ber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:_
Art. 1" É instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural), nos
termos da presente lei complementar.
§ 1" Ao FUndo de Assistência ao Trabalhador Rural (funrural), diretamente subordinando ao Ministro do Trabalho e Previdência Social e ao qual é atribuída personalidade jurldica de natureza autárquica, caberá a execução do Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural, na forma do que dispuser o regulamento de~ta lei complementar.
§ 2\' O Funrural gozará em toda a sua
plenitude, inclusive no que se refere a seus
bens, serviços e ações das regalías, privilégios
e imunidades da União e terá por fôro o da
sua sede, na Capital da República, ou da Capital do Estado para os a tos do âmbito deste.
Art. 2" O Programa de Assisténcia ao
Trabalhador Rural consistirá na prestaçãO
dos seguintes benefícios:
1- .aposentadoria por velhice:
l i - ~posentadoria por invalidez;
III- pensão;
IV- auxilio-funeral;
V-serviço de saúde;
VI- serviço social.
Art. 3" São beneficiários do Programa de
Assistência instituído nesta lei complementar
o trabalhador rural e seus dependentes.
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§ l" considera-se trabalhador rural. para
os efeitos desta lei complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de
natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie;
b) o produtor, proprietário ou não, que,
sem empregado, trabalhe, na atividade rural,
individualmente ou em regime de economia
familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da família indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e cOlaboração.
§ 2o Considera-se dependente o definido
conlo ..tal na Lei.Orgânica da Previdência Social e legislaçãO posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência S()cia1.
Art. 4" A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário
mínimo de maior valor no País, e será devida
ao trabalhador rural que tiver completado
65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a mais de um componente da unidade familiar, cabendo apenas o benefício
ao respe_ç:tivo chefe ou arrimo.
Art. SO A aposentadoria por iitvafidez
corresponderá a uma prestação igual à da
aposentadoria por-velhice, e com ela não acumulável, devida ao trabalhador vítima de enferinidilde_ ou lesão orgânica; total ou definitivamente incapaz para o trabalho, observado
o princípio estabelecido no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 6" A pensão por morte do trabalhador rural, concedida segundo ordem preferencial aos dependentes, consistirá numa
prestação ·mensal equivalente a 30% (trinta
por cento) do_ salário mínimo de maior .valor
no País.
Art. 7u Por morte presumida do trabalhdor, declarada pela autoridade judiciária
competente, depois de seis meses de sua au~
"ência, será concedida uma pensão provisó·
ria, na forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 89 Mediante prova hábil do desapa~
recimento do trabalhador, em virtude de aci~
dente, desastre ou catástrofe, seus de_penden~
tes farão jus à pensão provisória referida no
a1tigo anterior, dispensados o prazo e a declaração nele exigidos.
-- Parágrafo único. Verificado o reapareci~
menta do trabalhador, cessará imediatamen~
te o pagamento da pensão, desobrigados os
beneficiários do reembolso de quaisquer
quantias recebidas.
Art. 9_·.' O auxilio~ funeral será devido, no
ímporte de um salário mlnimo regional, por
morte do trabalhador rural chefe da unidade
familiar ou seus dependentes e pago àquele
que comprovadamente houver providenciado, às suas expensas, o sepultamento respectivo.
Art. 10. As importâncias devidas ao trabalhador rural serão _pagas caso ocorra sua
morte, aos seus dependentes, e na falta desses, reverterão ao Funrural.
ArL 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas por esta lei comple-
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mentarserão devidas a partir do mês de janei-

ro de 1972, arredondando-se os respectivos
valores para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando for o caso, inclusive
em relação às cotas individuais da pensão,
Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos beneficiãrios, na escalã que permitirem os recursos orçamentários do Funrural,
em regime de gratuidade, total ou parcial,
segundo a renda familiar do trab~lhador ou
dependente.
Art. 13. O Serviço Socíal visa a propiciar
aos beneficiários melhoria de seus hábitos e
de suas condições de existência, mediante
ajuda pessoal, nos desajustamentos individuais e da unidade familiar e, predominante~
mente, em suas diversas necessidades ligada~
à assistência prevista nesta lei, e será prestado
com a amplitude que permitirem os recursos
orçamentários do Funrural, e segundo as possibilidades locais.
Art. 14. O ingresso do trabalhador rural
e dependentes. abrangidos por esta lei complementar, no regime de qual4.uer entidade
de previdência social não lhes acarretará a
perda do direito às prestações do Programa
de Assistência, enquanto não decorrer o pcdado de carência a que Se condicionar a concessão dos benefícios pelo novo regime.
Art. 15. Os recursos para o custeio do
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento)
devida pelo produtor, sobre o valor comercial
dos produtos rurais e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse
fim, em todas as obrigações do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou vendê-los, no
varejo, diretamente ao consumidor;
I I - da contribuição de que trata o art.
3~ do Decreto-Lei n" 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6%
(dois e seis décimos por cento), cabendo
2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao
Funrural.
§ 1" EntendeMse como produto rural todo
aquele que, não tendo sofrido qualquer processo de industrialização provenha de origem
vegetal ou animal, ainda quando haja 5ido
submetido a processo de beneficiamento, assim compreendido um processo primário, tal
como descaroçamento, pilagem, dc~casca
mento ou limpeza e outros do mesmo teor,
destinado à preparação de matéria~prima para posterior industrialização.
§ 2~ O recolhimento da contribuição estabelecida no item I deverá ser feito até o
último dia do mês seguinte àquele em que
haja ocorrido a operação de venda ou transformação industrial.
§ 31> A falta de recolhimento, na ~oca
própria, da contribuição estabelecida ~o 1~em
I sujeitará, automaticamente, o contnbumte
à multa de 10% (dez por cento) por semestre
ou fração de atraso, calculada sobre .o montante do débito, a correção monetána deste
e aos juros moratórias de 1% (um por cento)
ao mês sobre o referido montante.

§ 4" A infração de quaiquer dispositivo
desta Lei Complementar e de sua regulamentação, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa
de 1 (_um) à 10 (dez) saládos mínimos de
maior valor no País, imposta e cobrada na
forma a ser definida no regulamento.
§ 5" A arrecadação da contribuição devida ao Funrural, na forma do artigo anterior,
bem assim das correspondentes multas impostas e demais cominações legais, será realizada, preferencialmente, pela rede bancária
credenciada para efetuar a arrecadação da'>
contribuições devidas ao INPS.
§ 6" As contribuições de que tratam os
itens I e 11 serão devidas a partir de 1" de
julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento
das contribuições devidas ao Funrural, até
o dia ímedíatamente anteriOr àquela data,
por força do disposto no Decreto-Lei n" 276
c•). de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 16. Integram, ainda, a receita do
Funrural:
I - a::; multas, a correção monetária e os
juros moratórias a que estão sujeitos os contribuintes, na form-a do § 3~ do artigo anterior
e por atraso no pagamento das contribuições
a que se refere o item li do mesmo artigo;
I I - as multas provenientes de infrações
praticadas pelo contribuinte, nas relações
com o Funrural:
III- as doações e legados, rendas extraordinárias ou eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento da União.
Art. 17. Os débitos relativos ao Funrural
e resultantes do disposto no Decreto-Lei n~'
276, de 28 de fevereiro de 1967, de responsabilidade dos adquirentes ou consignatários,
na qualidade de sub-rogados dos produtores
rurais e os de responsabilidade daqueles que
produzem mercadorias rurais e as vendem
diretamente aos cohsumidores, ou as indus~
trializam, ficam isentos de multa e de correção monetária, sem prejuízo dos correspon·
dentes juros moratórias. desde que recolhidos ou confessados até noventa dias após a
promulgação desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Em relação ao período
de to de março a 19 de outubro de 1967,
os adquirentes e consi~natários de produtos
rurais só ficam obrigados a recolher ao Funru~
ral as contribuições a este devidas, quando
as tenham descontado do pagamento que efetuaram aos produtores, no dito período, pela
compra dos referidos produtos.
Art. 18. A confissão a que se refere o
artigo anterior terá por objeto os débitos rela~
tivos ao período de 1" de março de 1967 a
dezembro de 1969, que poderão ser recolhidos em até vinte parcelas mensais, iguais e
sucessivas, vencendo-se a primeira no último
dia útil do mês subseqüente ao da confissão.
Parágrafo único. O parcelamento de que
trata este artigo é condicionado as seguintes
exigências:
a) consolidação da dívida, compreendendo as contribuições em atraso e os respectivos
juros moratórias calculados até a data do parcelamento;
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b) confissão expressa da dívida apurada na
forma da alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente a
amortização da dívida confesftada e aos juros
de 1%: (um por cento) ao mês, sobre ou saldos
decrescentes dessa mesma dívida;
d) apresentação, pelo devedor, do fiador
idôneo do Funrural, que responda solidariamente pelo débito consolidado e demais obrigações a cargo do devedor;
e) incidênçia, em cada parcela recolhida
posteriormente ao vencimento, da correção
monetária, bem como das sanções previstas
no artigo 82 da Lei n" 3.807 ('''), de 26 de
agosto de 1960, e respectiva regulamentação.
Art. 19. Ficam cancelados os débitos dos
produtores rurais para com o Funrural, correspondentes ao período de fevereiro de 196J
a fevereiro de 1967.
Art. 20. Para efeito de sua atualização,
os benefícios instituídos por esta lei complementar, bem como o respectivo sistema de
custeio, serão revistos de dois em dois anos
pelo Poder Executivo, mediante proposta do
Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho
c Previdência Social.
· Art. 21. O Funrural terá seus recursos
financeiros depositados no Banco do Brasil
S.A., e utilizados de maneira que a receita
de Um semestre se destine à despesa do semestre imediato.
Parágrafo único. Até que entre em vigor
o ProgratJ?.a de Assistência ora instituído. o
Funrural continuará prestando aos seus beneficiários a Assistência médico-social na forma
do Regulamento aprovado pelo Decreto n9
61.554(•), de 17 de outubro de 1967.
Art. 22. É criado o Conselho Diretor do
Funrural, que será presidido pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Social, o'u por seu
representante expressamente designado e integrado, ainda, pelos representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Agricultura,
Ministério da Saúde, Instituto Nacional de
Previdência Social, bem assim de cada uma
das Confederações representativas das categorias económica e profissional agrárias.
Paiágrafo único. O Funrural será representado em juízo ou fora dele pelo Presidente
do respectivo Conselho Diretor ou seu substituto legal.
Art. 23. O Funrural terá_ a estrutura administrativa que for estabelecida no regulamento desta lei complementar.
Parágrafo único. O INPS dará à Administração do Funrural, pela sua rede opera·
clonai e sob a forma de serviços de terceiros,
sem prejuízos de seus interesses, a.assistência
que se fizer necessária em pessoal, material,
instalações e serviços administrativos.
Art. 24. O custo de administração do
Funrural, em cada exercft;, ___ n:.'io poderá ~!Xceder ao valor correspondente a 10%: (dez
por cento) da receita realizada no exercício
anterior.
1nização dos
Art. 25. As despesas d('
lei com~
serviços necessários a execuç_
plementar, inclusive instalaç.::
1ada do
_strutura
Conselho Diretor e dos ór10__:.
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administrativa do Funrural, serão atendidas
pelos recursos deste, utilizando~se, para tanto, até 10% (dez por cento) das dotações
das despesas previstas no orçamento vigente.
Art. 26. Os débitos relativos à contribui~
ção fixada no item I do artigo 15, bem assim
as correspondentes multas impostas e demais
cominações legais, serão lançados em livro
destinado pelo Conselho Diietof a insáição
da dívida ativa do Funrural.
Parágrafo único. É considerada líquida e
certa a dívida regularmente inscrita- no livi'O
de que trata este artigo, e a certidão respectiva servirá de título para a cobrança judicial,
como dívida pública, pelo mesmo processo
e com os privilégios re..;;ervados à Fazenda
Nacional.
Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da
Previdência Social, institu(do pelo DecretoLei n" 564(*) de Iode maio de 1969, e alterado
pelo DecretO-Lei no 704(*), de 24 de julho
de 1969, ressalvados os direitos daqueles que
contribuindo para o INPS pelo referido Plano, cumpram período de carência até 30 de
junho de 1971.
§ 19 As contribuições para o Plano Básico daqueles que tiverem direito assegurado,
na forma deste artigo, serão recolhidos somente em correspondência ao período a encerrar-se em 30 de junho de 1971, cessando
o direito de habilitação aos benefícios em 30
de junho de 1972.
§ 2~ Caberá a devolução das contribuições descontadas, já recolhidas Ou não, àqueles que, havendo começado a contribuir tar~
diamente, não puderem cumprir o período
de carência até 30 de jU-nho de 1971.
§ 3~ As empresa<; abrangidas pelo Plano
Básico são incluídas coino contribuintes do
Programa de Assistência ora instituído, participando do seu custeio na forma do disposto•
no item I do artigo 15, e dispensadas, em
conseqüência, da contribuição relativa ao referido Plano, ressalvado o disposto no§ 1~'.
Art. 28. As entidades sindicais de trabalhadores c de empregadores rurais poderão
ser utilizadas na fiscalização e identificação
dos grupos rurais beneficiados com a presente
lei complementar e, mediante convênio com
o Funrural_, auxiliá-lo na implantação divulgação e execução do Prorural.
Art. 29. A empresa agroindu.c;trial anteriormente vinculada, inclusive quanto ao seu
setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e, em seguída, ao Instituto Nacional de Previdência
Social, continuará vinculada ao sistema geral
da Previdência Social.
Art. 30. A dotação cor-respondente ao
abono previsto no Decreto-Lei n" 3.200("'),
de 19 de abril de 1941, destinar-se-á ao reforço dos recursos orçamentários do Ministério
do Trabalho e Previdência Socí31 especifica~
mente, para suplementar a receita do Funrural, ressalvada a continuidade do pagamento
dos benefícios já concedidos até a data de
entrada em vigor desta lei.
Art. 31. A proposição que as empresas
atingirem, a critério do Ministério do Trabalho e Previdência Social, suficiente grau de

organização, poderão ser incluídos, quanto
a:o respectivo setor agrário, no sistema geral
de Previdência Social mediante decreto do
Poder Executivo.
Art. 32. b lícito ao trabalhador ou dependente menor, a critério do Funrural, firmar recibo de pagamento de benefício, independentemente da presença dos pais ou tutores.
Art. 33. Os benefícios concedidos aos
trab<dhadnres rurais e seus dependentes, salvo quanto ãs importâncias devidas ao Funrural. aos descontos autorizados por lei, ou de~
rivados da obrigação de prestar alimentos,
reconhecidos judicialmente, não poderão ser
objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nulas de pleno direito qualquer venda ou
cessão, a constituição de qualquer ônus. bem
assim a outorga de poderes irrevogáveis ou
em causa própria para a respectiva percepção.
Art. 34. Não prescreverá o direito ao benefício, mas prescreverão aS prestações, não
reclamadas no prazo de cinco anos, a coutar
da data em que forem devidas.
Art. 35~ _ A presente lei complementar
será regulamentada no prazo de 90 dias de
sua publicação.
Art. 3_6. Terá aplicação imediata o disposto no artigo la e seu§ la, artigo 22, parágrafo único do artigo 23, artigos 25 e 27 e
seus parágrafos e artigo 29.
Art. 37. Ficam reVOgadõs, a partir da vigência desta lei o título IX dâ Lei n'·' 4.214(*),
de 2 de março de 1963, os Decretos-Leis n?'
276, de 28 de fevereiro de 1967, 564, de l"
de maio de 1969,704, de 24 de julho de 1969,
e o artigo 29 e respectivo parágrafo único
do Decreto-Lei n~ 3.200, de 19 de abril de
1941, bem como as demais disposições em
contrário.
Art. 38. Esta lei complementar entrará
em vigor n~ data de Sua publicação. - EMÍLIO G. MEDICI-- Presidente da República
-Antônio Delfim Nelto- L. F. Cirne Lima
..:..... Júlio Barata - F. Rocha Lagôa - João
PauJo dos Reis Velloso.

LEI N• 6.184
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre a integração de funcionários públicos nos quadros de socieda·
des de economia mista, empresas públi·
cas e fundações resultantes de transfqr~
mação de órgãos da Administração Fede-- ral Direta e Autarquias; rel·oga a Lei n•
5.927 (*), de 11 de outubro de l973, e
dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta-e eu sa-ndono a seguinte lei.
Art 1'' Os funcionários públicos de órgão da AdminiStração Direta e Autarquias
que se transformaram ou venbam a transfor(•) V.-Lex, Leg. Fed. 1970, pág. 1.265; 1967, pág.
657: 1960, pág. 805; 1967, pág. 1.881; 1969, págs.
504 e 1.004; 1941, pág, 228; !%3, pág- 154.
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mar-se em sociedades de economia mista,
empresas públicas ou fundações poderão ser
integrados, mediante opção, nns quadros de
pessoal dessas entidades.
§ 1" A integração prevista neste artigo
somente se aplica a ocupa[ltC<; de cargos de
provimento efetivo e aos agregados existentes nos quadros dos órgãos e autarquias ã
data da transformaçt1o, excluídos os que tenham sido redistribuídos ou transferidos para
quadros de outros órgãos tia Administração.
§ zu A integração se efetivará mediante
contratação, por prazo indeterminado, no regime da legislação trabalhista, para emprego
compat(vel com as atribuições do cargo oCupado pelo funcionário quando da opçào.
§ 3u Efetivada a integração na forma do
parágrafo anterior, considerar-se-á extinto e
automaticamente suprimido o cargo que o
fundonário venha ocupando no regime esta·
tutário.
Art. 2" Será computado, para o gozo dos
direitos assegurados na legislação trabalhista
e de previdéncia sociUI. 'inclusive para efeito
de carência, o tempo de serviço anterionnente prestado à Administração Pública pelo funcionário que, por motivo de que trata o art.
1~. integre ou venha a integrar quadro de
pessoal de sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação.
Parágrafo único. A contagem de_~em
po de serviço de que trata este artigo far-se-á
segundo as normas pertinentes ao regime estatutário, inclusive computando-se em dobro, para fins de aposentadoria, os períodos
de licença especial não gozada, cujo direito
tenha sido adqUirído sob o mesmo regime.
Art. 3o _Os-funcionários que permanecerem no regime estatutário poderão concorrer
à inclusão no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n'' 5.645 (*), de 10
de dezembro de 1970, para o preenchimento
de claros na lotação dos Ministérios, órgãos
integrantes da Presidência da República e
Autarquias Federais, na conformidade das
normas legais e regulamentares pertinentes .
Parágrafo único. Os funcionários de que
trata este artigo que não satisfizerem Os requi·
sitos da Lei 11'' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, passarão a integrar Quadro Suplementar, na forma e para os efeitos do disposto
no par:'ór.:rafo único do art. 14. da referida
lei.
Art. 4" A União custeará, nos casos dos
funcionários a que se refere o art.ln, a parcela
da aposentadoria correspondente ao tempo
de serviço prestadO sob o regime estatutário,
mediante inclusão no orçamento, anualmente, de dutação específica em favor Jo_ INPS.
Art. 5" A relação das entidades transfor·
madas e o prazo para o exercício da opção
a que se refere o art. 1" constarão de ato
regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo.
-Art. 6? É revogada a Lei n" 5.927, de 11
de outubro de 1973, e restabelecida a anterior
-fi!_iação prevldenciáiia -dos servidores regidos
pela legislação trabalhist~ qut• prestam serviços à Administração Pública Ft!dt!n'll, direta
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e indireta, bem como dos servidores do Dís~
trito federal e dos_ Territórios.
Parágrafo único.- O disposto neste artigo

não implica restrição ou prejuízo de qualquer
natureza para os servidores que eram antew
riortnente segurados do INPS, considerando-se como de filiação a este, para todos os
efeitos, o período durante o qual estiveram

filiados ao Ipase.
Art. 7~ As contribuições que, por força
da lei ora revogada, desde 19 de janeiro de

1974, vinham sendo recolhidas ao Ipase serão
transferidas para o INPS, ao qual caberá também a cobrança das que tenham eventualI!Lente deixado de ser recolhidas a partir da·
quela data.

Art.

s~

O Ministério da Previdência e

Assistência Social estabelecerá as condições
de transferêocia das contribuições de que tra·
ta o artigo anterior, bem como o montante
devido pelo INPS, a título de indenização
das despesas com a-arrecadação daquelas
contribuições e dos gastos administrativos
realizados para cumprimento dos encargos
atribuídos ao Ipase pela Lei n" 5.927, ora
revogada.
Art. 9? Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.- ERNESTO GEISEL- Presidente da República _,.. Annando Falcão Geraldo Azevedo Henning - Sylvio Frota Antônio Francisco Azeredo da Silveira- Má·
rio Henrique Simonsen- Dyrceu Araújo Nogueira - Alysson Paulinelli - Ney Braga.

LEJ N~ ,
6 260

DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975

Art. 2P Os benefícios instituídos por esta
leí são os adiante especificados:
-1- quanto--ao empregador_!ural:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por velhice.
I l - quanto aos dependentes do empregador ruraL
a) pensão;
b) auxflio-funeral.
III- quanto aos benefícios em geral:
a) serviços de saúde;
b) readaptação profissional;
c) serviço social.
§ tu O auxl1io-funeral, devido por morte
do empregador rural, será pago ~ quem, dependente ou não, houver. comprovadamen·
te, promovido às suas expensas. 6 sepUltamento.
§ 'l:J A aposentadoria por velhice será devida a contar dos 65 (sessenta e cinco) anõs
7

de idade.'
Art. 3~ Os benefícios pecuniários serão
fixados em função da contribuição estabelecida no artigo s~, nas seguintes bases:

I - aposentadoria por velhice ou invalidez: valor mensal correspondente a 90% (no·
venta por cento) de 1112 (um doze avos) da
média dos três últimos valores sobre os quais
tenha -incidido a contribuição anual de que
trata_ o artigo 5°, arredondando~se o resultado
para a unidade de cruzeiro imediatamente
superior;
II-pensão: valor corre_spondente a 70%
{setenta por cento) da aposentadoria calcu~
!ada conforme o item 1, arredondando-se o
resultado para a unidade de cruzeiro imedia·
tamente superior;

Ill- auxilio-funeral: concedido e pago

Institui benefícios de previdência e asnas mesmas bases e condições_ vigorantes no
sistência social em favor dos empregaInstituto Nacional de Previdência Social dores rurais e seus dependentes, e dá ou·
INPS.
tras providências.
§ 19 Nos casos em que venha a c·aber a
O Presidt!'nte da República,
concessão da aposentadoria ou da pensão no
Faço saber que o Congresso Nacional deexercício de 1977, será considerada como realizada, na fonUa do a"rtigo 5o, para efeito de
creta e eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1P Sáo instituídos em favor dos emcálculo, a contribuição relativa á produção
pregadores rurais e seus dependentes os bedo ano de 1974.
§ z~ Os. valores dos benefícios em manunefícios de previdência e assistência social,
na forma estabelecida nesta lei.
tenção serão reajustados segundo as normas
§ !<? Considera~se empregador rural, pa·
que vigorarem para o reajustamento dos bera os efeitos desta lei, a pessoa ffsica, proprie·
nefícios a cargo do INPS.
tário ou não, que, em estabelecimento rural
§ 3o Os valores mensais da aposentadoria
por velhice ou invalidez não poderão, em neou prédio rústico, explore, com o concurso
de empregados, em caráter permanente, di·
nhuma hipótese, ser inferiores a 90% (noventa por cento) do '!fiaior salário mínimo
retamente ou através de prepostos, atividade
agroeconômico, assim entendidas as ati vidavigente no País.
"'
des agrícolas, pastoris, hortigranjeiras ou a
Art. 4u O direito aos benefícios instituí·
indústria rural; bem como a extração de prodos por esta lei fica condicionado aos seguindutos primários, vegetais ou animais.
- - - teirprazos de carência:
§ z~ Não será considerada, para os efei·
I - pecuniário (art. z~, itens J e II): 12 {dotos desta lei, a equiparação prevista no a_rtigo
ze) meses após o pagamento da primeira con·
49 da Lei nP 5.889 ("'),de 8 de junho de 1973.
tribufção, anual, desde que efetuado o reco§ 3P- Respeitada a situação dos empregalhimento da segunda (art. 5°);
H- outros benefícios (art. zo, item III):
dores rurais que, na data desta lei, satisfaçam
as condições estabelecidas no § lo, não serão
30 (trinta) dias após o pagamento da primeira
contribuiçc\o anual.
admitidos em seu regime os maiores de 60
anos que, após a sua vigência, se tornarep1
Art. ~9 Para custeio dos benefícios pre~
empregadores rurais por compra oü arrenda·
vistos nesta lei, fica estabelecida uma contri·
menta.
buiçáo anual obrigatória, a cargo do empre-
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gador rural, pagável até 31 de março de cada
ano, e correspondente a 12% (doze por cento):
I -de um décimo do valor da produção
rural do ano anterior, já vendida ou avaliada
segundo as cotações do mercado; e
li --=-de um vigésimo do valor da parte da
propriedade' rural porventura mantida sem
cultivo, segundo a última avaliação efetuada
pelo Incra:
Parágrafo único. O valor total que servirá
de base de cálculo para a contribuição anual
devida pelo empregador rural, não será infe~
rior a 12 (doze) nem superior a 120 (cento
e vinte) salários mínimos de maior valor vigente no País, arredondando-se as fraçóes
para o milhar de cruzeiros imediatamente su~
perior.
Art. 6° O empregador rural que entrar
em gozo de aposentadoria continuará abri·
gado à contribuiçáo que lhe couber. na forma
do artigo anterior, se prosseguir na exploração da respectiva atividade ou voltar a explorá-la.
Art. 79 Os benefícios previstos nesta lei
não serão concedidos ao empregador rural,
ou a seus dependentes, na falta de pagamento
da contribuição devida, até que esta seja recolhida. com os seguintes acréscimos:
I -multa de 10% (dez por cento) por ano
ou fração de atraso, calculàda sobre o mon·
tante do débito, até o limite de 50% (Cinqüenta por cento) deste;
JI- juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária-sobà! o aludido montante.
§ 1" O débito verifica-do na forma deste
artigo ficará sujeito à cobrança judicial, como
dívida pública, pelo mesmo processo e_ cóm
os privilégios reservados à Fazenda Nacional.
§ 29 Não haverá incidência de (vetado)
multa e mora quando ocorrerem condições
climáticas adversas que comprovadamente
afetem a produção.
Art. 8\' O empregador rural que perder
essa qualidade e não estiver obrigado a ingress~r em outro regime de previdência Social poderá permanecer filiado ao Funrural
mediante o continuado pagamento da contribuição anual, prevalecendo, para tanto, ova~
tor da última que haja recolhido, que não
poderá ser inferior à contribuição mínima de
que tratam o art, s~ e s_eu parágrafo único.
Art. 99 Não será beneficiário do Furuu·
ral, ficando desobrigado de pagar a contribuição nessa qualidade, o empregador rural
que exercer, também, atividade diversa, em
virtude da qual seja segurado obrigatório de
outra entidade de Previdência Social,
_Art. 10. O diretor, sócio-gerente, sócio
solidário, sócio cotista que receba "pro labore" e sócio de indústrias em empresa de natu~
reza agrária ou que preste serviços dessa natureza são segurados obrigatórios do JNPS.
Art. 11. O sistema previdenciário e assistencial instituído por esta lei será administrado pelo Fundo de Assistência ao Traba·
lhador Rural-Funiural, a ele se aplicandq,
em tudo aquilo que não o contrarie, o dispos·
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to nas Leis Complementares n~" 11 ('"), de
25 de maio de 1971, no 16 (>!'),de 30 de outu-

rão assegurados todos os direitos previstos
na Lei n9 3.807 (i), de 26 de agosto de 1960,
bem como os decorrentes do segu:ro de acibro de 1973, e respectiva regulamentação.
Art. 12. Esta lei entfará em vigor no dia dentes do trabalho.
§ 3~" A médica residente será assegurada
1~ de janeiro de 1976.
Art. 13. Revogam-se as disposições em a continuidade da bolsa de estudo durante
contrário. - ERNESTO GEISEL - Presi- o período de 4 (quatro) meses, quando gesdente da República -L. G. do Nascimento tante, devendo, porém, o período da bolsa
ser prorrogado por igual tempo para fins de
e Silva.
curnprimenr.o das exigências constantes do
art. 7~' desta lei.
LEI N• 6.932
Art. 59 Os programas dos cursos de ResiDE 7 DE JULHO DE 1981
dência Médica respeitarão" o máximo de 60
. Dispõe sobre as ativldades do médico
(sessenta) horas semanais, nelas incluídas um
residente e dá outras providências.
máximo de 24 (vinte e quatro) horas de planO Presidente da República,
tão.
Faço saber que o Congresso Nacional de§ 19 O médico residente (ará jus a 1 (um)
creta e eu sanciono a seguinte lei:
dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias conse·
, Art. 1"' A Residência Médica c·anstitui
cutivos de repouso, por ano de atividade.
modalidade de ensino de pós-graduação, des§ 29 Os programas dos cursos de Resitinada a médicos, sob a forma de cursos de
dência Médica compreenderão,_num mínimo
especialização, caracterizada por treinamen- de 10% {dez por cento) e num máximo de
to em serviço, funcionando sob a responsa- 20% (vinte por cento) de sua carga horária,
birídade de instituições~de saúde~ universiatividadesJeórico-práticas, sob a forma de
táriàs ou não, Sob a Orientação de profissioseS?ó_es _-a_tualizadas, seminários, correlações
nais médicos de elevada qualificação ética e
clínico-patológicas ou outras, de acordo com
profiSSiOnaL
os programas preestabelecidos.
§ r~ As instituições de saúde de que trata
Art. 6~' Os Programas de Residência Méeste artigo somente poderão oferecer progradica credenciados na forma desta lei confemas de Residência Médica depois de credenrirão títulos de especialistas em favor dos méciadas pela Comissão Nacional de Residência
dicos residentes neles habilitados, os quais
. _. . .
Médica.
constituirão comprovante hábil para fins le§ 29 É vedado o uso da expressão "resigais junto ao· Sistema Féderal de Ensino e
dência médica" para designar qualquer proao Conselho Federal de Medicina.
grama de treinamento médico que não tenha
Art. 7~ A interrupção do Programa de
sido aprovado pela Comissão Nacional de
Residência Médica por parte do médico resiResidência Médica.
dente, seja qual for a causa. justificada ou
: Art: 2~ ·-Para a sua admissão em qualquer
não, não o exime da obrigação de, posteriorcorso de Residência Médica o candidato demente, completar a carga horária total de
verá S'-;Ibmeter-se ao processo de seleção estaatividade prevísta para o aprendizado, a fim
béleddo pelo programa aprovado pela Code obter o comprovante referido no artigo
rn1SS"ão Nacional de Residência Médica.
anterior; respeitadas as condições iniciais de
Art. 3" O médic_o residente admitido no
sua admissão.
programa terá anotado no contrato-padrão
·
Art. &-' A partir da publicação desta l~i,
de matrícula:
as instituições de saúde que mantenham Proa) a qualidade de. médico residente, com
gramas de Residência Médica terão um prazo
a caracterização da especialidade que cursa;
máximo de 6 (seis) meses para submetê-los
b) o nom~ da instituição responsável pelo
à aprovação da Comissão Nacional de Resiprograma;
déncia Médica.
c) a data de início e a preVista para o térmiArt. 99 Esta lei será regulamentada no
no da residência;
d) o valor da bolsa paga ~la instituição · pra:to de 90 (noventa) dias contados de sua
publicação.
responsável pelo programa.
Art. w. Esta Ieíeiitrarae-,p-vigor-naaata
Art. 4" Ao· médico -residente se-.rã ·assegu-rada bolsa de estudo de valor equivalente
de sua publicação.
.Art. 11. Re~ggam-se as disposições em
ao vencimento inicial da carreira de médico,
de_ 20 (vinte) horas semanais, do Departacontrário. - JOAO FIGUEII!EDO- Presimento Administrativo do Serviço,Público....; _ dente ~a República- Rubem Ludwig- MuriUo Macedo - Waldir Mendes Arcoverde
DASP, paga pela instituiÇã"o, acrescido de
- Jair Soares.
um adicional de 8% (Oito Põr ce-nto), a título
d.e compensação previdenciária, incidente na
LEI N• 7.004
classe da escala de salário-base a que fica
DE 24 DE JUNHO DE 1982
obrigado por força de sua vinculação, como
autónomo, a"J regime da Previdência SociaL
Institui o Programa de Previdência So·
§ 1~ As instituições de saúde responsáclal aos Estudantes, nas condições que
veis por programa de residência médica ofeestabelece.
·
recerão aos residentes alimentação e alojaO
Presidente
da
Repúhlica,
mento no decorrer do período da residência.
Faço saber que o Congresso Nacional de§ -2~ Ao m_édico residente, inscrito na
Previdência Social ria for-ma desie artigo, se- cre_ta, e eu sanciono a seguinte lei:

Junho. de 199ó

Art. 1~ É instituído o Programa de Previdência Social aos estudantes, nas condições
estabelecidas na presente lei:
Art. :2? Considera-se estudante:, para os
efeitos desta leí, aquele ainda nãO incluído
entre os segurados obrigatórios da Previdência Social e que esteja matriculado em estabelecimento de ensino de 19 e 2? graus, em cursos universitários ou de formação profissional, devidamente reconhecidos ou autorizados pelos competentes órgãos do Poder Executivo Federal ou Estadual.
Art. 3~- "o ingresso nO pfograma instituído por esta lei será feit(J faculta!h:a.IJ::lente pe--:
lo estudante ainda que dependente de segurado obrigatório de qualquer regime de previdência.
§ 1~ O segurado~estUd"allte poderá manter esta qualidade por uin período de 12 (do·
ze) meses, após a conclusão dos cursos a que
se refere o artigOãnierior, desde que perma·
neça em" dia com o recolhimento de suas contribuições.
§_ 29. O segurado-estudante perderá esta
qualidade se deixar de recolher 3 (três) con~
tribuições mensais consecutivas, sendo-lhe
permitido o reingresso, nas mesmas condi~
ções estabelecidas nesta lei.

Art. 4 9 As prestações garantidas ao segu~
rado-estudante compreendem os seguintes
benepcios e serviços:
I - benefícios:
a) auxmo-invalid,~;
b) pensão;
c) pecúlio por morte.

I I - serviços: ·
a) assistência médica;
b) reabilitação.
Art. s~ o iuxl1i0-invalidez consistirá nuw
ma prestação mensal equivalente a 50% (cin~
qüenta por cento) do salário mínimo regional
e ser'á devido ao estudante, vítima de en(er~
midade ou lesão orgânica que o incapacite,
totalmente, para a atividade estudantil ou para 'ngresso em atividade laboral.
Art. 6~ A pensão consistirá numa prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do salário mini mo regional e será concedida pela morte do pai Ou responsável pela
manutenção dos estudos, declarado na ocasião da inscrição até o ténnino do curso ou
o ingresso em atividade laboral vinculada a
Sistema -ae-PreVfd!riciáSOCiarObri8itóiiO-.-Art. 7~ O pecúlio por morte consistirá
num pagamento único, no valor de 2 (dois)
salários mínimos regionais, e será devido pela
morte do pai ou responsável pela manutenção
dos estudos, declarado na ocasião da inscrição.
Art. 89 A assistência médica e a reabilitação serão coitcedidas nas mesmas baSes e
condições vigentes para os segurados da Previdência Social em geral, de acordo com o
sistema instituído pela Lei n~ 6.439 (1), de
1~ de sete.ntbro de 1977, salvo quanto aos
períodos de carência.
(•) V. Lex,· Leg. Fed., 1973, pág. 685; 1971, págs
821 e 1166;-1973, págs. 1622 e 1908.

Junho de 1990

DIÃ!Uú DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 39 O Salário Mínimo de Referência se~
Art. 99 O direito às prestações previstas
rá reajustado em função da conjuntura sócionesta lei fica sujeito ao prazo de Carência
econômica do País, mediante decreto do Pode 6 (seis) meses para a assistência médica
der Executivo, que estabelecerá a periodi~
e reabilitação e de 12 (doze) meses para os
cidade e os fndices de reajustamento.
benefícios.
Art. 10. O custeio do programa ora instiM
§ 4~ Ao reajustãr o Salário- Mínimo de
tuído será atendido pela contribuição de · Referência, o Poder Executivo adotará índiCes- que garantam -manutençio do poder
8,5% (oito e meio por cento) do salário iilíniaquisitivo dos salários.
mo regional.
Art. 11. O tempo de vinculação ao ProArt. 39 Será nula, de pleno direito, toda
grama de Previdência Social aos Estudantes
e qualquer obrigação contraída ou expressão
não será considerado para efeito dos regimes
monetária estabelecida com base no valor ou
de Previdência Social Urbana e Rural.
na periodicidade ou índice de reajustamento
Art. 12. Esta lei entiã em vigor na data - do Piso Nacional de Salários.
de sua publicação. -JOÃO FIGUEIREDO
Art. 4~ A expressão •'salário mínimo",
- Presidente da República -Hélio Beltrão.
constante da legislação em vigor, entende-se
como sustituída por:
DECRETO-LEI N• 2.351
I - Piso Nacional de Salários, quando utiDE 7 DE AGOSTO DE 1987
lizada na acepção do caput do art. 1"' deste
Institui o Piso Nacional de Salários e
decreto-lei; e
o Salário Mínimo de Referência e dá ouI I - Salário Mfnimo de Referência, quan~
tras providências.
do utilizada na acepção de índice de atuali·
zação monetária ou base de cálculo, de obriO Presidente da República, no uso da atri~
gação legal ou contratual.
.
buição que lhe confere o artigo 55, itens I
Art. 5? Es~e decreto-lei entrará em vigor
e II, da Constituição, decreta:
na data de sua publicação.
Art. 1" Fica instituído o Piso Nacional de
Art. 6? Revogam-se as disposições em
Salários, como contraprestação mínima devicontrário - JOSÉ SARNEY - Presidente
da e paga diretamente pelo empregador, co~
da Replibiica - Luiz Carlos Bresser Pereira
mo tal definido na Consolidação das Leis do
- Almir Pazzlanotto Pinto.
Trabalho, a todo trabalhador, por dia normal
de serviço.
CONST!Tu!ÇÁO DA REI'ÚBLICA
§ '19 O valor inicial do Piso NáCiOnai de
FEDERATIVA DO BRASIL
Salários será de Cz$ 1.970,00 (mil, novecen~
tos e setenta cruzados) mensais.
Art. 143. O serviço militar é 9brigatório
§ 2? O valor do Piso Nacional de Salários
nos tennos da lei.
será reajustado em função do disposto no
§ 19 Às ForçasAnnadascompete, na forcaput deste artigo e da conjuntura sócio~ecoM ma da lei, atribuir serviço alternativo aos que,
nómica do País, mediante decreto do Poder
em tempo de paz, após alistados, alegarem
Executivo, que estabelecerá a periodicidade
imperativo de consciência, entendendo--secoe os índices de reajustamento.
mo tal o decorrente de crença religiosa e de
convicçãO filo-sófiC:a-OiipciHtíCã, para se eximi~
§ _3~ Ao reajustar o Piso Nacional_ cie Sa~
rem de atividaaes de cará-ter essencialmente
lários, o-Poder Executivo adotará índices que
militar.
garantam a manutenção do poder aquisitivo"
§ 2~ As mulheres e os eclesiásticos ficam
do trabalhador e proporcionem seu aumento
isentos ·do serviço militar obrigatóriO effi temgradual.
po de paz, sujeitos, porém, a outros encargos
Art. 29 O salário mínimo passa a denoque a lei lhes atribuir.
minar~se "Salário Mínimo de Referência".
.. ... ... . -·. ...... ................... .
§ 19 Ficam vinculados ao Salário Mfnimo
de Referência todos os valores que, na data
(À Comissão tje Assuntos SoCiais.)
de publicação deste decreto-lei, estiverem fi.
xados em função do valor do salário mínimo,
especialmente os salários profissionais de
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
qualquer categoria, os salários normativos,
-A Pre_si_dê_n_cia esclarece aos Srs. Senadores
e os pisos salariais fixados em convenções
que acaba de ser lida a mensagem do Senhêr
ou acordo coletivo de trabalho, bem assim
Presidente, aprovada pela Câmara dos Depusalários, vencimentos, vantagens, soldos e retados, que "dispóe sobre os planos de bene~
munerações em geral d~ servido_res públicos
fícios ãa Previdência Social, e dá outras provicivis e militares da União, dos Estados, do
dências", motivO dos debates travados anteDistrito Federal, dos Territórios e dos Muniriormente. O projeto se compõe de 136 articípios e respectivas autarquias e, ainda, pengos.
sões e proventos de aposentadoria de qualA matéria será despachada à comissão
quer natureza, penalidades estabelecidas em
competente.
lei, contribuições e benefícios Previdenciários
e obrigações contratuais ou legais.
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
§ 2? O valor -do Salário Mfnimo de Refe~
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
rê.ncia é de Cz$ 1.969,92 (mil, novecentos
pelo Sr. 1P Secretário.
e sessenta e nove cruzados e noventa e dois
centavos) mensais.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 186, DE 1!190
Senhor Presidente:
Requeiro a V. EX", com base no art. 216,
do Regimento Interno, sejam solicitados à
-Exm' Sra. Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, as seguintes informações:
1 - Qual o montante do endividamento,
caso a caso,nosdois últimos anos, dasempfe·
sas de comunicação social, no setor joma~
lfstico e nos setores de rádio e televisão, junto
às instituições de crédito oficial?
1.1- Na hipótese deendividamenteexter·
no, se houve garantia da União, direta ou
indiretamente.
2- Qual o fndice percentual de inadim·
plência, em cada um desses casos de endivida·
menta?
2.1-Na hipótese deste item, se houve alguma composição de dívida e se está sendo
honrada ou, bem assim, se foi iniciado algum
processo de execução judicial.
3 -Qual o débito das empresaS referidas
no item 1, para com a Previdência Social,
no mesmo prazo, e se elas estão ou nãO ina·
dimplentes e se propuseram ou fizeram parcelamentos?
4- Qual a publicidade oficial veiculada
nos últimos dois anos, através dos órgãos da
imprensa escrita, falada e televisada, pertencentes a esscurempresas, ãpesãr desse encli\j·
damento, e qual a sua razão de ser?
Justlllcaçáo
O Co:OgieSSo Naci..mal precisa deStas infor·
mações oficiais, pai a instruir a apresentação
de propc.;içáo, dispondo sobre publicidade
oficial e, bem assim, para subsidiar as suas
comissões competentes, na tarefa de fiscalização do desepenho do sistema financeiro oficial.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. ~
Senador Humberto Lucena.

(À ComisstJo Diretora.)
O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O requerimento lido vai a exame da Mesa.
Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 1~-Secretário.
-É lida a seguinte
PARECER N• 217, DE 1!190
(Da Coifiiss~o Diretora)
Redação Onal do Projeto de Lei do DF
n' 24, de 19907
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n~ 24, de 1990,
que autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, situado no Setor
de Indústria e' Ab~tecimento -Regiio Ad·
ministrativa dO Guaiá - RA X _:_ Distrito

Federl/I.
Sala de Reuniões da Comissão,21 de junho
de 1990. - NelsoD Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Dlvaldo SaraaIY- NaborJúnlor-
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que dispõe sobre o reajuste de vencimentos
forma racional, mediante estudos, an~IiSes
e salários dos servidores civis da administrae discussões entre os membros da Comissão
ção direta, autárquica, fundacional e indireta
e estudiosos do assunto da redivTSão territo·
do Disti'íto Federal, e dá outras providências.
ria!, propostas várias e reivindicações -novas
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. - - e antigas.
Mauro Benevides- João Lobo- Jarbas Pasw
O conj~nto de propm;tas_.~~ Ç~mis?ão ':~§_a_, _
sarinho - Maurício Corrê8 - Fernando
enfim, a -inaugurar no Cbtigresso NaciõOal
Henrique Cardoso.
uma nova fase de discussões que resultem
O Senado Federal decreta:
em decisões onde se conjuguem os mais altos
REQUERIMI!;NTO N• 189, DE 1990
Art. ll' É autorizada a desafetaçáo de do·
interesses púbHcos e a consolidação de um
Requeremos urgência, nos termos do art.
mínio_de bens de uso comum do povo, carai!>
modelo de política territorial baseado na neterizado por doze áreas de trinta e oito metros -336, alínea c, do RegimentO Interno, para
cessidade de disseminar o desenvolvimento
o
PLCn"_45,
de
1990,-que
dispõe
so~re
os
quadrados cada uma, localizadas. nos canteie assegurar a participação crescente- das poefetiVos do Exército em tempo de paz.
ros centrais existente-s no Setor de Indústria
pulações nos destinos nacionais.
Sala
das
Sessões,
26
de
junho
de
1990.
e Abastecimento - Região Administratíva
A Comissão de Estudos Territoriais teve
MarcO Madei~JfFL - Ronan Tito,PMDBB
do Guará- RA X, no espaço territorial do
a seguinte composição:
- Ney Maranháo,PRN - Fernando Henri·
DiStrito Federal.
Pelo Senado:
Art. 29 A desafetação de que trata o arti· que Cardoso,PSDB.
Senador Alfredo Campos
go anterior_ tem por objetivo a criação de
Senador Chagas Rodrigues
0 SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro).
igu?l ~úmero _de lotes_, de destinação espe-OS requerimentos lidos serão votados após
Senador João Castelo
cífica para lanchonete, inexistente no setor;
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, U,
Senador João Menezes
Art. 3"' Esta-lei entra em vigor nà data
do Regimento Interno.
Senador Nabor Júnior
de sua publicação •.
Pela Câmãra:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Art. 4"' Revogam-se as disposições em
Deputado Alcides Lima
-A Presidência comunica ao plenário que
contrário-:
Deputado José Carlos Vasconcelos
recebeu da Comissão Mista de Estudos TerriDeputado José Guedes
toriais, criada nos termos do art. 12 do Ato
Deputado Gabriel Guerreiro
das DispoSiçÕes Constitucíónais Tran~itórias,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Deputado Renato Bernardi
o-Relat6ri0 n" 1, de 1990-CN, que conclui
-O Rarecer lido vai _à publicação.
pela apresentação de cinc-o anteprojetos de
Sobre a mesa, requerime'nto que será lido
Pelo Executivo:
decretos legislativos.
pelo Sr. -1~ Secretário.
Dr. Almir Lavesveiler de Morais
Dr. Ce1iar Vieira de Rezende
É o seguinte o relatório recebido:
É lido e aprovado o seguinte
Dr. Charles Curt Mueller
REQUERIMENTO N• 187, DE 1990
Dr. Paulo Moreira Leal
RELATÓRIO N•l, DE 1990-CN
Dr. Pedro José Xavier Mattoso
Nos termos do art. 321 do Regimento lnForam realizadas 13 reuniões entre jpnho
Oa Contlssão de Estudos Territoriais,
temo, requeiro dispensa de publicação, para
e dezembro. As participações especiais poapresentando a Redaçio Final do texto
imediata discussão e votação, da redação fidem ser assim sintetizadas:
aprovado "sobre o território naciOnal e
nal do Projeto de Lei do DF o? 24, de 1990,
a:nteprojetQS relativos a novas unidades
O-Presidente do IBGE, Dr. Charles Curt
de iriiciaUVa do Govenlador do Distrito FedetCrritoriais, noiadamente na Amazônia
Mueller, fez palestra sobre o problema de
ral~ que autoriza a desafetação de domínio
Legal e em áreas pendentes de solução".
litígio de limites entre os Estado do Acre
de bem de uso comum do povo, situado no
e de Rondônia, durante a qual esdareceu
SetOr de Indústria e Abastecimento, Região
Relator: Deputado Gabriel Guerreiro
quais as COnClusões do instituto, demonstraAdministrativa do Guará - RA·X - DisA Coinissão de Estudos Territoriais pre~
das em relatório detalhado sobre o assunto.
trito Federal.
vista no art. 12 das Disposições ConstitucioAlém da palestra do Presidente do IBGE,
Sala das Sessões, Z6 de junho de' 1990. - - nais Transitórias, da C.onstituição de 1988,
a Comissão teve a oportUnidade de -assistir
Senador Pompeu de Sousa.
destinada a "apresentar estudos sobre o terria Conferência do Dr. Fernando Rodrigues
tório ilacíOilal e :inteprojetos- relativos a no~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de Carvalho sobre "Litígios de Limites Inte~
vas unidades territoriais, notadamente na
-Aprovado o requerimento, passa-se à imerestaduais e Divisas Intermunicipais" e do
Amazónia Legal e em áreas pendentes de
diata apreciação da redaçâo final.
Dr. Aluízio Capdeville Duarte sobre a nOva
solução",
apresenl:a,
em
anexo,
a
redação
fíEm discussão a redação final. (PauSa.)
divisão do Brasil em M'eso e Microrregiões
nat·do texto aprovado.
Njo havendo quem peça a palavra, encerro
Homogéneas. Foram contribuições do IBGE
- Sala das Comissões, 12 de dezembro de
a di~ussão.
que ensejaram profícuas discussões e permk
1989. - Relator Gabriel Guerreiro.
Em votação.
tiiam propostas mais bem fundamentadas ao
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
final dos trabalhos.
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE
permanecer sentados. (Pausa.)
Da mesma forma, a COmissão teve o priviESTUDOS TERRITORIAIS
Aprovada.
légio de àSsiStir â eXposiçãO-CJi:i-Df. Almír
Aprovada a redação fíria_l; o prOjeto vai
Introdução
L;aversveilter, representante da Secret~ria de
à sanção do Governador em· ex:etcft:ío;- do
A criação _da ComiS-são de Estudos TerritoAssessoramento da Defesa Na_cio~al - SA~
Distrito federal.
riais pela Assembléia Nacional Constituinte
DEN, que apresentou alternativas de divisão
O SR. PRESIDENTE (Nelson CilrneirO)
territorial da Amazõnia sob o ponto de vista
atesta, em primeiro lugar, uma visão mais
--Sobre a mesa, requerimentos que serão
_
clara e moderna no trato com a questão geodeste órgão. _
lidos pelo Sr. ·1~ Secretário.
política e uma preocupação em conciliai a
Mereceram ainda registro os depoimentos
do Deputado Júlio Campos~ do Senador Jarnecessidade de interiorizar a açáo governaSão lidos os seguintes:
mental com a promOção do desenvolvimento.
bas Passarinho e do Dr. Paulo Dante Coelho,
REQUERIMENTO N• 188, DE 1990
Por _C?:utro la4_o fie~ igualmente claro o en- Sct:eretário-Geral Adjunto do Minter, os
teO.dimento de que os problemas de preser- quais acrescentaram à exposição de suas
Requeremos urgência, Dos termos do art.
vação da Amazônia estão_ relacionados com
idéias e posições a força da experiência vivida
336, afíne"a c, do Regimento Interno, para
em outros momentos em que se discutiu a ingovernabilidade -dos seus imensos Estao Projeto de Lei do DF n~ 39, de 1990, de
e realizou - a divisão territorial do Brasil.
dos. Desta maneira, pretende-se examiilar de
iniciativa do Governador do Distrito Federal,
ANEXO AO PARECERN• 217, DE !990

Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 24, de 1990, que autoriza a desafetaçáo
de domfnlo de bem de uso comum do
povo, situado no Setor de Indústria e
.Abastecimento - Região Administrativa
do Guará- RA X- Distrito Federal.
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PROPOSTA DA COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS
.
A partir dos depoimentos, dos estudos
apresentados e mesmo do re exame de pro je·
tos colocados à Constituinte, chegou·se a um
conjunto de propostas de redivisão do espaço
brasileiro que engloba todas as contribuições
dadas; e que se enquadraram nas premissas
estabelecidas.
1. Redivisão da Amazônia- justifiCatiVas
e critérios
A redivisão da Amazónia tornou·se objetivo precípuo da comissão na medida em que
foi expressamente privilegiada nos termos do
artigo 12 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Isto parece indicar não apenas
uma intenção clara do legislador constituinte,
mas, também, a visualização dos problemas
da região. A Amazônia, hoje, incluindo-se
os Estados de Mato Grosso e Tocantins, tem
4.752, 981 Km~. 55,8% do território brasileiro. De características geográficas bastante
específicas, a região é dominada pelos rios
da bacia Amazónica, de tal fotm~ que nece:ssita tratamento diferenciado- do restante do
País, particularmente no que concerne à
transportes e comunicações. O grandioso espaço ttmazónico, com as naturais dificuldades
de colonização, diferencia-se tambéln das demais regiões brasileiras quanto ao número
e extensão de seus Estados componentes. Enquanto as áreas do Nordeste, Sudeste e Sul
têm Estados de 200.000 km\ em média, na
região Norte, apenas os Estados do Pará e
Amazonas respondem por 1/3 da extensão
do Brasil. As enormes distâncias dentro de
uma mesma unidade federativa dificultam a
ação administrativa, resultando na impossibilidade de se implementar programas consistentes de desenvolvimento. Sem investimentos adequados os municípios ficam sujeitos
a um crescimento desordenado, no qual ficam
comprometidas a preservação ambiental e,
até mesmo, a-segurança das fronteiras.
É impossível deter o crescimento da Amazónia. Cumpre ordenar esta expansão, orientar seu rumo, sua disseminação e seu ritmo,
tendo em vista garantir o bem-estar da população. Isto não é possível na atual situação
de ingovemabilidade dos Estados amazónicos. Redividir, neste caso, assoma como primeiro pa~so de uma estratégiã duradoura de
desenvolvimento da região.

A par deste aspecto, há de considerar o
problema das individualidades de uma região
que, historicamente, é tida como um todo
homogêneo. Esta visão, sem dúvida, vem dificultando o desenvolvimento de inúmeras áreas e concentrando os efeitos dos
programas governamentais naqueles municípios próximos às capitais, Onde o acesso fácil
permite o melhor conhecimento das caréncias
e prioridades.
__
Junte-se, ainda, o que a poHtica dos "Grandes Projetas··, inaugurada nos anos 60170
provocou, com o surgimento de verdadeiros
quistos de exploração de recursos locais, sem
estabelecer, a partir de uma atividade principal, tipos diferenciados de produção\'!conó-

mica que~ àgregassem mãior valor 'aos bens
produzidos na Amazónia. Seril compromissos
com o futuro das populações locais, os "GP!"
caracterizam uma: política de desenvolvimen~
to vinculada ao -Governo Federal, típica do
período autoritário. Na medida em que tiverem _diminuídas, suas áreas de jurisdição, as
Administrações disporão de relativamente
maior volume de recursos para investimentos
e poderão fazer reavaliações e até reversões
desses projetas a nível dos Governos Estaduais.
Por fim, vale ainda o importante componente político, implícito à redivisão da Amazónia. A presença de maior número de representantes na Câmara e no Senado certamente
imprimirá -m-a:íõr peso ios--interesses da região, frente ao restante_ do País, cuja densidade populacional, significativa mais alta;
vem direcionando para a sua perspectiva a
maioiía das decisões tomadas. Além da dimi~
nuição do de_sequilíbrio da representação a
nível federal, cabe lembrar a relevância da
abertura das Câmaras Estaduais que proporcionam â população valiosa educação política. Representantes mais próximos pennitem a crítica, a pressão, a participação popular na administração.
Aos êl!tf'eCtos acima focalizados, e que fo-·ram por diversas vezes lembrados e discutidos
nas reuniões da comissão, deve-se acrescentar ainda o exame _d_os_ resultados de experiências. anteriores. No que diz respeito aos
Territórios, o tempo demasiadamente longo
que decorreu entre a sua criação e a transformação em Estado, de certa forma embotou
o desenvolvimento local. Já no caso de Mato
Grosso, a diviS-ão foi positivã, resultando em
maior desenvolvimento das duas unidades,
conforme declaÍ'ou o Deputado Júlio Campos
em seu depoimento à comissão.
À luz dos argumentos que fundamentam
a necessidade da redivisão da Amazônia foram estabelecidos Os critérios que presidiram
os termos da proposta. São eles:
Existência da individualização do espaço
objeto da divisão, em relaç~o à capital do
Estado no qual se acha inserido. Entende-se
eSta particularidade da área, não apenas
quanto às ligações internas, mas, também,
nos aspectos culturais e vida económica.
Homogeneidade geo~sócio-econômica do
espaço considerado para divisão. Neste ponto
as propostas contam com o apoio da regionalização do espaço amazónico em microrregiões, constante do estuc:l.o recentemente concluído pelo IBGE. Na quase totalidade das
propostas os contornos das novas unidades
territoriais acompanham as microrregiões definidas para aquelas áreas.
Preservação de fronteiras atualmente desguarnecidads, dada sua distância e seu acesso
para a capital do Estado.
Condicionamento da proposição de novas
unidades à possibilidade de sua autodeterminação. Neste sentido definem--se como territórios aquelas áreas de fronteira e/ou de
conflitos, çuj_~ situação peculiar recomenda
a divisão, ainda que sem condições económicas de auto-sustentação.
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_ Preservação de espaços homogéneos, de
adequados tamanhos e configuração, para
constituir o território remanescente da atual
unidade. Neste aspecto tem grande importância a manutenção da capacidade de articulação interna, tanto para a antiga como para
a nova unidade. Foram, portanto, privilegiados os contornos das bacias, adotando-se os
limites naturais da região.
__ Manutenção dos municípios atuais, evitando-se divisões internas que introduzem elementos complicadores no processo.
1.1. Criação do Estado do Tapajós
Criar o Estado do Tapajós a partir do desmembramento dos Municípios de Alenquer,
Almeirim, Aveiro, Faro, ltaituba, Jururi,
Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha,
Rurópolis e Santarém, do Estado do Pará.
O Estado do Tapajós terá extensão 507.532
km\ e a população superior a 1.000.000 de
habitantes. Em conseqüência do desmembramento proposto, o Estado do Pará passará
a ter uma ~rea de 739.301 km~.
A criação do Estado do Tapajós atende
ãs premissas e critérios adrede colocados. Dada a distância que separa a região do Baixo~
Amazonas da capital do Pará, o futuro Estado, na ptá~já se cciai.titui uma unidade
com vida própria, articulada em torno da cidade de Santarém. É também inegável a condição de auto-sustentação da área destacada.
suas reservas de bauxita (alumínio), calcário
e ouro destacam-se não apenas no Estado
do Pará, mas até no País, garantindo-lhe uma
receita bastante condizente com a nova situação política, ora proposta. Além disso o conjunto dos municípios é bastante promissor
em termos de produção agrop~cuária, uma
vez- que concentram em sua área cerca de
113 das terras de várzeas, da calha do Amazonas, as mais férteis da região.
O aprofUndamento da justifi-cativa de criação deste Estado consta do anteprojeto do
decreto legislativo, que anexo a presente proposta.
L2. Criação do Território Federal do Rio
Negro
Criar o TerritôriO Federal do Rio Negro,
a partir do desmembramento dos Municípios
de Barcelos, Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro do Estado
do Amazonas.
A criação do Território Federal do Rio Negro atende, prioritariamente, a razões de segurança. A região abrangida pelos municípios representa 346.3_02 km 2 diretamente limitados com a· Colômbia e a Venezuela e,
dada sua significativa distância da capital, Manaus, é fronteira desguarnecida.

Preocupação neste sentido gerou proposição por parte da Saden para a criação de
Território Federal nesta região, com capital
em São Gabriel da Cachoeira.
O território proposto contará com a população de cerca de 44.598 habitantes e, além
dos objetivos da fiscalização da fronteira·, a
criação da unidade vincula-Se à necessidade
de promover o desenvolvimento de áreas que
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permanece-m abandonada..,, entregues, inclu~
sive, à depredação de seus recursos naturais.
As dificuldades que enfrenta o Governo
do Estado dlJ Amazonas para administrar seu
ini.enso território há muito reComendam uma
racional divisão de suas áreas mais -distantes.
EntendeMse, ainda, que dadas as condições
aturiis da região, não seria acOõseiháVet a
criação de um Estado e sini a do Território
Federal.
Cabe escrarecer qu·e-·a Saden riUO- inCtlli o
Município de Barcelos em sua proposta. Sua
inclusão aqui deveMse, no entanto, a duas raM
zões principais;
a) Necessidade de cobrir toda a fronteira.
O Município de Barcelos tem limite direto
com a Venezuela e, se exclu{do, resultaria
em dificuldade de administração do próprio
Poder Federal naquela área.
b) A distância de Barcelos para Manaus
não é tão grande, considerando a situação
atual mas, no caso de não inclutdo no noVo
território, este município ficaria isolado.

l..J __ Criação do Território Federal do AI~
to5olimões
Cria! o -Território- Federal do Alto Solimões~_ a partir do desmembramento dos MunicípiÇls de Am?-turá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Puulo do Olivença, Santg Antonio do Içá,_ Tªbatinga e Tocantins.
O futuro território terá uma extensão de
130.-544 km~ e Uma -pop-ulãção estimada em
91.000 habitantes~ que se: beneficiaria sobremaneira com os objetivos de segurança e desenvolvimento, implícitos na criação do novo
território.
fgualmente fronteiriça, a região faz limite
corn o Peru e a Colômbia__, e está articulada
intcr!'Jªmente pelas bacias do Solimões, Japurá e Jutaí, principalmente. A criação do território completa a fronteira, facilitando o equacionamento das questões de segurança que
o isolamento da região pode permitir, além
de, estabelecer um posto avançado do GoveJ;nO Federal cm locais ultimamente sujeitos
a problemas de contrabando e narcotráfico.

O Estado do Amazonas, resultante do desmembramento dos Territórios do Rio Negro
e do Alto Solimões, terá extensão de
1.091.108 km~. É uma área ainda largamente
superior aos demais Estados brasileiros, mas
permitirá um maior grau, de administrabilidade ao Governo Estadual. Ressalte-se,
ainda, que a população dos dois territórios,
em conjunto, não chega a 7% do total do
Amazonas. São regiões que necessitam de
uma administração específica, voltada para
suas necessidades, a fim de que se desenvolvam e se integrem no cenário nacional.
Sem isto, pnJem sucumbir ao isolamento e
se descaracterizar enquanto região brasileira,
enveredando pelo caminho mais fácil da influência do vizíi1ho estrangeiro, mais dinâmico e mais desenvolvido.

Norte e São Félix do Araguaia constituem
uma região de conflitos e por conseguinte,
de difícil admiilistraÇão para o Governo dOMato Grosso.
Üs problemas são sensivelmente aumentados com distância e dificuldades de acesso,
aliadas aos interesses de contrários que lá
-se fazem sentir.

1.4. Criação do Território Federar do
Araguaia
O conjunto dos Municípios de Luciara, ViIa Rica, Santa Terezinha, POrto Alegre do

Estas considerações, ainda que sobejamente conhecidas, foram detalhadas e realçadas
no depoimento do Deputado Júlio Campos
à COrnissão.de Estudos Térritoriais. Naquela
ocasião--o-parlamentar sugeriU a criação do
Território Federal do Araguaia, pois as condições da região recomendam a presença
mais efetiva do Governo Federal.
A área objeto da presente proposta soma,
aproxiriiadamente, 59c642 km 2, 6!6% doEstadO do Mãio -Grosso e a pop-ulãÇãõ, segundo
o fBGE, pouco ultf-apãssa os 5Q.OOO habitantes.
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1.5. Proposta de Unidade Territorial no
Abunã _
Foi ainda remefída à Presidência da Comissão proposta do Deputado Estadual Félix Pereira, do Acre, para a criação de Unidade
Territorial na Amazónia Legal, "cuja área
englobaria a Ponta do Abunã-Acre e os Munidpios de Lábrea, Pauini_e Boca do Acr_~·:.
A fafta de melhores detalhes que pudessem
orientar um estudo de viabilidade prejudicou
a proposta, invalidando-a.

Redivisão em outras regiões
-Criação do Estado do Triângulo
A criação do Estado do Triângulo a partir
do desmembramento de 74 municípioS de Minas Gerais foi largamente discutida na Assembléia Nacional Constituinte e encaminhado à Comissão de Estudos Territoriais.
Entendendo que a nova unidade territorial
atende aos critérios básicos estabelecidos, a
comissão julga oportuna a criação do Estado
do Triângulo.
A justificativa detalhada e a composição
do novo Estado constam do anexo anteprojeto de decreto legislativo.
3. Questões de limites estaduais
A comissão teve oportunidade, das mais
valiosas, de assistir a explanação do Dr.
Eduardo Durão da Cunha, historiador e geógrafo que discorreu em defesa do Espírito
San_to sobre seus limites com a Bahia, e do
Senador Francisco Rollemberg, de Sergipe,
que pronunciou fundamentada exposição sobre as históricas reivindicações do seu Estado
a parte do território baiano.
Além disso, a Comissão recebeu documentação referente a litígios outros: entre o Acre
e Rondônia, entre Pernambuco e Bahia, entre Mato Grosso e Goiás, entre Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, e entre Mato Grosso
do Sul e Goiás.
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 Congresso
Nacional, esta comissão, cujas propostas devem-ser ·examinadas pelo Congresso Nacional, não podeia antecipar-se ao prazo constitucional, emitindo parecer sobre aquelas
questões.
Neste caso ficarão arquiv-ados n-ôs Anãis
da Comissão depoimentos e documentação,
que poderão ser novamente objeto de exame-,
caso se configure a necessidade. Da mesrila
forma, os participantes da comissão poderão
ser chamados a se pronunciar, no momento
oportun(), tendo' em vista solucionar impasses
e buscar melhor solução para cada caso.
2.

4. Redivisão municipal
A Comissão de Estudos Territoriais recebeu, também, pleito do Deputado Alcides
Lima para a criação de 3 (três) novos municípios em Roraima. Após várias discussões,
durante as quais os membros da comissão
interpretaram a legislação vigente para o assunto, concluiu-se pela impossibilidade de re~
comendação_ do assunto, como proposta da
comissão, ao Congresso Nacional.
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Submetemos à deliberação do Plenário do
Congresso Nadonal o Relatório da Comissão
de Estudos Territoriais, de acordo com o previsto no artigo 12 e seu parágrafo I~',- das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Carta Magna de 1988.
' -s-ala· das Comissões, 12 de _dezembro de
1989. -Chagas Rodrigues, Presidente:...__ Gabriel Guerreiro, Relator - Nabor Júnior José Guedes - Alcides Lima - Renato Bernardi - José Carlos Vasconcelos - César
Vieira de Rezende - Almir Laversveiler de
Moraes.
ANEXOS
ANTEPR_Q[_J:;JO DE DECRETO
LEGILATIVO
Dispõe sobre a realização de plebiscito
para a c.riação do Estado do Tapajós.
O Congresso Nacional decreta: Art. 1" OTiibunal Regional Eleitoral do
Pará realizará, no prazo de 6 (seis) meses,
a contar da data de publicação deste decreto
legislatiVo-, plebiscito nos Municípios de
Alenqu-er, Alrnerim, Aveiro, Faro, Jtaituba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Orixirniná,
Prainha, Rur6polis e Santafém, sobre a,ciia~
ção do Estado do Tapajós, a partir do des~
mernbrarnento destes municípios do Estado
do Pará.
Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedir§ instru~ões ao Tribunal Regional Elei~
toraltlo Pará para OI'ganizar, realizar, apurar,
fiscalizar e proclamar o resultado do plebiscito.
Art. 3o No prazo de 2 (dois) meses contados da proclamação do resultado do plebis·
cito, se favorável à criação do Estado do Tapajós, a Assembléia Legisfatíva do Estado
do Pará procederá a audiência dos seus membros sobre a medida, participando o ~esultado
em 3 (três).dias úteis, ao Congresso ~acion_al,
para os fíns do ir-ciso VI do artigo 48, da
CottstituiÇâo.
Parágrafo único. _Não efetuada a deliberação pela Assembléia Legislativa ou feita
a comunicação, nos prazos estabelecidos, o
Congresso Nacional considerará atendida a
exigência constitucional.
Art. 4" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A idéia da redivisão da Amazónia, ainda
que antiga, vem ganhando corpo e ma~s fortes
justificativas nos últimos anos. Os estudos
de órgãos especializados apontam, cada vez
mais, para as vantagens da adoção de uma
política -de desenvolvimento da região, que
considere como premissa a redivisão política
deste espaço. Trata-se de, racionalmente, visualizar a necessidade de aproximar o Governo-das áreas ora abandonadas, por causa
das dificuldades de acesso e distância, a fim
de garantir o desenvolvimento_ do seu pOtencial e a preservaç~o de seus recursos.

A região, composta pelos Municípios de
Ale-nquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Jtaituba,
Juruti, Mónte Alegre, _óbidos, Oriximiná,
Pr-ãinha, Rurópolis e Santarém, enquadra·se
nas situações acima delineadas. Trata-se de
uma área cuja djstáilCía-de Belém, aliada às
dificuldades d~ locomoção, contribui para se
tornar um -conjunto homogêneo, com vida
própria. Esta área de 507.532 km 2, já abriga,
hoje. mais de um milhão de habitantes, segundo dados da Sucam.
A agropecuária, junto à extraç~o vegetal,
responde por parte significativa da atividade
económica, na maioria dos rriunic(pios. A
área cultivada em 1986 - 33% do total do
Pará- voltava~se principalmente para a produção de jut<t, lat_anja e cacau, nas quais alcançava 72%, 60% e 42%, -respectivamente,
do conjunto do Estado. Este, no entanto,
~ um desempenho modesto que não faz ju-~
ao potendal da região. Há perspectivas bastante promissoras para a produção de grãos
em Alenquer e Monte Alegre. Além disso,
a produção de alimentos pode ser largamente
aumentada, uma vez que, na região do futuro
Estado do Tapajós concentram-se 1/3 das terras de vª-rzea da calha do Amazonas, sabia·
me-nte- 1,\S mais férteis da região. Vale ainda
ressaltar que o potencial pesqueiro dos rios
engatinha em seu aproveitamento.
Faltam ao Tapajós programas específicos
de desenvolvimento de_ seus inegáveis recursos: embora o potencial hidrelétrico da área
seja dos maiores da Amazônia, ainda é séria
a caréncia_energética. Faltam ao Tapajós pesquisas adequadas para orientar o aproveitaR
mento de sua pujança mineídl. Falta~lhe infra-estrutura para integrá-lo ao Sul c Sudeste
do País_ atrav_és do Ceó.tro-Oeste e permitir
o seu desenvolvimento portuário como canal
alternativo para exportaçãg e importação. A
importância estratégia da rodovia que_ liga
Santarém a Cuiabá para o desenvolvimento
regional ~illegá_v~l, como é e_vidente Q estado
calamitoso da dita rodovia e que hoje sua
recuperação não está entre as principais prioridades do Estado do Pará. É inadmissível
que numa região dÕminada pelo transporte
fluvial não existam instataç~es portuárias.
Com exce_ção de Santarém e Óbidos, os portos da região são antigos, limita_dos e inadequados. Tal situação, sem dúvida, tolhe o
desenvolvimeilto, as relações comerciais, a
própria vida das pessoas.
Cãbe, neste ponti::io,•Peiguntar: comõ-se ad~
mite que o Pará, cuja área representa 14,6%
do território naciopal, tenha condiç_ões de administrar _estes municípios distantes, afasta·
dos geográfica e culturalmente dos principais
eixos do Estado- a Bragantina e o Sudeste?
Como se pode exigiÍ' da administração estadual que, ao mesmo tempo, com igual dispo~
nibilidade e grau de prioridade atenda aos
graves problefllaS _do Sul e às necessidades
do baiXo Arilãi:Onas? Cif;" Problemas- que en~
frenta o Governo do Pará são exatamente
Os que deságUam na idéia da redivisão territo~
ria!, conforme colocado no início desta justificativa. Sem condições de administrar adequa-
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damente todo o seu imenso território, o Governo Estadual, de certa forma, retira da parte oeste do Estado, recursos que poderiam
estar concentrados aí, e que pulveriza sem
.realmente suprir as carências próprias de cada região paraense.
Nã0 fora tudo isto suficiente, cabe lembrar
que a população daquela região de há muito
reclama sua independência. Melhor dizendo,
sua independéncia formal, pois já vive desvinculada de Bdém, constituindo, em si, um
todo articulado e homogéneo. Vale citar. a
título de exemplo, que todo o combustível
consumido pelos municípios do futuro Estado
do Tapajós é proveniente do terminal de Santarém, sem qualquer dependência de Belém.
Por outro lado, a análise das ligações existen·
tes, por diferentes meios de transporte, a par·
tir de cada um dos municípios, indica a expressiva interrelação mantida entre eles, com
predominância da forma direta. Em contra~
partida, as ligações com Belém são, em sua
esmagadora maioria, realizadas de forma indireta, reafirmando a maior força das ligações
intermunicipais referidas.
O Governo Estadual não pode deter-se
~çste nível Q.e particularidade. Assim, não
há nenhum munictpio, dos 12 destacados, que
possua terminal de passageiros. Em Santa·
rém, a situação de tão crítica, já beira o caos
com sérios problemas de segurança. Esta cidade, centralizando a vida económica e cultural da região, recebe diariamente grãnde número de pessoas dos mais diversos setores
sociais que ai- permanecem durante o dia, re•
tornando à noite aos municípios de origem
em um fluxo permanente e da maior importância.
A região do Tapajós tem, portanto, caracterfsticas próprias que recomendam s0Juç6es
particulares, plancjamento individualizado.
O Estado do Tapajós tem hoje capacidade
de auto-sustentação, mercê da diversificação
de suas atividades económicas e de seu poten·
cial, em todas elas. Suas reservas de alumínio
(bauxita) -ultrapassam um bilhão de toneladas
de minério. ou seja, 71% do total do ~ará
e62% do Brasíl. Hoje, a produção de bauxita
do trombetas, no município de OriXÍliliná,
ultrapassa cinco míthões de toneladas/ano e
deve chegar DO? próximos anos à casa dos
OitO tnilhõei:(. 0 -calcário da região responde
por 91% do total do Estado, enquanto todas
as_ ocorrências de gipsita do Pará estão aí concentradas. Por força de suas reservas auríferas o Tapajós tem assistido ao crescimento
deSordenado de cidades corno Jtaituba, na
exploração de reservas em cerca de cinco mil
toneladas, 66% do total do Pará. Acrescente"-se a estes as recémRreveladas reservas de
fosfato de Monte Alegre e as ainda não mensuradas reservas de titânio das serras de Mai·
curu e Maracunai.
Tantos recursos minerais, ao lado das po~(;!:~_~Í~lJidades agropecuárias, pesqueiras e
também turísticas são a garantia não apenas :da sobrevivência, mas do desenvolvimento
do futuro Estado.
O Tapajós, enfim; já é uma realidade: no
direito e na Vontade de sua gente, na riqueza
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de seu potencial, na individualidade de sua
cultura e da sua vida interior. Dar à população a oportunidade de decidir seu futuro
é, principalmente, inaugurar para a Amazónia uma nova fase de desenvolvimento. É
acreditar que nesta concepção avançada de
redivisão, o País poderá finalmente assumir
todo o imenso território am8zónico e administrá-lo como merece.
Com uma extensão resultante de 739.301
Km~, 8,7% do território brasileiro, não se
pode dizer que o Pará ficará pequenO, após
a criação do Tapaj6S: Pelo contrário, ele crescerá, ganhando junto com o Brasil, e com
a Amazônia eril particular, o direito de melhor desenvolver e administrãr seu espaço" e
garantir um futuro melhor para sua populaçiio.
ANTEPROJETODE DECRETO
LEGISLATIVO
Dispõe sobre a reallzaçáo de plebiscito
para a criação do Estado do Triângulo.

O Congresso Nacional decreta:
· Art. 1~ O Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, no prazo de 6 (seis) meses,
a contar da data de publicação deste Decreto
Legislativo, realizará plebiscito nos municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida, Araguari, Arapuá, Araxá, Cachoeira
Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico, Centralina,
Comendador Gomes,- Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da
Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara,
Gui.uda-Mor, Guimarânia, Curinhatã, "lbiá,
lndianópolis, lpiaçu, Iraf de Minas, Tapagipe, ltuiutaba, lturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina, Medeiros,
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, PatrocíniO,- Pedrinópolis, Perdizes, Pira juba,
Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio Parauaíba, Romaria, São Francisco
de Sale::;, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, São Batista da Glória, São Roque de Minas, Sacramento, S3nta Juliana, Santa Rosa
da Serra, Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, T3piraí, TiroS, Tupacicjuara, Uberaba,
Uberlãndia, Vagem Bonita, Vazante, Veríssimo, sobre a cria~ãÕdo Estadõém"Triângulo,
a partir do desmembramento destes municípios do Estado de Minas Gerais.
,f..rt. 2~ O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Ele_itoral de Minas Gerais para organizar, realiZar, apurar, fiscalizar e proclamar o resultado
do plebiscito.
Art. 3~ Noprazode2(dois)mesescontados .da proclamação do resultado do plebiscito,1 se favorável à criação do Estado _do
Triângulo, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais procederá à audiência
dos seus membros sobre a medida, partici.:
panda o resultado em 3 (três) dias úteis ao
Congresso Nacional, para os fins do inciso
VI, do artigo 48, da Constituição.

Parágrafo único. Não efetuada a deliberação pela Assembléia Legislativa ou feita
a comunicação, nos prazos estabelecidos, o
CongreSso Nacional considerará atendida a
exigência constitucional.
Art. 4~ Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições ao
contrário.
Justificação
As razões que embasam a criação do Estado do Triângulo foram amplamente divulgadas e discutidas por ocasião da Assembléia
Nacional Constituinte. Justificativas de caráter histórico juntam-se às constatações da diferenciação cultural da região e, principalmente, da sua capacidade de auto-sustentação.
O Estado do Triângulo, conforme proposto, constituirá uma área de -133.000 Km~.
aproximadamente 22% do atual território mi·
neiro.
A região tem sUa principal força económica
na agropecuária. A produção de algodão, trigo, s-oja e milho, tem alta produtividade, a
qual merece destaque a nível nacional. l\1as
o peso da agropecuária triangulina, no Estado de Minas Gerais se faz sentir, mais particularmente, no caso do abacaxi (95%); soja
(65%); algodão (32%) e rebanho bovino
(30%).
Este quadro é complementado com a produção industrial de adubos fosfatados e com
as significativas ocorrências de Nióbio, Terras Raras, Verniculita e Titânio, mínerais estes de importância estratégica indiscUtível para o futuro do País.
Juntando-se a este potencial económico a
infra~estrutura existente, seja em termos de
malha viária, seja em capacidade de geração
de energia, o Triângulo tem garantidos seu
desenvolvimento e sua auto-sustentação.
Cabe tão somente reafirmar que o Estado
de Minas Gerais como um todo será benefici.árlo da divisão proposta. Os contrastes -íntrarregionais que ainda persistem em Minas,
levando à convivência de regiões de franco
desenvolvimento com outras de grande miséria, poderão enfim ser eliminados, na medida
em. qUe as novas unidades terão uma área
menor para administrar, concentrando seus
· récursos onde eles são rriàis necesSà'Ros.
A conveniência de dividir o Estado de Minas Gerais já era discutida no Parlamento
brasileiro em meados do século passado. Datam desta época as palavras do'Senador Marquês-.de Paraná, proferidas em sess-ão que
tratava de redivisã,Q Qe províncias, e onde
fica claro que o discernimento e grandeza
políticos devem se sobrepor a interesses menores:
"Eu estiniaria, Sr. Presidente, que tivesse
passado a Província do Rio Negro em um
projeto, depois a de Curitiba em outro, ~
sucessivamente aquelas _que fossem necessárias~ a respeito do que não ponho outro limite
seliªo o bem público; porque para mim é
indiferente que a Província de Minasy por
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exemplo, seja grande ou pequena; o que desejo é que _a Nação bra~ileira seja grande;
e como a r~du_ção da província de Minas em
duas, trés ou mais províncias não torna menor
a Nação brasileira, não destrói o sentimento
de nacionalismo, o único que se deve fomentar, e que deve prevalecer a esse mal-entendido provincialismo, por isso não tenho escrúpulo algum em votar por qualquer divisão
da Província de Minas, e que for ba::;eada
no bem público, no interesse nacional.".
ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Território Federal do
Rio Negro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas realizará, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação deste_ Decreto Legislativo, plebiscito nos municípios
de Barçelos, J_apurá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio N-egro, sobre a criação do TerritóriO Federal do Rio Negro, a
partir do desmembramento destes municípios
do estado do Amazonas.
ArL 2° _O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Elei·
torai do Amazonas para organizar, realizar,
apurar, fiscalizar e proclamar o resultado do
plebi::;cito.
Art. 39 No prazo de 2 (dois) meses contados da proclamação do resultado do plebiscito, se favOrável à criação do Território Federal do Rio Negro, a Assembléia Legislativa
do Estado do Amazonas procederá à audiência dos seus membros sobre a medida, partiCipando o resulta~o ~m 3 (trê?) _dias úteis ao
Congresso Nacional, para os fins do inciso
VI, do artigo 48, da Constituição.
Parágrafo único. Não efetuada a deliberação pela Assembléia Legislativa ou feita
a comunicação, nos prazos estabelecida,_~, o
Congresso Nacional considerará atendida a
exigência con-stitucional.
Art. 4~ Este_ decreto legislativo entra em
vigor na data de sUa publicação.
Art. s~ Revogam~se as dispoSições em
contrário..

Justificação
A criação dO Târitórici Federal do RiO Negro atende, prioritariamente, a razões de segurança. A região abrangida pelos municípios de Barcelos, Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro representa 346.302 Km 2 , diretameh.te limitados
com a Colômbia e a Venezuela. Dada a suá
significativa distância para a capital Manaus
_é fronteira desguarnecida.
Preocupação neste sentido gerou proposta,
por parte da Saden para criação de Território
Federal nessa região, com capital em São Gabriel da Cachoeira. Realmente, a enorme exw
tensão" amazónica aliada às dificuldades de
locomoção interna, ~em relegando ao abandono as regiões maistdistantes _e fãvorecendo
a djsseminação de a!ç6_es ilícitas aléin-fron·
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teira, conjugadas à depredação dos recursos
Justificação
naturais.
As razôes_que ensejaram a proposta de
O Território Federal do Rio Negro, conforcriação do Território Federal do Rio Negro
me projeto, contará com população de cerca
aplicam-se, ígualmente, a do Território Fede~
de 44.598 habitantes, voltada primordialmenral do Alto Solimões.
te para a produção extrativa vegetal e alguA região formada pelo conjunto dos munimas culturas frutíferas.
cípios de Amaturá, Atalaia do Norte,_BenjaNa criação desse Territórío Federal o almin ConStirit, São Paulo dõ-Olfvença, Santo
cance dos objetivos de segurança nacional
passa, necessariamente, pela pesquisa da voAntônio do Içá, Tabatinga e Tonantins cação económica da área, a fim- de promover
133.544 Km~, situa-se no extremo oeste do
o seu desenvolvimento.
Amazonas e diVide-se entre a influência natu·
As dificuldades que o GOverno do Amazo- --fal do vfzinho Acre_ e a vinculação formal
ao~Gõve!ríO de Man.aus. sUa fiõnteira eXternas enfrenta para administrar o seu imenso
na se.faz com- a Colômbia e o Peru e a articu·
território há muito recomenda uma racional
ração. interna é feita, principalmente por in·
divisão de suas áreas mais distantes. Desta
maneira o Território Federal do Rio Negro
tennédio das bacias do Solimões, J apurá e
segue quase que totalmente os contornos da
Jutaí.
microrregião dO Rio NegrO, de acordo __com
Com a criação do Território Federal do
a classifícéição do JBGE.
AltQ SolimQ~s_completa·se o apoio ãs fron·
Entende-se ainda, que dadas as condições
te iras maiS distantes, facilitando a solução dos
locais, qão seria aconselhável a c~açáo de
problemas que a região, por seu isolamento,
um Estado, e que a figura do Território Fedepode ensejar. Além disso, estabelec_e-se um
ral conciliará a necessidade de interiorizar
posto avançado do Governo Fed~ral em área
o Governo Federal com a urgente proteção
ultimanlente Sujeita a prOblemas de contrados ecossistemas locais e o desenvolvimento , bando e narcotráfico.
da região.
A pequena p"bpulação da região - cerca
ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Território Federal do
Alto Solimões.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1~· O Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, realizará, no prazo de 6 -(seis)
meses, a contar da data de publicação deste
Decreto Legislativo, plebisCíto- nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, São Paulo do Olivença, Sarito
Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins, sobre
a criação do Território Federal do Alto Solimões, a partir do desmembramento' destes
municípios do Estado do_ Amazonas.
Ait. · 2P O Tribunal Supúior Eléitoral expedirá instruçÕ'es ao Tribunal Regional EleJtoral do Amazonas para organizar, realizar,
apurar, fiscalizar e proclamar o resultado do
plebiscito.
Art. 3~' No prazo de 2 {dois) meses contados da proclamação do resultado do plebiscito, se favorável à criação do Território Federal do Alto Solimões, a· Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas procederá à
~udiência dos seus membros sobre a medida,
participarido o resultado em 3 (três) dias
úteis, ao COngreSso NaciOnal, para os fins
do inciso VI, do artigo 48, da ConstituíÇão.
Parágrafo único. Não efeiuada a deliberação pela AsS'embléia Legislativa ou feita
a comunicação, nos prazos estabelecidos, o
Congresso Nacional considerará :atendida a
exigência constitucional.
Art., 4~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data· de sua publicação.
Art. s~ Revogarn-se as disposições em
contrário.

. de 91.000 habitantes, será bastante beneficiada com a criação do Território Federal,
uma vez que se busca, aliás, os objetivos de
segurança com o desenvolvimento local.

ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATlVO~- ~~
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Art. s~
contrário.
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Revogam-se as disposições em
J(lstificaçªo

Os problemas da região do Araguaia, no
-Noroeste do Mato Grosso, já_ fo~a~p- âiscuÍidos em fóiuns que ultrapassam Os-limites
estaduais.
Na realidade, os conflitos de interesses voltados para as indiscutíveis ri<i.iie:Z:ã:~i IOCáis,
têm sua administração dificultada pela distánciã da área para a_ sede do Governo Estadual,
_Ç . .O ac~so sempre problemático na região:• Neste ano, aftgura-se adequada _e oportu~a
a_ cria_ção de -~m Te~;ritório FeQçral constituído do conjunto de mui:ticfpios onde-Se
constata de maneira mais forte as-difiCulàSJ.d-es
aludidas. Assim, a presença mais próxim_~_ do
Governo Federal, que inegavelmente possui
instrume-ntos para ·a- eCfuacionarrieniO- dos
problemas, poderá encaminhar fa~oravel·
mente o deSenVo(virilinto local, única forma
de recuperaçã--o- dOS-liD.paSses crlã.doS~ - Ao Estad? do Ma~?_Grosso a Ç}yis~~ p_!'~
posta permitirá, ainda, um- ganho real na disponibilidade de recursos para aplicação no
vasto território que administra.

O Sr. Mauro B~nevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para unia questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE~ (Neison Cárneifo)
-Concedo a palavra a V.

Ex~

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para questão de ordem. Sem revisão-do

Dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Território Federal do
f-raguaia.

orador J_ ::-- Sr. P_residente, o A_t()_ das Dispo·
síções ConsJitucionais TranSitórias, no seu
ar_t._ 12, diz textualmente:
-

O Congresso Nacional decreta:
- Art. 1~ O Tribunal Regional Eleitoral de
Mato G·rosso·realizará;no prazo de 6 (seis)
meses, a contar-da data de publicação deste
decretqlegislativo, plebiscito nos municípios
de Luciara, Vila Rica, Santã Terezinha, Porto_-Aiegr_e do Norte e São F~lix do Araguaia
--sobre a crlãÇiio do Território Federal do Araguaia, a partir do desmembramento destes
municípios do Estado do Mato Grosso,_
Art. 29 O Tribunal Superior Eleitoral ex-peCiirá instruçóCs do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-so para·orgànizar, realizar, apurar, fiscalizar e proclamar o resultado
do pleOiscito.
Art. 3~ Noprazode2(dois)mesescontados da proclamação do resultado do plebiscito, se favorável à criação do Território- Federal do Araguaia, a Assembléia Legislativa
do Estado do Mato Grosso procede"rá audiência dos seus membros sobre a medida, partici~
pando o resultado em 3 (três) dias úteis, ao
Congresso Naci9nal, para os fins do inciso
VI, do artigo .48., da Constituição.
Parágrafo único. -Não efetuada a deliberação pela Assembléia Legislativa ou feita
a comunicação, nos prazos estabelecidos, o
Congresso Nacional considerará atendida a
exigência cciilstitucional Art. 4~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
'

"Será criada,- dentro -de D.oventa dias
da promulgaÇão -da Constituição, ComisSão de Estudos Territoria1s;--c0In dez
membros iridicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder Exe-cutivo, com
a finalidade de apresentar estudos sobre
o território-nacional e ariteprojefãs relativos a novas unidades territOJ;ias, notadamente na Amazónia Legal e em áreas
pendentes de solução."
-Essa Comissão _cumpriu õoestatu.ído no art.
12 do Ato das Disposições__ Constitucionais
Transitórias e tomam·os, neste instante, conheciment.o _des.sa' proposiçãO. O Senado se
fez presente ati-ãvés dos- Senadores Alfredo
Campos, Chagas Rodrigues, João Castelo,
João Menezes e Nabor Júnior; a Câmara dos
Deputados, pelos Deputados Alcides Lima,
José Carlos Vasconcelos, José Guedes, Ga·
briel Guerreiro e Reriato Bernardi:0 trabalho, Si-. Presidente-, praticamente
está concluído e a dúvida que remanesce, para a qual esperamos a exegese da Mesa, presidida por V. Ex~. é a seguinte:
"Será criada, dentro_ de -_nov.enta- dias
da promulgação da Constituição, Comissão de _EstUdos Territoiiais, com dez
me~Oros__incticados pelo COng!esso N3ci0Dãl cinco pelQ Poder Executivot_com
a finali_dã._âe de apresentar estudos sobre

e
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o território naciôri31 e anteprojetos relativos a novaS unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas
pendentes de solução."
Ora, Sr. Presidente, a letra regimental fala
cm' anteprojetos·. Então, a dúvida que fica,
que remanesce em nosso espfrito é de como
V. Ex• procederá para transformar os ante·
projetos em projetes que possam ser apreciados pelo Senado Feder~. Eu me permitíria
lembrara V. EX', Sr. Presidente, que a Resolução n~> 157, de 1988, estabelece nonna para
dirimir problemas análogos. No caso 4e um
Parlamentar, integrante da Representação de
Brasflia, entender de apresentar anteprojeto
de lei, para que essa matéria tramite, há necessidade de a Comissão do Distrito Federal
transformar o anteprojeto em projeto. Há,
assim, uma manifestação preliminar dessa
Comissão desta Casa.
Diante- disso, a questão de ordem é saber
como V. Ex•, Sr. Presidente, procederá diante dessa figura de anteprojeto e a sua transfor·
mação em projeto para possibilitar a tramitação nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V. Ex•
Acima do Regimento, o texto constitucional fala em anteprojeto. Portanto, a Comissão acertou, quando enviou os cincõ ariteprojetos. Esses anteprojetos não constain do Regimento Comum, porque o Regimento CollUm era anterior à Constituição. Por isso,

diz:
"Art. 142. Os projetes elaborados
por Comissão Mista serão encaminhados, alternadamente, ao Senado e à Câmara dos Deputados.
Art. 143. O projeto da Comissão
Mista terá a seguinte tramitação na Câmara que dele conhecer inicialmente:
a) recebido no expediente, será lido
e publicado, devendo ser submetido à
discussão, em primeiro turno, 5 (cinco)
dias depois;
b) a discussão, .em primeiro turno,
far-se-á, pelo menos, em 2 (duas) sessões
consecutivas;
c) encerrada a discussão, proceder-seá à votação, salvo se houver emendas,
caso em que serão encaminhadas à Comissão Mista para, sobre elas, opinar."
Evidentemente que a Constitu~ção Criou,
·
além do projeto, o anteprojeto. ·
A primeira vista, parece que V. Er tem
razão. Mas cabe ao Senado cumprir o Regimento Colnum: "recebido no expediente, se·
rá lido e publicado, devendo ser ·submetido
à discussão, em primeiro turno, 5 (cinco) dias
depois". No curso .dessa discussão, V. E~
pode pedir que esses anteprojetos, que são
criados pela Constituição, sejam objeto de
exame por qualquer das Comissões da Casa,
inclusive, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ou outra Comissão.
De qualquer forma, a Comissão Mista
cumpriu o seu dever, observou rigorosamente a Constituição. De modo que a Mesa aco-
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lhe o projeto como_ antePTojeto, porque a
letra constitucional é superior à regimental
e o incluirá na Ordem do Dia,· quando V.
Ex• poderá sugerir a remessa, preliminarmen·
te, desses anteprojetos ao exame de uma Comissão que o transforni'e em projeto e assim
V. Ex' será atendido.
À.ssim, a Mesa, cumprindo o disposto no
Regimento Comum, vai mandar que seja lido
e pUblicado, e será submetido à disqussão,
_em_ primeiro turno, cinco âias depois. É o
que vai fazer a Presidência, cumprindo oRe·
gim.ento Comum e o texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência recebeu, do Governador
do Distrito Federal, a ·Mensagem n9 91, de
1990-DF (n9 64/90, na origem), encaminhando ao Senado, para complementar a prestação de contas do exercício de 1989, o balanço
consolidado do complexo administrativo do
Distrito Federal de 1989.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa faz apelo aos Srs. Presidentes de
comissões técnicas para não convocarem reu·
nião para amanhã de manhã, porque amanhá
de manhã, às 10 horas, se reúne o Congresso
Nacional, para continuar as votações que se
iniciarão esta noite, às 18 horas e 30 minutos.
Se possível, essas comissões reunir-se-ão
na quinta-feira, mas inicialmente, amanhã,
quarta-feira, todo o dia será aproveitado para
as votações das matérias constantes da Ordem do Dia do Congresso Nacional.
Haverá uma sessão do Senado, amanhã,
às 17 horas, porque,,à mesma hora, haverá
uma sessão extraordinária da Câmara dos
Deputados.
Então, o senado se reuilirá amanhã, ex_traordinariament~ •.- às 17 horas, para votar
.as proposições que estiverem eni pall'l:a, inclu-sive e notadãmente, as indicações dos embaixadores, que dependem da apreciação do Senado Federal.
O Sr. JamilHaddad-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

MENSAGEM N• 91, DE 1990-DF
(Nt 64/90-GAG, na origem.)

O SR. PRES.DENTE (J":ielso.n Carneiro)
-Concedo. a palavra, ao nobre Senador.
O SR. J.Q11L HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem.) -Si. Presidente, acaba V. Ex• de
comuniCar à Cãsa que haverá uma sessão extraordinária do Senado amanhã, às 17 horas.
Pergunto a V. Er--: haverá sessão ordinária
às 14 horas e 30 minutos?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não haverá, porque prolongaremos a.sessáo da ma'nhã até ãs 16 horas, enquanto for
possível, porque às 17 horas a Câmara realizará uma sessão no recinto onde se reúne
o Congresso NacionaL
Aproveitaremos; e-ntão, esse intervalo pata realizarmos uma sessão extraordinária do
Senado.
Não haverá sessão às 14 hÇira~ e 30 minutos.
O SR. JAMIL HADDAD - Amanhã só
haverá sessão extraordinária às 17 horas .. :.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Salvo se conseguirmos um milagre de votar
toda a matéria nâ sessão matutina. Aí poderíamos realizar sessão às 14 horas e 30 minutos, o que será muitO difícil no que V. Er
nem eu acreditamos.
O SR. JAMIL HADDAD - Muito grato
a V. Ex•

É a seguinte a mensagem recebida:

Brasília, 25 de junho Oe 199.0
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, complementando a documentação referente à prestação de contas do exer·
cicio de 1989, encaminhada através da Men·
sagem n9 028/90-GAG, remeter. a essa Casa
exemplar do Balanço ConsOlidado do Complexo Administrativo do Distrito Federal,
ano de 1989.
Ao ensejo;renovo a Vossa Excelência protestos de alto apreço. - Wanderley VaUim
da Silva, Governador em exercício.
O SR. PRESIDENTE {J'Ielson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•
66, DE 1990
(Em regime de urgêp.cia, nos termos
do art. 336, c, do_Regímento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 66, de' 1990, dê auto·
ria do Senador Maurício Corrêa, que
acrescenta §59 ao art. 69 da Lei n' 8.025,
de 12 de abril de 1990. tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferi·
do em Plenário, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidada·

nia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. I• Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 190, DE 1990
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei do
Senado n• 66, de 1990.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. Mauro Benevides - Chagas RodriguesMauricio Corria-' Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Aprovado o requerimento, fica extinta a urgência, e o projeto volta à tramitação nOrmal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 2:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N•
.
DE !990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único; do Projeto
de Resolução n9 26,- de 1990 (apresen·
tado como conclusão do parecer, de Plenário, da Comissão de Assuntos Econô-

micos, que altera a Resolução n~ 12, de
5 de abril de 1989, do Senado Federal.
A discussão da matéria foi encimada na
sessão ordinária de 22 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.

Os Sis._Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Díretora, para

a re_dação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação_ final da matéria, que
será lida pelo Sr. 19 Secretário'.

É lida a seguinte
COMISSÃO DIRETORA
PARECER N• 218, DE 1990
D'

Redação final do Projeto de Resolução
26, de.1990.

A Comissão Direto_ra apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 26, de 1990,
· que rerratifica a Resolução n~ 12, de 5 de
abril de 1989, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissãó, 26 de junho
de 1990. - Alexandre Costa, PresidentePompeu de Sousa, Relator- António Luiz
Maya - Aureo Mello.
ANEXO AO PARECER N• 218, bE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n' 26, de 1990.
Faço saber que o Senado aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO N'
, DE !990
RerratiOca a Resolução n• 12, de 5 de
abril de 1989, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~" O art. 1~' da Resolução n~ 12, de
5 de abril de 1989, do Senado Federal, passa
a vigorar com a·seguinte redação:
"Art. 1~' É o Governo do Estado
do Rio de Janeiro autorizado a elevar,
excepcional e temporariamente, os parâmetros dos itens I, II e III do art. 2'
da Resolução n~ 62, de 28 de outubro
de 1975, modificada pela ReSolução n~
93, de 11 de outubro de 1976, ambas
do Senado Federal, de modo a permitir
a contratação de uma operação de·crédito no valor de Cr$ 10.259.334,00 (dez
milhões, duzentos e cinqüenta e nove

ma; 'tié'Zentos e trinta e quatro cruzei·
ros), correspondendo o valor do crédito,
em agosto de 1988, a 5.175.000 (cinco
milhões, cento e setenta e cinco mil) de
-Obrigações do Tesouro Nacional-oTN, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e SocialBNDES, como agente da Agência Especial de Financiamento Industrial- FI·
NAME, destinado à suplementação de
recursos referentes ã aplicação de correção monetária nos valores da aquisição
de carros de metrô, pré-metrô e outros
equipamentos."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PREsiDENTE (Nelsçm Carn~iro)
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussã.o.
Em votação.
Os Srs. sC:madoi:eS que a aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Está aprOvada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item3:
Votação em turno único, do Projeto
de Lei do DFn~>28, de 1990, de iniciativa
do Gbvernador do Distrito Federal, que
· altera a Lei n~' 49, de 25 de outubro de
1989~ e ·aa-outras providê!lcias, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n'
201, de 1990, da Comiss:!o
- do Distrito Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão do dül 21 do corrente.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora,- para
a redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO DF 28, bE 1990
Altera a Lei n' 49, de 25 de outubro
de 1989, e dá outras providênCias.
O Senado Federai decfeta:
Art. 111 A Lei n~' 49, de 25 de outubro
de 1989, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I_- Fieª_ alterado o captit do art. 9~, sendolhes acrescidos os §§ 2? e 3~>, remunerando-se
o respectivo parágrafo único como parágrafO
primeiro, conforme redação a seguir:

"Art. 99 O Distrito Federal é dividido
em doze Regiões Administrativas: BraSJ1ia,
Cruzeiro, Gúarâ, ·NU.cleo -BaÕ.deirante, Gama, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia,
Brazlândia, S_obradinho, Planaltina e Paranoá.
§ 1~' OS limites das Regiões Administrativas de que tr~ta este ru;tigo, incluindo áreas
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urbanas, rurais e de expansão urbana, serão
fixados por ato do Governador.
§ 2? A divisão adminlstrá.tiva do Distrito
Federal, na forma constante desta lei, não
Implica em alteração da área de pre..o;ervação
do conjunto urbanístico de Bras_ília, constituído em decorrência do Plano Piloto traçado
para a cidade.
§ 3'1 A cada Região Admínistrativa cor·
responderá uma Administração Regional
chefiado _por um Administrador, de livre nOmeação do Governador, escolliido entie 'pessoas de reconhecida idoneidade, a quem Corresponderá o cargo de natureza es'peciál'Administrador Regional''.

II- O caput do art. 10 passa a_ vigórar
com a seguinte redação:
"Art. 10. Para fins de implantação
das Administrações Regionais de BraSília, de Samambaia e do Paranoá, são
criadas, na Tabela de Pessoal do Distrito
Federal, as seguintes funções:"

Ãrt. -2° Esta lei ent!a em vigOr na ·~hta
de sua publicação.
·
Art. 3? Revogam-se as disposíções em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item4:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DFn~29, de 1990, de iniciativá
do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositivo do Decreto-Lei n"
2.244, de 14 de fevereiro de 1985, e dá
outras providências, tendo
•
PARECER FAVORÁVEL; sob n•
202, de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.

AMes~ esclarece que o projeto é Oseguinte: "os cargos da carreira de Procurador do
Distrito Federal, vagos ou. que vagarem, serão providos; o de Subprocurador, mediante
promoção, alternadamente, pelos critérios de
antigüidade na classe de merecimento e os
titulares de cargos de segunda categoria, e
os dessa categoria mediante concurso público
de provas e títulos entre Bacharéis de Direito
de comprovada idoneidade mora.!.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de .21 do corrente.
Passa-se ,à votação do projeto, em turno
único.
_
Os Sts. se·nadores que ·o aprov"am'quéi,ram
permanecer sentados. (Pausa)
·
·
Aprovado.
'
A matéria vai· à ComisSão Dii~to_r~a reda,çãCJ final.
-

·para

É o seguinte o proje~o ~provado:

PROJETO DE LEI DO DF
N• 29, DE 1990
Altera dispositiv~ do Decreto-Lei n•
2.244, de 14 de fevereiro de 1985 e dá
outras providências.
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O Senado Federal decreta:
Art. 1~' O § 2~. art. 1~. do Decreto-Lei
n" 2.244, de 14 de fevereiro de 1985. "passa
a vigorar co-m a seguinte redação:
"§ 2~ Os Cargos da Carreira de Procurador do DistritO Federal, vagos ou
que vagarem, serão providos: os -de Subprocurador-Geral do Distrito Federal,
mediante promoção, alternadamente,
pelos critérios de antigüidade na classe
e merecimento, de titulares de Cargos
de 1" Categoria; os desta C3tegoria,
diante promoção, alternadamente, pelos
critérios de antigüldade na classe c merecimento, de titulares de Cargos de 2" Categoria; e os desta Categoria, mediante
concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Dire-ito de comprovada
idoneidade moral.··

me-

Art . .2~ Para o primeiro provimento de
cargo de Subprocurador-Geral do Distrito
Federal, após a vigência desta lei, a promoção
obedecerá o_critério de antigüidade na classe.
Art. 3'·' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contráiio.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ItemS:

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DF-n,,-30, de f990,
iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
estabelece a competência, -composição e
classificação do Conselho de Cultwa do
Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 203, de 1990, da
Comissão
-do Distrito Federal, favoráVel, com
as Emendas de no» 1 e 2-DF.

âe

A discussão da matéria foi enc_errada na
sessão de 21 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO DF
N" 30, DE 1990
Estabelece a competência, composição e
classificação do Conselho de Cultura do
Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1~ O Conselho de Cultura do Distrito Federal, a que se refere o inciso VI do
art. 89 da Lei n? 49, de 25 de outubro de
1989 é um órgão colegiado de deliberação
coletiva de 2~ grau, .vinculado à Secretaria
de Cultura e Esporte, com função normativa
e articuladora da açáo de governo no âmbito
do Sistema Cultural do Distrito Federal.

Art. 2" Ao Conselho de Cultura do Distrito Federal compete basicamente:
I - realizar assessoramento especial, sob
-a r-arma de participação colegiada e deliberativa, à Secretaria de Cultura e_ Esporte do
Distrito Federal em todas as questões que
lhe forem submetidas pelo titular da Pa~ta;
II -traçar as diretrizes executivas da Política Cultural do Distrito Fedei"al que será formalizada pela Secretaria de Cultura e Esporte
do Distrito Federal mediante Plano Plurianual de Cultura do Distrito Federal que será
submetido, em tempo hábil e instância final,
à aprovação do Gov_ernador do Distrito Federal;
III -opinar sobre Programas e Planos de
Trabalho apresentados pelas instituições culturais do Distrito Federal considerando sintonia de suas propo~tas com o Plano Plurianual
de Cultura a que se refere o item anterior;
IV - aprovar planos de ação e priorizar
atividades que contribuam para a formação
e o desenvolvimento pleno da cidadania;
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c) Câmara de Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico, Natural, Paisagístico e Documental.
Ill - coffiissões:
a) de caráter permanente;
b) temporárias; e,
c) especiais.
_ __
·Art. 4" O Conselho Pleno será composto
de 11 (onze) conselheiros designados pelo
Governador do Distrito Federal, conforme
a seguir:
I - dois conselheiros natos: Secretários
de Cultura e_ Esporte do DistritO Federal e
Secretário de Educac;do do Distrito Federal;
II - quatro conselheiros efetivos e dois
suplentes escolhidos pelo Governador do
Distrito Federal, por indicação do Secretário
de Cultura e Esporte do Distrito Federal;
UI- cinco conselheiros efetivos e três suplentes eleitos pela comunidade do Distrito
Federal.
§ 1\' A Presidência do Conselho de Cultura do Distrito Federal será exercida pelo
Secretário de Cultura e Esporte.
_
§ 2~ O exercido_ do encargo de conselheiro do Conselho de Cultura do Distrito Federal será considerado de relevância para o sefviço público, não havendo retribuição pecuniária pelo mesmo.

V - opinar sobre o reconhecimento de
instituições, entes e agentes culturais no âmbito do Distrito Federal;
VI -pronunciar-se e emitir pareceres sobre assuntos de natureza cultural;
VII- recomendar a concessão de auxOios,
subvenções e financiamentos às instituições
Art_- su O Conselho deliberará por maioculturais, oficiais ou particulares, declaradas
ria de votos, cabendo ao Presidente, além
de utitidade pública;
do voto comum, o de desempate, sendo os
- VJII- convocar, para eventual prestação
votos no Conselho abertos _e declarados.
de esclarecimentos, dirigente _e/ou outros
Art. 6" Os mandatos dos conselheiros
quaisquer iritegrantes do Sistema Cultural do
efetivos terão a duração de dois anos, sendo
Distrito Federal, inclusive aqueles pertencen~
pennitida a recondução do conselheiro uma
tesa órgãos públicos da cultura, em matéria
única vez em mandatos consecutivos. ·
da área de competéncia do Co~selho;
Art. 7" O mandato do conselheiro efeIX - manter intercâmbio como Conselho
tivo será considerado extinto antes do téimi- Feçle_r~lde Cultura., com os Conselhos de _Culno, nos seguintes casos:
tura Estaduais e com órgãos colegiados do
a) morte;
Distrito Federal, associações ou outros õrb) renúncias;
gãos de natureza comunitária ligado~ à~ ativic) ausência injuStifi'caêia a 2 (duas) sessões
dades culturais;
X - manifeStar-se sobre a conveniência, consecutivas ou alternadas;
d) destituição.
ou não, da inscrição de pessoas fisicas e/ou
§ 19 A apreciação de justificativa das aujurídicas no Cadastro de Entes e Agentes
sências mencionadas na alínea cserá de comCulturais do Distrito Federal;
petência do Conselho Pleno.
XI - desenvolver mecanismos de apoio
§ 2~ Somente em circunstâncias excepe difusão da manifestação cultural, particucionais a Presidência do Conselho concederá,
larmente da criação artística, em suas diversem aprovação do plenário, licença solicitada
sas formas e representações, investindo na
expansão e aperfeiçoamento, seja a título de .. por conselheiro efetivo, a qual não poderá
ultrapassar 60 (sessenta) dias. sob pena de
experimentação ou do próprio ensaio;
perda do mandato.
XII- criar e desenvolver mecanismos capazes de preservar e fortalecer a identidade
§ 3~ Finda ou interrompida a licença de
cultural da Capital da República Federativa
que trata o parágrafo anterior, bem como
do Brasil, respeitado_o""pluralismo cultural
cessados os impedimentos, poderá o conseque lhe assiste em face da identidade nacional
lheiro reassumir de imediato e automaticae às relações internacionais.
mente suas funções.
An. 3" Para cumprimento de- suas atri- - § 4~ Ocorrerá recomendação à destituição de conselheiro, por acatamento de mobuições o Conselho de Cultura do Distrito
ções dirigidas ao Conselho Pleno e aprovadas
Federal terá o seguinte funcionamento:
pot dois terços da composição integral do
J -_Çonselho Pleno;
conselho, assegurada a oportunidade defesa.
II - Câmaras:
§ s~ O conselheiro efetivo cuja destitui-.
a) Câm-ara -de Artes, Ciências, Letras,
Criação, Expressão e Comunicação;
·
ção haja sido proposta~ não terá direito a
votar sobre 'O assunto, devendo ser substib) Câmara de Estudos do Desenvolvimentuído por conselheiro suplente. to Cultural e Coriiunltáfio; e,
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§ 6 · As moçóes de destituições terão preferência de apreciação e votação sobre as demais matérias em pauta.
§ 7•· A recomendação de destituição será
encaminhada ao Governador do Distrito Federal para homologação.
Art. 8" O Conselho Pleno do Conselho
de Cultura do Distrito Federal é cvmrctcnte
para elaborar e votar seu Regimento Interno,
obedecidos o:> termos e limites estabelecido~
nesta lei.
Art. 9 O Consclhu Pleno poderá enviar
sugestão aO Governador do Distrito Federal~
propondo a alteração da forma de sua composiç-do, desúc que mantidu o número máximo
de 11 (onze) conselheiros.

Art. 10. O.prazo previsto no art. 14 da
Lei n" 49, de 25 de outubro de 1989, fica
reaberto pelo período de 45 (quarenta é cin·
co) dias, contados a partir da publicação desta
lei.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 12. E:.ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nel~on Carneiro)
-Em votação as Emendas de n" 5 l e 2, com
parecer favorável da Comissão.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer se-ntado:.. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação finaL
São as seguintes as emendas aprovadas.:

EMENDA N• I-DF
·· Art. ..j." O Conselho Pleno :.erá
composto de !2 (.=:.1Ze) conselheiros designado:;~pdo Governador do Distrito
Federal, conforme a seguir:
I - três conselheiros natos: Secretário
de Cultura e Esporte do Dh.trito Federal, Secretário de Educação do Distrito
Federal e Dirctor Executivt) da Fundação Cultural do Distrito Federal;
I I - três conselheiros efetivos c três
suplentes, escolhidos pelo Governador
do Distrito Federal, poi1rldicação do Secretário de Cu hum e Esporte Uo Dbtrito
Federal;
III -seis conselheiros cfetivosc seis suplentes, eleito:. pela comunidade do Dis·
trito Federal em seminário de cultura a
ser promovido anualmente pela Secretaria Ue Cultur.t e EsPorte.
§ 1~· O Presidente do Conselho de
Cultura do Distrito Federal será escolhido conforr:.te dispuser o Regimento
Interno do Conselho.
§ 29 Enquanto não aprovado o Regimento Interno, o Conselho de Cultura
será- p-residido pelo conselheiro mais idoso, após a res~ectiva instalação pelo Secretário de C ui .ra e Esporte.
§ 3" O exercício do encargo de conselheiro do Conselho de Cultura do Distrito Federal será considerado de rele-

vância para o serviço público, não havendo retribuição pecuniária pelo mesmo."
EMENDA N" 2-DF
"Art. 9" O Conselho Pleno poderá
--cnviil.r" sugestão ao Governador do Distrito Federal, propondo a alteração da
forma de sua composição, desde que
mantido o número máximo de 12 (doze)
conselheiros."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Item 6:
Votação, em turno único, do Re·
querimcnto n' 148, de 1990, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do acadêmico Josué Montello, publicado no Jornal do Brasil de 12 de junho do corrente ano, sobre o ex-Senador
Luiz Viana Filho.
Em votação.

sr.

b -ftfauro Rene"· ides -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra V. Ex"
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -:-Sr. Presidente, Sr!i. SenadoreS, é, sem dúvida alguma, das mais lúcida?
a iniciativ_a de V. Ex• ,em requerer a inserção,
nos AnaiS do Senado Federal, do artigo "O
Amigo Fraterno·-~,__ de Josué Montello, home~
nageando a figura desse extraordinário ho·
mem púhlico, que foi, por canto tempo, Senador da República, GovemadoF da Bahia, De~
putado Federal, Constituinte em 1934, em
1946 e em 1988; enfim, a figura excepcion<''
de LuiL Viana Filho, que honrou e dignificou
a vida pública brasileira.
Portanto, é homenagem das mais merecidas, que, também pela transcrição desse ar~
tigo, V. Ex~ permite ao Senado, por sua iniciativa, pre~tar à memória imperecível do
grande Senador Luiz Viana Filho.
O SR. fRESIDI:i:NTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (P~usa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, serâ feita a
transCris-ão nos Anais do Senado.
E a seguinte a matéria cuja transcrição
é solicitada:
O AMIGO FRATERNO

Josué Montello

*

Guarda a Bahia, desde a última quartafeira, no seu chão glorioso, o meu querido
amigo Luís Via_na Filho.
Ci:>m ele desaparece -não apenas o com·
panheiro difeto, meu confrade da Academia,
m~ sobretudo o grande escritor, o político
emmente, governador de sua terra, herdeiro
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da linhagem política de seu ilustre pai, e o
mais polido de seus contemporáneos, onde
quer que estivesse. Aquele a quem Alceu
Amoroso Lima, com a sua autoridade de
grande crítico literário. definiu como o prfn·
cipe de nossos. biógrafos_. O parlamentar que
soube honrar com seus discursos a Tribuna
da Câmara e do Senado, e a quem este confiou a direçáo de seus trabalhos, confinnan·
do-lhe- os méritos.
Tudo isso explica a consternação da Bahia,
ao ver desfilar-lhe o coche fúnebre, pelas ruas
de Salvador, depois de o ter velado, por uma
noite, com o pranto de seu povo, no mesmo
palácio de que ele foi titular.
Fui amigo de Luís Viana Filho durante cin·
qüenta anos. Sem uma divergência, sem um
desencontro, embora fossem compostas,
muitas vezes, as nossas convicções. Por esta
razão natural: a amizade não é uma subordi·
nação ou uma concordância perpétua, é SO·
bretudo um diálogo em que o respeito mútuo
corrige as divergências dos interlocutores.
Digo diálogo, e sei que_digo bem. Porque
o amigo é também o companheiro que sem·
pre dá assunto para a conversa diária. O silêncio, quanto mais espaçado, mais nos distancia; acaba por interromper a conversa, levan·
do-a ao silêncio excessivo que freqüentemente a exaure_, para deixar apenas uma lembrança quase desfeita.
Mas Luís Viana Filho não foi apenas meu
amigo. Estou inclinado a concluir que a amizade era nele um dom natural. Nascera para
ser amigo, c-om o gosto de açlmirar, de servir,
de diluir os antagonismos excessivos. Daí ter
sido amigo de muitos. Com a faculdade de
longos silênciOs, Sem que com estes hiatos,
o sentimento da afeição se desmanchasse.
Bastava-lhe um encontro fortuito, uma palavra, um simples cartão de Natal, para que
a afeição se reavivasse, reflorindo. A brasa
da cordialidade estava acesa sob a cinza do
tempo.
Há poucos dias, num programa de televisão, ouvi esta gorda bobagem que Luís Viana
Filho representava a mais antiga oligarqu_~a
baiana. Daí- dizia o locutor- a continui·
dade de suas vitórias eleitorais, como deputado, como senador como governador.
Nada disso. Luís devera seus triunfos ã circunstância de ter sido, por 60 anos contínuos,
um modelo de polidez, de austeridade, de
equilíbrio. Estou mesmo inclinado a concluir
_ que ao longo de todas essas décadas, ele soube ser, exemplarmente, o mais civilizado dos
brasileiros. O um deles, entre pouco)'.
Não sei se foi o Jacinto, de "A cidade e
as serras", que o levou à descoberta e ao
Convívio de Eça de Queiroz de quem acabaria
por ser o último grande biógrafo. Aquelas
virtudes superiores que o romancista português deu a seu perSonagem era as virtudes
de Luís Viana Filho - sem o tédio da vida
realizada. Tanto teria gosto na leitura de Pia·
tão quantq no ato de correr os olhos por um
velho número do Didrio de Notfcias.
Dois dias antes de sua morte, esteve _ele
comigo, na sala em que escrevo, rodeado de
livros. Gostava de ficar aqui, distraindo_.se
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çãÕ~" E foi esse, realmente, o patamar que
ele alcançou 1 desde a biografia de Rui, em
1941, e que tratou de aprimorar, a cada nova
edição.
Vale recordar aqui, para a biografia do próverso, para:· acabar concluindo que o país fazia
prio Lu(s, o episódio de que fui testemunha
muito tnal em não estar ah, por trás da porta,
e artífice, élO tempo do Presidente Castelo
a ouvir nossos conselhos e advertências.
Branco, de quem o grande biógrafo foi auxiAntes que ele se fosse, fiz-lhe uma surpreliar imediato~ como chefe de seu gabinete
sa, tirei dos meus guardado~ um recorte de
civil, e quando Negrão de Lima era o então
jornal que encontrei nos papéis de Constàn·
governador do Estado da Guanabara.
cia Alves, com uma carta de Rui Barbosa,
Nascido para ser invejado, Luiz Viana Filho
de 1915, sobre Pinheiro Machado.
bá de ter pago esse imposto exislencial, pró·
Estou vendo Luís pór os óculos, bu~car
prlo da condição humana.
a melhorincidência_da luz, contrair as sobranUma tarde, com voz alterada, Negrão me
celhas, e por fim dizer-me, com o ar feliz
telefona.
de quem achara um dado a mais para a bio-Preciso falar contigo. e vou aí.
grafia de Rui:
Nunca eu o tinha vi:ioto assim tenso. Che- Eu desconhecia esta carta
gava a estar desfigurado, com a fi::.ionomia
E com a ansiedade riã.tural de quem não
contr:a(d_a_. Qy_e_r_ia_ler-me a carta que acabara
quer perder de vista o documento:
de escrever, dirigida ao Presidente Castelo
- Que é que você vai fazer com ela?
Branco.
-Confiá-la a você para que a transfira
Éramos ele e eu. nesta minha sala. Em
depois a Casa de Rui Barbo::.a.
poucas linhas exprimia ele a sua revolta: a
Luis tirou do bolso uma gorda caderneta
despeito de sua respeitabilidade. tinha sido
repleta de papéis c ali guardou o papelucho,
arrolado como freqüentador de umas reuenquanto- passávamos a discorrer sobre a inniões de marginais, em Copacabiina, na rua
veja tenaz, neste nosso mundo literário, para
Paula Freitas, e isso, essa miséria. essa podriconcluir que nunca se deve castigar o invejõ--- dão, constituía objeto e matéria Je um proSo, visto que este, com a própria inveja. já
cesso reles, nos tribunais secretos da Revo~
está devidamente castigado.
lução.
Nascido para ser invejado- por sua inteliA carta de Negrão, dirigida ao Presidente
gência, por seu porte físico, põr su-a cultura.
da República. era mais do que um protesto.
por suas vitórias- Luís há de ter pago, pelo
um assomo de revolta -era um rompimento,
caminho, esse imposto existencial, próprio
o ponto de partida de uma crise política.
da condição humana. Mas sobrepairou ao fíOuvi-lhe a leitura com a calma necessária.
sico de semelhante ntiséria, para nele prevaE perguiltei a Negrão- de Lima, quando ele
lecer luminosa,_superioç, a elevada convicção
a concluiu:
de que a vida há de ser um tirocínio de tole-Já a mandou ao presidente?
râncias, no esforço para compreender, para
-Não quis mandá-la :,çm que vocé a ouconciliar~ e que nada se compara ao prazer
·)se.
de admirar e de aplaudir.
E eu, devidamente sereno.
As biografias de_ Luís Viana Filho bastam -Nesse caso, deixe~a comigo. O Luís Viapara definir-nos o grande biógrafo. Elas, em
na, todos os sábados ao chegar de Brasa1ia
resumo, nada mais são do que a justificação
vem aqui. Quero primeiro ouvi-lo.
documentada de suas mais puras admirações;
Sem mostrar a carta a Luís, resumi-lhe a
Rui, Joaquim Nabuco, Rio Branco, Machado
rniséria. E mandou este recado a Negráo de
de Assis, Eça de Queiioz. Mestres que não
Lima.
tiveram inveJa de ninguém. Rui, como mo- Diga-lhe que, na segunda-feira, cedo,
delo político; Nabuco, como modelo parlaa hora do despacho, tratar_ei do caso com
mentar; Rio Branco, como modelo diplomáo presidente.
tico; Machado e Eça, como modelos literáE na segunda-feira deu-me a boa notícia:
rios.
o presidente avocara a si o processo, lera-o,
Opinando sobre a biografia de Machado
e rasgara-o, indignado, no mesmo instante.;
de Assis, eu tive oportunidade de lhe resumir
diante de Luís Viana.
os altos méritos, no texto que fi&~ra na capa
No sábado seguinte, fiz que Luís Viana
!!e sua última edição: "Pelo in(éres.:.e cres- e Negrão
de Lima se encontrassem debaixo
cente de sua composição e pelo rigor da exatide meu teto. E estou a ver o contentamento
dão factual, uma biografia de Luís Viana Fi
dos dois.
lho, como esta de Machado de Assis, pode
Esse, o Luís Viana Filho que. todos nós
ser lida como se leria um romance, no qual
perdemos na semana passada. lntegro. Supeverdade da imaginação foss.e substituída perior. Obra·prima do bom gosto de Deus. O
la verdade histórica':.
,
mesm·o Luís Viana que atendeu a outra de
O próprío Luís Viana Filho; rio prefácio
.a essa Jllesma ediç§o, adiantou-nos explican- minhas ponderações, para servir a outro amigo, e foi dizer na Hora do Brasil que a cassado o s'eu processo: "Ser exata, verdadeira
ção do mandato do presidente Kubitschek
é o primeiro dever de uma biografia. Tore a suspensão de seus direitos políticos, ·çonnar-se uma obra de arte é o mérito do autor.
$em a arte, os fatos, observou LittOn Stra- fótme relatei-no meu Diário da Tarde, tinha
sido a tos políticos. Graças a essa declaração
Mey, serão apenas inexpressiva compila-

com aquele mexerico superior que é, por vezes, o encanto da conversa prolongada. Pas·
sarnas uma revista geral em nossos problemas; aludimos a amigos coinun-s; avivamos
figurinhas e figurões; reorga-nizamos o uni·
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oficial, póde Juscelino atravessar de cabeça
erguida o seu exílio.
Sei que vai levar muito tempo para que
eu enxugue estes meus olhos. A saudade do
Luís veio morar comigo.
• Escritor membro da Academia Brasileira de Letras.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa lembra que, no momento, estão
presentes 37 Srs. Senadores. Provavelmente
teremos 38. Se for possível, faremos, imediatamente, uma sessão para a votação das indi·
cações dos Embaixadores. Peço aos Srs. Se·
nadares que não se afastem do Plenário.
Estão presentes, em plenário, apenas 40
Srs. Senadores, de modo que não nos é possível votar as matérias relativas às emendas
constitucionais que requerem quorum especial de 45 Srs. Senadores.
São os seguintes os itens cujas matérias ficam adiadas:
7
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÀO N" 3. DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituíção no 3, de 1989, de
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 Constituição Federal.
8

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nn 4, de 1989, ae
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6"
ao art. 5n do Ato das Disposições Constitu·
clonais Transitórias.
9

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n? 6, de 1989, de
autoria do Senador Marcos Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindO a- competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
lO

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO W!, DE 1990
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n? 1, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Senhores Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposiljóes Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 11:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n~ 30, de 1990 (n~
4.n9J90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
prorroga a vigência do I Plano Nacional
de Informática e Automação - Planin,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
193, de 1990, da Comissão
-

de Educação

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 30, DE 1990
(N• 4.779/90, na Casa de origem)

(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Prorroga a vigência do I Plano Nacio·
nal de Infonnática e Automação (Pianin).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A vigência do I Plano Nacional
de Informática e Automação (Planin) fica
prorrogada até 26 de novembro de 1990.
Art. 2l' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n9 27, de 1990, de inicíativa
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre a alienação de bens imóveis
residenciais de propriedade do Distrito
Federal e situados no Distrito Federal.
e dá outras providências, tendo
,
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
206, de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 180, de 1990, de adiamento
da discussão.)
Em votação o requerimento.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(P:MDB -CE. Para encaminhar a votação.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eSse projeto que nasceu de
iniciativa do Governo· do Distrito Federal,
teve o meu parecer na Comissão do Distrito
Federal, muito embora tenha sido lido por
outro Senador no dia da votação.

Dei o paiecer favorável, por não haver ou·
tra maneira de se solucionar esse problema
dos imóveis funcionais. Como eu já havia
dito aqui, no Senado, náo há como negar
que o profefOde autoria do Deputado Au·
gusto Carvalho tinha muito mais propriedade, era muito mais justo, era muito mais correto._ Pãrece que essa Idéia que defendemos
aqui no Senado, em outras oportunidades,
proliferou e, sabe-se que o Governo do Dís·
trito Federal tem o intuito de mandar recolher a sua propositura, para voltar com outra
melhor preparada e mais atenta à sugestão
do nobre Deputado Augusto Carvalho.
Por isso, entendo que esse adiamento é
de grande aplicação, de ótima oportunidade,
pois vai propiciar ao Governo do Distrito Federal redim"ir--se da "pequenice" que atingiu
o projettfque-ora:-estai"Ia em exame na Casa,
cujo adiamento é solicitado.
Por issO,-encaminho pelo acolhimento do
requerimento para que haja, na verdade, o
adiamento da discussão desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria sairá
da Ordem do Dia para reexame da Comissão
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 184, de 1988, de inicia·
tiva da Comissão Diretora, que dispõe
sobre o funcionamento do Pecúlio do Senado Federal, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n• 198, de 1989,
184 e 185, de 1990, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania- 1~ pronunciamento: favorável, nos
termos de substitutivo que oferece; 2'
pronunciamento: favorável às Subemen
das n9s 1 a 3, de Plenário, concluindo
por novo substitutivo que apresenta; e
- Diretora, favorável às Subemendas
n91 1 e 3, de Plenário, e contrário ã de
9
n 2, nos termos de substitutivo que ofe·
rece.
A Presidência declara prejudicado o Requerimento n~ 181, de 1990, lido em sessão
anterior, de adiamento da discussão da maté·
ria para esta data, por haver perdido a opor·
tunidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 191, DE 1990
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi·
111ento Interno, requeiro adiamento da discus~ão do Projeto de Resolução n9 184188,
a fim de ser feita na sessão de 8 de agosto
de 1990.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990.Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, a matéria sairá
da Ordem do Dia, para a ela retornar na
data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia. Passa-se, agora, à votação do Requerimento Il 9 188, de 1990, de urgência, lido
no expediente, para o Projeto de Lei do Distrito Federal n" 39, de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aProvam queíram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Diã-da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Passa-se ã votação do Requerimento n•
189, de 1990, de urgência, lido no expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara n9 45/90.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa pede aos Srs. Senadores que não
se afastem do Plenário, porque, depois do
discurso do Senador Ruy Bacelar, a sessão
vai ser encerrada e convocada outra, para
votação de indicação de autoridades.
Com a palavra o nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, há uma grande simili·
tude entre a administração passada e a atual.
O Governo passado, viveu vendendo ilusões
ao povo brasileiro e o atual Governante, parece que segue a_mesma trilha. A situação
de ambos é bem similar. Haja vista, Sr. Presidente, que os apoios do Presidente José Sarney, principalmente no âmbito do Legislativo, são os mesmos que tem hoje o Presidente Fernando Collor.
Em situação igual se encontram. os sistemas
de transportes no Brasil. Faltam estradas, rodovias, ferrovias, sendo qúe a situação hidraviária é muito precária. Hoje li, Sr. Presidente, publicado em jornal da Bahia, artigo
sobre a situação das rodovias em meu Estado.
Se olharmos de norte a sul, de leste a oeste,
começando por Brasília, verifié3.Te-in0s a Si·
tuação em que se encontram a BR-242 e a
BR-020; se Olharmos a parte"Oeste e sudoeste
da Bahia, veremos a situação da BR-030.
No nordeste da Bahia, Sr. Presidente, a
BR-110 está destruída pelo descaso do atual
Governo.
No sul do Estado, Sr. Presidente, os vários
desastres ocorridos no trecho da BR-101 causaram a morte de 40 pessoas este ano. É lamentável. Sr. Presidente, que o Governo que
aí está, passados já os seus 100 dias, nada
tenha feito neste vital segmento da economia
brasileira.
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As estradas, Sr. Presidente, sobretudo as
rodovias, encontram-se em estado de calami·
dade: precisam ser construídas precisam ser
restauradas, precisam ser reconstruídas. Como V. Ex• sabe e os ·eminentes Senadores
também, a riqueza nacional, quase toda "ela,
é transportada por rodovias, através de cami·

nhões, sendo que de 60% a 70% do transporte é feito por ro-dovias, e o de passageiros

che_ga ã ordem de 90%.
E lastimável que o atual Presidente conti·
nue completamente estático com relação a
esse setor vital da economia brasileira.

~ de se perguntar: O que tem sido feito
do dinheiro do povo brasileiro? É de se per-

guntar: O que tem feito este Governo nesse
setor primordial da economia brasileira'?

O Sr. Afonso Sancho - V. Ex• me permite
um aparte, Senador Ruy Bacelar?

O .SR. RUY BACELAR -

Com prazer,

nobre Senador, pelo Ceará.
O Sr. Afonso Sancho - Oevo iiúormar a
V. Ex• que, desde o início, o Governo man·
dou preparar um plano para recapear todas
as nossas estradas. Por sinal, hoje, houve uma
solenidade no Palácio do Planalto, para a
qual foram convidados todos os Senadores
e Deputados, para assistirem à assinatura da
abertura de verba, e devo adiantar que as
empreiteiras já estão se adiantando ao servi·
ço. Então, o Governo, ab contráriO do que
V. Ex~ está afirmando, está profundamente
interessando na reconstrução de todas as nos·
sas estradas que recebeu, como V. Ex~ sabe,
num verdadeiro caos. As nossas estradas fo·
raro abandonadas e, como bem V. Ex~ diz,
as estradas de rC?Pagem constituem um meio
de transporte para que possamos ter os nossos
víveres, os nossos grãos e, finalmente, toda
a alimentação brasileira~dentro dos centros
consumidores. E é por isso que as estradas
de rodagem são motivo de grande preocu·
pação para o Governo. Já, hoje, foi feita essa
primeira investida e o Governo vai, realmen~
te, recapear todas as estradas brasileiras, até
mesmo aquelas que pertencem aos Estados,
conforme afirmou o Sr. Ministro da Infra-Es·
trutura, por ocasião da solenidade que ocor~
reu no Palácio do Planalto, às 11 horas e
30 minutos. Gostaria de prestar este esclare·
cimento para que V. Ex• fique ciente de que
o Governo está tão preocupado quanto nós
aqui nesta Casa.
--

O SR. RUY BACELAR -Agradeço a V.
o aparte, eminente Senador Afonso San·
cho, e espero-que sejam verdadeiras eSsas
afirmações; que elas se tornem, na prática,
verdadeiras, e que as estradas sejam recons·
truídas, restauradas e outras tantas sejam im·
plantadas.
A situação é difícil, Sr. Presidente, Srs.
Senadores_
·
Na Bahia, por exemplo, a situação· da
BR-101 é de dificuldade. A 407, a 116, a
110, a 349, enfim, todas as estradas se encontram em estado extremamente precário, e es·
te Governo s6 veni'prometendo, prometen·
do, .e nada realizou até o momento.
Ex~

Esperamos que este Governo seja bem di~
fererite do seu antecessor que, também, dei·
xou_ esse setor vital da economia brasileira
em uma situação de grande dificuldade.
Sr. Presidente, é lastimável, e hoje- pare~
ce até brincadeira - li fambém na Tribuna
da Bahia, um jornal da capital do meu Estado
da Bahia, a respeito de uma nota transcrita
de um jornal de Minas Gerais, que diz o se·
guirúe:
·
""DEPUTADO CONVIDA PRESI·
DENTE A FAZER VIAGEM DE CAMINHÃO
Belo Horizonte, (AE) -0 Presidente
Fernando Collor de Me \lo, depois de ter
pilotado um supersónico, andado de sub·
marino,jet sky e até mesmo num tanque
de guerra, te_rá agora a Ç)portunidade de
_dirigír um cãminhão por uma das rodo·
vias federais do país. O convite está sendo feito pelo ex-caminhoneiro e deputado estaduallrani Barbosa, do PL!MG,
para que o presidente possa conhecer,
de perto, a precariedade das rodovias
brasileiras.
Será, seguramente, o mais perigoso de
todos os esportes praticados pelo pre.'>i·
dente- afirma o deputado, convencido
de que, pelas atitudes corajosas, arroja·
das e firmes que COllor de Mello tomou
após a sua posse, ele não recusará o con~
vite, que já foi oficializado atraves de
um telex enviado à Presidência da Repú·
btica. É preciso que o presidet?te sinta
de perto como as estradas estão sendo
maltratadas, trazendo insegurança e perigo constante~ a milhares de; pais de fa·
mília que vivem nas estradas'- pondera
o parlamentar, que durante sete anos foi
motorista de táxi, caminhão e ônibus.
Se o presidente Fernando Collor de
Mello aceitar o desafio, vai constatar,
segundo o presiderite do Sindicato, da
Construção Pesada de_Minas, Roberto
Maluf, que a situação da malha rodo·
viária federal, de 48.700 _quilómetros, é
de extrema gravidade."
Veja, V. Ex• Sr.- p-resid6i:Jte, como se en·
centram as rodovias brasileiras, no setor ferroviário, ·a situação é igual, no setor hidro·
viário é similar.
Em__t@os os setores da ecOnomia brasileira
a- situação_ é a mesma: eStão paralisados peta
iné~cia do Governo que aí está.
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. EX'
um aparte, nob-re Senador?
O SR. RUY BACELAR V.Ex•

Tem o aparte

O Sr. Leite Chaves - No que tange às
estradas federais, V.- Ex• tem toda razão.
Isso é em todo o País - de Norte a Sul.
No Governo passadô-, quando, sob o pretexto
de econorilizai ou evitar gastos; abandonaram-se as estradas, previmos que isso ocorresse. Uma estrada não cuidada, não será
apenas reparada~ terá que ser refeita a um
custo, muitas vezes maior. -
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Hoje, até participei de uma solenidade a
convite do Presidente, aliás, o Senado todo
foi convidado. É o SOS, um soco'rro est:i6elecido c_om fundo expressivo, para o conserto
de 15 mil quilómetros de estradas no País,
e esse conserto terá que ser feito até o fim
do ano, dando·se preferência àquelas estradas que, digamos, agora,não estejam ainda
sob o efeito das chuvas. E um esforço muitó
grande e esse pedido suplementar de verbas
está chegando aqui ao Congresso Nacional_.
V. Ex' tem toda a razão, mas, hoje mesmo,
houve essa solenidade, quando foi assinado
o compromisso, e se dará imediato início a
isso.
O SR. RUY BACELAR - Agradeço o
aparte e esperamos, Sr. Presidente, que essas
medidas se tornem realidade, que o Presidente não esqueça mais o Estado da Bahia
e suas rodovias, todas em estado de calamidade pública. Hoje, não se trafega, o asfalto
acabou, a pavimentação acabou, hoje são
crateras, buracos, é o sucateamento do transporte rodoviário na Bahia.
Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo
ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, ao Sr. Secretário dos Transportes e também ao Senhoi
Presidente da República, para que olhem para esse setor vital da economia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
0 SR. RUY BACELAR EM SEU DIS·
CURSO:
A Tarde - 25·6-90
A BR-110 ESTÁ DESTRUÍDA
PELO DESCASO DO GOVERNO
(Paulo Afonso - Por Lulz Manoel)
A Rodovia BR-110, o principal elo de ligação entre a BR·IOI e a cidade de Paulo Afonso, está parcialmente destruída, devido ao
constante tráfego de veículos a à falta de con·
servação e manutenção. No trecho entre
Inhambupe e Jefeffioabo, mais de 150knl, no
Estado da Bahia, os buracos de grandes pro·
porções tornaram aquela estrada numa via
muita perigosa, -Cheia de surpresas desagra·
dá\\ti"is a cada curva principalmente para osinúriieros motoristas de ·caminhões pesados
e de é ->móveis, que ali trafegam diariamente .TIQ ..~nsporte de cargas_ e passageiros.
~
Todos que passam peta BR-110 temem qu_e
a qualquer momento se transformem em mais
uma vftíma de iicidentes automobilísticos.
Mesmo assim, colocam o medo de lado especialmente nesta época de férias e festejos
juninos - , e trafegam pela rodovia, enfren·
tando os buracos, a falta de sinalizaç?o e,
até mesmo, os assaltos. Á atenção dos Motorisras está sempre voltada para a pista, que
em muitos trechos - jeremoé!bO e Cícero
Dantas, por exemplo - o asfalto deixou de
existir. A poeira durante o dia e a neblina
à noite cobrerri a pista e dificultam a visão
dos outros carros e dos buracos enormes
transformando-se em verdadeiras armadilhas
cheias de surpresas desagradáveis.
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Na BR-110, a situação1ie degradação por

falta de reparos necessários e manutenção
periódica é generalizada. Além dos buracos,
que provocam acidentes e sucateiam os veículos, é comum a pre.<iença de motoristas de
caminhões à automóveis com avarias, parados nas margens da rodovia, representando
mais um perigo de abalroamento, uma vez
que a poeira nesses trechos dificulte a visão
das pessoas. Inexistem as sinalizações verti·
cal e horizontal- e as poucas placas, mesmo
desafiando o tempo e a ação dos vândalos
-,que ainda permanecem de pé, estão encobertas pelo mato, deixando os motoristas en·
tregues â própria sorte.
Outras estradas

No Estado da Bahia, não é só a BR-110
que se encontra nesta situação. Na BR-324
(Salvador-Feira de Santana), em vários trechos predominam os buracos e corrimentos
de terra que levaram parte do acostamento.
Apenas uma pequena barreira de tijolos indica o perigo. A maioria das estradas estaduais
também apresenta problemas sérios, como
a BA-093 (Salvador - Alagoinhas) e nada
é feito no sentido de pelo menos minimizálos. Os motoristas reclamam, mas tudo continua como antes. Este grave problema, que
é registrado desde as chuvas do ano passado,
pen;nanece para tormento e preocupação dos
motoristas, que trafegam na região.
"Nossa vida é transportar o progresso sobre rodas, sem dar importância para o sofrimento. Isso já virou rotina diante das péssimas condições das estradas brasileiras, especailmente essas no Estado da Bahia. Distância que até há dois anos percorríamos em
40 minutos ou uma hora, hoje levamos mais
de três, pois os buracos e a falta de pavimentação asfáltica não permitem que desenvolvamos uma velocidade maior. Mesmo andando devagar e, com todo cuidado, os prejuízos
são grandes devido à quebra constante de
peças importntes", disse o caminhoneiro Manoel Lino, de Curitiba.
Na BR-110, devido principalmente à falta
de manutenção e de restauração dos trechos
críticos, os problemas se avolumam. Ali, o
trânsito vem sendo mantido pela insistência
dos motoristas, que se arriscam em trafegar
em vários trechos utilizanOo desvíos, uma vez
que pelo leito da estrada há muito não há
condições. "Não sei o que vai ser da gen~
aqui de Olindina, Cipó, Ribeira do Pombal,
Cícero Dantas, Jeremoabo e outros municípios desta região nordeste da Bahia, quando as chuvas que agora começaram a cair
com mais freqüência. Os desvios agora utili·
zados com certeza se transformarão em atoleiros e, pela estrada, não teremos condições
d~ andar", salientou Miguel Fernandes dos
Santos.
Péssimas condições
Devido às péssimas condições da Rodovia
BR-110, para se percorrer o trecho entre
Inhambupe e Jeremoabo -cerca de 150kn:t
- são necessárias, no mínimo, cinco .horaS
e com mui~a sorte. Ali, o veículo não pode

Quarta-feira 27 3429

cessitando urgentemente de conservação e
desenvolver na maioria dos trecho!:i uma velomanutenção. A BR-110, a exemplo de outras
cidade acima de 20km. Ü!:i buracos, verda~o Estado e no Brasil, precisa de muitos condeiras crateras, obrigam a esse péssimo desempenho que irrita os condutores e passasertos emergenciais, há muito tempo.
geiros. Aqueles que se enervam e tentam desenvolver maior velocidade têm os carros
A Tribuna da Bahla, 26-6-90
avariados. São comuns os empenas de chasTRECHO DA BR-101
sis, quebra de eixo, entre outras peças, princiMATOU 40 ESTE ANO
palmente de caminhões truncados e carretas.
Eunápolis (Da Sucursal Sul)
Nos automóveis, os freios emperram, a descarga é arrancada, e o sistema de suspensão
-A prefeitura de EU.nápolis vai fiZer um.
afetado.
levantamento estatístico sobre o número de
Ultimamente, diante das queixas por parte vítimas de trânsito e à- índice de acidentes
de pessoas que residem nos municípios corta- na BR-101, no trecho entre o rio Jequitinhodos pela Rodovia BR-110 e, com a chegada nha e o rio Caraíva. Os dados serão referentes
das chuvas, uma máquina do DNER apare- ao primeiro semestre de.ste anO e a iniciativa
ceu na área, terraplenando um pequeno tre- da prefeitura tem por objetivo sensibilizar
cho nas proximidades de Inhambupe. ''So- as autoridades federais competentes sobre o
mente isso é feito depois de inúmeras pedidos estado de abandono em que se encontra a
ao Governo, que sabe apenas prometer e pe- rodovia, no trecho que liga Itabuna a Teixeira
dir votos. Estamos nesta Situação há quase de Freitas.
dois anos e nada. Nenhuma providência é
Segundo informações do S_etor de Estatísadotada, talvez por descaso do Governo. O tica do DNER (Departamento Nacional de
certo é que somente na Bahia esses proble- Estradas de Rodagem), só no primeiro semas crónicos nas estradas continuam, pois mestre deste ano, ocorreram 175 acidentes
,em Sergipe e Alagoas a situaçãç é bem dife- no trecho Jequitinhonha- Caraíva, quererente, para melhor, é claro", desabafou José sultaram em 199 vftimas, sendo que 40 delas
Vicente Medeiros, morador em Cícero Dan· foram f~tais. O trecho mais crítico -é o
tas.
K.M-739 (!tabela) conhecido como Curva de
Santo António ou curva· da Morte. Um erro
de engenharia seria a causa deste local regisPrejuízos
trar o maior número de acidentes. Outro ponEm alguns l;mracos da pista de rolamento to que apresenta problemas desta natureza
da BR-110, são encontradas quase todas as é a cabeceira da ponte sobre o rio Pardo.
espécíes de peças de veículos, desde peque· Ali a rodovia termina numa curva bastante
nos parafusos de roda até parte de pára-cho- sinuosa e sem sinalização, logo em cima da
que, borracha de pará-brisa, pedaços de lan- cabeceira da ponte. Na verdade, todo o leito
ternas, garras laterais, entre outras. Os moto- da rodovia está cheio de buracos que rpais
ristas já-apelidaram estes locais de "cemité· parece uma única cratera, o que torna a rodorios". É uma prova das mais contundentes via intransitável. Além disso, existe uma série
de que estamos enfrentando uma situação ad- de irregularidades, que poderiam ser solucioversa, trafegando por ésta rodovia. "Todo nadas, se não fosse a omissão do órgão comeste material deixado aqui na BR-110 não petente; a Quinta Região do DNER- BA.
significa iiiabilidade de quem está guiando,"
Além dos buracos, da falta de sinalização,
desabafou o gaúcho Nelson Dalpont.
os problemas mais corriqueiros na rodovia,
Segundo Dalpont, são inúmeroS os prejuí- trecho de Itabuna a Teixeira de Freitas são
zos causados nos veículos pelas péssimas con- as pedras no acostamento, vegetação cobrindições da BR-110, além do aborrecimento do placas de sinalização ou marcas direciodos motoristas e da perda de tempo. "Por nais, faltas de placas de advertência e marcos
outro lado; entendo que a culpa desta situa- quilométricos, queda de barreiras e aterros,
ção não é nossa, que continuamos pagando deslizamentos da pista, acesso perigoso ao
toda espécie de tributo, implantado pelo Go- córrego Sapucaeira (KM-712) e pó de pedra
verno Federal e, sem uma resposta prática, no (KM-676) pela existência de uma pedreira
como a aplicação do dinheiro arrecadado na nas proximidades da rodovia.
restauração das estradas. Acho até que esta
Esta semana o Prefeito Gediel Sepúlvida,
indecisão de manter ou não, o selo-pedágio de Eunápolis, recebeu telegramas dos Senaé devido ao abandono vergonhoso das rodo- dores Affonso Camargo e Humberto Ll]fena
vias brasileiras e este é um bom exemplo", onde se solidarizavam cOm a luta -desenvolfrisou.
vida pela prefeitura em defesa da conservaEnfrentanâo o perigo e os problemas com ção da BR-101 e ao·mesmo tempo, garantiam
as constantes quebras dos veículos, devido fazer pressão junto ao DNER pela recupeaos burocos e aos trechos sem asfalto da ração da malha rodoviária desta estrada. Este
BR-110 -ligando a BR-101 à cidade de Pau- assunto também foi questionado pelos 21 prelo Afonso, no Estado da Bahia -; os moto- feitos que compõem a Associação dos Muniristas profissionais e· amadores que tragegam cfpios do Extremo Sul da Bahia (AMES),
ali têm certeza de uma coisa, o selo/pedágio em reunião na cidade de ltagimirim. Além
implantado em meio a muita polêmica em do número de acidentes, a deterioração da
março do ano passado já rendeu muito di- estrada tem dificultado o transporte de ali·
nheiro, entretanto, as estradas brasileiras meritos, o que reflete diretamente no abaste·
continuam esburacadas e sem sinalização, ne- cimento das cidades.
·
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o segUinte díSCuiSo.) - Sr.
Presidente, Srs~ Senadores, há uma grande
expectativa, na sociedade brasileira, em tor-

no da votação do projeto de lei que estabelece
normas de proteção e defesa do consumidor.
O projeto está tendo sua votação retardada

nas sessões do Congresso Nacional, e a demora tem ensejado pedidos, queixas e injustificadas denóncias que vêm sendo veiculadas
pela imprensa nacional.
Alguns jornais, a exemplo de O Globo, de
234-90, e Opinião, de 28-5-99, chegaram a
insiriuar que o lobby do poder económico estaria sendo mais forte do que o bom senso
dos parlamentares. E os noticiários de rádio
e de televisão, apesar dos grandes espaços
dedicados à Copa do Mundo e à política eco~
nómico~administrativa do atual Governo,
também têm feito referência de natureza semelhante sobre as causas do retardamento
da votação do Código de Defesa do Consumidor.
Convém lembrar que, há seis meses, em
dezembro do ano passado, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor aprovava por
unanimidade, e encaminhava a esta Casa,
moção no sentido de encarecer a atenção dos
Deputados e Senadores para a "extrema conveniência" da aprovação do Código de Defesa do Consumidor, ainda naquela Sessão Le·
gislativa.
Para completar essa pequena amostragem
das repetidas demandas pela aprovação íme·
diata do citado código, lembramos ainda que,
em maio deste ano, como pode ser constatado
na notícia que veiculou o jornal O Globo de
, 23-4-90, o Procurador-Geral da República so~
licitava à Ordem dos Advogados do Brasil
que encaminhasse ao Supremo Tribunal Federal ação de omissão contra o Congresso
Nacional que, na equivocada interpretação
do texto constitucional pelo eminente Procurador, deveria ter concluído o Código de De·
fesa do Consumidor até 120 dias contados
da data de promUlgação da Constituição.
Embora destituídas de fundamento, tais in·
sinuações não deixam de produzir indesejá·
veis desgastes à imagem desta instituição.
Não se publica, porque aquilo que está certo não dá notícia, que, apesar de dois anos
consecutivos de eleiÇões, quando a presença
dos parlamentares junto às bases eleitorais·
se torna indispensável, as duas Casas do Congresso Nacional se desdobraram em esforços,
aqui em Brasília, para cumprir as fortes de·
mandas de trabalho geradas pela Constituição promulgada em 1988, e pela constante
análise, discussã-o, reformulação, apreciação
e votação das sucessivas medidas editadas pe·
la política económico-administrativa do atual
Governo.
Em que pese, entretanto, esse acúmulo de
trabalhos, o fato é que o Código de Defesa
do ConSumidor foi considerado pelo constituinte·como uma das prioridades sociais, com

prazo de elaboração fixado na Constituição.
E sua votação, como produto final da ação
legislativa, não vem merecendo a correspondente classificação entre os trabalhos a serem
votados pelo Congresso.
Faz-se oportuno lembrar que o art. 48 das
Disposições Constitucionais Transitórias de"
termina que o Congresso Nacional eleborará
o Código de Defesa do Consumidor no prazo
de cento e vinte dias, contados da data de
sua promulgação, em 5 de outubro de 1988.
Elaborar, de acordo com a conceituação básica do termo e com interpretação da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, compreende a feitura e apresentação do
projeto, e não, como pretenderam alguns,
a aprovação da redação final do texto do projeto no âmbito das duas Casas do Congresso.
Seria impossível, para questão de tamanha
complexidade e amplitude, a feitura, tramitação e votação estarem concluídas no prazo
de três meses, embora também seja exces·
sivo, considerando as especificidades constitucionais da questão, o prazo de vinte meses,
como está acop.tecendo, e que ainda poderá
ser procrastinado se o projeto não for votado
até 30 de junho corrente.
Ao ffXar tão curto prazo, o constituinte
pretendeu reduzir a grande defasagem que
separa o Brasil de inúmeros outros países que
têm rígid,os mecanismos de defesa do consu"
midor. Há seis anos, no dia 15 de março de
1984, a imprensa nacional nos dava conta de
que cinqüenta pafseS já festejavam o "Dia
Nacional de Defesa do Consumidor", instituído pela ONU em data mais remota.
Em nove de abril de 1985, o Conselho Social da ONU estabelecia, para encorajar a
cooperação internacional na matéria, as diretrizes seguintes:
-segurança física dos consumidores;
- proteção dos interesses econômicos dos
consumidores;
-acesso a informações necessárias para
·que façam escolhas acertadas;
-medidas que permitam obter ressarci"
mento;
-:-a distribuição de bens e serviços essencirus·
_'·piOOUção satisfatória e padronização da
execução;
-práticas comerciais adequadas e infor·
mações precisas; e
-propostas de cooperação internacional.
Enquanto isso, o Brasil, com normas espar•
sas e ineficazes, via crescer sua economia se·
guindo um modelo que privilegia a concen·
tração do capital e a cartelização, caracte·
rizado pelo aumento continuado do poder
de manipulação e manobras para elevar, cada
vez mais, a margem de lucro do produtor,
inclusive de bens e serviços de primeira neces·
sidade. Do outro lado, o consumidor brasi·
leiro não tinha, e ainda não tem, como defen·
der-se dos abusos, para poder maximizar, em
quantidade de bens e serviços, uma renda
que, em nosso- País, é muito escassa, pelo
menos para 80% da população. Não poden~
do, portanto, haver, em condições equânimes, livre jogo de forças entre produtores
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e consumidores visando ao alcance dos respectivos obfdivos, torna-se evidente que a
inexistência de uma eficaz regulamentação
das relações de consumo, além de representar
um problema de justiça social, constitui, tam~
bém, um fator de estrangulamento no processo de crescimento económico.
A esparsa legislação existente e o reconhe·
cimento da necessidade de assegurar mecanismos eficazes de proteção ao segmentO
mais vulnerável no encadeamento das rela"
ções de consumo levaram o constituinte brasileiro a consagrar na Carta Magna os ditames
para a organização e fortalecimento das normas de defesa do consumidor.
No Capftulo sobre os Direifos e Garantias
Fundamentais, art. 5", item XXXII, a Constí~
tuição determina que "O Estado promoverá,
na forma da lei, a defesa do consumidor".
Atenta à diversidade de assuntos, instân·
cias e peculiaridades que penneiam a defesa
do consumidor, o art. 24, VII, dá competência concorrente à União, aos Estados e
ao Distrito Federal para legislar sobre a res~
ponsabilidade por danos ao consuffiidor.
O arL 150, § su, mostra o dever de esclarecimento aQ coosumidor, quanto aos impostos
de qualquer natureza sobre os produtos e serviços de que são usuários.
No mesmo espírito, está manifesta na
Constituição a defesa do consumidor nos
princ(pios gerais que regem a atividade económica, especificamente no art. 170, V, e
no art. 175, parágrafo único, II, que exige,
com a participação direta ou concedida do
Estado, a_existéncia de dispositivo legal sobre
os direitos dos usuários.
Torna-se inequívoco e definitivo _o mandamento da Constituiç-J.o quando, no art. 48
do Capítulo das Disposições Transitórias, fixa o prazo para elaboração do Código de
Defesa do Consumidor.
Portanto, ST. Presidente e Si-s. Seiladores,
em que pesem as lamentáveis incompreensões contra o Congresso, é perfeitamente
compreensível, no momento em que a Constituição vigente completa vinte meses de promulgação, que haja uma forte pressão social
pela aprovação de um código de normas que
foi uma grande conquista da sociedade e que
vi'rá preencher uma importa.nte lacuna na legislação brasileira.
Tais pressões se intensificaram a partir de
agosto do ano passado, quando foi decidida
a criação de uma Comissão Mista para elaborar o Código de Defesa do Consumidor, exa~
tamente na época em que a sociedade tomava
conhecimento de que o Senado Federal acabara de aprovar e enviar à Câmara dos Deputados projeto de Código, de iniciativa deste
parlamentar, que fora submetido a uma Comissão de Senadores criada em 3 de março
de 1989. Esta Comissão realizou uma intensa
programação de conferências, depoimentos
e debates, que tiveram ampla divulgação na
imprensa nacional.
O citado projeto de lei teve como fundamento básico anteprojeto por comissão formada, no -âmbito do Conselho Nacional de
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Defesa do Consumidor (órgão vinculado ao
Ministério da Justiça), por juristas de renomado saber e experiência. As alterações e
acréscimos inseridos por este parlamentar foram baseados em estudos sobre a experiência
de outros países, no auscultamento de·instituições e agentes envolvidos com a questão
do consumidor e na análise cuidadosa da legislação existente, sem perder de vista a con-

juntura sócio-econômica contemporânea e
sua tendência em horizo'ntes de tempo mais
amplos.
Ao projeto de nossa autoria foi'arn juntad~ as proposições correlatas em tramitação
nesta Casa. A matéria foi distribuída a quatro
relatores parciais, tendo como Relator-Geral
o Senador Afonso Sancho. No período de
16 de maio a 13 de junho, a Comissão Temporária reaJizou"doz~ depoimentos, tendo ouvido representantes do Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor, Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Publicjtária, do
Ministério Público, do Ministério da Justiça
e do Ministério da Fazenda, da Confederação
da Indústria, e das entidades públicas e privadas integrantes do Codecon de São Paulo,
bem como componentes da Comissão de·Juristas que elaborou o enteprojeto para o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.
As reuniões da ComissãO Temporária contaram com a participação, ainda, de titulares
ou representantes do Procon, da ANER, da
F1ESP, da FCESP e da Abinee.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não pretendo, com estas palavras, contestar o acerto
da decisão posterior de criação de uma Comissão Mista para elaborar o Código de Defesa do ConsUmidor, mas apenas lembrar alguns fatos que justificam as atuais pressões
da sociedade, para que o citado Código seja
aprovado ainda na primeira fase da presente
sessão legislptiva.
·
O próprio Presidente da Câmara dos Deputados, no Ofício GP n~" 0878, de 29 de março último, julgava inoportuna a instituição
de uma Comissão Mista, potquanto naquela
Casa também havia vários projetas regulamentando a matéria.
No parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado, sobre a Questão de Ordem apresentada pelo ilustre Senador Dirceu Carneiro, na sessão de instalação
da Comissão Mista, dizia o eminente Relator,
Senador Francisco Rollemberg, ser-lhe "estreme de dUvida não ter o Constituinte conferido competência privativa ou exclusiva ao
Congresso Nacional (entendida a expressão
como Casas reunidas em conjunto) nem a
Comissão Mista para propor Projeto de Código do Consumidor e tampouco ter de,terminado a tramitação unicameral da matéria".
A seguir, entendeu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que, na ausência
de norma regimental espedfica, a criação do
órgão poderia emergir de uma deliberação
plenária das duas Casas.
Entretanto, ao analisar a questão sob o
ângulo pragmático, concluíra o relatório da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que "não se vislumbra qualquer vantagem

com a medida, pois, ainda que algum projeto
venha a ser apresentado, isolado ou coletivamente, como resultado dos estudos e trabalhos realizados, impor-se_-á o reinício de toda
a tramitação legislativa na Câmara _e no _Senado, sucessivamente. Tudo isso acarretará,
por motivos óbvios, maiores delongas no processamento da matéria".
A Comissão Mista reuniu cinco projetas
que, pela maioi abrangência, poderiam ser
considerados como Código, além de outros
cinco projetas mais específicos relacionados
com ·a questão do consumidor. Os cinco ptimeiros foram todos originados do anteprojeto elaborado no âmbito do Conselho Nacio~
na! de Defesa do Consumidor. Sobre essas
contribuições! o relator do projeto da Comissão fez constar em seu relatório que:
"Por um dever de justiça, sinto-me na
ebrigação de nomear os projetas e a colaboração dos Senadores Jutahy Magalhães e Ronan Tito e dos Deputados Geral® Alckimin Filho e Michel Temer,
bem como o· parecer do Senador Dirceu
Carneiro na relataria da Comissão do
Senado Federal, sem o que o trabalho,
como relator desta Comissão, teria sid.:>
extremamente mais árduo e menos profícuo."
--O projeto ãprovado pelo Senado em agosto
do ano passado é composto de 100 artigos,
divididos em cinco títulos que, em seu conjunto, abordam os direitos do consumidor
pela ótica do Direito Civil, Administrativo,
Penal e Processual. Visa ao estãbelecimento
de uma é~ica formal para, as relações de consumo, onde os direitos do consumidor passam
a ser interpretados e defendídos ·a partir da
tüfela do Estado. E apresent-a como filosofia
básica o seu caráter educatiVo e preventivo.
Educativo enquanto conceitua, de forma clara e objetiva, os aspectos mais relevantes para
assegurar a estabilidade e organização das
relações de consumo, especificando os direitos e-deveres dos consumidores produtores
e fornecedOres de bens e serviços. E prevenw
tivo porque identifica as principais Causas
de divergências nas relações de Consumo verificadas em nosso País, ao mesmo tempo em
que é_ chamada a atenç_ão das partes para os
_critérios que- devem pautar seus comporta-mentos. Importante ainda se faz ressaltar a
priorização daOa às rep,arações civis ante as
·sanções penais estabele~idas, garantindo, assim, mãlor eficácia na proteção do consumido! contra possíveis abusos de conduta por
parte dos fornecedores de bens e serviços:
Não é nossa intenção fazer aqui uma aháHse comp3rátiva dos dois projetes. Entretan-to, ~coiivém esclareCer que o Código elabÕradC? l?_el_'!_~omissão Mista, embora contenha
120 artigos, não acrescenta maiores inovações em seu conteúdo básico, ao projeto
aprovado na Comissão Temporária e no plenário do Senado.
Considerando, portanto, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, o tempo decorrido na produção do Código de Defesa do Consumidor e
a importância do que o mesmo se reveste,
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na presente conjuntura, para a sociedade e
a economia brasileira, lembro a conveniência
de o mesmo ser votado pelo Congresso Naçional ainda nesta primeira fase da presente
se_ssã() _legislativa. Nesse sentido~_ peço o
apoio desta Casa e, em especial, o indispensável empenho do Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, S!. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-=-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, as medidas económicas
do "Plano BraSil NovO"; e a discussão de
alternativas para a superação da crise econó·
mica pratíCãffiente monopolizam as atenções
da opinião pública e desta Casa. Isso é natural, mesmo porque ninguém contesta o car_áter prioritário do combate à inflação, de mo·
do a estabilizar o valor da moeda, criando
condições para a erradicação da miséría: e
para o robustecimento do conteúdo social da
democracia no Brasil. ·contudo num mundo
interdependente, tais ações o'ªo podem _ser
i:fetivadas considefando-se unicamente as variáveis internas. Reforçar e viabilizar políticas geradoras de desenvolvimento eoonô·
mico e de justiça sociãl implica considerar
também os aspectos externos, de modo a estabelecer as necessárias conexões_ entre o
Brasil e o plano internacional. Assim, nada
mais oportuno do que procurarmos refletir
so_bre a formulação e a execução da política
externa brasileira.
As questões externas encontram no Sena·
do, desde o século passado, seu fórum privile·
giado_de debate. Em agosto de 1983, em pronunciamento nesta Casa, defendi o princípio
de que a nossa política externa, tão compe·
tentemente executada pelo Itamaraty, mere·
ce o permanente e próximo acompanhamenw
to das instituições políticas de representação
nacional, contribuindQ na defesa de nossas
tradições históricas e no preparo do itinerário
de sua futura implementação. ___ _
O mundo assiste hoje ao surgimentô de
um novo padrão d_e relações internacionais.
A internacionalização da economia mundial
elas inovações cieiltífico-tecnotógicas torna~
ram anacrónica a Gue-rra Fria- ãdisputa
Leste-Oeste pela hegemonia gl_obal - , subs·
tituída pela disputa ao acesso e ao controle
_de tecnologia avançada. Ocorre, de fato uma
nova revolução industrial caracterizada peta
utilização de mode_mas tecnologias - Informática, Biotecnologia e diversos outros mate·
riais - bem c_omo de formas mais avançadas
de gerenciamento du processo produtivo. A
experiência histórica demonstra que, em mo·
mentos como este, em que há um salto quali·
tativo das técnicas de produção, cria-se a
oportunidade para que países até então em
posição periférica tenham condições de melhorar s_ua posição relativa em face dos países
avançados.
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Devemos estar atentos para esse fato, pois

a· nosso País é um dos que podem auferir
benefícios- da nova realidade. Temos as con·
dições míniriüiS necessárias para alcançar um
patamar mais favorável: centros de pesquisa
e universidades, setores da economia que já
se utilizam dessas novas tecnologias, recursos

humanos e naturais, mercado interno com
grande potencia( e capacidade de adaptação.
Entretanto, embora existentes, tais requisitos

encontram-se em estágio pouco a vançatio em
nosso País.
Tudo isso, todavia, está a exigir medidas
de incentivo à formação de cientistas, à criação de condições para que se gere tecnologia
avançada e, ainda, para que se amplie o mer-

cado interno, por meío de uma distribuição
mais justa de renda. Assim procedendo, e
modernizando o Estado - de modo a recuperar suas funções sociais, promover a desregulamentação da economia e o retorno do
investimento externo - pode-se enfrentar o
desafio de construir a modernidade no Brasil.
Esta é a saída para que não percamos, novamente, o "bonde_da história", e, também
para que não sejamos surpreendidos pelo
novo padrão de relações_ internacionais.
É característica do cenário internacional
contemporâneo a formação de_ grandes blocos económicos regionais. A Europa Ociden·
tal constrói o seu mercado comum- ao tem·
po em que busca a integração política- pondo flm ãs fronteiras alfandegárias. Pode--se
aventar, com razoável margem de segurança,
que a Comunidade Bconómica Européia tornar-se-á um pólo gravitacional para os países
do Leste que abandonam o fracassado modelo do planejamento centralizado da vida
económica e social, No Pacífico, o Japão lidera um conjunto de países com grande vocação
desenvolvimentista, enquanto os EUA, ·oCaIiadá e o México tratam de estreitar as relaÇões entre si.
É razoáVel pensar que, nas relações económicas e políticas internacionais, os interesses
e o peso desses blocos económicos estarão
presentes e definirão as relações dos seus países-membros com terceiros. Nesse contexto,
um país que não pertença a urit bloco económico, tende a participar em desvantagem no
novo quadro mundiaL
É vital, pois, para o Brasil, tratar de posicionar-se em relação à nova realidade internacional. A política externa do País deve tratar de manter aberto ou reforçaras seus canais já existentes de comércio e- de contato
cultural e político. Preliminarmente, deveriam ser fortalecidos os laços históricos que
nos ligaril aos EUA, os quais, com o fim da
1
'Guerra Fria" e a conseqüente perda de im·
portância de sua função mil!tar para os países
ocidentais, têm reduzido seu peso global e
vêem-se frente ã alternativa de estreitar suas
ligações com o contín-ente ainericano. Configura-se um quadro em que as relações Brasil·
EUA tendem a adquirir crescente densidade
também na perspectivá de Washington. Espera-se, com isso, que o Governo norte--ame·
ri.cano crie facilidades para o ingresso de mer-

cãdorias brasileiras em seu mercado, bem como apóie o encaminhamento de uma solução
para a nossa dívida externa, de modo a não
comprometer o Crescimento ecomômico do
BrasiL
Também devemos reforçar nossas ligações
com pafses da Ásia e da Europa, mesmo parque elas ultrapassam a dimensão económica,
s-endo também históricas e culturais. Estas
estâo p-resentes graças às imigraçõeS portUguesa, espanhola, italiana, alemã e japonesa
que tanto- cOntribuíram para a formação da
sociedade nacional e para o nosso crescimento económico.
Ademais, deve ser prioridade de nossa po·
lítica externa a integração, em seu sentido
mais amplo, com os países latino-americanos.
Além de estimulada pela nossa Constituição,
es;ta atitude revela-se uma exigência da nova
realida-de_ mundiaL A generosa idéia da integração continental remonta à época das independências da América Latina. Desde então,
o projeto integracionista foi alyo de infindáveis declarações, sei~?-, contudo, viabilizar-se,
em parte pela ausência de uma proposta pragmática, <;rperacional.
O pragmatismo e a operacionalidade forma, finalmente, alcançados pelo Brasil e pela
Argentina, aO assinarem, em julho de 1986,
os acordos de integração, ao qual o Uruguai
pretende se associar. As relações argentinobrasileiras car.acterizaram-se, durante muito
tempo, por infuridadas desconfianças mútUas-. Ressalve-se que estadistas dos dois países - como, por exemplo, o Barão do Rio
Branco, Bartolomeu Mitre e Sác!nz Pena, eSie
:i.utor-da frase ''tudo nos une nada nos separa" -tentaram, sem sucesso, estabelecer relações de cooperação. Felizmente, Argentina
e Brasil realizain hoje a sua vocação histórica:
a ae parceiros no quadio internacional e' de
desencadeadores do prOcesso de fntegração
regiOriã:íilo Prata.
_
.
-

b natural que esse processo de integração,
à medida em que se robusteça e defina mecanismos eficazes de funciOnamento, incorpore
novos pafse·s. Esta incorporação deve dar·se
a partir de considerações pragmáticas, e não
voluntaristas que demonstrem sua viabilidade, sob pena de gerar frustrações. A curto
prazo, pode-se especular que, além do Uruguai, que não se encontra alheio à integração
em andamento, o Chile e o Paraguai teriam
condições de a ela se incorporarem. Assim,
o Cone Sul do continente formaria Um novo
espaço econôniicO, pois "a união faz a força"
e, neste caso constrói o futuro.
No momento, cumpre avançar com o processo de integração arg~ntino-brasileiro. E
avançar não apenas no .seu aspecto económico, que será frágil se não for acompanhado
de integração político-cultural. O processo
de integração, como demonstra a Europa,
áeve envolver as várias dimensões da vida
social, de modo a permitir desenvolvimento
e paz.
Nesse sentido devemos buscar mecanisinos
que aCelerem, também, entre outras iniciativas, o intercâmbiO de estudantes de cursos

de pós-graduação, de exposições artístk<is,
de filmes, da literatura mais significativa -de
cada um dos países, de programas de televisão. As Casas Legislativas-poderiam também
ampliar formas de relacionamento. Esperamos que a visita que o Presidente Collor fará
nos primeiros dias do próximo mês à Argentina robusteça a integração em andamento,
podendo se constituir em vigorOso passo ·nessa direção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre S_enador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL -·Ro.
Pronuncia o seguinte _discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, O tráfico de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas é considerado um crime contra a humanidade, porque o consumo dessas drogas é prejudicial
à saúde física e mental dos usuários, em particular, e a sua disseminação no mundo, em
proporç6es alarmantes, põe em perigo a própria sobrevivência do homem em condições
de dignidade e bem-estar.
Infelizmente, esse problema nos atinge em
toda a sua extensão, à medida que se intensificam, no Brasil, o tráfico e o consumo de
drogas psic-otrópicas. Os traficantes há muito
freqüentam as portas das ilossas escolas, viciando crianças e adolescentes a partir dos
10 anos de idade.
Desejamos enfocar o assunto a- partir da
realidade nacional, conside'rando as informações a que tivemos acesso.
Chegou-nos às mãos o·trabalho intitulado
"Dados sObre o Consumo de Drogas no Brasil, ano 1987", realizado pelo Departamento
de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina e patrocinado pelo Ministério da Saúde,
com o objetivo de apurar, na medida do possível, a extensão-do uso e do tráfico de drogas
psicotrópicas nos meios estudantis. Os dados
obtidos deveriam levar as autoridades a, em
tomando conhecimento da realidade brasileira, adotar as medidas necessárias não apenas à repressão ao tráfico, maS também do
tratamento e recuperação dos viciados.
Permitam-me, nobres Senadores, fazer alguns comentários sobre esse trabalho.
Pesquisou-se o consumo de drogas pelos
C$tudantes de primeiro e segUndo graus da
rede estadual de ensino, nas nove capitais
das regiões metropolitanas e no Distrito Federal. Foram entrevistados 16.000 alupos.
Embora a pesquisa não tenha abrangido as
escolas secundárias particulares e as universidades e cidades do interior, acredita-se que
seja bastante representativa da realidade brasileira, porquanto se obedeceu à metodologia
padronizada, recomendada pela Organização
Mundial de Saúde. A mesma pesquisa foi
realizada com meninos de rua, em três capi·
tais brasileiras.
Os r~ultados obtidos são preocupantes:
cOmprOvou-se õ uso experimental, relativamente eleva~o, de solventes, pelos estudan·
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para prender um ou outro traficante e ~·estou
rar" pontos de venda.
No entanto, não bastasse a difusão do vício, os traficantes- diversifiCam suaS atividades, como se pode ver na reportagem intitulada "Receita investiga "lavagem'' em seqüestros", da qual transcrevemos alguns tópic-o-s:

tícias vei~uJ_a_dlJ._S pela imprensa sobre o aparetes, sendo que os do sexo feminino demonsciiilento de casos de Aids entre internos da
tr;nam preferênciã pelos calmantes (ansiolíF~be-ni.,
_--_
_
ticos) e anorexígenos (anfetaminas), comprados geralmente sem receita médica; difunSr. Presi~ente, Srs. Senadores, a pesquisa
que acabamos de comentar foi realizada em
de-se o uso e abuso de anticolinérgicos, principalmente do trihexafenidil (SRTANE R),
1987 e, como dissemos, não atingiu as escolas
que foi citado por estudantes de sete capitais
partiCú.laies, as universidades e cidades do
e é largamente consumido também pelos mein~erior. Desde__então, o consumo de drogas
psicotrópicas tem aumentado no Brasil e no
ninos e meninas de rua; o "cheirinho de loló"
mundo, insinuando-se nos lares, nas escolas,
é um dos solventes largamente usados por
nas práticas desportivas. Aliás, já em 1966,
estudantes e meninos de rua; e a maconha
é~rci;ponsável por grande número de internapor ocasião do "Tour de: F:ra[)Ce", 60% dos
ções por dependência, embora a opiÕião méexames realizados nos jogadores comprovadico~científica internacional já dispense essa
ram que 60% deles haviam ingerido algum
tipo de droga.
condição para o tratamento.
Em todas as cidades pesquisadas, os usuáNo entanto, o uso de drogas, a médio e
rios de cocaína, anfetaminas, solventes, maa longo prazos, produz efeitos devastadores
conha e ansiolíticos revelaram não encontrar
no ser humano, física e moralmente, tais coqualquer dificuldade para conseguir as dromo afecções no cérebro, que inibem a memógas. Os solventes foram os produtos mais usaria e as atividades intelectuais; no aparelho
dos; a seguir, os ansiolíticos; e, em terceiro
respiratório, que piovocam sinusite, faringilugar, as anfetaminas.
_
te, bronquite; e no processõ reprodutor, cauO Distrito Federal e Porto Alegre apresando, inclusive, malformações genéticas.
sentam os maiores fndices de uso de maconha
Moralmente, os sintomas são igualmente grae ansiolíticos; o Rio de Janeiro e o Distrito
ves: apatia, desambição e desiriteresse em leFederal, os mais altos índices de consumo
var avante quaisquer planos, E não vale o
de cocaína. Verificou-se, também, que os
argumento de que as drogas leves seriam inousuários do sexo masculino preferem macofensivas, porque o consuntidor passa automanha, tabaco, álcool e solventes, e os do sexo
ticamente delas para as outras.
feminino, anfetaminas e ansiolfticos. As
Hoje, o problema agravou-se consideracrianças se iniciam no uso das drogas com
velmente. Intensificando-se o consumo, inos solventes, entre os 10 e 12 anos de idade.
tensificam-se, igualmen~e, o plantio de planSegundo os estudiosos da matéria,· as printas psicotrópicas e o_ tráfico. Este se processa
cipais causas que levam os jovens ao uso de
através de uma vasta rede, que envolve midrogas são a sensação de conflito interior e
lhares de pessoas, viciadas·ou não, e se infiltra
stress, que pode resultar de pressões famiem todos os setores de atividade.
liares e sociais por um melhor desempenho
-De fato, acima dos pequenos traficantes
escolar, de conflitos familiares, de precone dos traficantes-consumidores, que particiceitos de que se sintam vítimas, ou de carênpam do negócio ilícito para manter o próprio
cia afetiva por faltá de um lar estável. A cavício, estão os grandes traficantes, que nem
rência _afetiva atinge os filhos de pais separasequer são consumidores. Eles se associam
dos ou falecidos e os que se sentem rejeitados
e dirigem o "negócio" como grandes emprepela fatru1ia ou são abandonados por ela. O
sários em busca do lucro, acumulam fortunas
fácil acesso às drogas, embora não seja fator
e, tal como fazem os responsáveis pelo tráfico
determinante do consumo, exerce bastante
de armas e pelo lenocínio, "''lavam" o dinheiinfluência nesse_ sentido, principalmente se
ro obtido eminvestimentos outros, como, por
o jovem já vive em conflito interior.
exemplo, construção, imóveis, turismo, quiçá
A pesquisa feita Com meninos de rua em
favorecidos por incentivos fiscais. _
São Paulo, Salvador, Porto Alegre, através
· Essas associações constituem verdadeira
de entrevistas individuais, para avaliar o conrede internacional. Como çlesenvolvem uma
sumo de drogas entre eles, as suas condições
atividãde ilícita; Ôão têm esCrúpulos emelimie expe'?tativa de vida 1 revelou dados igualmente preocupantes: a maioria das crianças - nar quer os grupos rivais, quer as pessõas·
que lhes oferecem resisténcia, como policiais,
e adolescentes entrevistados saiu de casa, pejuízes e políticos idôn~os, como aconteceu
la primeira vez, aos 10 ancis _de idade, por
na Itália e está acontecendo na Colômbia.
motivo de maus-tratos físicoS sofridos no próAlém disso, infiltram-s6-na administração púprio lar e, apesar disso, tentaram retornar
blica, na polícia e na 'pOlítica, em busca de
várias vezes, sem sucesso; cerca de 77,5%
facilidades, influência e poder de decisão.
deles já haviam usado solventes orgânicos e
Sr-Presidente, Srs. Senadores, o consumo
60% experimentado maconha. Esses fndices
e o tráfico de drogas no Brasil atingem tal
são bastante elevados, inclusive comparados
intensidade, que devem merecer atenção
com os apurados nos demais países.
prioritáii3- do Governo.
O elevado uso de drogas psicotrópicas peNinguém ignora que os morros do Rio de
los meninos e meninas de rua tem suas causas
na ausência de relações familiares estáveis, :Janeiro são redutos de traficantes, pontos de
o.o subemprego e na ·falta de freqüência ã ·distribuição de cocaína, campos de luta entre
bandos rivais. Os pOliciais da DiviSão de Reescola, situações essas geradoras de conflítos
pressão a Entorpecentes, ao invés de atuarem
e frusttaçóes.
permanentemente naqueles mo rios, para coiVerificou-se também o uso de_ drogas por
bire tráficó, invadem-nos, de vez em quando,
via endovenosa, fato gravíssimo, dadas as no-

"A polícia carioca e a Re_ceita Federal
estão investigando duas·empresas do setor de empreendimentos imobiliários e
assessoria jurídica que estariam envolvidas na "lavagem" de dinheiro de una
grupo especializado, responsável por dezenas de seqüestros em Minas Gerais,
São Paulo e atualmente no Rio, que contabilizava, até sexta-feira, 30 casos nos
últimos cinco meses. As empresas uma sofisticação da indústria do seqUestro - funcionam ainda, segundo as investigações mantidas sob sigilo absoluto,
como uma espécie de financiadoras dos
criminosos na aquisição de carros, armas, aparelhos e equipamentos sofisticados e espionagem, como o skanner?
identificação da voz de quem passa mensagens· telefónicas.
O grupo é heterogéneo, teúne pessoal
ligado ao tráfico de entorpecentes, quadrilhas de assaltantes de banco e estelionatários, segundo apuraram a polícia e
a Receita.
As investigações policiais indicam que
o grupo de seqüestradores é organizado
e conta com a assessoria jurídíca de um
advogado identificado apenas como Joacir. Ele é o responsável, entre outras coisas, pela aplicação do dinheiro dos seqüestros nos empreendimentos imobiliários e na compra de dólares, que são
enviados ao exterior, provavelmente para a Suíça." (ln Correio Braziliense,
27-5-90.)
Associam-se, pois, traficantes, seqüestradores e assaltantes de bancos para desenvolver suas atividades criminosas cada veZ Com
mais desenvoltura e segurança. Os seqüestros
nas _principais capitais do Brasil são notícias
diánás. Somentê Do Rio de Janeiro, no mês
de maio, foram notificados 18 seqüestros,
mãs sabe-se que muitos outros sá6 mantidos
em sigilo pelas faiill1ias dos seqüestrados por
medo de represália.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sentimonos desprotegidos diante de tamanha audácia. Se quisermos combater o tráfico com êxito, precisamos "conhecer a posição dos finan-eiadôres, mas sobretudo dos proprietários.
sócios e gerentes daquelas empresas, à sombra das quais se faz a colocação e investimento - a 'purificação' dos capitais obtidos
pelo tráfico de estupefacientes, associados ou
não a outras atividades delituosas". Este é
o ponto fulcral da questão, conforme afirma
Lourenço Martires, Procurador~Geral da .República Adjunto, em ~isbqa, em artigo intitulado '1Droga- Prevenção e Combate ao Trá'

I
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fico" (in "Scicntia Jorídica", 1986, Tomo
XXXV, p.p. 148/149).
Aliás, a legislação de-alguns países não apenas procura facilitar a fiscalização e a inVestigação, disPensando o sigilo bancário em determinados casos, mas também prévê a
apreensão de bens móveis e imóveis acumulados por trafic8.nteS:,-õ-C6nlíSco de suas fortunas e a reversão para o Estado.
Se não houver uma legislação rigorosa, que
comine penas pesada!> aos traficantes, seqüestradorcs, contrabandistas e assaltantes de
bancos, que prescreva o confisco dos bens
adquiridos ilicitamente e que facilite a investigação das grandes fortunas, não lograremos
êXitO; nessi lutae- esta:reniOS i::-Ofi1fibuindo para instalar uma guerra civil no nosso País,
a exemplo do que - pode-se considerar ocorre na Colômbia.
De fato, naquele país vizinho, a média diária de mortes por motivos pOiítii::õs, computada este ano, é de 11,8, o que projeta a
média anual de 4.307 mortes. Entretanto,
num espaço de 48 horas, nas vésperas das
eleições, realizadas no dia 27 de maio deste
ano, pelo menos 41 colombianos morreram,
vítimas de atentados terroristas. Afirma a imprensa que o grupo "Os Extraditáveis", braço armado do Cartel de Medellín, está pagando cerca de US$ 4 mil pela cabeça de um
policial". Assim, "as fol-i;as de segurança, ha~
bituadas a caçar, foram de um momento para
o outro transformadas em caça". (in Folha
de S. Paulo, 26-5-90).
Sabe-se que, na Bolívia e na Colômbia,
os barões da cocaína costumavam financiar
campanhas eleitorais e gõlpes de Estado.
Na Colômbia, nas eleições a que me referi,
comenta-se que foi eleito um dos candidatos
sobreviventes - César Gaviria--Trujillo porque três deles foram mortos em campanha
em atentados atribuídos aos traficantes de
cocaína. A grande maioria dos candidatos admitia dialogar com os traficantes, mas o povo
colombiano preferiu sufragar o nome -do César Gaviria, que não aceita diálogo ou negociação com eles, numa demonstração de coragem e decisão.
Registianios, aqui, mais uma preocupação:
combatidos tenazmente na Colômbia, ostraficantes podem transferir-se para o Brasil,'
onde já atuam com bastante desenvoltura.
Atlás, é no Brasil que se produzem éter e
acetona para o beneficiamento da pasta, que
saem do País clandestinamente, sem qualquer vigilância ou repressão por parte das
autoridades. Não há o controle e a fiscalização necessários da produção e do comércio
dessas substâncías químicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo que
este pronunciamento seja um brado de alerta
à sociedade e um chamamento às autoridades
federais, estaduais e municipais, para que
empreendam uma ação conjunta e integrada
para fazer face ao tráfico e ao· consumo de
drogas em nosso País.
A repressão a esse tráfico exige não apenas
a mobilização da Nação brasileira, mas também a cooperação efetiva dos países que tém
o mesmo ·objetivo.

E aqui queremos assinalar o erro em que
incide o Presidente _George Bush em sua política íntervenciánisti em relação aos países
latino-americanos produtore." de drogas psicotrópicas. S. Ex· demonstra uma visão unilateral do problema, em não considerando a
responsabilidade de seu país como o maior
impoitcidor e consumidor de drogas. Afirma
Manuel Gonzalo Chavt:z Alvarez, em artigo
iotitul_ado "Narcotráfico: um novo item nas
relaçõe:s entre os EUA e a América Latina",
publicado na revista Política e Estratégia, divulgada em dezembro de 1989:

"O número de usuários regulares de
maconha nos Estados Unidos passa dos
20 milhões de pessoas, de 8 a 20 milhões
consomem cocaína e o número de vicia·
dos em heroína chega a 500 mil.
O mercaUo do tráfico de drogas nos
anús 80 movimenta aproximadamente
--nos Estados Unidos 100 bilhões de dólares~ -e ·rende aos países produtores da
América Latina mais divisas que a exportação de seus produtos tradicionais.
Esta primeira abordagem mostra que
o riãtcotráfico é um dos eixos- de maior
importãnda das relações da América Latina com os Estados Unidos e tem uma
série de implicações que envolvem questões estratégicas e de segurança nacional
e coletiva. O narcotráfico como uma
questão delingüencial-policial é uma
simplificação grosseira, que oculta a sua
--complexa realidade. O narcotráfico, na
_sua verdadeira dimensão,_ é um problema econômico, social e político transnacionalizado que desequilibra o Estado
e a sociedade latino americana.'-'
.

.

Mas os governos norte-americanos, d6 modo geral, têm adotado uma po~tica equiVO.
cada no combate ao narcotráfico. Eles partem do princípio de que esse combate deve
basear-se na destruição das plantações de coca e demais ervas psícotrópicas, e na repressão à comercialização nos países produtores,
-que nesse seti.tido são preSsioni:tdos por Wa~
shington. As recomendações procedem, é
certo, mas não se pode ignorar a compleXidade do problema, cujas causas mais profundas são. económicas.
Impondo preços vis às matérias-pri~__;s e
restrições à importação dos demais produtos
latino-americanos, a grande nação norte-americana mantém esses países em situação
de permanente dependência económica,
agravada pelas respectivas dívidas externas
e pelos juros flutuantes, de modo geral ascedentes, que sobre elas recaem.
De-fato, como substituir a cultura de coca
em PaíSes onde essa Cultura é a principal fonte
de renda de grandes contingentes populacionais, em conseqüência mesmo dos preços vis
impostos às suas-matérias-primas e demais
produtos de exportação?
Essas culturas precisam ser substituídas por
t:ulturas de subsistência que alcancem preços
cqmpensadores no mercado internacional.
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As m~térias~primas, embora abundantes,
não podem ser exportadas a preçoS vis, por,,
qUe elas vão alimentar indústrias milionárias
!'los países· importadores, mas a custa. de
agressão ao meio ambiente nos países produ~
tores.
Em seu esforço para saldar os compromissos da dívida externa, os países em desenvolvimento adotam urna política de exportação·,
que, entretanto, não merece apoio- dos países
credores. Estes, ao _contrário, impõem sõbre~
taxas aos produtos beneficiados que importam e fixam quotas de importação, num pro-·
tecionismo que condenam nas demais nações.
Por isso, esses produtos são comercializados a preços vis rios países produtores, para
poderem alcançar o mercado internacional
em condições competitivas, mas à custa- do
sac-rifício da mão-de-obra mal remunerada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preconizamos o combate ao uso e ao tráfico de drogas
psicotrópica" mediante uma ação coordenada
no plano interno, nos países produtores responsáveis pela oferta, e a cooperação efetiva
das nações desenvolvidas, responsáveis pelo
maior consumo. O estudo isento e objetivo
do problema em nível internacional e o desejo sincero de resolvê-lo indicarão certamente
a necessidade de reformulaçãO do sistema
. econômico mundial. Assim, a cooperação a
que me refiro deve ter em vista não apenas
a repre~são, mas também o comércio interna·
cional em bases mais justas.
Entretanto, não podemos ficar de braço~
cruzados, na expectativa de que os chefes
de Estado dos países desenvolvidos adquirãm
uma viSão mais reaUsta e humanitária do problema e se disponham a colaborar mais efetivamente para a sua solução.
Temos de agir no plano interno, a partir
de uma análise igualmente isenta e objetiva
de nossa responsabilidade nesse processo. O
-. mesmo egoísmo que atribuímos às nações industrializadas no seu relacionamento com as
nações em desenvolvimento, professamos.
nós, riO ,Brasil, à medida que nada fazemoS
para elirriinar as injustiças sociais e a concentração d~ ieqda, responsáveis pela situação
de penúria errt que vivem milhares de brasileiros.
"·
Assim, é preciso\1ue as elites e a sociedade
de modo geral se cohscientizem da necessidade de promover a justiça social e colaborem com o Governo nesse sentido, a fim de
que os direitos individuais e coletivos assegurados na Constituição Federal não sejam uma
utopia para milhares de brasileiros.
A propósito, o Chefe do Departamento
Brasil do Bird, Armeane Choksi, em seminário na Associação Comercial do Rio de
Janeiro sobre "0 Brasil na década de 90",
revela a má distribuição de recursos públicoS
em nosso País, que, embora aplique 10% do
Produto Interno Bruto em programas sociais
-cerca deUS$ 27 bilhões- alcança resultados inferiores aos alcançados por outros países, que despendem os mesmos valores. AfirmaS_. s~_que "QBrasil, em mortalidade infan~
til_, desnutrição, analfabetismo e educação
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média, está igual aos mais QObres países da
América Latina e alguns da África" (in Folha
de S. Paulo. 2-6-90).
Essa revelação é procedente e necessária
para que o Goveino investigue os erros e
desvios que tornam inoperantes os programas
sociais.
Se implantarmos a justiça social, se todos
os brasileiros tiverem trabalho, acesso à assis-

tência médica e à educação, teremos dado
o passo talvez mais importante no co!llbatc
às drogas.
Propomos, ainda, que se mobilizem a sociedade, a imprensa, os poderes públicos t!',
particularmente, as Forças Armadas, _para

dar combate ao uso e ao tráfico de drogas.
É preciso evitar que esses males assumam
as proporções já atingidas em outros países
da América Latina, especialmente na Bolívia, no Peru e na Colômbia.
Cumpre lembrar que o tráfico de entorpecentes e drogas afins é um crime inafiançável,
insuscetível de graça e anistia, conforme estabelece o art. 51•, XLIII, da Constituição Federal.
Insisto em que não podemos pres_cindir da
participação das ForÇas Armada<; que, conforme prescreve o art. 142, caput, da Constituição Federal, "destinam-se â defesa da Pátria, à garantia dos poderes constituídos e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e
da ordem".
Ê certo que, de acordo com o art. 144,
§ ll'. II, da mesma Carta, cabe à Polícia Federal "preveni.r e reprimir o tráfico ilícitC? de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e 'de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência ...
Neste caso, precisamente, não -se -podem
delimitar áreas de influência- urge que haja
um esforço conjunto, que mobilize os poderes públicos numa ação integrada, liderada
pelas Forças Armadas, com o objetivo de
erradicar esse mal.
Lembremo-nos de que, após o movimento
de 1964, o Exército exerceu função policial
para combater os crimes contra a segurança
nacional, embora tal mister não fosse de sua
competência. Entenderam., na ocasião, -que
havia uma guerra revolu_cionária que justificava aquela intervenção.
Hoje, Porém, enfrentamos forças muito
mais poderosas, que se insinuam sorrateiramente para garantir o sucess_o de suas atividades delituosas, mesmo a custa do aniquilamento moral e físico da juventude e da evasão
de preciosas divisas.
A Campanha Nacional de Combate às
Drogas, recentemente lançada em Corumbá
e prestigiada pelo Presidente Collor, é uma
iniciativa meritória, mas- não nos iludamos
-estará fadada ao fracasso, frente ao poderio dos traficantes, se não contar com a participação efetiva do Exército, da Marinha e
da Aefonáutica. A Polícia Federal é praticamente impotente para assumir sozinha essa
responsabilidade. Faltam-lhe, sobretudo, recursos e pessoal especializado para coibir op.
tráfico em todo o território ilacionaL Embora

possua agentes idóneos e respeitáveis, a cor~
rupção é uma prãga que se insinUa facilmente
em qualquer corporação.
Recentemente, conforme notícia o Correio
Braziliense, edição de 25 de maio do corrente
ano, a Procuradoria-Geral da República recebeu denúncia feita pelos agentes f(!derais
José Camilo Kafino e Belton Gomes da Silva
Filho, que acusam o Superintendente Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do
Sul, Delegad~ B.o~be:rto Alves, e seu auxiliar,
o agente Alexandre Simões de Luna, de envolvimento com os cartéis de Medellin e Cali.
Consta que os denunciantes, que estão sob
proteção policial em Brasflia, reuniram uma
série de provas para instruir o -processo. Revelaram eles, ainda, que "importantes denúncias sobre tráfico não eram investigadas
pela Supcrintendéncia Regional e que, "além
disso", os agentes eram deslocados para operações fictícias, para deixarem a área "limpa"
para os trafiCiiiltes" (in Correio Brazilíense,

25-5-90).

Ora, este e apenas Um- exemplo do que
ocorre pelo Brasil afora, que atesta a gravidade do problema. Os jornais nos dão notícia
de outros fatos alarmantes: libertam-se traficântes;--agerites-tt!dúais honestos são pressionados, p·erdcm o emprego, ou são atraídos
para armadilhas e simplesmente eliminados.
Tudo isso é possível, principalmente, devido à falta de entrosamento entre os órgãos
do Governo, que dificulta qualquer ação de
maior alcance no combate ao tráfico. Haja
vista as plantações de maconha que têm sido
descoberta<; no Brasil ultimamente: queimase cultura e prendem-se os trabalhadores encontrados no local. E os donos da terra? Recentemente, a Polícia Federal localizou e destruiu Cerca de 900 mil pés de maconha nas
margens do rio São Francisco, e apreendeu
153 quilos da droga. Depois dessa operação,
"os agentes federais retornaram a Salvador
convencidos de que o sertão do São FrancisCo
já é parte integrante da rota internacional
de tóxicos, pois de lá está saindo ~té mesmo
haxixe atr"âvés do PiauC' (in Correio Braziliense, 24-5-90).
Se houvesse o entrosamento a que me refiro, as terras cultivadas com maconha teriam
sido "iinediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colono~, para o cultivo de produt()$ alimentícios
e medicamentosos, sem qualquer iridenização ao proprietáfio e sem prejuízo de outras
·sanções previstas eiJi lei'\ como .e~~vê ç. art.
243, caput, das DisJ)oslçOeS Constitucionais
Geraís. Se a COnStltiiição- Federal está em
vigor, é preciso_quç se_ cumpra. Ademais,
o dispOsitivo-citado é autOaplicável, e o Estatuto da Terra ain_da está em vigor.
Parece-nos evidente que a Polícia Federal
não tem estrutura operacim'Lal e técniCa para,
sozinha, oferecer combate ao tráfico de drogas. Na Amazónia,: a~ úõnteir8.s- estão praticamente dcsguarneçidas, e poucos são os
agentes da Polícia Federal que atuam na região, enquanto que, no Nordeste, há número
excessivo de- agentes, mas, nem por isso, os
resultados são satisfatórios, justamente por
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falta de uma ação coordenada, de que participem ativamente os poderes públicos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirigimos
um apelo ao Presidente Fernando COUor de
Mello, que tem demonstrado preocupar-se
com esse grave problema, para que, na qualidade de Chefe Supremo das Forças Annadas,
determine a participação delas na luta contra
a erva daninha e o seu tráfico e consumo,
objetivo esse que deve ser perseguido a qualquer custo, inclusive mediante a mobilização
dos serviços de informação e a fiscalização
.de nossas fronteira~ terrestres, marítimas,
dos nossos portos e aeroportos.
A Receíta-Federal tem igualmente importante tarefa a cumprir: investigar as fortunas
mal formadas, não apenas através das declarações de renda, onde podem ser sonegadas
informações, mas também através dos noti·
ciários dos jornais, das colunas soCiais c Com
a ajuda dos serviços de informação das Forças
Armadas. E. se comprovada a aquisição de
bens a custa do tráfico de droga!., deve encaminhar denúncia ao órgão competente para
que sejam desapropriados e revertidos aos
cofres públicos.
Cabe a nós, membros do Poder Legislativo, reVer e modificar, à luz da Constituição
Federal. e da realidade, a Lei n~' 6.368, de
21 de outubro de 1976, regulamentada pelo
Decreto n·• 78.992, de 21 de dezembro de
1976, que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilicíto e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fislca Ou psíquica".
O art. 34, caput e § z~ dessa lei prevêem
a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte,
asSim Como dos maquinismos, utensi1ios:. instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes de que trata,
e, ainda, a posterior reversão desses bens para o Estado, depois de transitada em julgado
a sentença que declare a sua perda.
Ora, relacionando os bens susceptíveis de
apreensão,
determinadas circunstâncias,
a lei e"cepciona os ~emais, inclusive as.grarides fortunas, que devem ser igualmente confíscadas, se adquiridas por meios ilícitos.
Coerente com o artigo citado é o parágrafo
único do art. 243 das Disposições Gerais, segundo o qual "todo e qualquer bem de valor
económico apreendido em decorréncia do
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
será ,confiscado .. ,"
Mas o texto constitucional é maís abrangente e autoriza a alteração da Lei n~ 6.368,
de 1976, citada, para que preveja também
o confisco das grandes fortunas adquiridas
por meios ilícitos.
Na Itália, a legislação permite que se
apreendam e confisquem os bens dos grupos
organizados da máfia, de seus parentes e associados, desde que_cornprovada a sua ilegitimidade.

em

Na Índia, porém, inverte~se o ônusda prova: em certas circunstâncias, é o proprietário
de grande fortuna que tem de provar a legitimidade de seus. bens.
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Sr. Presidente, no início deste pronunciamento, manifestamos a nossa preocupação
com a difl!-são do uso de drogas psicotrópicas
nos meios estudantis e entre os meninos e
meninas de ruas. Verific:ãmos que uffia das
coisas mais importantes que levam ao vício
é o conflito interior, resultante do abandono
e da carência afetiva.
Por isso, queremos parabenizar o Presidente Fernando Collor pelo lançamento do
Programa Ministério da Criança. Ao lançar
esse projeto, S. EX" convocOu a Nação brasilêita .. a engajar-se de corpo e alma na luta
pela criança". Ao mesmo tempo, assinou decreto criando a loteria in_sta_ntânea -_raspadinha federal - destinada a captar recursos
para custear os programas de amparo à criança carente nas áreas de alimentação, saúde,
educação, esporte e lazer, .. (in Correio Braziliense''• 1"-6-90).
Na ocasião, S. Ex• discorreu sobre a situação da criança carente e abandQnada no Brasil, demonstrando sensibilidade e profundo
conhecimento do problema, ao mesmo tempo que tomava as primeiras providências visando ao seu encaminhamento e solução. Falou-nos da existência de cerca de 65 milhões
de crianças e adolescentes no Bra,sil_ e comentou dados alarmantes em relação à mortalidade infantil e à desnutrição de crianças,
esta responsável por deficiências mentais irreversíveis.
Estamos certos de que, recebendo cuidados especiais em relação à alimentação, saúde, educação, esporte e lazer, as nossas crianças e adolescentes não se sentirão mal-amados, e, pois, estarão mais protegidos contra
as drogas, embora não inteiramente. Por isso
é que dirigimos um apelo ao Presidente Fernando Collor, para que inclua, entre os objetivos do Programa Ministéfio da Criança, medidas de proteção contra o uso e o tráfico
de drogas, conforme prevê o art. 227, § 3?,
VII, da ConstituiÇãO Federal.
Pedimos também a Sua Excelência que determine à rede oficial e particular de ensino
que cumpra o art. s~ e seu parágrafo úniCo,
da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976,
já citada, que mandam incluir, nos cursos
de formação de professores, ensinamentos
sobre substâncias entOrpecentes ou que determinem dependência ffsica ou psfquica e,
nos programas de ciências naturais do ensino
de primeiro grau, conteúdos de educação sobre a natureza e os efeifos dessas substâncias.
Já está prevista, pois, a educação preventiva, que reputamos de Suma importância.
Se os foVens forem, desde cedo, devidamente
esclarecidos sobre os malefícios do uso de
substâncías entorpecentes, saberão abster-se
delas quando surgir a c;>portunidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a prevenção e o combate ao narcotráfico é um imperativo nacional e requerem uma visão abrangente do problema, de suas implicações e desdobramentos, a fim de que se empreenda essa
luta em todas as frentes.
Não podemos prescindir da colaboração
dos Qemais paíseS prOdutores e consumidores, que têm de assumir juntos essa i'esponsa-

bijidade, que a todos obriga. Considerando
c(ue a produção está diretamente condicionada à demanda das nações consumidoras,
estas têm o dever moral de assegurar apoio
económico-financeiro mais eficaz e substancial às nações produtoras.
O problema é de suma gravidade e já atingiu os foros internacionaiS.
Realizou-se em-· Viena, Áustria, em julho
de 1987, a Conferênda Internacional das Nações Un_idas sobre o Uso Indevido e o Tráfico
Ilícito de Drogas, que reuniu 135 países. Elaborou-se, então, um plano mundial de combate às__ drogas, que focaliza a matéria em
seus múltiplos aspectos, suscitando o concenso sobre a responsabilidade coletiva nessa luta. O plano, considerado amplo e multidisciplinar, pelo Dr. Manuel Gonzalo Chavez
Alva.re?:, no artigo intitulado "Narcotráfico
visa atacar o narcotráfic_o nas suas múltiplas
faces e etapas: redução da oferta e da demanda, maior controle do tráfico, reabilitação dos
viciados, controle dos insumos químicos utilizados para produzir drogas, destruição de organizações de traficantes e - objetivo mais
importante- a substituição racional do cultivo_ da coca". Conclui S. S• que "um plano
desta natureza junto a _uma decidida ajuda
económica e um forte apoio político aos países produtores, intermediários e consumidores, parecer ser o caminho para a spluç-ão
da problemática do tráfico de dr9gas" (in
"Política e Estratégia", divulgada em dezembro/1989).
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluímos
in_sistiQdo na necessidade de se mobilizar a
Nação brasileira, com a participação direta
das Forças Armadas, para que_se possa erradicar esse mal.
Manifestamos, ainda, a esperança de que
este piom.inciãmentó sirva de subsídio ao Preslci~n1e._ Fernando Collor, que tanta preocu~
pação e sensibilidade tem demonstrado em
relação ao problema, para a elaboração de
uma política nacional de prevenção ao uso
de drogas e de combate ao narcotráfico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo
Mello.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa vem noti!'"
ciando, com base em declarações de autori·
dades do Ministério da Infra-Estrutura, que
a recu~ação da malha x;odoviária brasileira
é uma das prioridades do atual Governo.
_ Diante desse comproinisso governamental
a Nação brasileira coloca-se, então, na expectativa de que, urgentemente, seja anunciado
o _plano de recuperação de nossas rodovias,
pois estão em jogo cerca de ·20 bilhões de
dólares, cifra que representa o montante investido, ao longo do tempo, em nossas estrad_as. Na verdade, o grande_patrimOnio rodo·
viário brasileiro está ameaçado de destruição
em prazo de aproximadamente três anos, ca-
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so, nesse tempo, não sejam realizadas as
obras necessárias à sua recuperação.
De fato, a situação de nossas rodovias é
calamitosa. Segundo cálculos de autoridades
do setor, dos 54 mil quilómetros de estradas
asfaltadas existentes no País, 19 mil encon·
tram-se hoje completamente destruídos.
Na Amazónia, particularmente, a situação
das rodovias é pior do que no restante do
Brasil, chegando mesmo a ser dramática.
Exemplo flagrante da degeneração das es·
Iradas amazónicas é~nos ofereCido pela
BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). Essa importante via, Sr. Presidentese Srs. Senadores, encontra-se literalmente
abandonada pelo Governo Federal.
Durante o chamado inverno amazónico,
que se estende de dezembro a junho, ela chega a ficar completamente interditada, pois
os atoleiros multiplicam-se ao longo de seu
curso de 900 quilómetros, deixando isoladas
inúmeras comunidades que vivem na região.
Na verdade, a BR-319, rodovia repleta de
percalços, toda cercada de florestas e que
inclui várias travessias de balsa, não pode
prescindir, em nenhuma época-do ano, de
uma eficiente manutenção preventiva, pois
atravessa área extremamente castigada pela
natureza. Por causa das constantes chuvas,
são nela freqüeiltes os sulcos profundos causados pela erosão e as quedas de barreiras.
Segundo o diagnóstico constante--dó--Programa de Desenvolvimento do Setor Transportes - Prodest - 1990-93, recentemente
elaborado pelo Ministério dos Transportes,
cujos órgãos atualmente pertencem ao Ministério da Infra-Estrutura, a BR-319 encontrase em condições precárias de tráfego, sendolhe indicada a recuperação.
Diante dessa indicação, sem dúvida inquestionável, porque de responsabilidade do órgão que cuida dos transportes no Brasil, os
amazonenses e os rondonienses esperam do
atual Governo urgentes providências no sentido da recuperação da Unica via federal que
une seus Estados.
A BR-319, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é de transcendental importância para o Estado do Amazonas. Além de atravessar regiões
de solos ricos, que precisam ser desbravadas
em nome do desenvolvimento do Amazonas,
ela é o único i:a.iial de comunicação rodoviária
entre o principal núcleo de civilização da
Amazônia Ocidental e o Centro-Sul do País.
"Na verdade, foi essa importante via de penetração que permitiu a Manaus sair de isolamento s_ecular_ para transformar-se na última
capital de Estado brasileiro ligada por terra
à rede rodoviária do País.
- - Sua função principal é permitir o intercâ"mbio entre pontos extremos, mais propriamente, transportar mercadorias do Centro-Sul
para a Região Norte e, de lá, trazer produtos
regiot;~.ais.

Além disso, é ela que permite a interligação da BR-364 (Cuiabá -:-Porto Velho)
e da BR-174 (Manaus-Boa Vísta) e- BR-210
(Perimetral Norte).
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Desempenha, então, a BR-319, em função

de sua localização, relevante papel estratégico no sistema viário da Amazónia Ociden-

tal, qual seja o de favorecer a ocupação -de
fato de um território que nos pertence de
direito.
Mas, não é só isso. A BR-319 é também
um dos trechos que int~gra~ ~ligação internacional Brasília-Caracas (BV-8), cuja construção foi decidida no encontro realizado, em
1973, entre os Presidentes MédiCÇào Brasil,
e Rafael Caldera, da Venezuela. Essa ligação, que se valerá dos percursos Cuiabá-Porto Velho-Manaus-Caracaraf-Boa Vista-Santa
Helena, não é, então, promissora, Srs. Sena-

dores, tão-somente porque favorece o intercâmbio económico da Bacia Ari:tazônica,
mas, sobretudo, porque será um caminho
aberto para o mar das Antilhas que nos aproximará dos pafses da América Cent:ral._Em
resumo, a· ligação BrasfliaMCaracas, com
4.462 quilômetros de extensão, irá produzir
uma via terrestre e de ~ntegraça.O_ das três
Américas, através da Amazônia. Com a
BV-8, Manaus passará a ser equidistante dos
principais pólos económicos do Norte e do
Sul do continente, um pólo central na grande
via de integração do Hemisfério Ocidentat
Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores; a
grande importância da BR-319, uma rodovia
que não.pode perecer, en;tbora já seja considerada um dos piores caminhos brasileiros.
A rodovia Manaus-Porto Velho, estrada pioneira, já foi uma estrada no meio da floresta
amazônica. Atualmente, é quase uma simples
trilha entrecortada pela selva, à espera dos
recursos necessários à sua recuperação.
Para a BR-319 dev:em convergir imediata·
mente, recursos·que a Salvem da morte. Não
s6 por causa de seu significado económico
para a região, mas, sobretudo, por motivos
técnicos.
_- .
Em síntese, nobres comPanheiros, a proposta que faço é esta: em vista 'das grand~s
dific-uldades técnicas presentes em sua construção, é mais racional ínvestir recursos nâ
sua recuperação, agora, do que recoJJstruf~la
em futuro não muito dist~nte..
-··-· _
A BR-319 foi, com certeza, a estrada amazônica que apresentou as maiores dificuldá;
des de construção, em razãQ, priilcij.Jalmente,
de situar-se em regiáõ- que~apresenta õ mais
alto índice pluviométrico do País, que chega
a alcançar 3 mil mm/ano. Entre os rios Purus
e Madeira, atravessa longo trecho desfavorável â construção de estradas. Nenhuma ja~
zida de laterita (cascalho) foi encontrada ao
longo de seu traçado, com exceção de algumas situadas nas proximidades de Parto Ve~
lho, muito distantes, portanto, para fornecer
o material que seria utilizado em todo o trecho.
_
EssaS circunstâncias impuseram o de~'n·
volvimento de um projeto_especial para a estrada. A última das camadas, isto é, sua base,
foi feita com material altamente selecionado
e melhor~do com cimento, que recebeu uma
camada protetora de 3 cm de areia asfáltica.
Esta camada superior, que corresponde a um
tipo de pavimentação, foi ~eita muito mais

para proteger a estrada da ação continuada
das chuvas do que, propriamente, para melhorar as condições de circulação dos veícu·
los. Além disso por atravessar região que permanece álltgada grande parte do ano, a estrada foi co-nstrUída em nível bastante elevado.
A adoçá_o dessas s..oluções técnicas na cons·
trU.Ção da BR-319 tornou-(!. ilmà: obra dispendiosa, Eis aí, então, o principal motivo que
requer ~ua imediata recuperação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Go·
vemo Fedeial não recuperar logo a BR-319,
estará ameaçada a integração da Amazónia
às demais .regiões brasileiras.
Embora se saiba que o Brasil, atualmente,
enfrenta sérias dificuldades de ordem financeira, não se pode perder de -vista a alta relevância da integração da AmtU:ónia ao território nacional.
Esse processo d_e integração, Sr. Presidente
Srs. Senadores não pode ser descurado pelo
atual Governo, sob pena_ do rompimento de
seus compromissos assumidos com a Amazônia. É indiScutíve~ que as rodovias são fatores
essenciais dessa integração. Eis, 'então, por
que defendo com veemência a preservação
da BR-319.
.
É sabido ql!e, d.Ufante mais de três séculos,
o homem amãzóhiCO foi segregado do convívio nacional. Durante mais de três centenas
de -anOs, Srs. Seriadores, Õ-alnaz6nida, para
se locomover pôde, às duras penas, somente
trilhar os caminhos líquidos que c9rta a região
em todos os sentidos, às vezes navegando
o caudaloso e longo Ama·zonãs, outrãs vezes,
os pequenos e penetrantes igarapés, que fazem naturalmente, o papel das estradas vicina[s.
___ No_s últim.os vinte ~nos,,felizmente, graças
ã construção _çle grandes e importantes rodovias na região, tomou-se mais i.Q.tenso o proCC:SJ>~ d~ _integração _da Amazônia ao BrasiL
Esse processo, porém, está agora amea·
çado~ pois nossas_ estradas estão, lamentavelmente,-abandonadas e quase totalmente des~
truídas. Náo só a Manaus-Porto Velho como
a Cuiab-á~Santarém; que, ao lado da Belém.:er~_sília, buscam a integração no sentido norte-suL E também a Transamazónica e a Perimetral Norte,_ que buscam promover a integração no sentido leste-oeste.
Por tudo isso, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a recuperação de nossas estradas não
é apenas um desafio técnico que compete ao
Ministério da Infra-Estrutura enfrentar. Acima de tudo, a revitalizaç~o das estradas amazónicas é uma tarefa política que incumbe
a todo o Governo cumprir,
Busquem-se, então, os recursos fmanceiros
necessários a essa empreitada. Confira-s..e,
também, prioridade à restauração das estr3das da Região Norte, não s6 à- das rovovías
do Centro-Sul.
Do novo Governo, a Amazônia espera tãosomente que sejam sinceros os propósitos de
trabalhar em prol da modernização do País.
E que, ao desenhar o projeto da moderni·
zação bra!:iileira, mande incluir nele as rodo·
vias da Am<!_ZÔI_?.i~, p~rque são elas as principais artérias, através das quais se levará o

e
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progresso a mais da metade do território na·
cionaJ.
A Amazónia só tem um caminho: o da
integração ao Brasil. Não deixemos, por isso,
morrer suas estradas.
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC -·
TO. Pronuncia o seguinte diScurso.) :....._Si.·
Presidente, Srs. Senadon%, o Brasil é um
País~Contiriente. Suas fronteiras do Norte
vão além da linha do Equador. As do Sul,
ultrapassam em muito o TrópicO de Capricórnio. Se estendem para o Leste até o Oceano Atlântico e em direção ao Oeste alcá-nçam
os contrafortes da Cordilheira dos Andes.
Possui, portanto, uma grande diversidade
geográfiCa -física e climática.
Estes_ fatos, aliados ao processo de sua colonização, determinaram os atuais diferentes
níveis de desenvolvimento sócio-econômico._
O que quero ressaltar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é a extrema dificuldade_ de se pre·
ver todas as conseqüências regíon-ais do conjunto de medidas baixaçias pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando Collor,
que modificou profundamente a economia
brasileira, o qual se_ convencionou chamar
de plano Brasil Novo. Para _o meu Estado,
este PlaQ.o. gerçm urp.í;!. enorme frustração no
campo específico das construções e edificações de obras públicas e, sobretudo, as parti~
culares.
A experiência da sociedade brasileira ~m
o pro-cesso crônico de in:Dação descontrolada,
com perspectiva de hiperinflação iminente,
com certeza contribuiu para motivar o Presidente Collor a determillar o ataque frontal
às causas da inflação e determinar o seu controle como meta prio"ritária do seu Govenio.
_Os resultados globais estão aí, mesmo an~
tes de terem decorridos os cem dias a partir
de 15 de março, prazo este solicitado por
Sua Excelência para· alcançar o objetivo proposto. Temos ainda inflação, é verdade, mas
em patamares muito abaixo dos dois dígitos
mensais. Podemos discordar da constitucionalidade de algumas daquelas medidas, como
acaba de sentenciar o Egrégio Suprenlo Tlibunal Federai, ao conceder liminar susPendendo a aplicação da Medida Provisória n~
190.
Entretanto, _temos que ter a ombridade de
reconhecer a sua coragem política e a eficácía
do seu· plano no que concerne à estabilização
da moeda.
Creio que uma das proposições de consenso durante a elaboração da Constituição em
vigor, foi a que-criou O Estado do Tocantins,
que tenho a honra de representar nesta Câmara Alta. Entre o elenco de argumentos
favoráveis à sua criação, destaco a neCCSSi::dade imperiosa da instalação da capital no
centro geógráfico daquela região, mais precisamente na margem direita do Río-ToCaiitins,
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no povoado de Canelas, hoje denominada
Palmas.
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Este é o grande sonho do meu povo. A
esperança de dias melhores, com a criação
de um grande mercado, reforço para aqueles
que se dedicam à árdua labuta çl.o cultivo da

terra e da criação de gado, princípais atividades económicas do nosso povo.
Quase todos os Srs. Senadores aqui presen-

tes contribuíram com os seus votos para a
re~lização da grande aspiração do povo tocantinense, que foi a criação de seu próprio
Estado, pelo que podem contar com a gratidão dessa brava gente.
Mas quero declarar que estamos passando
por enormes dificUldades.
Primeiro, porque a criação do meu Estado
coiricidiu com o término de governo, o do
Presidente José Sarney, ocasião em que normalmente são desativados todos os planos
de_ investimentos a ·médio e longo prazos; segundo, por um desses efeitos impreviSfveis
do Plano Brasil Novo a que já me referi:
os vencedores da concorrência para aquisição
de lotes urbanos em Palmas, estão impossibilítados de prosseguirem os planos de edificação df: inoradias, de prédios comerciais, bancários e industriais e todos nós sabemos que
a construção de uma capital é impossível sem
a contribuição da iniCiá:tíva piivã.da. A persistir esta situação, a- minha gente terá que postergar·a concretização de sua legítima aspiração. Necessitam da liberação dos cruzados
retidos para inveStir na Construção civil.
Faço um: apelo desta tribuna para que as
autoridades económicas do Governo Federal
examinem com atenção o Projeto Palmas Urgente, elaborado por empresários do meu Estado, ·propondo a liberação de cruzados novos aos proprietários de terrenos em Palmas,
para serem utilizados especificamente naconstrução civil daquela cidade, mediante do~
cumentação comprobatória.
Outras conseqüências benéficas peifeitã.mente previsíveis, de efeito multiplicador
são: a) o aumento_ da_ oferta de emprego; b)
redução do déficit de moradias e c) o aumento
da receita do Estado, via arrecadação de im·
postos.
Enfim, esfa providência que estamos endos_sando contribuirá para a solução desses
três principais problemas que afligem nosso
promissor- Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há mais orad_ores inscritos. (Pausa.)
Na presente sessão, terminou o pfazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n~ 25/90, de iniciatiVa da Comissão
Diretorã., que dispõe sobré o regime de freqüência dos servidores do Senado Federal
e dá outras providências.
Ao projeto foram oferecidas duas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento
Interno. a matéria será despachada à Comissão Diretora, paia proferir parecer sobre as
emendas.

parlamentares e técnicos em legislação e orçamento lotados na Assessoria, que necessitam de total flexibilidade no seu horário
de trabalho, a fim de que possam desemEMENDAS OFERECIDAS,
penhar suas atribuições sem a rigídez reque-rida aos demais funcionários.
Nos termos do ait. 235, II, dO Regi- . - Sua atUaç30 DãO se prende úniCa e exclusimenta Interno, ao Projeto de Resolução
vamente às dependências do Senado Federal,
n? 25/90, que dispõe sobre o registro de
visto recorrerem com freqüência a informafreqüência dos servidores do Senado Feções apenas disponíveis em outros órgãos do
______ deral, e dá outras providências.
serviço público e mesmo junto à iniciativa
privada.
Dessa forma, cercear-lhes a liberdade de
EMENDAN'l
ação e de produção intelectual representa ini·
-ÃcrescenteMse o seguinte -parágrafo:
bir as próprias tarefas de assessoramento, iso~
landoMas de seus objetivos fundamentais.
"§ 3~ Os servidores lotados nos gaSala das Sessões, 26 de junho de
binetes dos Senadores,na Secretaria Ge:1990.- Alfredo Campos.
ral da Mesa, na Secre.taria Legislativa
e nas Subsecretarias de Comissões, TaM
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
quigrafia e Ata registrarão sua freqüên·
-Na presente sessão terminou o prazo para
cia_ em livro próprio, em cada Órgão,
apresentação de emendas ao Projeto de Lei
sob a direta supervisão do diretor respecM
do DF n9 38, de 1990, de iniciativa da Comistivo, obrigados ã prestação de 40 horas
são do Distrito F~5Jeral (apresentado por susemanais de trabalho."
gestão do Deputado Augusto Carvalho), que
dispõe sobre a realização de auditoria ambiental no Distrito Federal nas condições que
Justificação
disciplina.
Com a emenda, objetiva-se tOrnar exeqüíAo projeto não foram oferecidas emendas.
vel o registro da freqüência dos servidores
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
da área legislativa e parlamentar que. pela
oportunamente.
natureza de seu s~rvjço! J!áO podem ter limiO SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) tadas suas atividades por horário rígido.
Nada mais havendo a tratar, vou enceriar
.Sala das Sessões, 26 de junho de
a presente sessão, convocando uma extraor1990. - Jarbas Passarinho, Lourival Baptis·
dinária, a· realizar-se hoje, às 17 horas e 5
ta, Mauro Borges, Hugo Napoleão, Luiz Viaminutos, com a seguinte
na Neto, Afonso Arinos, Marco Maciel, Márcio Lacerda, Chagas Rodrigues, Ney Mara·
nhão, Ferna_ndo Henrique Cardoso, Alberto
ORDEM DO DIA
Hoffmann, Mansueto de Lavor, Affonso San-Icho, Odacir Soares, Rachid Saldanha Derzi,
Discussão, ein tu:fno úD.ico, do parecer da
João Calmou, Cid Sabóla de Carvalho, Antô·
nio Luiz Mayl!, Mauro Benevides, Francfsc() Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Rollemberg, Aureo Mello, Gerson Camata, Nacional sobre a Mensagem n'i' 73, de 1990
Roberto Campos, Alexandre Costa e Jorge (Ji9 75/90, na origem), de 14 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
Bornhausen.
da República submete à deliberação do SenaEMENDA N•2
do a escolha do Senhor Gilberto Coutinho
Dê-se a seguinte redação ao art. 1? do Pro- Paranhos Velloso~ EmbaiXador do BFasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano, para,
jeto de Resolução no 25; de 1990:
"Art. 1? ....._,_, .........•................•. cumulativamente, exercer a função de Em"Art. 434. . .............................. . baixador do Brasil junto à Ordem Soberana
e Militar de Malta.
§ 1? Ficam isentos do registro de freqüência os diretores de órgãos de direção
-2e assessoramento superiores, bem como
Discussão. em turno Unico, ·do parecer da
os -assessores legislativos a que se refere ComiSsãO de Relações Exteriores e Defesa
O-§ 5? do art. 602 deste Regulamento,
Nacional sobre a Mensagem n9 77, de 1990
com a redação dada pela Resolução n? (n9 73/90; na árigein), de 14 de fevereiro do
210/88, os assessores parlamentares, nos corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
termos do Ato n'i' 26/87 da Comissão Di- da RepUblica submete à deliberação do Senaretoca, e os técnicos em legislação e orça- do a escolha do Senhor Aderbal Costa, Emmento em efetivo exercfcio na Assesso- baixador do Brasil junto à RepUblica Cooperia nesta data.
rativa da Guiana, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil
em Granada.
São as seguintes as emendas apresen-

tadas:

r;

_Justificação
A presente emenda tem por objetivo resguardar a especificidade das tarefas cometidas aos assessores legislativos, assessores

-3Discússão, em turno único~ do parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n? 112, de 1990
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(nP 400/90, na origem), de 2 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Sérgio da Veiga Watson,
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto à República do Suri·
name,

-4-Discussão, em turno únfco, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem no 121, de 1990
(n9 422/90, na origem), de 21 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Sena;
do a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sar·
de.nberg, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a funçao
de Embaixador do Brasil junto às Nações
Unidas.

-.sDiscussão, em turno único, do parecer da
Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 122, -de 1990 (n"
429/90, na ori"gem), de 28 de maio do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Desembargador Hélio de Melo Mosimann, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para compor o Superior Tribunal de
Just~ça. na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Miguel Jeronymo Ferrante.
-6·Discussão, em turno únic:o, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem no 125, de 1990
(n~ 435/90, na origem), de 30 de maio do
corrente ano~ pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberaçãO do Senado a escolha do Senhor Alberto Vasconcellos
da Costa- e Silva, Ministro de Primeira: Clàs·se,

Ata da
4~

84~

da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú·
blica da Colômbia.

-lO-

Discussão, em turno único. do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 129, de 1990 (n"
439, na origem), de 30 de maio do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú·
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Alfredo Peres da Silva, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na
vaga destinada a Suplente de Ministre Clas·
sista Temporário, Representante dos Empre~
gadores, no triénio de 1990 a 1993.
· ' '

-7Discussáo, em turno único, do pcirecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem no 126, de 1990
(n~ 436/90, na orígem), de 30 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Felipe Palmeira
Lampreia, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República
Portuguesa.

-li-

Discussão, emttiino único, do-pareCerda
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 133, de 1990 (n~
459/90 na origem), de 6 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú·
blica submete ã deliberação do Senado a escolha do Dr. Marco Aurélio Giacominí, juiz
togado do Tribunal Regional de Trabalho da
10~ Região, com sede
Brasília-DF, para
compor o Tribunal Superior dO Trabalho, na
vaga reservada ã Magistratura Trabalhista,
decorrente da apos~ntadoria do MiniStro
Luiz Philippe Vieira de Mello.

-8,Pisçussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n~ 127, de 1990
(n~ 437/90; na origem), de 30 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da RepóbHca submete ã deliberação do Senado a escolha do Senhor Alvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira d_e D_iplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Confederação Helvética.

em

-12-

-9Dis"cusSãd~ effi furna único~ do parecer da
Comissão de Constíttiição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~. 128, de 1990 (n'
438190, na orige-m), de 30 ·de niaio do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Roberto Deila Manna, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na
vaga destinada a Ministro Classista Temporário, Representante dos Empregadores, para _O triéniO- de 1990 a 1993, decorrente do
término da investidura do Ministro Classista
Aur~lio Mendes de Oliveira, em 25 de junho

-Discussão, em turno único~ do parecer da
Comissão de Relações ExteJ;iores e .D~fesa
Nacional sobre a Mensagem n" 135, de 1990
(na 468/90, na origem), d_e 12 de_ junho- de
1990, pela qual o Senhor Presidente Qa República submete ã deliberação do Senado a escolha do Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe, da C-arrcir~
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

de !990.

Sessão, em 26 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
- Extraordinária Presidência do Sr. Nelson Carneiro

AS 17 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Carlos De'Carli- Áureo Mello- Odacir
Soares- Ronaldo Araião - Almir Gabriel
--Jarbas Passarinho - António Luiz Maya
-João Castelo- Alexandre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão·- Afonso Sancho-- Cid Sabóia de
Carvalho- Mauro Benevides -Humberto
Lucena - Mar,co Maciel ~ Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Teotónio Vilela
Filho - Francisco Rolemberg - Lourival

Baptista- Luiz Viana Neto- Jutahy Magalhães__-:-:-:-_Ruy Bacelar- José Ignácio Ferreira
-Gerson Camata -João Calmon - Afonso Arinos - Jamil Haddad -Nelson Car·
neirc -Mata-Machado -Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas -_Mauro Borges - Pompeu de Sousa
- Maurício Corrê3 - Meira Filho - Roberto Campos-- Louremberg Nunes Rocha
-Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha DÚzi - Wilson Martins Leite Chaves - Affonso Camargo - José

Richa -Jorge Bomhausen neiro - Alberto Hoffmann.

Dirceu Car·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecim~n_to de 51 Srs. Senadores. Havendo núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
-
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REQVERIMENTO N' 192, DE 1990
Requeremos urgênciã, nOS terinos- do art.

336, alínea ·· .. , do Regimento Interno, para
o Ofíciõ n" S/23. de 1990 (n·• 250/90, do Governador do Estado de Minas

Gerai~)

solicitan-

do, nos termos da Resolução n'' 94, de 1989,

autorização para que possa emitir
201.160.424- (duzentos c um milhões, cento
e sessenta mil, quatrocentos c vinte e quatro)
Letras Financeiras do Tesouro daquele Esta-

do (LFT-MG), para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 26 de junho Ue 1990.Ronan Tito- PMDB- Fernando Henrique
Cardoso - PSDB - Maurício Corrêa Odacir Soares.
REQUERIMENTO N• I93, DE I990
Requeremos urgência, nos termos do art.
3.16_,__alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto Je Ld do Senado n·· 70, de 1990,
de iniciativa do Governador do Estado de
Roraima, que autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
8.595.000.000,00 (oito bilhües, quinhentos t!
noventa e- cinco milhões de_ cruzeiros).
Sala das Sessõe::;, 26 de junho de 1990. Marco Maciel - PFL - Mauro Bene,•ides
- PM D B - Chagas Rodrigues - Maurício
Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os requerimentos lidos serão apreciados
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobrt! a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" I94, DE I990
Requeiro, nos termos do art. 311, item 1,
do Regimento Interno, inversão da Ordem
do Dia a fim de que as matérias constantes
dos itens n""' 5 e 9 a 11, relativas ã escolha
de autoridades, sejam apresiadas após os demais itens da pauta.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990.Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, será cumprida
a deliberação do Plenário.
As matéria-; constantes dos itens 5 e 9 a
11 da Ordem do Dia da presente sessão, de
acordo com o disposto no art 383, alíneas
g e h, do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em sessão pública. sendo a votação procedida por escrutínio secreto.

73, de 1990 (n" 75/90, ná origem), de
14 de fevereiro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Gilberto Coutinho Paranhos Velloso, embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano,
para, cUmulativamente, exercer a função
de embaixador do Brasil junto à Ordem
Sol.>erana e Militar de Malta.

-2Discussão, em turno único, do parecer
dà Comissão de Relações Ext.eriores e
Defesa Nacional sobre a Mensãgem n"
77, de 1990 (n" 73/90, na origem), de
14 de ft!vereiro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aderbal Costa, embai·
xador do Brao;il junto à República coope·
rativa da Guiana, para, cumulativamente, exercer a função de embaixador do
Brasil em Granada.

-3Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~'
112. de ltJtJO (n" 400/90, na origem), de
2 de m::~io do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à delibdação do Senado a escolha
do Senhor Sergio da Veiga Watson, mi·
nistro de segunda éiassé, da carreira .de
diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil junto à República do
Suriname.

-4-

Defesa.NacionaLsobre a Mensagem n"
126, de 1990 (n" 436/90, na origem), de
30 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberaç~o do Senado a escolha
do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, ministro de primeira classe, da
carreira de diplomata, para exercer a
função de embaixador do Brasil junto
à República Portuguesa.

-8Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n"
127, de 1990 (n" 437/90, na Oiiiem), de
30 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Alvaro da Costa Franco Filho, ministro de primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a função
de embaixador do Brasil junto à confederação Helvética.
-

I2-

Discussão. em turno único. do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n"
135, de 1990 (n" 468/90, na origem), de
12 de junho de 1990, pela qpal o Senhor
Presidente da República submete à deli.beração do Senado a escolha do Senhor
Affonso Celso de Ouro-'Preto, ministro
de primeira classe, da carreira de diplomata. para exercer a função de embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia.
As matérias constantes dos itens 1 a 4, 6,

7, 8 e 12 da Ordem do Dia da presente sessão,
Discussão, ern turno único, do parecer
da Comissão de Rdações Exteriores e
Defesa Nacional. sobre a Mensagem n''
121. de 1990 (n" 422/90, na origem), de
21 de maio do corrente ano. pela qual
o Senhor Presidente da República sub·
mete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg,
ministro de primeira classe. da carreira
de diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto às Nações
Unidas.

-6DiscUssão, ein turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem· n"

125, de 1990 (n" 435/90, na origem), de

-I-

30 de m!liO do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República sub·
mete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Alberto. Vasconcellos da ç_osta e Silva, ministro de primeira.. classe,
da carreira de diplomata, para exercer
a função de embaixador do Brasil junto
-à República da Colômbia.

Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações ExterioreS e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n''

-7Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Junho de "990

nos termos do parágrafo único ·do art. 383
do Regimento Interno, deverão ser apreciados em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionáriOs as prOvidências necessárias, a fim de que seja respeitado
o dispositivo regimental.
(A sessão transforma-se em secreta às
17 horas e 24 minutos e volta a ser pública
às 17 horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 5:
Discussão, em furna úníco, do parecer
da Comissão de Coilstituição, Justiça e
Cidadania sobre a Mensagem n" 122, de
1990 (n" 429/90, na origem), de 28 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Desem·
bargador Hélio d~ Melo Mosimann, d_o
Tribunal j)e JuSfíça, de S_~nta Catarina,
para com_·por o Superior Tribunai de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Miguel Jeronymo Ferrante.
Sobre a mesa, parec_er que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte
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PARECER N• 219, DE 1990
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça, cm
reuníão s_ecreta realizada a 7-6-90, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Se-

nador Mauricío Corrêa, sobre a Mensagem
n~ 122, de 1990, do Senhor Presidente daRepúblíca, opina pela aprovação da escolha do
Senhor Desembargador Hélio de Melo Mosi·

mano, do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Miguel Jeronymo Fer-

rante.
Brastlia, 7 de junho de 1990. -Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente- Mauricio Corrêa,
Relator- Antonio Luiz Maya - Nabor Júnior - Joào Lobo - Chagas Rodrigues Áureo Mello - Lonrival Baptista - Wilson
Martins - João Castelo - Odacir Soares Francisco Rollemberg- Mauro BenevidesSevero Gomts- Leite Chaves- Jarbas Passarinho - Afonso Sancho - jutahy Magalhães- Fernando Henrique Cardoso- lrapuãn Costa Junior - José Paulo Bisol Mansueto de Lavor - João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se ã votação, que será feita em escrutínio secreto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ci:trneiro)
-Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e NÃO,
2.
Não houve abstenção.
Total de votos: 38.
A indicação foi aprovada.
A Presidência comuniCará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:

Discussão, em turno único, do parecer
da Coruissão de Constituição, Justiça -e
Odadania sobre a Mensagem n" 128, de
1990 (n" 438190, na origem), de 30 de
maío do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deli~
beração do Senado a escolha do Doutor
Roberto Della Manna, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a Ministro Classista Tempo·
ráriO, representante dos empregadores.
para o triénio de 1990 a 1993, decorrente
do término da investidura do Ministro
Classista Aurélio Mendes de Oliveira.
em 25 de junho de 1990.
.
Sobre a Mesa. parecer que serã lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É. lido o seguinte

PARECER I 220, DE 1990
À Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião secreta realizada a 7-6-90, aprecian-

do o Relatório apre~entado pelo Senhor Senador Mauro Benevides sobre a Mensagem
n" 128, de 1990, do Senhor Presidente daRepública, opina pela aprovação da escoihã do
Senhor Roberto Della Manna, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a Ministro Classista Temporário~
Brasnia, 7 de junho de 1990. -Cid Sabóia
de Car\'alho - Presidente - Mauro Benevides, Relator- Antônio Luiz Maya- Nabor
Jti~ior João Lobo - Chagas Rodrigues
- Aureo Mello- Wilson Martins- Lourival
Baptista - João Castelo - José Paulo Bisol
- M_a._nsueto de Lal·or - Odacir Soares Francisco Rollemberg -- Maurício Corrêa Severo Gomes- Leite Chaves- Jarbas Passarinho - Afonso Sancho - Jutahy Maga~
lhães- Fernando Henrique Cardoso .___ Irapuan Costa Júnior- João Calmou.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação, que será feita em escrutínio secreto.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau·
sa.)
(Procede-se à V oração.)
O SR. PRESIDENTE (Nel!.on Carneiro)
- Votaram SIM 39 Srs. Senadores, e NÃO
4.
Houve 2 "ah~tençóes.
Total de votos: 45.
Aprovad<~ a indicação.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da vot<~ção.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 10:
Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Constituiçâo, Justiça e
Cidadania sobre a Mensagem n·• 129, de
1990 (n" 439, na origem), de 30 de maio
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de!iberaçâo dt) Senado a escolha do Doutor
Alfredo Peres da Silva, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1990 a 1993.
Sobre a mesa, parecer que será lido
pelo Sr. I'· Secretário.
t lido o seguinte
PARECER N' 221, DE 1990

À Comissão de Constituição c Justiça, em
reunião secreta realizada a 7-6-90, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador João Calmem sobre a Mensagem n" 129,
de 1990 do Senhor Presidente da República,
opina pela aDrovação da escolha do Senhor
Alfredo Peres Ja Silva, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga destinada
a Ministro Classista Temporário.
Brast1a, 7 de junho de 1990. -Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente- João Calmon, Relator- Antônio Luiz Maya- Nabor júnior
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- Francisco Rollemberg - João Lobo Chagas Rodrigues- Wilson Martins- Áureo Mel!o- Lourival Baptista- João Castelo
- Odacir So~res - José Paulo Blsol - Mau~
rício Corrêa - Mauro Benevides - Severo
Gomes - Leite Chaves - Jarbas Passarinho
- Afonso Sancho - Jutahy Magalhães Fernando Henrique Cardoso~ Irapu~n Cos·
t~ Júnior- Mansueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se a votação, qUe será feita em es-crutínio ~ecreto.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
( Pro~ede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO.
2.
.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 47.
A indicação foi aprovada.
A Pre-sidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item II:
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre a Mensagem n·• 133, de
1990 (n" 459/90 na origem), de 6 de junho
do corrente ano, pela qual o Senh_or Pre~
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Marco
Aurélio Giacomini, juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, com sede em Brasília-DF, para
compor o Tribunal Superior do Traba~
lho, na vaga, reservada à Magistratura
Trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro Lujz Philippe Vieira de
Mel!o.
Sobre a mesa, parecer que será (ido pelo
Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 222, DE 1990
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça, em

reunião secreta realizada a 13-5-90, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa sobre a Mensagem
n" 133, de 1990, do Senhor :Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do
Senhor Dr. Marco Aurélio Giacomini, Juiz
Togado do Tribunal Regional do Trabalho
da 10' Região, com sede em Brasilia·DF, para
compor o Tribunal Superior- do Trabalho, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello.
Brasl1ia,13 de junho de 1990. -Cid Sa.bóia
de Carvalho, Presidente- .Maurício Corrêa,
Relator- Mátio Maia- Chagas Rodrigues
- Mansueto de Lavor - Francisco Rollemberg- Meira Filho - João Lobo - Jutahy
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Magalhães - Áureo Mello - Se,·ero Gomes
- João Menezes- João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau-

sa.)
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NAO,
2.
Não houve abstenção.
Total de votos: 46
A indicação foi aprovada.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-
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E!>gotada a matéria constante de Ordem

do Dia. A Mesa lembra aos Srs. Senadores

que está marcada uma sessão do Congresso
Nacional para as 18 horas e 30 minutos. Trata-se _de uma sessão importante, e estamos
nos últimos dias do mês de junho.

Q_ ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se agora, à votação do Requerimento n" 192, de 1990, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S-23/90.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUerram
permanecer-sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqUente.
~---O

SR.. PRESlDENTE -(Nelson Carneiro)
- Passa-se à votaç-ão do Requerimento n''
193, de 1990, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n" 70,
de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Ap~ovado.

A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

. Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo_n'' 31, de 1990 (apresentado pela ComissãO Mista de Orçamento, CQ·
mo conclusão de seu Parecer n" 48, de
1990-CN), que aprova as contas do Governó
da República, relativas ao exercício financeiro de 1988.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
Está encerrada a sessão.
• (Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.)

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO II
QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1990

ANO XLV- N•77

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL

.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 19, DE 1990
Rerratifica a Resolução n• 12, de 5 de abril de 1989, do Senado Federal.
Art. 1•' O art. !"da Resolução n" 12, de 5 de abril de 1989, do Senado Federal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1•' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, excepcional
e temporariamente, os parâmetros dos itens I, II e III do art. 2" da Resolução n' 62, de
28 ·de outubro de 1975, modificada pela Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, ambas
do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de uma operação de crédito no valor
de Cr$ 10.259.334,00 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e trinta e
quatro cruzeiros), correspondendo o valor do crédito, em agosto de 1988, a 5.175.000 (cinco
milhões, cento e setenta e cinc;o mil) Obrigações do Tesouro Nacional
OTN, junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, como agente da
Agência Especial de Financiamerito InQustrial - Finame, destinado à suiJtenlentãção de recursos referentes à aplicação de correção monetária nos valores da aquisição de carros de metrô, .
pré-metrô e outros equipamentos.,.

Art. 2'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1990. -;-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

·· -SUMÁRIO
I - ATA DA 85' SESSÃO, EM 27 DE
JUNHO DE 1990
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presi·
dente da República

Submetendo à delibi:rafãO -do Senado
a escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
- N" 151/90 (n"' 509/90, na origem), re·
ferente à escolha do Dr. Wanderley Vallim da Silva, para exercer o cargo de Governador do Distrito Federal.

- N" 152/90 (n" 510/90, na origem), re·
ferente à escolha do Dr. Marco Aurélio
Martins Araújo, para exercer o cargo de
Vice-Governador do Distrito Federal.
1.2.2 - Mensagem do Governador do
Distrito Federal
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENADO FEOEJUU.
PASSOS PORTO
D•retor-Gttr.. 4o Senedo Federal
AGACIEL DA SR.VA MAlA
D•retor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
lUIZ CARLOS DE BASTOS
O•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Duetor Adjunto

- N" ~0/~0-DF (n" 63/90, na origem),
encaminhando esclarecimentos sobre
quesitos constantes do Requerimento n"
105/90, de autoria do. Senador Maurício
Corrêa.
1.2.3 - Ofícios do Sr. 1" Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à re1•isào do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

- Proje!O de Lei da Câmara n~ 48/90
(n" 3.099/H!.J, na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica da A~sistência
Social, suas definições,. princípios c diretrizes, determina competências gerais em
cada esfera de GovernO:,liine!ícios c serviços, fontes de fimmcia.mento c da outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 49/90
(n'·' 3.101189, na Casa de origem), que dis··.
põe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio c dá ou·
tras providências.
·
-Projeto de Lei da Câmara n·• 50/90
(n" 3.110/89, na Casa de origem), qUe dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes c dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n·•
34190 (n" 132/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do protocolo que
modifica a Convenção para Evitar a Du·
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
concernente â Tributação da Renda, firmado em Brasl1ia, entre o Governo da
República Federativa do Brasí1 e o Governo da República da Finlândia, em 12
de junho de 1989.
N.,. 113 e 114/90, comunicando a aprovação dos seguintes projetas:

- Projeto de Lei do Senado n" 36/82
na origem), que dispõe sobre
a apresentação de relatório ao Congresso
Nacional após a realização de visita a país
estrangeiro pelo Ministro das Relações
Exteriores. ·
-Projeto de Lei do Senado n? 32.188
(n" 1.419/88, na origem), que dispõe sobre
(n~ 8.045/86,
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Semestral

T1ragem. 2.200-exempfares.

a emissão de selo comemorativo à Semana
do Deficiente Físico. a cargo da ECT, e
dá outras providências.
1.2.4- Comunicação da Presidência

.. Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Decreto Legislativo n"
34/!.JO, lido anteriormente.
1.2.5- Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n" 87/90,
de autoria do Senador Dirceu Carneiro,

que dispõe sobre a doação de tecidos, ór·
gãos e p-artes .do corpo humano para fins
terapêuticos e científicos, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 88.190,
de autoria do Senador Odacir Soares, que
dispõe sobre a exploração dos serviços de
telecomunicações.
......; Projeto de Lei do Senado n·' 89/90,
de al.itoría do Senador Fernando Henrique Cardoso, qUe determina a seleç-do objetiva de pessoas submetidas a fiscalização
de tributos federais e equipara ao crime
de prevaricação a interferéncia contrária
por autoridades políticas e administrativas.
1.2.6- Apreciação de matêrias
··"'i do Projeto de Lei do
- Reu...
DF n" 28190, u,... altera a Lei n" 49, de
25 'de outubro de 1989, e dá outras providências. Aprovada nos termos do Requerimento nq 195/90. À sanção do Govei'tlador do Distrito Federal. •
~Redação final do Projeto de Lei do
DF n''29/90, que altera dispositivo do Decreto-Lei n" 2.244. de 14 de fevereiro de
1985, e dá outras providências. Aprovada
nos termos do Requerimento n" 196/90.
À sanção do Governador do Distrito Fc·
deral.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n~· 30/90, que estabelece a competência, composição e classificação do Conselho de Cultura do Distrito Federal,· e dá
outras prOvidências. Aprovada _nos ter-·
mos do Requerimento n'' 19~/90. A sanção
do Governador do Distrito Federal.

1.2. 7.- Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n·' 90190. de
autoria do Senador Humberto Lucena,
que altera a legislação sobre Imposto de
Ren.da c dá outras providências .
1.2.8-

Comuni~açâo

da Presidência

Designação da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a examinar os critérios, as possíveis irregularidades e. os
efeitos sócio-económicos da dispensa e
colocação em disponibilidade de ~ervido
res, da extinção de cargos e empregos,
rep-artições, autarquias e empre!'.as, no
ãmbíto da administração pública da
União, direta~ indireta e fund~cíonal.
l.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR ANTONIO LUIZ MA Y A
-Majoração da aliquota da contribuiç<'io
do Finsocial.
SENADOR MAURO BORGES- O
combate à inflação do Governo Fernando
Collor. Inadimplência do agricultor em
face do reaparecimento da inflação.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Conferência da União Inrerparlamentar em Boon, na Alemanha, sobre desarmamento. Palestra do Ministro Francisco
Rezek, na Comissão de Relações Exterio·
res, sobre a dívida externa do Brasil.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
-Reportagem publicada hoje, na Folha
de S. Paulo, sobn; um novo trem da alegria no Senado, envolvendo o nome de
S. Ex" como membro da Comissão que
examina o projeto.
SENADOR JOÁO MENEZES- Justificando projeto de lei que encaminhará
à Mesa, admitindo conta bancária em
moeda estrangeira no Brasil.
SENADOR JAMIL HADDAD EdíÇão de medidã prOVisória que- regulá
o reajuste salarial dos trabalhadores.
Análise do Plano de Estabilização Económica do Governo Fernando Collor.
SENADOR RONAN TITO - Esclarecimento ~obre o projeto do Plano de
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Custeio e BenefícioS da Previdência Social.

1.2.10- Comunicação da Presidência
--Presença na Casa do Sr. Gilberto Miranda Batista, suplente convocado da representação do Estado do Amazo,na<;. em
virtude do afastamento do titular, Senador Carlos De 'Carli.
1.2.11 - Prestação de compromisso regimental e posse do Sr. Gilberto Miranda
Batista.

1.;2.16- Ofício do Sr. t• Secretário da
Câmara dos Deputados

Encaminhando a drÚberaçâo do Senado a seguinte da matéria:

Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado n" 97/89 (n·•
3.683/89, na Câmara dos Deputados), que
dispóe sobre a proteção do consumidor
·e dá outras providências.
1.3- ORDEM DO DIA

1.2.12- Comunicação

Do Senador Gilberto Miranda, referen·
te à sua filiaçào partidária e nome parlamentar.
1.2.13- Discursos do Expediente (con·
tinuação)
SENADOR GILBERTO MIRANDA
- Saudação ao Senado Federal no momento em que assume o mandato de Senador pelo Estado do Amazonas.
1.2.14- Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n" 91190 de
autor~a do Senado.r João Menezes, 'que
perm1te, sob condrções, a existência de
contas bancárias em moeda estrangeira
e reduz as emissões para aquisição das
dívidas em excesso.
1.2.15 - Requerimentos
- N'·' 198/90, de urgência para o PrOjeto
de Lei da Câmara n"46/90, que acrescenta
parágrafo ao art. 6': da Lei n" 8.025, de
12 de abril de 1990.
- N" 199/90, de urgência para o Ofício
S/27/90, para que o Governo do Estado

Ata da
4~

-do MU:lQ Grosso possa emitir e colocar
no mercado, através de ofertas pública:-.,
!.300.000.000 de LFTE-MT.

85~

Projeto de Decreto Legislativo n·• 3l/90.
que aprova aS conteis -do Governo da República, relativas ao exercício financeiro
de 1988. Aprovado. À Comissão úiretora
para a redação finaL
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

- Projeto de Lei da Câmara n" 46/9(},
em regime de urgéncia, nos termos do
Requerimento n'' 198/90, lido no Expediente da presente sessão. Aprol-·ado,
após parecer da comissão competente,
tendo usado da palavra, na sua discussão,
os Srs. Mauro Bencvides, Pompeu de
Sousa e Maurício Corrêa. À sanção.
-Ofício n" S/27190, cm regime de urgência, nos termos do Requerimento n"
19?/90, lido no Expediente. Aprovado,
nos termos do Projeto de Resolução n"
27190, ~p6s parecer da comissão compe·
tente. A Comissão Direfora-para·a redação fínal.
- Redaçáo final do Projeto Decreto
Legislativo n" 31190, aprovado na Ordem
do Dia da presente sessão. Aprovada, nos
term-oS do Requerimento n" 200/90. À Câmara dos Deputados.
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1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Comentârios sobre o novo
regime jurídico do funcionalismo público.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-Comentários ao artigo do Sr. José Ro·
semberg publicado na revista Veja, sob
o título O direito de respirar, sobre o tabagismo.
SENADOR ODACIR SOARES Processo de ocupação de Rondônia pelo
Incra. Nomeação do Sr. Manoel Tourinho
para diretoria regional Norte/Nordeste da
Embrapa.
SENADOR MARCO MACIELSanção pelo Presidente da República, de
lei que concede isenção do IPI para compra de automóveis utilizados para o servi·
ço de tâxi.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - 0:. cem dias do Governo Fer~
nando Collor.
SENADOR DIVALDO SURUAGY
- Transformações poWicas no ano de

1989.
SENADOR NELSON WEDEKIN Situação das estradas federais em Santa
Catarina.
1.3.3- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRJ!:SlDEI\'TE N•'~
104/90 (Republicação), 118 e 119/90

3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 27 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária,, da 48~ Legislatura
- EXTRAORDINARIA-

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de So.usa
ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra - N abor Júnior -.:.... Áureo
Mello - Odacir Soares - Rõnaldo Aragão
- Olavo Pires - João Menezes - Almír
Gabriel- J arbas Passarinho- Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João Castelo
-Alexandre Costa- Edison Lobão -João
Lobo - Chagas Rodrigues -"HugO Napo-

leão- Afonso Sancho -Cid Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides -José Agripino
- Humberto Lucena - Raimundo Lira Marco Maciel- N ey Maranhão- Mansueto
de Lavor - Divaldo Suruagy - Teotonio
Vilela Filho -Francisco Rolleniberg- Leurival Baptista- Luiz Viana Neto- Jutahy
Magalhães - Ruy Bacelar -.José lgnácio
Ferreira - Gerson Cama ta- João Calmon
-Afonso Arinos -Jamil Haddad- Nelson
Carrieiro- Mata-Machado- Alfredo Cam-

pos - Ronan Tito - FÚnando Henrique
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
-Iram Saraiva- PompeU-de Sousa- Mau·
rício Corrêa- Meira Filho - Roberto Cam·
pos - Louremberg Nunes Rocha -:- Márci_o
Lacerda- Meiides Canale- Rachid Salda·
nha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves
- Affonso Camargo- José Richa- Jorge
Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin- Alberto Hoffni.ann- J o·sé Paulo
Bisol- José Fogaça.

3446
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 64 Sis. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteç-do de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. tu Secretário procederá à leitura do

Expediente_.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:

-

--

MENSAGEM N· 151, DE 1990
(N~ 509/90, na origem)
Excelentfssiirios Sen11õfCs-Membros do Se-_
nado Federal:
Tenho a honra de submeter a Vossas Excelências, na forma do ar{. 16 do Ato das Dispó·
sições Constitucionais Transitórias, para
exercer o cargo de Governador do Distrito
Federal, o nome do Doutor Wanderley V a·
llim da Silva.
As razões que me levaram a indicar o nome
do Doutor Wanderley Vallim da Silva cons·
tam do curriculum vitae anexo.
Brasília, 27 de junho de 199ü.- Fernando
CoUor.

CURRJCVLOM VITAE
1. Dados Pessoais

!.l-Nome: WANDERLEY VALLIM
DA SILVA
• 1.2- Profissão: Engenheiro MetalurglSta/
Civil
1.3- Nascimento: 12 de agosto de 1936
1.4-Naturalidade: Ituvcrava- SP
1.5- Estado Civil: Casado
1.6- Esposa: Regina Célia Raye de
... Aguiar Vallim
1.7- Ftlhas; Luciene Raye Vallim -Eliane Raye V allim
1.8 -Filiação: José Cirillo da Sitva e Ané·
sia Rosa de Jesus.
2. Documentos
2.1- CPF n'' 002.655.351-15
2.2- Carteira de Identidade n'
399.987-SEP/DF
2.3- Passaporte: CC 602.652
2.4- Título de Eleitor: 168.709.20/381~ Zona- BraSI1ia- DF
2.5- CREA: U9/D -15•R
3. Domicilio

3.1-SHI/SUL: QL 8. Conjunto 2, Casa
7

CEP 71.600
Fone: 248-0442
Brasília -DF
4. Tempp de residência em Brasilia
4.1-Desde 1968.
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5. Cursos Regulares
.
5.1- Primário: Grupo Escolar Artur Belém Júnior - Pedregulho - SP - 1947 a
1949.
5.2--=- Admissão ao Ginásio: Ateneu D.
Basco - Goiânia - GO -1950.
5.3 =- Gína.'iial: AteÍleu D. B-asco- Goiânia- Go -1951 a 1954.
5.4- Científico: Colégio Estadual de
Goiás- GOíâllia--- GO -1955 a 1957.
5.5.....,.., Preparatório: Anglo-Latino - São
Paulo- SP- 1958.
5.6- Superior: Escora de Engenharia da
UFRJ - Rio de 1aneiro - RJ - 1959 a
1%3.
6. Especializações

6.1-Controle Tecnológico de Solos e
Concreto
Instituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT
-São Paulo- 1964.
6.2- E::.tudos de Reforço de Fundações
In-Stituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT
__:São Paulo -1964.
6.3- Segurança e Desenvolvimento (V
Ciclo de Estudos)
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra --Adesg-DF- Brasl1ia
-DF-1976.

Federal - Reconhecimento por 5erviços
prestados ao des_envolvimento da indústria.
10.5- Ordem do Mérito Aeronáutico.
No Grau de Comendad_or.
10.6- Medalha do Mérito Mauá
No Grau de Cruz de Mauá
11 ~ Cargos na Administração do GDF:
11.1 - -Secret?rio de Viação e Obras do
Distrito Fe_deral;
__ _
11.2.- Vice-Govemado_r do Distrito Fe·
dera!;
_ 11.3 -Conselho de Arquitetura e Meio
Ambiente- DF- Membro Nato;
11.4- Conselho de Administração da C ia.
Imobiliária da Nova Capital do Brasil- No·
vacap;
11.5- Conselho de Administração da Cia.
Imobiliária de Brasília- (Conad)- Teira·
cap-Membro Nato;
11.6 - Conselho Rodoviário do Distrito
Federal-DER/DF-Membro Nato e Presidente.
12 - Cargo atual:
Governador do Distrito Federal.
Em exercício
Brasília, 27 de junho de 1990. - Wan·
derley Vallim da Silva.
(À Comissão do Distriro Federal.)
MENSAGEM N~ 152, DE 1990
(N" 510/90, na origem)

7. Estágios

7.1- Metalurgia: Companhia Siderúrgica
Nacional - CSN - Volta Redonda - RJ
-1962 a 1963.
8. Atividades Profissionais
8.1- Construção Ovil:
8.1.1 - 8.000 (oito mil metros lineares)
de pontes em concreto armado e protendido,
nos E.'itados de São Paulo, Goiás e Distrito
FederaL
8.L2-180.000m2 (cento e oitenta mil me·
tros quadrados) de obras e concreto armado
e pretendido ou estruturas metálicas. (GO,
SP. DF).
8.1.3- Edificações de Residências- H a·
bitações Isoladas ou Coletivas, (GO e DF).
8.1.4-0bras de Saneamento (GO e DF).
8. 1.5 - Edificações Comerciais e Mistas
(GO, SP. MG, DF).
9. Cargos Ocupados

9.1- Sindicato da Indústria da Construção
Civi!-DF
9.1.1- Diretor: de 1977 a 1986
9.1.2- Presidente: de 1986 a 1989
9.2- COnselho de Administração da CáJUara Brasileira da Indústria da Construção.
9.2.1- Conselheiro.
10. Condeçor_1W9_es

10.1- Medalha Alferes Joaquim José da
Silva Xavier
Por relevantes serviços prestados em prol
do desenvolvimento e engrandecimento da
PMDF.
10.2-:- Ordem do Rio Branco
Grau-ae Oficial
10.3- Ordem do Mérito Brasília
Grau de Grande Oficial
10.4 - Mérito Industrial do Distrito Fe·
dera!
Instituída pelo Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Distrito

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe_deral:
Tenho a honra de submeter a V. Ex"'. na
forma do art. 16 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para exer:cer o
cargo de Vice-Gõvernador do Distrito Federal, o nome do Doutor Marco Aurélio Martins, Araújo.
As razões que me levaram a indicar o nome
do Doutor Marco Aurélio Martins Araújo
constam do curriculum "'itae anexo.
Brastlia. 27 de junho de 1990.- Fernando
Collor.

CURRICULUM VITAE
l.

Dados pessoais

Nome: MARCO AURÉLIO MARTINS
ARAÚJO
Filiação: Luiz Inácio Martins Araújo e Célia França Martins Araújo
Naturalidade: Orizona, Estado de Goiás
Data de nascimento: 23 de setembro de
1935
Esposa: Maria do Carmo Gonçalves M.
de Araújo
Filhos: Marco Aurélio Martins Araújo Filho, Flávio Antônio Gonçalves Martins
Araújo e Ana Paula Gonçalves Martins
Araújo.
Endereço: SQS 203 - Bl.
-BSE· DF
Telefone: 223-35_74

··c-

ap. 606

Relação de documentos:

-Carteira de Identidade n" 1J4.307 Goiás
-Título de Eleitor n'' 76.693- 1• Zona
-GO
.
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-Certificado de Reservista n" 260.456 CPOR-BH
- CPF n" IKJ33752Sl/87
- PASEP n" 10.013.319.633
- Matrkula lpase n'' 1.071.456

cido o cargo e a Função Gratificada de Chefe
da Exatoria Fcdl!ral até 29-6-66.
1966----:- Designado pelo Delegado Seccional da Arreca.daç.ão em Goiás para implantar
o Sistema de Arrecadação Federal pela rede
bancária no período de 30-6-66 a lR-7-66:
2. Escolaridade
1Y66- Mandado servirem Brasília por ato
2.1 -Curso Primário: Grupo Escolar
do DGF Nacional, entrou em exercício em
Constâncio Gomes (de 1943 a 1946)
19-7-66.
Curso Ginasial: Ginásio Arquidiocesano
1966- Designado Encarregado da Turma
Anchieta (de 1947 a 1950)
do Imposto do Selo da Seção de- Preparo do
Curso Colegial: Colégio Estadual de Goiás
Julgamento da DRRI - Brasilia, conforme
- Goiãnia-GO- (1951) Portaria n" _1,7, de ~-X-6Q. exercendo a função
Colégio Regina Paccis - Araguari-MG
at~ 15-3-67.
(de 1951 a 1952)
1967- Nomeado Agente- Fiscal de Rendas
Colégio Santo Antônio- BH·MG
Int~rnas do __MF. tomüu posse em 16-3-67,
Curso Superior: economista - UilíVersiestagiando junto à DRRI - São Paulo atê
dade Catúlica de Goiáo;- FaCuldade de Ciên3-6-67:
cias Económicas- Goiâníâ:-GO-(dc 1969 a
1967- Designado para Serviços de Fisca!970)
lização no Estado de Santa Catarina, jurisdiCentro Universitário de- Bras11iã-ÔF- (de _ cionando à DRRI de Curitiba, foi localizado
1971 a 1972).
na IRI de Jot~çaba, onde exerceu a fiscalização até 16-k-óX.
3. Outros cursos e treinamento
1967-:- Designado Inspetor Substituto da
196~- Rio de Janeiro- Atualização em
Inspetoria de Receita Federal em JoaçabaControles Contábeis- Cetremfa (3 meseS).
SC, no períOdo de 25 de agosto de 1967 a
1969- Rio de Janeiro- Curso de Admi16 de agosto de 1968.
nistradores Tributários- Cetrcrnfa (I mês).
1968- Designado para prestar serviços
1970- EUA- Processamento de Dados
técnicos junto ao Serviço Técnico de Tribu-IRS. (2 semanas)
tação do Departamento de Internas do MF,
1970- EUA- Curso Superior de Admino Rio de Janeiro, no período de 10-8-6S
nistrador Tributário - IRS. (3 meses)
a 10-2-69, conforme Portaria n" 428, de
1974- Brasilia- III Ciclo de Estudos so25-"1-68.
bre Problemas Brasileiros --ADESG (3 me1969- Designado Delegado da Receita
ses).
Fe_deral em Goiá'l, Portaria n'' 130, de 6-2-69,
1975- I Seminário Nacional sobre Orçaexerceu a função até 6-5-71.
mento Público patrocinado pela Seplan/Go1971- Designado Chefe da Divisão de
verno de Minas. como Delegado da Se_creFiscalizilção da SRF- 1·' Portaria de n" 876,
taria da Receita Federal- Araxá-MG.
de 6-5-71, exerceu a função até 20-11-72.
1977- Brasma- I Curso de Planejamcn1971- Designado para' Assessor - Ento de Transportes realizado pelo Geípot (de
carregado da__ Equipe de Rdações Públicas
2315 a 25/R).
da SRF, conforme Portaria de n" 876, de
1978- França- Sessão de Btudos'Sobre
6~10-71. exerceu a função até 20-11-72.
Transportes Urbanos, realizada sob o patro1972- Desigml.do representante do Direcínio da ACTIM, no período de 1'-"-10 a
tor-GeraJ do_ Departamento de Administra22-12-78.
ção do Ministério da Fazenda em Brasilia
-Portaria n'' 3, de 11-5· 72, exerceu a repre4. Congressossentação desta data até 13-12·72.
1971- Assembléia Geral do CIAT- Rio
1972- Designado para a função de Chefe
de Janeiro - Observador.
do Núcleo Regional do Departamento de AdministraçãO- do MF em Brasilia - Portaria
5. Concursos
no 245, de 13-12-72, exerceu a função até
Públicos:
4-4-74.
1961 -Escrivão de Coletoria do Ministério
1974- Designado para exercer a função
da Fazenda-DAS- n" C.
de Chefe do Gabinete do Secretário da Recei~
1963- Agente Fiscal de Imposto de Consuta Federal- Portaria de n" 433/74, exerceu
mo do Minist~rio da Fazenda - DASP a função de 5-4-74 até 25 de novembro de
n"C-609.
1975.
Interno:
1974- Serviços de Fiscalização externa no
1970- Agente Fiscal de Tributos Federais
período de 26 de novembro de 1975 a 19
Classe C - Cetremfa/MF.
de abril de 1977.
6. Vida funcional
1977- Requisitado pelo Ministério dos
1955- Nomeado em 16-9-55 par~ o c_~rgo Transportes pãra prestar Serviços na Empresa
Brasileira dos Transportes_ Urbanos - EBde Coordenador de Cadastro UrbanO da D'i~
TU, passou a chefiar a Divisão de Controle
visão de Terras Colonização do Estado de
de Investim_entos do Departamento EconôGoiás, exerceu o cargo até 31-12-56.
mico-Financeiro da Diretoria Financeiro-Ad1957- Nomeado interinamente para o
ministrativa em 20-4-77.
cargo de Escrivão de Coletoria do Ministério
1979- Designado para exercer a Função
da Fazenda em Orizona-GO;=-tomou posse
e entrou em exercício em 6-11-57, tendo exer- de Assessor Especial da Diretoria Adminis-

e
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trativa - Portaria n" 103, de 9-4-79 da Empresa Brasileira dos Tran!'.portes UrbanosEBTU.
1979- Designado substituto do Diretor
Administrativo da Empre!la Brasileira dos
Transportes Urbanos - EBTU - Portaria
n" 246, de 21-9-79.
19RO- Designado Diretor~Geral do Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura por Portaria de 16-4-RO (DOU
de 18-4-80).
19RO- Designado Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Agricultura, conforme
Portaria n" 220, de 28-7-80 (IJOU 30-7-80).
Dispensado em 12-1-81. 1981- Designado Secretário~Geral Adjunto do Ministério da Fazenda, conforme
Portaria n" 31 (de 22-1-81). DOU de 27-1-81.
19tH- Designado membro do Conselho
Consultivo da Administração de Saúde Previ_denciária- Conasp, como representante do
Ministério da Fazenda, conforme Decreto de ·
18-11-81 (DOU de 19-11-81).
_1984- Reconduzido para membro do Conasp por Decreto de 29-11-84.
1985- Nomeado Secretário de_ Finanças
do Governo do Distrito Federal, conforme
Decreto de 9-4-85, publicado no DO DF, de
9-4-85.
1989- Nomeado Chefe do Gabinete Civil
do Governo do Distrito Federal, conforme
Decreto de 16-3-89, exercendo o cargo até
l0-4-90.
Brasília, 27 de junho de 1990. -:- Marco
Aurélio Martins Araújo.
(À Comissão do Distrito Federal.)

MENSAGEM
DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

N'' 90190-DF (n" 63190. na origem). de 25
do corrente, encaminhando esclarecimentos
do Governador do Distrito Federal sobre
q1:1esitos constantes do _Requerimento n'' 105,
de 1990, de autoria do Senador Maurício Corréa, formulado com o objetivo de obter informações sobre operações de crédito contratadas por este Governo junto ao Banco Interamerícanó de DeSenvolvimento- BID.

OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do Sena·
do autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO OE LEI DA CÂMARA
N-48, DE 1990
(N9

3.099/89, na Casa de origem)

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Assis·
tência Social, suas definições, princípios
e diretrizes, determina competência gerais em cada esfera de governo, benefícios'\.
e serviços,' fontes de rmanciamento e dá
outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:

LEI ORGÂNICA DA
ASS!S1ÉNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Definição

Art. l'' A assistência social, enqUanto direito da cidadania e dever do Estado, é a
política social que provê, a quem necessitar,
benefícios e serviços para acesso à renda mfnima e o atendimento das necessidades humanas básicas, historicamente determínadas.
Art. 2-~ As açóes de assistência social devem cumprir, no âmbito de sua competência,
os seguintes objetivos:
I -a proteção à famüia, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice;
II- o amparo ãs crianças e adolescentes
carentes;
III- a promoç~o da integração ao mercado de trabalho;
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária;
V- a garantia de um salárío mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiências e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua familia.
Art. 3" É beneficiário da assistência social todo cidadão em situação de incapacidade ou imp~~im~nto permanente ou tempo·
rário, por razões sociais, pessoais ou de calamidade pública, de prover para si e sua famtIia, ou ter por ela provido, o acesso à renda
mínima e aos serviços sociais básicos.
Art. 4~,, Considera-se entidade bcnt::ficente, para os efeitos desta lei, a que:
I - promover a educação e desenvolver a
cultura;
II - promover a defesa da saúde e a assistência médico-social; III- promover o amparo social da coletividade;
N - não distribuir lucros ou dividendos
a seus participantes;
V- não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem _c~:uáter filantrópico
ou sem fins lucrativos, reconhecid_a pelo órgão competente de Assistência Social;
VI- não tiver finalidade precipuamente
recreativa, esportiva ou comercial.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 5" A assistência social_r~ge-se pelos
seguintes princípios e diretrizes:
I - supremacia do princípio de atendimento das necessidades sociãis sobre o de rentabilidade económica;
I I - universalização dos direitos sociais,
no sentido de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas
sociais;
III- promoção e emancipação de ·assistido, visando sua independência da ação assistencial;
IV -responsabilidade dos Poderes Públi·
cos, enquanto dever do Estado, de pres_tar
assisténcia a quem dela necessitar, indepcn-

,
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dentemente de contribuição à seguridade social;
V- respeito à dignidade do cidadão, sua
autonomia e seu direito a benefícios e serviços de qualidade. bem como à convivência
familiar e comunitária, vedando~se qualquer
comproVaç-ãO vexatória de necessidade, salvo
aquela prestada às autoridades públicas;
VI- igualdade ao direito de atendimento,
sem qualquer discriminação, por motivo de
raça, sexo, cor, religião, costumes e posição
polftico-ideológica;
VII- gratuidade no acesso a benefícios e
serviços ptiblicos;
VIII- participação do assistido, diretament~ ou pqr meio de entidades e organizaçõ_e_s representativas da sociedade civil, na
formulação de políticas, na fixação dos critérios de elegibilidade do beneficiário e no con·
trole das ações governamentais em seus diferentes níveis;
IX- informação ampla dos benefícios e
serviços assistencJais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
de sua concessão;
X- descentralização político-administrativã para os Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando-se a diversidade das necessidades sociais e das formas de atendê-las.
XI- comando político-administrativo
único ern cada esfera de governo das ações
da assistência social através de seus conselhos, apoiado numa estrutura organizacional
simples e ágil, capaz de acompanhar a dinâmica social e de evitar a dispersão de recursos
e a superposfção de benefícios e serviços sociais;- -----XII- participação de entidades benefi·
centes na execução da política de assistência
social.

CAPÍTULO III
Do campo de atuação da
Assistência Social
Art. 6° Constitui campo de atuação da
assistência social:
I - definição dos segmentos populacionais
vulneráveis e das famílias e pessoas necessitadas de assistência social;
IT - promoção de acesso à renda mínima
e de integração ao mercado de trabalho;
III -provisão de benefícios e serviços assistcnciais para suprir necessidades básicas
não satisfdtas:
IV- promoção de acesso aos bens e serviços sociais básicos;
V- normatização~ fiscalização e controle
da prestação de serviços assistenciais;
VI- normarização e credenciamento das
entidades beneficentes de assistência -socia1;
---VII- gestão dos recursos orçamentários
destinados à área;
VIII- formulação de políticas e diretri·
zes, fixação de prioridades e elaboração de
planos e programas com a participação da
população;
IX- desenvolvimento de recursos humanos para a área;
_ X- promoção de estudos e pesquisas na
área;
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XI -promoção da articulação com as de·
mais áreas sociais.

CAPÍTULO IV
Da organização e gestão da
Assistência Social
Àrt. 7o A assisténcia So"clal compreende
o conjunto de ações, serviços e benefícios

realizados, articuladamente por:
I - órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da administração di·
reta. índireta e fundacional;
II---: entidades não-governamentais de assistência social que recebem, direta ou indire-.
tamente, recursos e incentivos do Poder Pú·
blico; e,_
__
_
UI- entidades não-governamentais de assistência social que não se beneficiem de recursos e incentivos públicos, a qualquer título.
§ 1~ A rede integrada pelas instituições
enumeradas no inciso I deste artigo, constitui
a rede pública de assistência social.
§ 2~ As entidades mencionadas nos incisos II ti III deste artigo constituem a rede
privada.
§ 3~' Tanto a rede pública como a rede
privada são subordinadas aos princípios e díretrizes gerais da assistência social, definidos
nesta lei.
Art. 8~ A coordenação, supervisão e
normatização das ações governamentais na
área de assistência social, na forma do estabelecido no inciso I do art. 204 da Constituição
Federai, caberão ao Ministério da Ação Social.
Parágrafo Unico. A Legião Brasileira de
Assistência - LBA exercerá suas atribuições
através de uma direção nacional, de suas Superintendências Estaduais e de suas unidades
regionais e municipais.
Art. 9" Na esfera das unidades federa·
tivaS, a coordenação e execução dos programas de assistência social são exercidas pelo
Governo Estadual, bem como por entidades
beneficentes e de assistência social.
Art. 10. Na esfera municipal, a coorde·
nação e execução dos programas da assistência social são exercidas pelo governo municipal, bem como por entidades beneficentes
e de assistência social.
Art. 11. Na estruturação do Ministério
da Ação Social será prevista a constituição
de dois foros, em seu apoio:
I - a Conferência Nacional de Assistência
Social, de caráter consultivo, que se reunirá
anual ou extraordinariamente, com participação de entidades representativas da sociedade civil, instituições assistenciais, bem como usuários, para avaliar a situação poi(tica,
social e económica do País e propor diretrizes
para a política nacional de assistência social,
convocada pelo Ministro da Ação Social, ou
extraor~inariam_ente, pelo Conselho Nacional de Assistência Social;
II - o Consdho Nacional de Assisténcia
Social, de caráter permanente, composto paritariamente por representantes do Governo
Federal, Estadual e da socieda~e civil ligad_os
ã área, inclusive instituíçóes assistenciais e
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dos usuários, que se constitui no órgão máxi·
mo de deliberação sobre a política naciOnal
de assistência social e de controle da sua execução.
CAPÍTULO V·
Das competências gerais em cada
esfera de governo

Art. 12. São competências da UniãO,
exercidas por meio do Ministério da Ação
Social:
I - a coordenação nacional da execução
da política de assistência social e o estabelecimento de normas gerais, já referido no art.
s~ desta lei;
II- a formulação da polftica nacio-nar de
assistência social em articulação com os Estados e Municípios;
III- a normatização e custeio dos benefícios de prestação continuada definidos no
capítulo VI, Seção I, desta lei;
JV- a proposição de lei para definições
de entidades beneficentes de assL~tência social, inclusive para o fim de isenção de contri·
buição à seguridade social prevista no art.
195, § 7~, da Constituíção Federal;
V - a elaboração de proposta orçamen~
tária para compor o orçamento da seguridade
social;
VI- a gestão dos recursos orçamentários
próprios;
VII- a articulação. intra e intcrgoverna·
mental e intersetorial para compatibilização
de programas e normas~
VIII- a coordenação e manutenção de
um sistema de informações e estatísticas na
área de assistência social, em articulação com
instâncias estaduais e municipais;
IX- a coordenação e financiamento de
programas' e projetas de interesse nacional,
supra-estadual e de caráter emergencial;
X- o apoio técnico· a órgãos estaduais,
municipais, entidades executoras de asistên·
cia social e outras formas de organização comunitária, no seD.tido de concretizar o que
dispõe o art. 204, inciso II, -da COnstituição
Federal;
XI- a prestação direta a título de exem·
plaridade e supletividade, e a prestação indi·
reta de serviços assistenciais, em articulação
com os Estados e Municípios;
XII-a participação na formulação e or·
denamento da política de formação e desen·
volvimento de recursos humanos para a assis·
tência social;
XIII- a realização de pesquisas e estudos
para fins de reorientação da política de assis·
tência social.
Art. 13. Compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - fo~ular políticas estaduais e munici·
pais de assistência social em articulação com
a política riacional;
II -legislar sobre matéria de natureza fi·
nanceira, política e prog-ramática na área as·
sistencial, respeitadas diretrizes c princípíos
enunciados nesta lei;
III- planejar, coordenar, executar, con"
trolar, fiscalizar e avaliar a prestação de servi·
ços e benefícios assistenciais em seus respec-
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tivos nNe1s;-em--artiCU.lação com as demais
esferas de governo, e com as entidades representativas dos movimentos comunitários;
IV -gerir os recursos orçamentários pró·
prios, bem como aqueles recursos repassados
por o·utra esfera de governo, respeitados dis·
positívoS legais vigerites;
v- in"stituír mecanismos de participação
popUlar; -- VI -registrar entidades assistenciais riãogovemamentais.
Parágrafo único. A-execução de ações as·
sistenciais por parte das unidades de federa·
ção deverá se limitar ao papel supletivo e
de suporte em relação a-os municípios.

Art. 19. A prova prevista no inciso I do
artigo anterior, deverá ocorrer de avaliação
e laudo feito por eqUipe de profbsioriais na
forma de regulamentação desta lei.
Parágrafo único. A partir de 14 anos de
idade, a comprovação de _deficiência deverá
incidir também sobre a incapacidade para o
trabalho e capacitaçào para uma atividade
-p-rófissiOil.al.- -·- Art. 20. O benefício inensal de um salário mínimo é concedido à pessoa portadora
de deficiência e_ao idoso:
I - que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção;
l i - cuja familia comprove não ter meios
de prover a manutenção do beneficiário.

_CAPÍTULb VI

§-1'' Será considefada faml1ia sem meios
para prover a manutenção da pessoa porta·
dor a de deficiência ou idoso, aquela cujo ga·
nho conjunto seja inferior a 2 (dois) salários
inínímos, desde que, composta de até 4 (quatrO) [ntegrintes·e, acima desse número, considerar·se-á o ganho de 1/2 (meio) salário mínimo por integrante.
§ 2\' Quando ·os ganhOs ou rendas próprios do beneficiário são inferiore-s ao va:Jor
do salário mfnirno, ca,be à Seguridade Social
complementá-los, até alcançarem aquele valor.
§ 3" O benefíCiO ~~ão Será ConCedido
quando o beneficiário recebe qualquer outro
tipo de benefício conhecido pela Seguridade
Social ou por outro regime, seja estadual ou
municipal.
Art. 21. A prova de idade será feita mediante certidão de registro civil ou por outra
prova admitida em direito, inclusive aSsentamento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 {dez) anos.
Art. 22: A concesSâo" âe auxilio financei~
ro será por período de 2 (dois) anos, observando-se:'

Dos ~nefícios e serviços
Art. 14. A assistência social compreende
-benefícios de prestação continuada, serviços
sociais específicos e auxnios éventuais.
Parágrafo único. Os auxfiios eventuais
inc-luem o auxilio-natalidade e auxílio-funeral
e se destinam aos reconhecidamente caren·
tes, que não contribuem para a Previdência
Social, nos casos e valores a serem definidos
em lei.

.SEÇÃO I
Dos benffícios de prestação
--continuada
Art. 15. Os benefícios 4~ prestação continuada visam assegurar o acesso à renda mí·
nima e são: o abono-famt1ia, a renda mínima
para o idoso e a renda mínima para a pessoa
portadora de deficiência.
Art. 16. Os benefícios de prestação con·
tinuada têm caráter subsidiário, cessando no
momento em que forem superadas as condições que lhes deram origem.
Art. 17. O abono-família é devido às fa·
nulJ-as que tenham renda mensal familiar per
capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mfnirilci,--ria proporção do respectivo i1úmero
de filho~ ou equiparados, até 14 anos de ida·
de.
§ 1'' Q "alar da cota do abono-familia é
de 10% (dez por cento) do salário mfnimo
para cada filho ou equiparado, até o máximo
de 50% (cinqüenta por cento) do salário mí·
nimo.
§ 2~ As fammas cujos integrantes rece·
bam salário-família não fazem jus ao abonofami1ia.
§ 3" O abono-fumma serã concedido apenás ã Um dos pais ou ao reSpoilsável jYela
guarda ou tutela da criança.
§ 4" A internação da criança por medida
judicial em período superior a seis meses im·
plica a suspensão do abono·familia.
Art. 18. Para efetios desta lei, considera-se:
I - pessoa portadora de deficiência, aque·
la que se desvia acentuad_amerite da média,
pot' s~u-as caraclerlstiCãs físicaS, mentais ou
sensoriais;
II- idoso, a pessoa que,1 nos termos do
art. 230, § 2·', da Constituição Federal, é
maior de 65 anoS~

I - no caso das pessoas portadoras de defi·
ciência, reavaliação técnica nos termos do
art. 20 desta lei;
I I - no caso do idoso, prova da vida e da
idade.
Art. 23. O valor do benefício mensal
acompanha os reajustes do salário mínimo,
-na mesma proporção, e não dá direito a abono anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela Seguridade Social, sah·o a assistência médica._
Art. 24. A instituição que cuida da pessoa portadora de deficíência ou do-idosci, juri·
dicamente irresponsável, poderá receber di·
retamente, como procuradora, o beneficio do
órgão competente da Seguridade Social e ficará obrigada a prestar contas ao tutor legal
do beneficiário, designado pelo Ministério
Público, das importâncias auferidas.
Art. 25. A Situação do internado ou asilado não prejudica o direito do idoso e do
deficiente ao benefício definido no art. 21
desta lei, mas seu valor será reduzido a 115
(um quintO) do salário mínimo, se a internação for gratuita.
Art. 26. O benefício é concedido através
de requerimento ao órgão responsável pela
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Assistência Social e tem validade a partir do
dia do protocolo de entrada.
Art. 27. O benefício será cancelado
quando ocorrer:
.
I -desistência da família responsável;
U- falecimento do beneficiário;
III- a capacitaçáo para o trabalho da pessoa portadora de deficiência;
IV- que a fiscalização prevista nesta -lei
constate irregularidade, descaso ou displicência no cumpriffiento de sUas responsabilidades·
V- que as exigências desta lei não sejam
atendidas.

Art. 28.

A operacionalização dos bene-

fícios de prestação continuada de que tratam
os arts. 16, 17, 18 e 19 desta lei será definida
em regulamentaç'ão específica pelo Ministério da Ação Social e aprovada pelo ~onseJho
Nacional de Assistência Social - CNAS.
Parágrafo único. O regulamento de que
trata o caput deste artigo definirá as fonnas
de comprovação do direito aos benefícios,
as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela, o órgão
de credenciamento, de pagamento, de fiscalização do benefício, entre outros.

SEÇÃO II
Dos Serviços Assfstenciais
Art. 29. Os serviços assistenciais compreendem um conjunto de ações diversificadas voltadas para as necessidades básicas não
suficientemente atendidas pela'i demais poli~
ticas sociaiS.
§ 1" Inclui-se nos serviços assistenciais a
prestação de auxílios eventuais destinados ao
atendimento à situaçáo de nascimep.to_, morte, emergéncia e vulnerabilidã.de temporária
que podem ser concedidos sob a forma de
dinheiro ou in natura, variando o seu valor
e duração segundo a natureza da situação.
§ 2" Para atender a diversidade dos pro·
blemas, e viabilizar a participaÇãó- popular,
os serviços assistenciais devem ser definidos,
regulmentados e executados no âmbito dos
Estados e Municípios, e desenvolvidos diretamente pelos organismos assistendais ou por
meio de açóes articuladas às demais áreas
sociais.
Art. 30. Os serviços assistenciais voltados para a proteção à família, à ffiat~!'nidade,
à infância, à adolescência, à velhice, à pessoa
portadora de deficiência, dentre outros, deverão ser concebidos e organizados, observando~se, além dos princípios e diretrize~ es~
pecificados nesta lei, os demais preceitos
constituciOnais que têm interface com a assistência social.
Art. 31. Na organização dos serviços assistenciais será dada prioridade ã proteção
à infância e ad_olescéncia em situação de
abandono e risco social, visando ao cumprimento do disposto no art, 227 da Constituição
Federal.
CAPÍTULO VII
Do Financiamento da
Assistência Social

Art. 32. A assistência social pública é fi~
nanciada nos termos dos arts. 195 e 204 da

Constituição Federal, contando com recursos
do orçamento da Seguridade Social, acres~
cidos de recursos de ou_rros orçamentos da
Urtião~ __ dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, além de outras fontes.
Art. 33. Na esfera federal, o orçamento
da assistência social deverá garantir recursos
para custeio dos beneficias de prestação continuada definidos na Seção I do Capítulo VI
desta lei.
Art. 34. Serão garantidos recursos ordinários do Tesouro para;
I - despesas de pessoal e de administração
direta e indireta do Ministério da Ação Social;
I I - repasse de recursos aos Estados e Municípios, em caso de calamidade pública.
Art. 35. A transferência de recursos do
orçamento da Seguridade Social para custeio
de serviços assistenciais a cargo dos Estados
e Municípios, Obedecerá a critérios que consi~
derem, dentre outros indicadores, o tamanho
da população, a receita per capitada localidade e o esforço orçamentário próprio.
Parágrafo único. Regulamentação específica, elaborada pelo Ministério da Ação So~
cial e aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, disporá sobre os critérios
de transferência de recursos para os Estados
e Municípios, que serão periodicamente revistos e amplamente divulgados.
Art. 36. Para efeito de subvenção públi- ca, as entidades não- governamentais de as~
sistência social atenderão aos seguintes requisitos:
I -integração dÜs serviços à política de
assistência social;
I I - garantia de qualidade dos serviços;
Ill- subordinação dos ~erviços à fiscalização e su-pervisão do Poder Pdblico;
· IV- prestação de contas para fins de re~
nevação da subvenção;
·
V -existência, na estrutura organizacio·
nal da entidade, de um Conselho Deliberativo, com representação dos assistidos, quando isto for possível, na forma prevista no inci~
so VIII do art. 5\' desta lei.
CAPÍTULO VIl!
Das Disposições Gerais
e Transitórias

Art. 37. O Ministério Público é parte legítima para promover a ação administrativa
e judicial na defesa dos direitos estabelecidos
nesta lei.
Art~ 38. _ O salário mínimo a que se refere
esta lei terá o valor referencial de Cr$
3.674,06 (três mil, seiscentos e setenta e quatro cruzeiros e seis centavos) em maio de
1990, e deverá ter o seu valor corrigido men~
salmente, a partir desta data.
Art. 39. 6 orçamento da Seguridade Social da União, além dos recursos definidos
no art. 31_desta lei, destinará à assistência
social, nos- dois- primeiros anps- de vigência
desta lei, recursos, no mínimo, equivalentes
ao valor real alocado à área no ano anterior.
Art. 40. O Poder Executivo, através 'do
Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, por propostas do Ministério da Ação
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Social -MAS, terá cento e vinte dias para
elaborar e apresentar ao Congresso Nacional,
que terá o mesmo prazo para apreciar projeto
de lei dispondo sobre:
1- fusão, incorporação, extinção ou manutenção dos órgãos federais hoje existentes
na área de assistência social;
I I - reordenamento de serviços e progra~
mas federais para as esferas estaduais e municipais, bem como dOs respectivos bens materiais e recursos humanos;
III- regulamentação da Conferência Nacional de Assistência Social e do Conselho
Nacional de Assistência So_cial;
IV- estrutura e regimento do Ministério
da Ação Social -MAS.
Parágrafo único. Na elaboração do projeto
de lei de que trata o caput deste artigo será
garantida a participação das instituições fede~
rais de assistência social, dos governos estaduais e municipais, de organizações da sociedade civil, inclusive do usuário e profissionais
da área.
Art. 41. Os recursos públicos destinados
a ações assistenciais, sob qualquer título, devem integrar o orçamento de assistência social das diferentes esferas de governo, bem
como ser aplicados no âmbito da respectiva
política de assistência social.
Art. 42. A renda mínima para o idoso
substitui a renda mensal vitalícia, hoje exis~
tente no âmbito da Previdência Social, devendo ser estabelecidos os processos da transferência dos beneficiários de um sistema para
outro, de forrria a que o atendimento à popu·
lação não sofra solução de continuidade.
Art. 43. A revisão desta lei coincidirá
com o prazo de revisão constitucional, atuali·
zando-se após, no mínimo, cinco anos, a definição de necessidades humanas básicas a serem atendidas pela assistência social, bem como a fixação dos limites mínimos de atendimento, com base na evolução económica, po~
lítica e social do País, ínclusive a política salariaL
Art. 44. Aos servidores cedidos de uma
esfera de governo para outra, ficam assegurados todos os direitos e vantagens do órgão
de origem, sem prejuízo de eventuais benefícios concedidos pelas instituições onde pa<;~
saram a ter exercício.
Art. 45. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 46. Revogam~se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇ,iO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 195. A seguridade social será finan~
ciada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recur~
sos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados,_do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a
folha de salários, o faturamento e o lucro;
II- dos t~abalhadores;
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III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1~ As receitas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orça-

mentos, não integrando o orçamento da
União.
§ 2~ A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada
pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em
vista as metas e prioridades estabelecida<; na
lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a
cada área a gestão de seus recursos.
§ 3"' A pessoa jurídica em débito corri o

sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o
Poder Público nem dele receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4~ A lei poderá institUir outras fontes
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social obedecido o disposto
no art. 154, I.
.§ 5o Nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.
§ 6? As contribuições sociais de que trata
este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que as houver instituído ou modificado,
não se lhes aplicando o disposto no art.
!50, IIJ, b.
§ 7~ São isentas de contribuição para. a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
§ 8? O produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador·artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exeççam suas atividades em regime
de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma aliquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão juS aos benefícios nos tennos
da lei.

Art. 204. As ações governamentais n<i
área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes,
·e organizadas co.m base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais
à esfera federal e a coordenação e a execução
dos respectivos programas às esferas estadual
e municipal, bem como a entidade~ benefi~
centes e de assistência social;
II- participação da população, por meio
de organizações representativas, na formulação das polfticas e no control~ das a:ções
em todos os níveis.

(À Comissdo de Assuntos SociajS.)

PROJETO DETEI DA CÂMARA
N' 49, DE 1990

(N• 3.101/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Conceituação e Princípios
Çonstitucionais
Art. 1'' A Seguridade Social compreende.
um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à previdência, à saúde e à assistência social.
Parágrafo único. A SegUridade Social. de
que tratam esta lei e rcgula?'lentaç~_es especí·
ficas, obedecerá aos segumtes pnncípJOs e
diretrizes:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
-n- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às po[jul<i.ções urbanas e
__
rurais;
_
1
UI- seletívidade e distributividad.e na
prestação dos benefícios e serviços:
IV....,.... irredotíbilidade do valor dos benefícios;
-·-V- eqüidade na forma de participação no
custeio;
VI-diversidade da base de financ~amen·
to·
'yu- caráter democrático c descentralizado da gestão administrativa, com a partici#
pação-da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

TfTULO II
Saúde
Art. 2'·' A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e ecanôrniC1LS que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e ígualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde
são de natureza pública e sua organização,
de que tratam esta lei e regulamentações específicas, ob~~ecerá aos ~;guintes princípios
e diretrizes:
I - acesso universal e igualitário;
I I - provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada,
irttegrádos em sistema único;
III- descentralização, com direção única
em cada esfera de governo;
IV- atendimento integral, com prioridade para as ativi_dades preventivas;
V - partiCipaÇão da comunidade na gestão, fiscalí:à§ao e acompanhamento das
ações e S~?"rviços de saúde; e,
VI -partkip8:Çãci-da iniciativa privada na
assistência à saúde, obedecidos os preceitos
constitucionais.
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TÍTULO III
Previdência Social
Art. 3·' A Previdência Social, mediante
contribuição, visa a assegurar meios para a
manutenção de seus segurados e dependentes
em função de incapacidade, idade avançada
ou tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de fanu1ia e reclusão ou morte.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social, de que tratam esta lei e regulamentações específicas, obedecerá aos seguintes princípios c diretrizes:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição;
II -valor da renda mensal dos benefícios,
substitutos do salário-de-contribuição ou do
rendimento do trabalho do seguro, não inferior ao salário mínimo;
II I - cálculo dos benefícios considerandose os salários-de-contribuição , corrigidos
monetariamente;
IV- preservação do valor real dos benefícios; e
V - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
TÍTULO IV
Assistência Social
Aft. 4·' A ã.sSistência social é a política
social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência,
à velhice e à pessoa portadora de deficiência,
independentemente de contribuição <l Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da assistência social, de que tratam esta lei e regulamentações específicas, obedecerá às seguintes diretrizes:
I - descentraliz~ção rolítico-adminis_trativa· e
II.:__ participação da população na formulação e controle da<; ações em todos os níveis.
TÍTULO V
da Seguridade Soda!

Organizaç~o

Art. s~_ As ações nas áreas da saúde, previdência social e. assis~ncja social, conforme
o disposto ilo Capítulo II do Título VIII da
Constituição Federal, serão organizadas no
Sistema Nacional de Seguridade Social, na
forma desta lei.
_
Art. 6" Fica criado_o: Conselho Nacíonal
da Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da
União, dos Estados, do Distrito Federal. dos
Municípios e de representantes da sociedade
civil.
§ 1~' O Conselho Nadonal da Seguridade
Social terá como membros:
1- 4 (quatro) representantes do Governo
Federal, dentre os quais, obrigatoriamente,
I (um) da área de saúde, 1 (um) da área
de previdência social e 1 (um) da área de
assistência social;
II- 1 (um) representante dos governos
estaduais e 1 (um) das prefeituras municipais,
indicados pelas entidades representativas
dessas esferas de governo;
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-----------------III- 6 (seis) representantes da sociedade

TÍTULO VI
Financiamento da Seguridade Social
a) 3 (três) trabalhadores, sendo 1 (um) de~
INTRODUÇÃO
les representante dos aposentados; e,
-Art.
10.
A
Seguridade Social será finan·
b) 3 (trê.<>) empresários.
ciada por toda a sociedade de_ forma direta
IV- 3 (trés) representantes dos conselhos
e indireta nos termos do art. 195 da Com.tisetoriais, sendo um de cada área da Segurituição Federal e desta lei, mediante recursos
dade Social, conforme o dhiposto nas leis esprovenientes da União, -dos Eo;tados, do Dispecíficas ou no Regimento do Conselho Natrito Federal, dos Municípios e de contribui·
cional da Seguridade Social.
ções sociais.
§ 2\' O Conselho Nacional da Seguridade
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento
Social será presidído por um dos integrantes
da Seguridade Social é composto das seguin·
do mesmo a ser designado pelo Presidente
tes receitas:
da República e disporá de uma Secretaria
I - receitas tributárias da União;
Exe_cutiva, que se articulará com os conselhos
I I - receitas das contribuições sociais; e
setoriais de cada área.
III- receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições
§ 3~· Os representantes dos trabalhadosociais:
res, dos empresários e seus respectivos suI - as das empresas, incidentes sobre areplentes serão indicados pelas respectivas cenmuneração paga oü creditada aos segurados
trais sindicais e confederações nacionais e tea seu serviço;
rão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
I I - as dos empregadores domésticos;
reconduzidos uma única vez.
III -as dos trabalhadores, incidentes_so· § 4" As áreas de saúde, previdência so~
cial e assistência social organizar-se-ão em · bre o seu salário-de-contribuição;
IV -aquelas das empresas, incidentes so·
Conselhos Setoriais de cada área, com reprebre faturamento; e,
sentantes da União, dos Estados, do Distrito
V- os incidentes sobre a receita de conFederal, dos Municípios e da sociedade civil,
cursos de prognósticos.
sendo suas atribuições estabelecidas no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade
CAPÍTULO I
Social.
Dos Contribuintes
§ 5? Todos os membros do_ Conselho NaSEÇÃQ I
cional da Seguridade Social serão nomeados
Segurados
pelo Presidente da República.
Art. 12. São segurado:-. obrigatórios da
§ 6' O Conselho Na-Ciorial da Seguridade
Previdência Social as seguintes pessoas físiSocial rcunir-se-á ordinariamente a cada tricas:
mestre por convocação de seu presidente, ou
I - como empregado:
extraordinariamente por convocação de seu
a) aquele que- presta serviço de natureza
presidente ou por I/3 (um terço) de seus
urbana ou rural à empresa, em caráter não
membros.
eventual, sob sua subordinação e mediante
§ 7" As despesa...:; porventura exigidas paremuneração, inclusive como dire-tor emprera o comparecimento às reuniões do Consegado;
lho constituirão ónus das respectivas entidab) aquele que, contratado por empresa de
des representadas.
trabalho temporário definida em legislação
Art. 7" Compete ao_ Conselho Nacional
específica, presta serviço para atender a ne"
da Seguridade Social:
cessidade transitória de substituição de pesI - estabelecer as dirctrizes gerais c as posoal regular c permanente ou a acréscimo
líticas de -integração entre as áreas, observado
extraordinário de serviços de outras empreo disposto no inciso VII do art. 194 da Consti- sas,
tuição Federal;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado
I I - acompanhar e avaliar a gestão econóe contratado no Brasil para trabalhar como
mica, financeira e social dos recursos e o deempregado em sucursal ou agência de empresempenho dos programas realizados;
sa nacional no exterior;
III- apreciare aprovar os termos dos cond) aquele que presta serviço no Brasil a
vênios formados entre a Seguridade Social
missão diplomática ou repartição consular de
e a rede bancária para a prestação de serviços; carreira estrangeira_~ a órgãos a elas subordi~
IV- apreciar e a-pfovãr ·os- prOgramas nados, ou a membros dessas missões e reparanuais e pluria'nuaíS da Seguridade Social;
tiçõ_es, excluídos o não-brasileiro sem resiV- propor ao Presidente da República o dência permanente no Brasil e o brasileiro
orçamento da Seguridade Social; e,
amparado pela legislação previdencíária do
VI -elaborar o seu regimento interno.
país da respectiva missão diplomática ou repartição consular; e,
Art. 8\' As propostas orçamentárias
e) o brasileiro civil que trabalha para a
anuais ou plurianuais da Seguridade Social
União, no exterior, em organismos oficiais
serão elaboradas em conjunto pelos órgãos
brasileiros ou internacionais dos quais oBra~
que a compõem.
Art. 9' As áreas de_ saúde, previdência silseja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado obrigasocial e assistência social são objeto de leis
tório, na forma da legislação vigente, do país
específicas, que regulamentarão sua organido domiciliado:
zação c funcionamen~o.
civil:
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II- como empregado doméstico --aquele que presta serviço de natureza contínua
a pessoa física. no âmbito residencial desta,
em atividade sem fins lucrativos, na forma
da lei;
III- cmno empresário:
a) o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não-empregado, o membro
do conselho de administração de sociedade
anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que partidpa da g.;:stão
ou recebe remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, conforme o disposto no inciSo I do art.~5 desta
lei;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que
explora atividade agropecuária, pesqueira ou
de extração de minerais, em caráter permanente ou temporârio, diretamente ou através
de preposto ·e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de for·
ma não contínua;
c) a pessoa física que exerce, por conta
própria, atividadc econômica de natureza urbana ou rural, com fins lucrativos ou não;
IV- como trabalhador autónomo quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, cm caráte-r eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
V- como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação
específica:
a)- o ministro da confissão relígiosa e o
mcmbru de instituto de vida co_nsagrada_e
de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão
de outra atividade, ou a outro sistema-previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo:
b) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento
no Brasil. salvo quando coberto por sistema
próprio de previdência social;
c) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do
país do domicilio;
VI -como trabalhador avulso, estivador.
conferente ou assemelhado e outros assim
considerados pela lei, que prestem serviços
a diversas empresas, pertencendo ou não a
sindicato.
Parágrafo único. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
Art. 13. ó" servidor civil ou ffiilúar da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Munidpios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, sujeitos a sistema
próprio de previdência social, que exerce
também uma ou mais atividades abrangidas
pelo Regime Geral de Previdência Social, é
segurado obrigatoriamente em relação a cada
uma delas.
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Parágrafo único. Entende-se como .sistema próprio de previdência social o que assegura, pelo menos, aposentadoria e pensão.
Art. 14. É segurado facultativo o maior
de 18 (dezoito) anos de idade que se filiar
ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 19 desta

lei. desde que não seja segurado obrigatório,
na forma do art. 12 desta lei.
§ 1'' Incluem-se neste artigo:
I - o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais que, sem empregados,
explorem em regime de economia familiar
atividades que absorvam sua força de trabalho e lhes garantam a subsistência, observado
o disposto no art. 22 desta lei;
II - o garimpeiro ou o pescador e o asse-

melhado que, sem vínculo empregatício, trabalha em regime de economia familiar, obserV8do o disposto no art. 22 desta lei; e
UI - o integrante da família da pessoa
referida no inciso I ou Jl, que com ela trabalha, _observado o disposto no inciso I do §
3" do arL 227 da Constituição Federal.
§ 2" Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da fam!lia é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem
utilização de empregados, mesmo com ajuda
eventual de terceiros.
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Art. 17. A contribuição do segurado empregado,_ inclusive o doméstico, e do trabalhaúor avulso, é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota. de forma
não-cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no
art. 26 desta lei, de acordo com a seguinte
tabela:

CAPÍTULO Ill
Corú-ríbu-iÇào do Segurado

SEÇÃO I
Contribuiçáo dos Segurados Empregados,
Empregado Doméstico
e Trabalhador Avulso

Salârlo-de-Contribulção
De Cr$ 11.022, f9De Cr$ 18.370,31

:l453

Allquota em %

até Cr$ 11.022,18
até Cr$ 18.370,30
até Cr$ 36.740,60

8,0

9,0-

10,0

ESCALA OE SALÁRIOS-BASE

Classe

1

2
3
4

5
6

SaIa r i o-Base

Número minfmo de meses
de permanência em cada
classe (interstlcios)

1 salário mínimo
7.348,12
c r$ 11. o22 • 18
Cr$ 18-370,30
Cr$ 25.718,42
Cr$ 36.740,60

12
12
12
24
36

Cr$

SEÇÃO 11
Empresa e Empregador Doméstico

P_arágrafo único. Os tínrites" do salárioArt. 15. Consideram-se:
I - empresa -a firma: individual (lU socie- --de-contribuição serão reajustados, a partir da
data de: entrada em vigor desta lei, na mesma
dade que assume o risco de atividade econóépoca e com os mesmos índices que os do
mica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
reajustamento dos benefícios.
não, bem como os órgãos e ·entidades da administração pública direta, indireta e fundaSEÇÃO II
cional.
Contribuição dos Segurados,
II - empregador doméstico - a pes.<>oa
Trabalhador Autónomo,
física que admite a seu serviço, sem finalidade
Empresário e Facultath·o
lucrativa, empregado doméstico na forma da
Art. 18. A alíquota de contribuição do selei.
gurado empresário, facultativo, trabalhador
Parágrafo único. Equiparam-se a empre- autônomo e equiparados, aplicada sobre o
sa, para os efeitos desta lei, a pessoa física respectivo salário-de-contribuição, será de:
que exe_rce, por conta própria, atividade ecoI'-10% (dez por cento) para os salários·
nômica urbana ou rural, com fins lucrativos de-contribuição de valor igual ou inferior a
ou não, bem como a cooperativa, a associa- Cr$11.022,[8 (onze mil e vinte e__ dois cruzeição ou entidade de qualquer natureza ou fina- ros e dezoito centavo~);
.
lidade, a missão diplomática e a repartição
n- 20% (vinte por cento) para os demais
consular de carreira estrangeiras.
salários-de-contribuição.
Parágrafo único. Os valores do salário~
de-contribuição serão reajustados, a partir da
CAPÍTULO 11
data da entrada em vigor desta lei, na mesma
Contribuição da União
época e com os r;nesmos índices que os do
Art. 16. A contribuição da União é_cons.~
reajustamentO dos benefícios, na forma esta~
tituída:
belecida em regulamento.
I - dos recursos necessários à integral coCAPÍTULO IV
bertura das despesas de pessoal c de adminisContribuição da Empresa
tração geral dos órgãos e entidades componentes da Seguridade Social;
Art. 19. A contribuição a cargo da emII - de recursos adicionais fixados anualpresa, destinada à Seguridade Saciai, além
mente na lei orçamentária.
do disposto no art. 20 desta lei, é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total
Parágrafo único. A União é responsável
das remunerações pagas ou creditadas, a
pela cobertura de eventuais insuficiências fiqualquer título, no decorrer do mês aos segunanceiras da Seguridade Social.

rados, empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem
serviços;
I I - para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho. dos seguintes percentuais incidentes sobre o total das remunerações pagas ou credi·
tadas, no decorrer do mês, dos segurados empregados e avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas
em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas
em cuja atividade esse risco seja considerado
médio;
c) 3,5% (três e meio pOr cento) para- as
empresas em cuja atividade esse risco seja
considerado grave.
§ 1" No caso de ban_cos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas económicas, sociedades de
créditos, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arr~nda_mento _mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e capitalização, agentes autónomos de seguros privados e de. crédito e
entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 20 desta lei, é devida
a contribui~ão adicional de 2,5% (dois intei·
ros e cinco décimos por cento) sobre a base
de cálculo definida no inciso I deste artigo.
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§ 2" Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 8Y _do art. 2S desta
lei.
§ 3'.' A contribuição de que tr~ta este artigo não será devida nos casos de empregados
deficientes físicos, Sensoriais e/ou -mentais,
·com desvio do padrão médio.
§ 4"
a deficiência rcfCrida no parágrafo
anterior será definida em laudo técnico expedido por órgão competente da Previdência
Social ou por entidade pública ou privada
devidamente credenciada.
Art. 20. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do
disposto no art. 19 de:.ta lei, são calculadas
mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
1-2% (dois por cento) sobre sua receita
bruta (Finsocial), na forma estabelecida em
Regulamento;
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro
líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de cada ano, antes da Provisão para
o Imposto de Renda.
§ 1" No caso das instituições financeiras
citadas no § 1" do art. 20 desta lei, a alíquota
da contribuição do inciso II deste artigo é
.ide 15% (quinze pOn::eiito).
§ 2" O disposto neste arrigo não se aplica
às pessoas de que trata o art. 22 desta lei.

CAPÍTULO V
Contribuição do Empregador Doméstico
Art. 21. A contribuição do empregador
doméstico é de 12% (doze por cento) do salário-de-contribuição do empregado doméstico
a seu serviço.
CAPÍTULO VI
Contribuição do Produtor Rural,
do Pescador e do Garimpeiro
Art. 22. Contribuem com 3% (três por
cento) da receita bruta proveniente da comer~
cializaçào da sua produção:
I - o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, que, sem empregado, exerçam
suas-atividades em regime de economia familiar; e
I I - a pessoa física que, utiliza-ndo empre~
gados, explora atiVidade agropecuária ou.
1
pesqueira ou de extração de minerais.
§ 1'.' As pessoas referidas no inciso I deste
artigo, além da contribuição obrigatória de
que trata este artigo, poderão contribuir na
forma do art. 19 desta lei, na condição de
segurados facultativos definida no art. 14 desta lei.
§ 2~ A pessoa física de que trata o inciso
II deste artigo contribui também, obrigatoriamente, na forma dos arts. 18 e 19 desta lei,
devido à sua condição de segurado empresário e à sua equiparação a empresa, de ac_ordo, respectivamente, com a alíneab do inciso
III do art. 12 e com o parágrafo único do
art. 15 desta lei.
§ 3" Integram a produção, para os·efeitos
deste artigo, os produtos de origem animal,
vegetal ou mineral, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou

industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização,
resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejameii~
to, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos
obtidos <:~tr<:~vés desses processos.
CAPÍTULO VII
Contribuição sobre a Receita de
ConcUrsos de Prognósticos
Art. 23. Constituem contribuição da Seguridade Social 40% (quarenta por cento)
da renda líquida dos concursos de prognósticos.
§ 1" Consideram,se concursos de prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios .de números, loterias, apostas, inclusive
as realizadas em reuniões hípica<>, nos âmbitos federal, estadual e municipal.
§ 2~ Para efeito do disposto neste artigo,
entende-se por renda líquida o total da arrecadação deduzidos os valores destinados ao
pagamento de prémios, de impostos e de despesas com a administração, estas conforme
fixado em lei, que inclusive estipulará o valor
dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e
símbolos.
§ 3" Serãodestin<ldosaoFundodeApoio
ao Desenvolvimento Social- FAS 60% (sessenta por cento) da receita líquida dos concursos e prognósticos no âmbito do Governo
Federal.
CAPÍTULO VIII
Outras Receitas
Art. 24. Constituem outra<; receitas da
Seguridade Social:
I - as multas, a atualização monetária e
os juros moratórias;
I I - a remuneração recebida por serviços
de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
111 -as receitas provenientes de prestação
de outros serviços e de fornecimento ou arrendam_ento de bens;
.N.....:. as demais receít::ls patrimoniais, industriais e financeiras;
V - ~ doações,_ legados, subvenções e
outras receitas eventuais;
VI- 6% (seis por cento) do preço ex-refinaria de todos os derivados do petróleo e
do álcool carburante;
VII -outras receitas previstas em legislação específicit ou pbsteriormente instituídas.
CAPÍTULO IX
Salário-de-Contribuição
Art. 25. Entende-se por salário-de-contribuição:
1- para o empregado e trabalhador avul-.
so: a remuneração efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título, durante o mês,
em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 89 , e respeitados 9s
limites dos §§ 31' ' 4tl e s~ _deste artigo;
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I I - para o empregado domt!stico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho
e Previdência Social, observadas as normas
a serem estabelecidas em Regulamento para
a comprovação do vínculo empregatício e do
- valor da remuneração; e
III- para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o saláriobase, conforme o disposto no art. 26 desta
lei.
§ 1" -Quando a admissão, a dispensa, o
afastamento ou a falta do empregado ocorrer
no curso -do mês, o salário-de-contribuição
será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em Regulamento.
1
§ 2~ O salário-maternidade é considáado salárío-de-contribuição.
§ 3\' O limite míriimo do salário-de~con
tribuição é de 1 (um) salário mínimo, tomado
no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 4'' O limite mínima do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à
sua remuneração mínima definida em lei.
§ s~
limite máximo-do salário-de-contribuição é de Cr$ 36.740,60 (trinta e seis
mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessen-ta centavos), reajustado a partfr da data de
entrada em vigor desta lei, na mesma época
e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios.
§ 6" O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, na forma estabelecida em Regulamento.
§ 7? O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração, integra o salário-de-contribuição pelo valor total.
§ 89 Não integram o salário-de-contribuição:
a) as cotas do salário-família recebidas nos
termos da lei;
b) as ajudas-de-custo e o adicional mensal
recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei
n" 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela in natura recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos da
Lei n" 6,321, de 14 de abril de 1976; ·
d) os abonos de férias não excedentes aos
limites da legislação trabalhista;
e) a importância recebida a título de aviso
prévio indenizado, férias íridenizadas, indenização par tempo de serviço e indenização
com base no art. 9" da Lei n" 7.238, de 29
de outubro de 1984;
·
f) a parcela recebida a tftulo de vale-transporte na forma da legislação própria;
g) a ajuda-de-custo recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado;
h) as diárias para viagens não eXcedentes
a 50% (cinqüenta por cento) da remuneraÇão;
i) a importância recebida a título de bolsa
de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei o? 6.494,
de 7 de dezembro de 1977; e
--- -
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------------------------------------------------j) a participação no~ lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada de

aCordo com lei específica.

Art. 26. O 581ãfiQ-:.base de que trata o
inciso III do art. 25 desta lei é determinado
obedecendo-se ã tabela seguinte:

ESCA4A DE SALÁRIOS-BASE
Classe

1
2
3
4
5
6

Salá'rio-Base

1 salário minimo
Cr$ 7.348,12
Cr$ 11.022,18
Cr$ 18.370,30
Cr$ 25.718,42
Cr$ 36.740,60

§ l" OS valores do saláno-de-contribuição serão reajustados, a partir da data da
entrada em vigor desta lei, na mesma data
e com os mesmos índices que os do reajustamento_ dos benefícios, na forma estabelecida
em Regulamento.
§ 2'·' O segurado que se filia ao Regime
Geral de Presidência Social como facUltativo,
e ou em decorrência de atividade sujeita a
salário-base, é enquadrado na classe inicial
da tabela.
§ 3\' Os segUrados empregados, inclusive
o doméstico, e trabalhador avulso, que passam a exercer, exclusivamente, atiVidade sujeita a salário-base, podem enquadrar-se em
qualquer .classe até a equivalente ou a mais
próxima da média aritmética sirilples dos seus
6 (seis) últimÇ>s salários-de~contribuição,
atualizados monetariamente, devendo observar, para acesso às classes seguintes, os interstícios ,respectivos.
§ 4" O segurado que exerce atividades simultâneas sujeitas a saláriOS-base contribui
com relação a apenas uma delas.
§ s~. . . . ,Qs seg~rados empregados, inclusive
o doméstico, e o tf8baJhador avulso, que passam a exercer, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, são enquadr8dps na
classe inicial de escala de salários-base, podendo ser fracionado o valor do respectivo
salário-base, de forma que a soma de seus
,salários-de-contribuição obedeça ao limite ffxa.do no § su do art. 25 desta lei.
§ 6" Os segurados empregados, inclusive
o doméstico e o trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente, atividade su~eita asalário-bas_e, ficam isentos de contrí~uição sobre a escala, no caso do seu salário atingir
o limite máximo do salário-de-contribuição
fixado no § s~ do art. 25 desta lei.
§ 7" O segurado que exerce atividade sujeita a salário-base e, simultaneamente, é empregado, inclusive o doméstico, ou o traba~
lhador avulso, pode, se perder o vínculo cJttpregatício, rever seu enquadramento na eSca-

Número mhrímo de meses
de per~nência em cada
classé (interstícios)
12
12
12
24
36

la de s.alário-ba<;e, desde que não ultrapasse
a classe equivalente ou a mais próxima da
média aritmética simples dos seus 6 (seis) últimos salários-de-contribuição de todas as atividades_,_atualizados monetariamente.
§ 8\' O segurado que deixa de exercer atividade que inclui como s_egurado obrigatório
do Regime Geral de Previdência Social e pas:
sa a contribuir como segurado facultativo,
para manter essa qualidade, deve enquadrarse na forma estabelecida na escala de saláriobase em qualquer classe, até a equivalente
ou a mais próxima da média aritmética simplç:s dos seus 6 (seis) últimos salários-de-contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9'·' O aposentado pelo Regime Geral de
Previd~ncia Social, que volta a exercer atividade abrangida por este regime e sujeita a
salário-base, deve se enquadrar na escala de
salário-base, em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima do valor de sua
aposentadoria.
§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de contribuição para suprir o interstício entre as classes.
§ 11. Cumprido o interstício, o segurado
pode permanecer na classe em que se encontra, mas em nenhuma hipótese isto ensejará
o acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando ele deseja progredir
na escala.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições pode regredir na escala até a classe
que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para
a qual -regreahl e os das classes seg.uintes,
salvo se tiver cumprido anteriormente todos
os interstlcios das classes compreendidas entre aquela para a qual regrediu e aquela a
que deseja retornar.

CAPÍTULO X
Arrecadação e Recolhimento
das Contribuições
Art. 27 A arrecadação e o reColhimento
das contribuições- l)U de outras importâncias
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devidas à Seguridad_e Social obedecem às seguintes normas, e às estabelecidas em Regulamento:
I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma
da alínea anterior, juntamente com as contribuições a seu_ cargO incidentes sobre as remunerações pagas· ou creditadas aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores
avulsos e autônomos, a seu serviço, até o
dia 8 (oito) do més subseqüente àquele a que
as contribuiç<ies se referem, ou no dia útil
imediatamente anterior, caso não haja expediente bancário naquele diá.;
c) recolher a contribuição de que trata o
inciso I do art. 20 desta lei até o dia 8 (oito)
do mês subseqüente ao do fato gerador, ou
no dia útil imediatamente anterior, caso não
haja expediente bancário naquele dia; e
d) recolher a cntribuição de que trata o
inciso Il do art. 207 desta lei sob a forma
de antecipações, duodécimos ou cotas, observadas, no que couber, as demais condições
estabelecidas nos a.rts. 2" a 7? d_o Decreto-Lei
n" 2.354, de 24 de agosto de 1987;
l i - os segurados trabalhador autônomo
e equiparados, empresário e facultativo estão
obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, no prazo da alínea b do inciso
I deste artigo;
III- o adquirente, consignatário ou cooperativa são obrigudo~ a recolher as contribuições de que trata o are. 22 desta lei, até
O dia 8 (oito) do mês seguinte ao da operação
de v_enda ou _consignação da produção, ou
no_dia imediatamente ã.Iuerior. caso não haja
expediente bancário naquele dia, na forma
estabelecida em Regulamento.
IV - o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações do produtor, do parceiro, do meeiro e
do arrendatário rurais,_ do _garimpeiro e do
pe-scador artesanal, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, e da
pessoa física que, utilizando empregado, explora atividade agropecuária ou pesqueira
ou de extração de minerais, pelo cumprimento das obrigações do art. 22 desta lei, exceto
no caso do inciso IX, deste artigo na form-ã
estabele_óda· em Regulamento;
- V- o empregador doméstico está obrigado a arre_cadar a contribuição_ do segurado
empregado a seu serviço e reoclhê-la, juntamente com a parcela a seu cargo, Il{J prazo
referido na alínea bdo inciso I deste artigo;
VI- o proprietário, o incorporado r definido na Lei n"4.591, de 16 dezembro de 1964,
o dono da obra ou o condômino da _unidade_
imobiliária, 4.ualquer que seja a forma de
contratação da construção, reforma ou acréscimo, é solidário com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito repressivo contra as eXecutora ou colltrata,nte_ da
obra e admitida a retenção de importância
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a este devida para garantia do cumprimento
calizar a arrecadãção e os recolhimentos das
contribuições e demais receitas previstas nesdessas obrigações;
VII- exclui-se da responsabilidade solita lei, bem como promover a respectiva codária peraitte a Segu.ildade Social o adquibrança e aplicar as sanções previstas, na forma estabdecida em regulamento.
rente de prédio ou unidade imobiliáriã que
realiza a operação com empresa de comercia§ 1" ~ facultado à Seguridade Social o
lízação ou lncorporadora de imóveis, ficando
exame da contabilidade da empresa, não preestes solidariamente responsáveis com o
valecendo para esse efeito o disposto nO!. arts.
construtor;
17 e lR do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos
VIII - a empresa construtura, o proprieos esclarecimentos e informações solicitados.
tário de imóvel ou o incorporador definido
§ 2" A empresa, o servidor de órgãos púna Lei n;, 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
hlicos ua iidiiilnísiração díreta e indireta~ o
podem eximir-se da responsabilidade solidária do inciso VI deste artigo em relação à
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante,
fatura, nota de serviço, recibo ou documento
equivalente referente à tarefa subempreitada
o comissário e o liquidante de empresa em
de obra a seu cargo, desde que faça o subemliquidação extrajudicial são obrigados a exipreitero recolher, previamente, quando do
bir todos os documentos e livros relacionados
respectivo recebimento, o valor apurado pela
com as contribuições prevista<> nesta lei.
Seguridade Social como contribuição devida;
§ 3·' Ocorrendo recusa ou sonegação de
IX- nenhuma contribuição à Seguridade
qualquer elemento de informação, ou sua
Social é devida se a construçã.O residencial
apresentação deficiente, a Seguridade Social
pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo
económico, for efetuada sem--mão-de-obra
inscrever de ofício importância que reputa
assalariada, na forma estabelecida em Regudevida, cabendo à empresa ou ao segurado
o ônus da prova em contrário.
lamento;
X- as empresas que integram grupo eco§ 4"_ Na falta de prova regular e formalinómiCO de qualquer natureza respondem enzada, o montante dos salários pagos pela exetre si, solidariamente, pelas obrigações de·
cução de obra de construção civíl pode ser
correntes desta lei;
obtido mediante cálculo da mão-de-obra emXI- as pessoas de que tratam os inciso::;
pregada, proporcional à área construída, caI e II do art. 22 desta lei são obrigadas a
bem:lo ao proprietário, dono da obra, condômínio da unidade imobiliária ou empresa corecolher a contribuição nele referida, no pra·
responsâvel o ônus da prova em contrário,
zo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
na forma estabdecida em regulamento.
comercializem a sua produção diretamente
no varejo, ao consumidor.
§ su O desconto de contribuição e de conArt. 28. O contratati.te de serviços exesignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela
cutados por empresa, inclusive de trabalho
empresa a i:\So-obrigada, não lhe sendo lícito
temporário, rcspoilde solidariamente com a
alegar omissão para s_e eximir do recolhimencontratada pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados. . to, ficando ela diretamente responsável pela
importância que deixou de receher o_u arrecaArt. 29. A empresa é obrigada a:
dou em desacordo com o disposto nesta lei.
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
§ 6" Se. no exame de escrituração contá~
segurados a seu serviço, de acordo COil) os
bil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilipadrões e normas estabelecidos pela Seguridade não registra o movimento real de remudade Social, anotando nelas todos os desconneração dos segurados a seu serviço, do fatutos efetuados;
II -lançar mensalmente em títulos pró- ramento e do lucro, serão apuradas. por aferiprios de sua contabilidade, de forma discrimi- ção indireta, as contribuições efetivamente
devidas.
nada, os fatos geradores de todas as contriArt. 31. O Conselho Nacional de Seguribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais dade Social poderá delegar competência para
a fiscalização e arrecadação das contribuições
recolhidos; e
a que se refere o inciso IV do parágrafo único
III - prestar à Seguridade Social todas as
informações cadastrais, financeiras e contá- do art. 11 desta lei.
heis de interesse da mesma, na forma por
Art. 32. O Poder Execu.tivo regulamenela estabelecida.
tará no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
Parágrafo único. Os documentos comda data da promulgação desta lei, normas
probatórios do cumprimento das obrigações
para recolhime~to à Seguridade Social dos
de que trata este artigo devem ficar arqüivalores devidos à conta da contribuição estavados na empresa durante 10 (dez) anos, à
belecidano inciso V do parágrafo único do
disposição da fiscalização, exeto os comproart. 11 desta lei.
vantes de recolhimento das contribuições, de
Art. 33. As contribuições devidas à Seexistência de relação empregatícia e de pres- guridade Social e outras importâncias não re~
tação de serviçoS, que devem ficar arquivados
colhillas nas épocas próprias, terão seu valor
na empresa durante 30 (trinta) anos, na forma
atualizado monetariamente, em caráter irre~
estabelecida em regulamento.
levável, até a data do pagamento, de acordo
Art. 30. Compete à Seguridade Social, com os critérios adotados para tributos da
União.
através de seu órgão próprio, arrecadar e fis-
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Parágrafo único. A atualização manetaria de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base
os índices de variação do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal (BTN Fiscal) ou, na falta deste, do título que vier a sucedé~lo, ou ainda,
a critério do Conselho Nacional da Seguridade Social, por outro indicador da inflação
diária.
Art. 34. A falta de cumprimento do disposto no art. 27 desta lei. exceto quanto às
alíneas c e d do seu inciso I, acarreta multa
variável, de aCOrdo com os seg"U:inies púcen~
tuais, aplicáveis sobre o valor atualizado monetariamente até a data do pagamento, independentemente de notificação:
I -20% (vinte por cento) sobre as contribuições em atraso, excluídas as descontadas
dos empregados, inclusive os domésticos, e
as decorrente~ da sob-rogação de que trata
o inciso VI do art. 27 desta lei;
Il-30o/c (trinta por cento) sobre os débitos pagos através de parcelamento; e
III- 60tf( (sessenta por cento) sobre as
contribuições descontada<> dos empregados,
inclusive os domésticos, e as de_correntes da
s~V-rogação de que trata o inciso IV do art.
27 desta lei.
§ 1" Não podem ser parceladas as contribuições descontadas dos empregados, inclusive os domésticos, e as decorrentes da sobrogação de que trata o inciso IV do art. 27
desta lei, independentemente do disposto no
art. 38 desta lei.
§ 2~ Não poderão ser firmados acordos
para parcelamento se as contribuições tratadas no parágrafo anterior não tiverem sido
recolhidas.
Art. 35. Independentemente da multa
variável do artigo anterior, são devidos, de
pleno direito, pela falta de cumprimento do
disposto no art. 27 desta lei, juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
calculados sobre o valor do débito atualiz::ldo
monetariamente.
Art. 36. O débito original atualizado
monetariamente na forma do art. 33 desta
lei, a multa variável de que trata o art. 34
desta lei. os juros de mora a que se refere
o artigo anterior, bem como outras multas
previstas nesta lei, devem ser lançados cm
livro próprio destinado à inscrição na Dívida
Ativa da Seguridade Social.
§ 1" A certidão textual do livro de que
trata este artigo serve de título para a Seguridade S~cial, para por seu procurador ou representante legal, promover em juízo a co~
brança da dívida ativâ., segundo o mesmo processo e, com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional.
§ 2~ A Seguridade Social pode, antes de
ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover
o protesto de título dado em garantia de sua
liquidação, ficando, entretanto, ressalvado
que o título será sempre recebidO pró-s-olvendo.
Art. 37. A cobrança judicial de importância devida à Seguridade Social por empresa cujos bens são legalmente impenhoráveis
é feita, depois de transmitida em julgado a
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sentença condenatóna, mediante precatório
Art. 42. Erii ·caso de extinção de procesexpedido à empresa peloi:i juizes competcn~
sos trabalhistas de qualquer natureza, inclutes, a requerimento da Seguridade Social, in~
sive a decorrente de acordo entre as partes,
de que resultar pagamento de remuneração
correndo o diretor ou administrador da empresa na pena do crime de desobediência,
ao segurado. o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social será efetuaalém da responsabilidade funcional cabível,
do incontinenti.
se não cum-prir o precatório dentro de. 30
(trinta) dias.
ParágrafõUnico. A autoridade judiciária
Art. 38. A falta de_ recolhimento, na
valerá pelo fiel cumprimento do disposto nesépoca própria; de contribuição ou outra imte artigo.
portância devida à Seguridade Social e arreArt. 43. O direito da Seguridade Social
cada dos segurados ou do público, constitui
apurar, receber c constituir seus créditos excrime de apropriação indébíta, punível na
tingue-se após 30 (trinta) anos contados: .
forma da lei penal, considerando-se pes.<;oalI -do primeiro dia do exercício seguinte
mente responsáveis o titular da firma indiviàquele em que o crédito poderia ter sido con~
dual, o diretor, o membro de conselho de
tituído; e
administração de sociedade anónima, o sócio
II -da data em que se tornar definitiva
solidário, sócio de indústria e o sócio cotista
a decisão que houver anulado, por vicio forque participa da gestão de empresa.
ma!, a constituição de crédito anteriormente
Parágrafo único. Constitui também cricfetuada.
me de apropriação indébita a contabilização
Parágrafo único. A Seguridade Social
de importâncias referentes a contribuições
nunca perde o direito de apurar, receber e
devidas e não recolhidas à Seguridade Social.
constituir créditos provenientes de importânArt. 39. O dirigente de órgão ou enticia de!>Contada dq!> segurados e/ou de terceidade da administração federal, estadual ou
ros.
municipal responde pessoalmente pela multa
Art, 44. O direito de cobrar ou receber
aplicada por irJ.fração de_ dispositivos desta
importâncias devidas à Seguridade Social
lei e do seu regulamento, sendo obrigatório
prescreve em 30 (trinta) anos.
o respectivo desconto em folha de pagamenArt. 45. É vedada a concessão de anistia
to, mediante requisição da Seguridade.Social
de débitos para com a Seguridade Social a
e a partir do primeiro pagamento que se se- qualquer título.
guir à requh>ição.
Art: 40. Os administradores de autarCAPÍTULO XI
quias e fundações públicas, criadas e manProva de Inexistência de Débito
tidas pelo Poder Público, empresas públicas
Art. 46. É_exigido documento comproe sociedades de economia mista sujeitas ao
batório de inexistência dedébito, fornecido
controle da União, dos_ Estados, do Distrito
pela Seguridade Social, nos seguintes casos,
Federal ou dos Municípios, que se encontram
observado, ainda, o disposto em regulamenem mora, há mais de 30 (trinta) dias, no recoto:
lhimento das contribuições devidas à SeguriI - da empresa:
dade Social, tornam-se solidariamente resa) na contratação com o Poder Público e
ponsáveis pelo respectivo pagamento, ficanno recebimento de benefíciOs ou ]nceni:ivo
do ainda suj~itos às proibições do art. 1" e
fiscal ou creditício con"Cedido pOr-de;às sanções dOs arts. 4-' e 7? do Decreto-Lei
b) na alienação ou oneração, a qualquer
n'l 368, de 19 de de2.embro de 1968.
título, de bem imóvel ou direito a ele relativo;
Art. 41. O Ministério do Trabalho e da
c) na alienação ou oneração, a qual~er
Previdência Social divulgará, trimestralmentítulo, de bem móvel superior a_)::. r$
te, U-:.ta atua1izada de todos os devedores da
369.166,13 (trezentos e sessenta e nove mil,
Seguridade Social, bem como relatório circento e sessenta e-seis cruzados e treze centacunstanciado das medidas administrativa<> e
vos), incorporado-ao ativo permanente imojudiciais adotadas para a cobrança e execução
bilizado da empresa;
da dívida.
d) no registro; Ou arquivamento, no órgão
§ 1~ O relatórío a que se refere o caput
próprio, de ato relativo a baixa ou redução
de capital de firma individua!, redução de
deste artigo será encaminhado, obrigatoriamente, pelo Ministério do Trabalho e da Precapital social, cisão totaJ ou parcial, transforvidência SoCial aos órgãos da administração
mação, ou extinção de e~tidade ou sociedade
comercial ou civil; e
federal direta e indireta,Js_entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos
e) na expedição de carta de adjudicação
registras públicos, cartórios de registro de tíou arrematação de bens, salvo quando em
tulos e documentos, cartórios de registro de - favor d~ Fazenda rública Federal ou c:m proimóveis e ao sistema financeiro ofiCíal. para
cesso trabalhista.
os fins do § 3" do art. 195 da COnstituição
II -do proprietário, pessoa física ou juríFederal e da Lei n''7.711, de 22 de dezembro
dica, de obra de construção ciyil, quando de
de 1988.
sua averbação no Registro de Imóveis, salvo
§ z~ O Ministério do Trabalho e da Previno caso do inciso JX do art. 27 desta lei.
§ 1'' A prova de inexlsténcía -de dêbito
dência Social fica autorizado a estabeleÚr ·
convênio com os Governos e!>taduais e munideve ser exigida em relação a todas as depencipais para extensão, àquelas esferas de Godências, estabelecimentos e obras de construverno, das hipóteses previstas no art. 1" da
ção civil, independentemente do local onde,
Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
se encontrem, ressalvado à Seguridade Social
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o direito de cobrança de qualquer débito apu·
rado posteriormente.
§ 2"' A prova de inexistência de débito.
quando exigível ao incorporador, independe
da apresentada no Registro de Imóveis por
ocasião da inscrição do memorial de incorpo·
ração. ·
§ 3\' Fica dispensada a transcrição, em
instrumento público ou particular, do inteiro
teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referéncia a seu
número de série. data da emissão e guarda
do documento comprobatório â disposição
da Seguridade Social.
§ 4\' O documento comprobatório de inCxistência de débito poderá ser apresentado
pot:_cópia autenticada, dispensada a indicação
de sua finalidade, exceto no caso do inciso
II deste artigo.
§ s~
prazo de validade do documento
comprobatório de inexistência de débito é
de 3 (três) meses contados da data de sua
emissão.

o

§ 6" Independe de prova de inexistência
de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumen·
to, ato ou contrato que constitui retificação,
ratifii::açãó ou efetivação -de outro anterior
para o qual já foi feita a pfciva;
b) a constituição de garantia para conces~
são de crédito rural, em qualquer de suas
modalidades, por instituição de crédito públi·
ca ou privada, desde que os contribuintes,
referidos nos incisos I e II do art. 22 desta
lei, não sejam responsáveís-diretos pdo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso II deste
artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro
de 1966.
§ 7? O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil
não incorporada na forma da Lei n'·' 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, poderá obter
documento comprobatório de inexistência de
débito, desde que comprove o pagamento das
contribuições relativas à sua unidade, na forma estabelecida em regulamento.
~Art. 47. A prática de ato com inob~er
vância do disposto no artigo anterior, ou o
seu registro, acarretará a responsabilidade
solidária dos contratantes e do oficial que
lavrar ou registrar o instrumento, sendo o
ato nulo para todos os efeitos.
§ to A Seguridade Social pode intervir
em instrumento que depende de prova de
inexistência de débito, pa_ra dar quitação ou
autorizar a lavratura independentemente de
·sua liqüidação, desde que fique _asegurado
o pagamento e sejam oferecidas~· garantias
reais, na forma estabelecida em regulamento.
§ 29 O servidor, o serventuário da Justiça
e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no art. 46 desta lei, incorrem em
multa aplicada na forma estabelecida no art.
64 desta lei, sempre juízo de responsabilidade _
administrativa e penal cabíveis.
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CAPÍTULO XII
Gerais

Disposi~ões

Art. 48. A matrícula da empresa é ícitã:
I - siinultaneamentc com a inscrição, ·registro ou arquivamento de ato constitutivo
na Junta Comercial, se for o caso; e,
II - perante o órgão próprio da Seguridade Social, no prazo de 30 (trinta) di8s Coiltados do início de suas atividades, quando
não sujeitos a Registro do Comércio.
§ 1" Independentemente do disposto
neste artigo. a Seguridade Social procederá
à matrícula:
a) de ofício, quando ocorre omissão da
empresa;
b) a pedido de obra de construção civil.
§ 29 A unidade matriculada na forma do
inciso II e do § 1" deste artigo recebe um
"Certificado de Matrícula" com um número
cadastral básico, de caráter permanente.
§ 3" O não-cumptimenfo do disposto no
inciso II deste artigo sujeita o responsável
a multa na forma estabelecida no art. 64 desta
lei.

4" O Departamento Nacional de Registro do Comércio -_ DNR_C e a Seguridade
Social promoverão o intercâmbio de informações, visando àsimplifiáiç<fo e agilização dos
respectivos serviços.
Art. 49. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectívos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pela
Seguridade Social, bem como a atualização
monetária e os juros de mora estão sujeitos,
nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes
aos créditos da União, aos quais são equiparados.
Parágrafo único. A Segurldade Social
reiviridicará, independentemente de habilitação como credora, os valores descontados
gela empresa de seus empregados e aínda
não recolhidos.
Art. 50. À empresa cm débito não garantido é proibido:
I -distribuir bonificação ou dividendo a
acionísta; e,
II - dar ou atribuir cota ou participação
nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.Parágrafo único. A infração ao disposto
neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinqüenta por cento) das quantias que
tiverem sido pagas ou creditadas a partir da
data do evento, atualizadas monetariamente.
Art. 51. A Seguridade Social estabelecerá critério para a dispensa de constituição
ou exigência de crédito de valor inferior ao
custo dessa medida.
Art. 52. Fica isenta das contribuições de
que tratam os arts. 19 e 20 desta lei a entidade
beneficente de assiStência social que atenda
aos seguintes requisitos:
I - seja reconhecida como de utilidade
pública federal, estadual ou municipal;
II -seja portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social;

III -

promova a assistência social benefiinclusive educacional e de saúde, a
menores, idosos, excepdonais e pessoas carentes;
IV- não perceham seus diretores, sócios,
instituidores e benfeitores, rerriuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e,
V - destine, no mínimo, a totalidade da
parcela de contribuição dos arts. 19 e 20 desta
lei para a Previdência Social ao atendimento
gratuito e indiscriminado de suas finalidades,
aplicando integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
§ I'' Assegurados os direitos adquiridos
às entidades já isentas, a entidade não beneficiada deverá requerer à Previdência Social,
que terá o prazo de 30 (trinta) dias para o
reconhecimento da isenção, passando a gozar
dela no més seguinte.
§ 2° A entidade_ isenta deverá apresentar, a cada 3 (três) anos, à Previdência Social,
o Certific;~._do de Fi.n_s Filant~:.ópicos do Conselho Nacional de Serviço Social, estando ainda
sujeita, a qualquer época, à inspeção do referido Conselho.
Art. 53. A transfei'encía de recursos do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito. Federal - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios- FPM é condicionada
à regularidade da situação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios junto à Seguridade Social.
Art. 54. O Tesouro Nacional deve colocar à disposição da Seguridade Social, à conta
de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral da União, em cotas mensais,
de acordo com o seu programa financeiro,
os recursos necessários ao pagamento dei salário-faml1ía e à manutenção e reajustamento
dos encargos relacionados aos benefícios concedidos aos servidores da União e respectivos
dependentes, especificados em legislação
própria.
Art. 55. A arrecadação da receita e o pa·rgamento dos encargos da Seguridade Social
são realizados através da rede bancária ou
por outras formas, nos termos e condições
aprovados pelo Conselho Nacional da Seguridade Social.
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência em todo
o Pais.
Art. 56. Até que sejam elaborados os orçamentos da Seguridade Social dos Estados.
Distrito Federal e Municípios, estes destínarão no míriirno 10% (dez por cento) das suas
reç~itas orçamentárias para o Sistema Único
de Saúde.
cente~

TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
A!t. 57. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo ·de 6_0
(sessenta) dias após a promulgação desta lei.
Art. 58. Enquanto não estiverem funcionando os conselhos setor:iais de que trata o
inciso IV do art. 6" desta lei, as nomeações
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dos representantes destes serão feitas pelo
Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 59. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da
administração pública indireta devem consig:
nar as dotações necessárias ao pagamento das
contribuições da Seguridade Social, de modo
a assegurar a sua regular liqüidação dentro
do exercício.
Art. 60. Os prazos de prescrição de que
goza a União aplicam-se à Seguridade Social,
ressalvado o disposto no art. 44 desta lei e
na Lei de Benefícios da Previdência~ocial,
no que diz respeito à prescrição de benefício.
Art, 61. Não são restituídas contribuições, salvo na hipótese de recolhimento indevido, nem é permitida ao beneficiário a ai:tte·
cipação do seu pagamento para efeito de recebimento de benefícios.
Parágrafo único. Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições são resti·
tuídas atualizadas monetariamente.
Art. 62. No prazo de 1 (um) ano a contar
da promulgação desta lei, o Tribunal de Contas da União apresentará o resultado de auditoria das contas do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e das Contas
âa União, a fim de apurar eventual dívida
da União"com o Sinpas.
Parágrafo único. A dívida apurada na
forma do caput será resgatada em parcelas
anuais, sem prejuízo da contribuição de que
trata o att. 16 desta lei através de dotação
própria incluída no Orçamento Fiscal.
Art. 63. Mediante requisição da Seguridade Social a empresa é obrigada a descontar,
da remuneração- paga aos segurados a seu
serviço, importância proveniente de dívida
ou responsabilidade por eles contraída junto
à Seguridade Social.
Art. 64. - A infração de- qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o res~
ponsável, conforme a gravidade da infração,
a multa variável de Cr$ 26.369,"09 (vinte e
seis mil, trezentos e sessenta e nove cruzeiros
e nove centavos) a Cr$ 263.690,90 (duzentos
e sessenta e trés mil, seiscentos e noventa
cruzeiros e no"vent:i centavos), na forma estabelecida no regulamento.
§ 1~ Da decisão que aplicar multa cabe _
recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2~ A autoridade que reduz ou releva
multa deve recorrer de seu ato para a autoridade hierarquicamente superior, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 65. A Seguridade Social pode arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração fi.
xada ou ajustada pela mesma, contribuição
por lei devida a terceiros, desde que provenha
de empresa, segurado, aposentado ou pensionista, vinculados à mesma, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto
nesta lei.
Parágrafo único. A contribuição arrecadada. nos termos deste artigo, e q~lcutada
sobre a mesma base utilizada para o cálculo
das contribuições à Seguridade_ S_o_cial, de que
trata o art. 19 desta lei, está sujeita aos mesmos prazos, condições e sanções, gozando-
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dos mesmos privilégios a elas atribuÍdos, inclusive no que se refere à cobrança judicial.

Art. 66. Constitui crime:
I - de sonegação fiscal, a empresa deixar

de:
a) incluir na sua folha de pagamento o em-

pregado e o trabalhador avulso sujeitos ao
desconto de contribuições previdenciárias, o
autónomo que lhe preste serviço e o empresário; e,
b) lançar mensalmente cm títulos próprios
de sua contabilidade o montante das quantias
descontadas dos seus empregados e trabalhadores avulsos e o da contribuição do empresário;

II- de apropriação irldébita, além do previsto no art. 39 desta lei, a falta de pagamento
do salário-famma e do salário-maternidade
ao empregado, quando as respectivas cotas
e valor~ já tiverem sido reembolsados à empresa;
III -- de falsidade ideológica, inserir ou
fazer inserir~
a) na folha de pagamento, pessoa que não
possui a qualidade de empregado, trabalhador avulso, autônomo ou empresário; c,
b) na Carteira de Trablaho e Previdência
Social do empregado e em documento que
deva produzir efeito perante a Seguridade
Social, declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita;
IV- de esteHonato:
a) receber ou tentar receber indevidamente prestação de entidade da Seguridade So-

de bens para garantir a execução,: ~~ndo o
valor originário do débito inferior erp. moeda
entao Corrente ao equivalente a 50 (cinqüenta) ObrigaÇõeS Reajustáveis do Tesouro Naciõnál, são declarados extintos_, cabendo ao
Poder Judiciário, com prévia intimação, providenciar a baixa e arquivamento definitivo
do feito.
Art. 70: Os valores e/ou lirriites do salário-de-cOnfiibuiçãO, citados nos arts. 17, 18,
25, § 5°, e 26 desta lei. serão reajustados,
até a data da entrada em vigor desta lei, sem·
pre que o salário mínimo for alterado, com
base na variação integral do índice oficial da
inflação.
Art. 71. Os valores expressos em cruzeiros_ nesta_lei serão reajustados, a partir de
abril de 1990, à exceção do disposto nos arts.
17, 18, 25, § so-e-26 desta lei, sempre que
for alterado o salário mfqimo, com ba:.e na
variação integral do (ndice ofici31 de inflação
acumulado_ no mês do último reajuste até o
mês imediatamente anterior ao do novo reajuste, de forma a preservar· lhes o valor real.
Art. 72. Aplicam-se as normas pertinen·
tes do Código CivH, excluída a Íf!Cidência das
leiS especiais ou e1'.travagantes sobre locação

Art. 67. O Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional, anualmente, a,companhando a proposta Orçamentária da Seguridade Social, projeçóes atuariais relativas à
Seguridade Social, abrangendo um horizonte
temporal de, no .mínimo, 20 (vinte) anos, considerando hipóteses alternativas quanto às
variáveis demográficas, econ6micas e institucionais relevantes.
Art. 68. O segurado empregador rural
que vinha contribuindo para o regime-de Previdência ·social, instituído pela Lei n~' 6.260,
de 6 de novembro de 1975, agora segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência_
Social, na forma da alínea b do inciso III
do art. 12 desta lei, passa a contribuir na
forma do art. 18 desta lei, enquadrando~se
na escala de salários=base definida no art.
26 desta lei, a partir da classe ínicial até a
mais próxima ou a correspondente a 11120
(um cento e vinte avos) da média dos valores
sobre os quãis incidiram suas três últimas cem~
tribuições anuais.
Art. 69. Os processos judiciais nOs quais
é a Previdência Social exeqüente, cuja última
movimentação é de 31 de dezembro de 1984,
ou anterior a esta data, que-estão paralisados
por ausência da localização do executado ou

predial urbana, aos contratos de locação que
tenham por objeto imóveis, residenciais ou
não,_ de propriedade da Previdência Social,
de sociedades e fundações beneficentes ou
filantrópicas e de instituições de educação,
de pesquisas científicas ou de cultura, que
atendam aos requisitos e condições estabe·
lecidas no arL 14 da Lei n~ 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Art. 73. Os cargos em comissão das
áreas técnicas do Trabalho e da Previdência
Social, até o nível de divisão, serão exercidos,
exclusivamente, por servidores do MTPS e
autarquia vinculada.
Art. 74. O .Poder Executivo expedirá, no
prazo de 90 (noventa) dias a partir da data
da publicação desta lei, o regulamento que
disporá sobre sua execução.
Art. 75. Esta lei entra em vigor após 90
(noventa) dias da data de sua publicação, exceto quanto ao disposto no artigo anterior
obedecidos os prazos de cronograma de implantação dos beneffcios. que constam do
Anexo desta lei.
Art. 76. Revogam-se o § 3° do art.- 1~do
Decreto-Lei n'' _1.940, de 25 de maio de 1982,
e demais disposições em contr~rio.

ANEXO•A QUE ALUDE O ART. 75 DO PROJETO DE LEI

N•

cial;
b) praticar ato que acarrete prejuízo a entidade da Seguridade Social, para usufruir vantagem ilícita; e,
c) emitire apresentar, para pagamento por
entidade da Seguridade Social, fatura de serviço não prestado ou mercadoria não entregue.
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3.101-B/B9

Beneficies

Termo Inicial

l. Salário-maternidade com cento_ e vinte dias
2. Correç4o dos trinta e
rios-de-~on~~ibu)çao

seis

últimos

maio/1989

saláju1ho/l990~

3. ReajUste periódico para manutençao do valor

real dos beneficies

ju1ho/1990

4. Aposentadori_a por idade aos sessenta

para homens e aos cinqUenta e cinco
mulheres que __ exerçam ati v idade rural

anos
para
ju1ho/1990

5. Extensao da pensão por morte aos viúvos de
mulheres __ser;r_U:radas

julho/19~9~0

6. Mudança no valor do salário-familia

julho/1990

-7. Novas fórmulas de cálc-ulo das

rias, auxílios e pensOes

aposentadoju1ho/1990

B. Aposentadoria proporcional para

a

mulher

aos vinte e cinco anos de serviço

julho/1990

9. Incorporaçao dos empregadoreS e- empregados
rurais como segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social

agosto/1990

10. Ele-vaÇào-- do limite mfnimo para um salário

mfnimo de todos os benefícios
cOntinuada, urbanos e rurais

de

prestaÇão

11. Aux!lio-f.uneral e auxilio-natal"idade

aqosto/1990
agosto/1990
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 4.59I.
DE I6 DE DEZEMBRO DE I964
Dispcie sobre o condo_mínio em edificações e as incorporações imobiliárias

TÍTULO I
Do Condomínio

Art. 1'' As edific<tções ou conjuntos de
edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou nào-residenciaís, poderão ser alienados, no todo ou
em parte, objetivamente considerados, e
constituirá, cada unidade propríCdade autônoma sujeita às limitações destã Lei.
§ 1' Cada unidade será- assinalada por
designãção especial, numérica ou alfabética,
para efeitos de identificaÇão e discriminaÇão.
§ 2\' A cada unidade caberá, como parte
inseparável, uma fração ideal do terreno e
coisas comuns, expressa sob a forma decimal
ou ordinária.
Art. 2" Cada unidade com saida para a
via pública, diretamente ou por processo-de
passagem comum será sempre tratada como
objeto -de propriedade exclusiva, qualquer
que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (vetado) edifício-garagem, com
ressalva das restrições que se lhe imponham.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 3" O terreno em que se_ levantam
a edificação ou o conjunto de edificações ê
suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teta, as áreas internas de
ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer
dependência de uso comum dos proprietários
ou titulares de direito à aquiSição de unidades
ou ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou de
alienação destacada da respectiva unidade.
Serão,- também, insuscetíveiS de utilização
exclusiva por qualquer condômino. (Vetado).
Art. 4'' A alienação de cad.a unidade, a
transferência de direitos pertinentes à stia
aquisição e a constituição de direitos reais
sobre ela independerão do consentimento
dos condôminos. (Vetado).
Parágrafo único. O adquirente de uma
unidade responde pelos débitos do alienante,
em relação ao condomínio, inclusive multas.
Art. 59 O condomínio por meação de pa~
rede, soalhos, e tetas das unidades isoladas,
regular-se-á pelo disposto no Código Civil,
no que lhe for aplicável.
Art. (f Sem prejuízo do disposto nesta
lei, regular~se-á pelas disposições de direfto
comum o condomínio por quota ideal de mais
de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma.
/
Art. 7" O condomínio por únidades au~
tônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou
por testamento, com inscrição obrigatóri~ no
Registro de Imóveis, dele constando: a individualização de cada unidade. sua identificação
e~discriminação. bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns. atribuída a

cada unidade, diSpensando-se a descrição interna da unidade.
Art. 8" Quando, em terreno onde não
houver edificação, o proprietário, promitente
comprador, o cessionário deste ou o promitente cessiorufrio sobre ele desejar erigir mais
de uma edificação,. observar-se-á também o
oseguinte:
a) em relação âs unidades autõnomas que
se constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno
ocupada pela edificação e também aquela
eventualmente reservada como de utilização
exclusiva dessas casas, como jardim e quintal,
· bem assim a fração ideal do todo do terreno
e de partes comuns, que corresponderá às
unidades;
b) em relação às unidades autônomas que
constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos, será discriíninada a parte do terreno
ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização
exclusiva. correspondente ãs unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno
e de partes comuns, que corresponderá a cada
uma das _unidades;
c) serão discriminadas ~s partes~ óo-- total
do terreno que poderão -ser utilizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários
tipos de unidades autônomas;
d) serão discriminadas as áreas que se
constituírem em passagem comum para as
vias públicas ou para as unidades entre si.
CAPÍTULO II
Da Convenção de Condomínio
Art. 9" Os proprietários, promitentes
compradores, cessionáríos ou promit~ntes
_cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autónomas, em edificações
a serem construídas, em construção ou já
construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de Condomínio, e deverão, também,
por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações.
§ 1'·' Far~se-á o registro da Convenção no
Registro de Imóveis, bem como a averbação
das suas eventuais alterações.
§ 2~ Considera-se aprovada e obrigatória
para os proprietários de unidades_, promitentes compradores, cessionários e promitentes
cessionários, atuais _e futuros, como para
- quálC]uel ocupante, a Convenção que reúna
as assiriaturas de titulares de direitos que repres~btem, no mínimo 2/3 das frações ideais
que_i:ompõem o condomínio.
3o Além de outras normas aprovada<>
p""élos interessados, a Convenção deverá con,-ter:
'
a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio. com especificaÇões das diferentes áreas;
b) o destino das diferentes partes:
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns:
d) encargos. forma e propnrçáo da~ contribuiçõe~ dos condôminos para as despe-sas th.•
cu~teio t.' para :ts e-xtraordin:irias:

,l
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e) o modo de e-scolher o síndico e o Conselho Consultivo;
f) as atribuições do síndico, além das legais;
• g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções;
h) o modo e o prazo de convocação das
asse_mbléias gerais dos condôminos;
i) o quorum para os diversos tipos de votações;
j) a forlr!a de contribuição para constitui-ção de fundo de reserva;
I) a forma _e Q quorum para as alterações
de convenção;
m) a forma e o quorum para a aprovação
do Regimento Interno quando não incluídos
na própria Convenção.

Art. 10. É defeso a qualquer condômino:
I -alterar a forma externa da fachada;
II - decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das
empregadas no conjunto da edificação;
JII - destinar a unidade a utilização diversa da finalidade do prédio, ou usá-la de fÕàTia
nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade
e à segurança dos demais condôminos-;
IV- embaraçar o uso das partes comuns.
§ 1~ O transgressor ficará sujeito ão pagamento de multa prevista na convenção ou
no regulamento do condomínio,. além de ser
compelido a desfazer a obra ou abster-se da
prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, à
custa do transgressor, se este não a desfizer
no prazo que lhe for estipulado.
§ 2~ o proprietário ou titular de direito
à aquisição de unidade poderá fazer obra que
modifique sua fachada, s_e obtiver a aquiescência da unidade dos condôminos.
Art. 11. _Para efeitos tributários, cada
unidade autónoma será tratada como prédio
isolado, contribuindo o respectivo condômino, diretamente com as importâncias relativas aos impostos e taxas federais. estaduais
e municipais, na forma dos respectivos lançamentos.
CAPÍTULO III
Das Despesas do Condomínio
Art. 12. Cada condômino concorrerá
nas despesas do condomínio, recolhendo. nos
prazos previstos na Convenção, a quota-parte
que lhe couber em rateio.
§ 1" Salvo disposição em contrário da
Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal, de terreno de cada
Unidade.
§ 2" Cabe ao Síndico_arrecadar as contribuições competindo-lhe promover. por via
executiva. a cobrança judicial das quotas
atrasadas.
§ 3'' O condômino qUe- ilão pagar a sua
Cllfltribuição no prazo fixado na Convenção
fica ~ujeito ao juro moratõrio de 1% ao mês,
" multa de até .:!O"é sohre o débito, que será
atualiza~oh~. ~e () estipular a Convenção, com
a ;~plkaç;h) do~ índiçe~ de correçào monetária
kvantad()~ pe-lo C\mselho Nacional de Eco-
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nomia, no caso de mora· por períodÕ igual
oo superior a seis meses.
§ 4" As obras que interessarem à estru·
tura integral da edificação ou conjonto de
edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os
proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em assembléia geral, podendo
incumbir-se de sua _execução o sfndico, ou
outra pessoa, com aprovação da assembléia.
§ s~ A renúncia de qualquer condômino
nos seus direitos, em caso algum valerá como
escusa para exonerá-lo de seus encargos.

CAPiTULO IV
Do Seguro, do Incêndio, da Demolição
e da Reconstrução Obrigatória

-autorizar a adjudicação à maioria, e a nlinoria
poderá levantar as importâncias depositadas;_
o Oficial de Registro de Imóveis, nestes casos, fará constã.r do- regis~ro que a adjudicação foi resultante de medida liminar,
§ 3'·' _Feito o depósito, será expedido o
manâãdo de citação, com o prazo de dez dia5
para a contestação. (Vetado).
§ 4" Se não contestado, o Juiz, imediatamente, julgará o pedido.
§ sv Se contestado o pedido, seguirá o
processo o rito ordinário.
§ 6'' Se a sentença fixar valor superior ao
da avaliação feita na vistoria, o condomínio
em execução restituirá à minoria a respectiva
diferença, acrescida de juros de mora à razão
de 1% ao mês, desde a dat::~ da concessão
da eventual liminar, ou pagará o totat devido,
c_om os juros da mora a contar da citação.
§ 7o Transitada em julgado a setença,
servirá ela de título definitivo para a maioria,
que deverá registrá-la no Registro de Imóveis.
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referentes ao uso,- fruição e destino da uni~
dade.
Art. 21. A violaçãO _çle qualquer dos deveres estipulados na Convenção sujeitará o
infrator à multa fixada na própria Convenção
ou no Regimento Interno, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber.
Parágrafo único. Compete ao" síndico a
iniciativa do processo e a cobrança da multa,
por via executiva, em benefício -do condomínio, e, em caso de omitir-se ele, a qualquer
condômino.

CAPÍTULO VI
Da Administração do Condomínio

Art. 22. Será eleito, na forma preVista
pela Convenção, um síndico do condomínio,
Art. 13. Proccder-se-á ao seguro da edicujo mandato não poderá exceder de 2 anos,
ficação ou do conjunh) d~ edificações, neste
permitida a reeleição.
caso, discriminadamente, abrangendo rodas
§ 1~· Compete ao síndico:
as unidades autônomas e parces comuns, cona) representar, ativ<t e- pa-ssivamente, o
tra incêndio ou outro sinistro que cause descondomínio, em jufzo ou fora dele, e praticar
truição no todo ou em parte. comput<tndo-se
os aros de defesa dos interesses comuns, nos
§ go A maioria poderá pagar e cobrar da
o prêmio nas despesas ordinárias do condolimites
das atribuições conferidas por esta Lei
minoria, em execução de sentença. encargos
mínio.
ou
pela Convenção;
à
adjudiCação
definitivaa
fiscais
necessários
Parágrafo único. O seguro de que_ trata
b) exercer a adminístração interna da edicujo pagantenfo se recusar a minoria.
este artigo será obrigatoriamente feito dentro
ficação ou do conjunto de edificações, nO que
Art.
16.
Em
caso
de
sinistro
que
destrua
de 120 dias, contados da data da concessão
respeita à sua vigilância, moralidade e segumenos de dois terços da edificação, o síndico
do "habite-se··, sob pena de fícar o condorança, bem como os serviços que iriteressarn
promoverá o recebimento do seguro e a remínio sujeito à multa" inensal equivalente a
a
todos os moradores;
construção ou os reparos nas partes danifi·
1112 do imposto predial, cobrável executivac) praticar o·s atas que lhe atribuírem as
cadas.
mente pela Municipalidade.
leis, a Convenção e o Regimento Interno;
Art.
17.
Em
caso
de
condenação
da
ediArt. 14. Na ocorrência de sinistro total,
a} impor as multas estabelecidas na Lei,
ficação pela autoridade pública, ou ameaça
ou que destrua maiS de dois terços de uma
na Convenção ou no Regimento Interno;
de ruína, pelo voto dos condóminos quere·
edificação, seus condôminos reunir-se-ão Cm
e) cumprir e fazer cumprir a Convenção
presentem mais de dois terços das quotas
assembléia especial, e deliberarão sobre a sua
e o Regimento Interno, bem como executar
ideais do respectivo terreno poderá ser decireconstrução ou venda do terreno e matee fazer executar as deliberações da assemdida a sua demoliação e reconstrução.
riais. por quorum mínimo de votos cjuc reprebléia;
Parágrafo único. A minoria não fica obrisentem metade mais uma das frações ideais
f) prestar contas à assembléia dos condôgada
a
contribuir
para
as
obras,
mas
assegu·
·
do respectivo terreno.
minos.
ra-se à maioria o direito de adquirir as partes
§ 1" Rejeitada a proposta de reconstru§ 29 As fúnções administrativas podem
dos dissidentes, mediante avaliáção judicial,
ção, a mesma assembléia, ou outra para este
ser delegadas a pessoas de confiança do síndiaplicando-se·o processo previsto no artigo 15.
fim convocada, decidirá, pelo mesmo quoco, e sob-a sua inteira responsabilidade, meArt. 18. Em caso de c_le$apropriação parrum, do destino a ser dado ao terreno, e
diante aprovação da assembléia-geral dos
cial de uma edifiCaÇãO- ou- de um conjunto
aprovará a partilha do valor do seguro,entrc
condóminos,
de edifiCaÇões, serão indenizados os proprieos condôminos, sem prejuízo do que receber
§ 3o A COnvenção poderá estipular que
tários das unidades expropriadas, ingressancada um pelo seguro facultativo de sua unidos atos do síndico caiba recurso para a asdo no condomínio enúdade expropriante,
dade.
sembléia, convocada pelo interessado.
que se sujeitará às disposições desta Lei e
§ 2v Aprovada, a reconstrução será feita,
§ 4~ Ao síndico, que poderá ser condôse submeterá às da Convenção do condomfguardados, obrigatoriamente, o mesmo destimino ou pessoa física Oú jurfdica estranha
nio e do Regulamento Interno.
no, a mesma forma externa e a mesma dispoao condomínio, Será fiXada a remuneração
-Parágrafo único. (Vetado).
sição interna.
pela mesma assembléia que o eleger, salvo
§ 3" Na hipótese do parágrafo anterior,
se a Convenção dispuser diferentemente.
CAPiTULO V
a minoria não poderá ser obrigada a contri§ 59 O sfRdico poderá Ser destituído, pela
Utilização da Edificação ou do
buir para a reedificação, caso em que a maioforma e sob as condições previstas na ConConjunto de Edificações
ria poderá adquirir as partes dos dissidentes,
venção, ou, no silêncio desta pelo voto de
mediante avaliação judicial, feita em vistoria.
dois terços dos condôminos, presentes, em
Art. 19, Cada condômino tem o direito
Art. 15. Na hipótese de que trata o§ 3" de usar e fruir, com exclusividade, de sua
assembléia~geral especialmente convo.cada.
do artigo antecedente â maioria poderão ser unidade autónoma, segundo suas conveniên§ 6" A Convenção poderá prever a eleiadjudicadas, por sentença. as fraçõcs ideais cias e interesses, condicionados, umas e ou·
ção de subsfndicos definindo-lhes atribuições
da minoria.
e fixando-lhes o mandato, que não poderá
tros, às normas de boa vizinhança, e poderá
exceder de 2 anos, permitida a reeleição.
usar as partes e coisas comuns, de maneira
§ 19 Como condição para o exercfcío· da
Art. 23. Será eleito, na forma prevista
a não causar dano ou incómodo aos demais
ação prevista neste artigo, com a infcíal, a
na ConvenÇão, um Conselho Consultivo,
c_ondôminos ou mor-adores, nem obstáculos
maioria oferecerá e depositará, à disposição
constituído de três condóminos, com man·
ou embaraço ao bom uso das mesmas partes
do Juízo, as importâncias arbitradas na vistodatas que não poderão -exceder de 2 anos,
ria para avaliação, prevalecendo as de even~
por todos.
permitida a reeleição.
Parágrafo único. (Vetado).
tual desempatador.
Art. 20. Aplicam-se· ao ocupante do
Parágrafo único. Funcionará o Conselho
§ 2~ Feito o depósito de que trata o parácomo órgão consultivo do síndico, para a.<iSesgrafo anterior, o Juiz, liminarmente, poderá . imóvel, a qualquer título, todas as obrigações

ª
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sorá-lo na solução dos problemas que digam
respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir Suas atribUIÇões específicas.

que meramente aceite propostas para efetivação de taís transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a
certo prazo, preço e determinadas condições,
das obras concluídas.
Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno
e o iieg6Cio âe construção, se, ao ser contrata da a venda, ou promessa de venda ou de
cessão das frações de terreno, já houver sido
aprovado e estiver em vigor, ou pender de
aprovação de autoridade administrativa, o
respectivo projeto de construção. respondendo o alienante como incorporador.
- Art. 30. Estende_-se a co_q.dição de inca rporador aos proprietários e titulares de direi·
tos aquisitivos que contratem a construção
de edifícios que se destinem a cOnS:fituição
emcondom{nio.semprequeiniciaremasalie·nações antes da conclusão das obras.
Art. 31. A iniciativa e- a responsabilida·
de elas incorporações imobiliárias caberão ao
incorporador, que somente poderá ser:
a) 0 proprietário do terreno, o promitente
comprador, 0 cessionário deste ou promitente cessionário com título que satisfaça os requisitos da alínea a do artigo 32;
b) 0 construtor (Decreto n" 23.569, de 11
de dezembro de 1933,_e o" 3.995(*), de 31
de dezembro de. 1941. e Decreto-Lei n"
8.620(*), de 10 de janeiro -de 1946) ou corretor de imóveis (Lei n" 4.116(*), de 27 de agesto d_e 1962).

CAPÍTULO VII
Da Assembléia Geral
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos condôminos,
convocada pelo síndico na forma prevista na
Convenção, à qual compete, além das demais
matérias ins·critas na ordem do dia, aprovar,
por maioria dos presentes, as verbas para a~
despesas de condomínio, compreendendo as
de conservação da edificaç_ão ou conjunto de
eclificações, manutenção de seus serviços e
correlatas.
§ l'·' As decisões da assembléia, tomadas,
em cada caso, pelo quorum que a Convenção
fixar, obrigam todos os condôminos.
§ zo O síndico, nos oito dias subseqüentes à assembléia, comunicará aos condõminos
o que tiver sido delib~rado, inclusive no .tocante à previsão orçamentária, o rateio das
despesas, e promoverá a arrecadação, tudo
na forma que a Convenção previr.
§ 3~ Nas assemtMias-gerais, os votos se·
rão proporcionais às frações ideais do terreno
e partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção.
Art. 25. Ressalvado_ o disposto no§ 3o
do artigo 22 poderá haver assembléias-gerais
extraordinárias, convocadas pelo síndico ou
por condóminos que representem um quarto,
no mínimo do condomínio, sempre que o exi__ § )'·' No caso c!a__alínea b, o incorporado r
girem os interesses gerais.
Parágrafo único. Salvo estipulação di verserá investido, pelo proprietário do terreno,
sa da Convenção, esta só poderá ser modifio promitente comprador e cessionário deste
ou o promitente cessionário, de mandato oucada em assembléia-geral extraordinária, pelo voto mínimo de condóminos que repretórgado por instrumento público, onde se fasentem 2/3 do total das frações ideais.
ça menção expressa desta lei e se transcreva
Art. 26. (Vetado),_
o disposto no§ 4~ do artigo 35, para concluir
Art. 27, Se a As.sembléia não se reunir
todos os negócios tendentes à alienação das
para exercer qualquer dos poderes que lhe
fraÇOeS ideais de terreno, mas se obrigarâ
competem, 15 dias após o pedido de convopessoalmente pelos atas que praticar na qualid<1:_de de incorpor~dor,
cação, o Juiz decidirá a respeito, mediante
requerimento dos interessaôõ_s,
_ § ~-Neiihumã incoi-poração poderá ser
TÍTULO
prop-osta à venda sem a indicação expressa
11
do incorporador, devendo também seu nome
Das Incorporações
permanecer indicado ostensivamente no local
CAPÍTULO I
da construção.
Disposições Gerais
§ 3? Toda e qualquer incorporação, indeArt. 28. As incorporações imobiliárias,
pendentemente da forma por que seja constiem todo o território nacional, reger-se-ão petuída, terá um ou mais incorporadores solidala presente Lei.
riamente responsáveis, ainda que em fase su·
Parágrafo único. Para efeito desta Lei,
bordinada a período de carência, referido no
considera-se incorporação imobiliária a ativiartigo 34,
dade exercida com o intuito de promover e
CAPÍTULO Ú
realizar a construção, para alienação total ou
parcial. de edificações ou conjunto de ~dificaDas Obrigações e Direitos do Inc?:rporador
ções compostas de unidades autónomas (VeArt,_ 32. O incorporador soffieÕ.te podetado).
rá negociar sobre unidades autónomas após
Art. 29. Considera-se incorporador a
ter arquivado no cartório competente de Repessoa física ou jurídica, come_rciante ou não, __ gistro de Imóveis, os seguintes documentos:
que embora não efe.tuando a construção,_ . a) t(tulo de propriedade de terreno, ou de
compromisse ou efetive a venda de frações
promessa, irrevogáveis e irretratáveis, de
ideais de terreno objetivando a vinculação
compra e venda ou de cessão de direitos ou
de permuta, do qual conste cláusula de it;nisde tais frações a unidaçles autõn_omas, (Vetado) em edificações a serem construídas ou
são na posse do imóvel, não haja estipulações
em construção sob regime condominial, ou
impeditivas de sua alienação em frações
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idêais e inclua consentimento para demolição
e construção, devidamente registrado;
b) certidões negativas de impostos federais,
estaduais e municipais, de protestos de títulos
de ações cíveis e criminais e de ónus reais
relativamente ao imóvel, aos alienantes do
terreno e ao incorporador;
c) histórico dos títulos de propriedade do
imóvel, abrangendo os últimos 20 anos,
acompanhado de certidão do~ r~spectivOs registras;
d) projeto -de construção devidarri'ente
aprovado pelas autoridades competentes;
e) cálculo das áreas das edificações discriminando, além da global, e das partes comuns, e indicando, cada tipo de unidade a
respectiva metragem de área constru(da;
f) certidão negativa de débjto para com
a-Previdência Social. quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela
arrecadação das respectivas contribuições;
g) -·memorial descritivo das' especificações
da obra projetada, segundo modelo a que
se refere o inciso IV, do artigo 53, desta lei;
h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada .de
acordo com a norma do inciso III, do artigo
53 com -base noS Custos· unitários referidos
no artigo 54, discriminando-se, também, o
custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra;
i} discriminação das frações ídeais de terreno com as unidades a4tônoma$ citie a elas
corresponderão;
j) minuta da futura Convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto
de edificações;
I) declaração em que se defína parcela do
preço de que trata o inciso II, do artigo 39;
m) certidão do instrumento público de
mandado, referido no§ 1" do artigo 31;
n) declaração expressa em que se fixe, se
hOUver, o prazo de carência (artigo 34);
o) atestado de idoneidade fínancelta fo-fne~
cido por estabelecimentos de crédito que Opere no país há mais de cinco anos.
§ }0 A documentação referida neste .artigo, após o exame do Oficial de Registro de
Imóveis, será arquivada em cartório, fazendo-se o competente registro.
§ 2~ Os contratos de compra_ e venda,
promeSsa de venda, cessão ou promessa de
cessão de unidades autô_nomas, senão também aVerbáveis à margem do registro de que
trata este artigo.
§ 39 O número do registro referido no
§ }9. bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatoriamente dos
anúncios, impressos, publicações, propostas,
contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incoporação, salvo dos anúncios
"classificados".
§ 4v O Registro de Jrilóveis dará certidão
ou fornecerá, a quem o solicitar, Cópiã fotostática, heliográfica, terrilofat, microfilmagem
ou outra equivalente, dos- documentos especificados neste artigo, ·ou ·autenticará cópia
apresentada pela parte interessada.
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S s~ A existência de ônus fiscais ou reais,
salvo os impeditivos de alienação, não impe~
demo registro, que será feito Com as devidas
ressalvas, mencionando-se, em todos os do·
cumentos, extrafdos do registro, a existência
e a extensão dos ónus.
§ 69 Os Ofici~üs de Registro de Imóveis
terão 15 dias para apresentar, por escrito,
todas as exigências que julgarem necessárias
ao arquivamento, e, satisfeitaS as referidas
exigências, terãó o prazo de 15 dias para for·
necercertidão, relacionando a documentação
apresentada, e devolver, autenticadas, as seguintes vias ,da mencionada documentação,
com exceção dos documentos públicos. Em
casos de divergência, o Oficial levantará a
dúvida segundo as normas processuais aplicáveis.
§ 7~ O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e ériminalmente, se Cfctuar o
arquivamento de documentação- c-ontravenjente ã lei ou der certidão_ (Vetado) sem
o arquivamento de todos os documentos exigidos.
Art. 33. O registro da incorp-oração será
válido pelo prazo-de 120 dias, findo o qual
se ela ainda não se houver concretizado,
o incorporador só poderá negociar unidades
depois de atualizar a documentação a que
se refere o artigo anterior,,ravalidando oregistro por igual prazo.

Art. 34. O incorporador poderá fixar,
para efetivação da incorporação, prazo de
carência, dentro do qual lhe é lícito desistir
do empreendimento.
§ 1~ A fixação do prazo de carência será
feita pela declaração a que se refere a al(nea
"n", do artigp 32 onde se fixem ãs condições
que autorizarão o incorporador a desistir do
empreendimento'.
§ 2~ Em caso algum poderá o prazo de
carência ultr:lpassar o termo final do prazo
de validade do registro ou, se for o caso,
de sua revalidação.
§ 3~ Os documentos preliminares de
ajuste, se houver, mencionarão, obrigatoriamente, o prazoc de carência, inclusive para
efeitos do artigo'45.
§ 4~ A desistência da incorporação será
denunciada, por escrito, ao Registro de Imóveis (Vetado) e comunicada, por escrito, a
cada um dos adquirentes ou candidatos à
aquisição, sob pefla de responsabilidade _civil
e criminal do incorporador.
§ 5\' Será averbada no registro da incor·
poraçãp a desistência de que trata o parágrafo
anterior arquivando~se em cartório o respectivo documento.
§ 6~ O prazo de carência é improrrogá·
vel.
Art. 35. O íncorporador terá o pra-zo
máximo de 45 anos, a contar do termo final
do prazo de carência, se houver, para prcrmo·
ver a celebração do competente contrato rela·
tivo à fração ideal de teri'eno e, bem assim,
do contrato de construção e da Convenção
do condomínio, de acordo com discriminaçãõ
constante da alínea "i", do artigo 32.

§ 1'1 No caso de não haver ·prazo de carêitciã, o prazo acima se contará da data de
qualuqer documento de ajuste preliminar.
§ 2? Quando houver prazo de carência,
a obrigação somente deixará de existir se o
incorporador tiver denunciado, dentro do
mesmo prazo e nas condições previamente
estabelcciâas, por escrito. ao Registro de
Imóveis, a não-concretização do empreendimento.
§ 3" Se, dentro do prazo de carência, o
incorporador não denunciar a incorporação,
embora não se tenham reunido as condições
a que se refere o§ 1'', o outorgante do mandato de que trata o § I~, do artigo 31, poderâ
fazê-lo nos cinco dias subseqüentes ao prazo.
de carência, e nesse caso. ficará solidariamente responsável com o incorporador pela
devolução das quantias que os adquirentes
ou candidatos à aqu"isição houverem entregue
ao incorporador, resguardando o direito de
regresso sobre eles, diSpensando-se, então,
~o cumprimento da obrigação fixada no capuf
deste ~rtigo.
§ 4~ Descumprida pelo incorporador e
pelo mandante de que trata o § 1~ do artigo
31 a obrigação da outorga d~s contratos refe·
ridos no caput deste artigo, nos prazos ora
fixados, a carta-proposta ou o documento de
ajuste preliminar poderão ser averbados no
Registr-o de Imóveis, averbação que conferirá
direito real oponível a terceiros, com o canse·
qUente direito à obtenção compulsória do
contrato correspondente.
§ s~ Na hipótese do parágrafo anterior,
o incorporador, incorrerá também na multa
de 50% sobre a quantia que fetivamente tiver
recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição.
§ 6? Ressalvado o disposto no artigo 43,
do contrato de construção deverá constar expressamente a menção dos responsáveis pelo
pagamento da construção de cada uma das
unidades. O incorporador responde, em
igualdade de condições, com os demais contratãhté.f, pelo pagamento da construção das
unidades que não tenham tido a responsa·
bilidade pela sua construção assumida por
terceiros e até ·que o tenham.
Art. 36. No caso de denúncia de incorporação, nos termos do artigo 34, se o incor·
porador, até 30 dias a contai' da denúncia,
não restituir aos a-dquirentes·as importâncias
pagas, estes poderão cobrá-ta por via execu~
tiva, reajustado o_ seu valor a contar da data
do recebimento, em fti~ão do índice geral
de preços, mensalmente publicado pelo Con~
selho Nacional de Economia, que reflita as
variações no poder aquisitivo da moeda nacional, e acrescido de juros de 6% ao ano,
sobre o total corrigido.
Art. 37. Se o imóvel estiver gravado de
6i1Us real ouflscal ou se contra ás ali"enantes
houver qualquer ação que possa comprometê~lo, o fato será obrigatoriamente mencionado em todos os documentos de ajuste, com
a indicação de sua natureza e das condições
de liberação.
-Aff. 38. Também constará, obrigatoriamente, dos documentos de ajuste, se for o

Quinta-feita 28 3463

caso, o fato de encontrar-se ocupado o imó·
vd, esclarecendo-se a que título se deve esta
ocupação e quais as condições de desocupação.
Art. 39. Nas incorporações em que a
aquisição do terreno se der com pagamento
total ou pa,rcial em unidades a serem construídas, deverão ser discrinünadas em todos os
documentos de ajuste:
1-a parcela que, se houver, será paga
em dinheiro;
II - a quota-parte da área das unidades
a serem entregues em pagamento do terreno
que corresponderá a cada uma das unidades,
a qual deverá ser expressa ·em metros quadrados.
Parágrafo único. Deverá constar, tam·
bém. de todos os documentos de ajuste, se
o alienante do terreno ficou ou não sujeito
a qualuqer prestação ou encargo.
Art. 40. No caso de rescisão de contrato
de alienação do terreno ou de fração ideal,
ficarão rescindidas as cessões ou promessas
de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno.
§ 19 Nesta hipótese, consolídar-se-á, no
alienante em cujo favor se opera a resolução,
o direito sobre ·a construção porventura existente.
§ 2~ No caso do parágrafo anterior, cada
um dos ex-titulares de direito ã aqu"isição de
unidades autónomas haverá do mencionado
alienante o valor da parcela de construção
que haja adiciOnado à unidade, salvo se a
rescisão houver sido causada pelo ex-titular.
§ 3~ Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante em cujo favor se operou a resolução,
voltar a negociar seus direitos sobre a unidade
autónoma, sem a prévia"indenização, aos titulares, de que trata o § z~
§ 4\' No caso do parágrafo anterior, se
·os ex-titulares tiverem de recorrer ã cobrança
judicial do que lhes for devido, somente poderão garantir o seu pagamento a unidade
e respectiva fraÇão de terreno objeto do presente artigo.
Art. 41. Quando as unidades imobiliárias forem contratadas pelo incorporador por
preço global, compreendendo quota de ~rre·
no e construção; inclusive com parte do pagamento após a entrega da unidade, discrinarse~ão, no contrato, o-preço· da quota de terre·
no e o da construção.
§ 19 Poder-se-á estipular que, na hipó~·
tese de o adquirente atrasar o pagamento de
parcela relativa a construção, os efeitos da
mora recairão não apenas sobre a aquisição
da parte construída, mas também sobre a fração ideal de terreno, ainda que esta tenha
sido totalmente paga.
§ 2" Poder-se-á também estipular que, na
hiPótese de o adqulre-itte-atrasar·o--pagarrieõio
da parcela relativa à fração ideal de terreno,
1
os efeitos da mora recairão não apenas sobre
a aquisição da fraçáo ideal, mas, também,
sobre a parte construída, ainda que totalmente paga.
Art. 42. No caso de rescisão do contrato
relativo à fração ideal de terreno e partes
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comuns, a pessoa em cujo favor se tenha ope-

rado a resolução sub-rogar-se-á nos direitQ~
e obrigações concratmilmente atribuído(' ao
inadimplente com relação a construção.
Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços
certos, determinados ou determináveis. mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão imposta~
as seguintes normas:

I - informar obrigatoriamente aos adquirentes. por escrito. no mínimo de seis cm
seis meses, o estado da obra;
II- responder civilmente pela execução
da incorporação, devendo indenizar os aúquirentes ou compromis~ários, dos prejufzos que
a estes advierem do fato de não se concluir
a ediftcaç-.1o ou de se rctarâar injustificada·
mente a conclusão das obra~. cabendo-lheação regressiva contra o construtor, se for
o caso e se a este couber a culpa:

UI- em caso de falência do incorporador,
pessoa ftsica ou jurídica, e não ser possível
à maioria prosseguir na construção das cdifi·
caçóes, os subscritores ou candidatos à aqui·
sição de unidades serão credores privilegia·
dos pelas quantias que houverem pago ao
incorporador, respondendo subsidiariamcnte
os bens pessoais deste;
IV- é vedado ao incorpora:dor alterar o
projeto. especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modi·
ficar a~ especificações, ou desViar-se do plano
da construção, salvo autorização unânime
dos interessado!> ou cxigéncia legal:
V- não poderá modificar as condições de
pagamento nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos preços
dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver
sido expressamente ajustada a faculdade de
reajustamento, proct:dendo-se, então, nas
condiçôes estipuladas:
VI -se o incorporador, sem justa causa
devidamente comprovada, paralisar a<; obras
por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento. poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias
as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento
normal. Desatendida a notificação, poderá
o incorporador ser destituído pela maioria
asoluta dos votos dos udquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que
couber, sujeito à cobrança executiva das im·
portânicas comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra
(Vetado}.
Art. 44. Após a concessão do "habitese"' pela autoridade administrativa, o incor·
porador deverá requerer (Vetado) a averbação da construção das edificações, para efeito
de individualização e_discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes
pelas perdas e danos que resultem da demora
no cumprimento dessa obrigação.
_
§ 1" Se o íncoi-pOfador não- requerer a
averbação (Vetado) o construtor_requerê-Iaá (Vetado) sob pena de ficar solidariamente
responsável com o incorporador perante os
adquirentes.

§ 2" Na omissãO do incorporador e do
cçmstrutur, a averbao:;ão poderá ser requerida
por qualquer dos adquirentes de unidade.
Art. 45. É lícito ao incorporador recolher o imposto do ~elo devido, mediante apre·
sentaçào dm. contratos preliminares, até 10
dias a contar do vencimento do prazo de ca·
rê"iicTa a- que se ·refere o irtigo 34, extinta
a obrigação se, dentro deste prazo, for denunciãda- a incorporação.

Art. 46. Quando o pagamento do impostOSobrelU-"cro Inlobiliário e respectivos acréscimos e adicionais for de responsabilidade
do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas presta·
ções anteriores à data-limite cm que é lícito
pagar, sem reajuste, o referido imposto e os
àdicionais. caso o vendedor não apresente
a quitação atrS 14 dias antes do vencimento
das prestações cujo pagamento torne inferior
ao déhíto fiscal a parte do preço a ser ainda
paga até a referida data-limite.
Parágrafo único. No caso de retenção pe~
lo adquirente, esse ficará responsável, para
todos O!.' efeito~. perante o Fisco, pelo recolhimento do tributo. adicionais e acréscimos,
inclusive pelos reaju!'.tamentos que vier aso·
frcr o débito fiscal (Vetado).
Art. 47. Quando se fixar no contrato que
a obriga~·ão do pagamento do imposto sobre
lucro imobiliário. acréscimos e adicionais de·
vi_do_s pelo alienante é tranferida ao adqui·
rente, dever-sc·á explicitar o montante que
tal obriga~ão atingiria, se sua satisfação se
desse na dfolta da escritura.
§ 1" Neste caso, o adquirente será tido,
para todOs os efeitos. como responsávef pC--rante o Fisco.
§ 2" Havendo paÍ'cela restituível, a resti·
ttiiÇão será feita ao adquirente, c, se for o
caso, em nome deste serão emitidas as obrigações do Tesour9 Nacional a que se refere
o artigo 4" da Lei n" 4.357 (*).de !Qde julho

de 1964.
§ 3" Para efeitos fiscais, não importará

cm aumento do preço de aquisição a circuns·
tância de ob.rigar-se o adquirente ao paga·
mento do imposto sobre lucro imobiliário,
seus acréscimos e adicionais.
CAPÍTULO I!1
Da CQnsfrução de Edificação em Condomínio
SEÇÃO I
Da Construção em Geral
Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta
leí, poderá ser contratada sob o regime de
empreitada ou de administração, conforme
adiante definidos, e poderá estar incluída no
contrato com o incorporadár (Vetado), ou
ser contratada diretamente entre os adquirentes c o construtor.
§ 1•: O Projeto e o memorial descritivo
das edificações Iarão parte integrante e com·
plementar do contrato.
§ 2•' Do contrato deverá constar o prazo
da entrega das obras e as condições e formas
de sua eventual prorrogação.
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Art. 4Y. o~ contratantes da construção,
inclusive no caso do artigo 43. para tratar
Je seus interesses, com relação a ela, poderão
reunir-se _em assembléia. cujas deliberações,
desde que aprovadas por maioria simples do~
votos presentes, serão válidas e obrigatórias
para todos eles._:ialvo no que afetar ao direito
de propriedade previsto na legislação.
§ 1" As a<>semblCias serão convocadas,
pelo menos, por 1/3 (um terço) doS votos
dos contratantes. pelo incorporador ou pelo
construtor, com menção expressa do assunto
a tratar, serido admitldo comparecimento de
procurador bastante.
§ 2" A convocação da as~embléia será
feita por carta registrada ou protocolo, com
antecedência mínima de 5 dias para a primei·
ra convocação. e mais 3 dias para a segunda.
podendo ambas as convocações serem feita"
no mesmo aviso.
§ 3" A assembléia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, em primeira convocação, e com qualquer número,
em segunda, sendo. porém, obrigatôria. apresença, em qualquer caso. do incorporador
ou do construtor. quando convocantes, e, pe·
lo menos. com metade dos contratantes que
a tenliam convocado. se for o caso.
§ 4" Na as.sembléia, os votos dos contratantes serão proporcionais às respectivas fra·
ções ideais de terreno.
Art. 50. Será designada no contrato de
construção. ou eleita cm assembléia especial,
devidamente convocada antes do início da
obra. uma Com_issão· de Representantes,
composta de 3 membros, pelo menos, escolhidos entre os contratantes, no caso do artigo
43. em tudo que interessar ao bom andamen·
to da obra.
§ 1" Uma vez eleita a Comissão, cuja
constituição se comprovará com a ata da assembléia devidamente inscrita no Registro de
Títulos e Documentos, esta ficará, de_ pleno
direito, investida dos poderes necessários pa·
ra exercer todas as atribuições e praticar todos os atos que esta lei e o contrato de construção lhe deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos contratantes ou se for o caso, pelos que se sub·rogarem
nos direitos e obrigações destes.
§ 2o' A assembléia JXJdcrá revogar, pela
maioria absoluta dos votos dos contratantes,
qualquer decisão da Comissão, ressalvados
o.<; direitos de terceiros quanto aos efeitos já
produzidos.
§ 3" Respeitados os limites- constantes
desta lei, o contrato poderá discriminar as
atribuições da Comissão e deverá dispor so·
bre os mandatos de seus membro~. sua desti·,
tuição e a forma de preenchimento das vagas
eventuais, sendo lícita a estipulação de que
o mandato conferido a qualquer membro, no
caso de sub-rogação de s~_u contrato a terceiros, se tenha por transferido,-de pleno direito, ao sub-rogatário, salvo se este não o aceitar.
§ 4" Nas incorporações em que o número
de contratantes de unidades for igual ou infe·
rior a 3, a totalidade deles exercerá, em conjunto, as- atribuiçõeS que esta lei confere à
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Comissão, aplicando-se, no que couber, o

o banco a_diantar a imfX1rtância à ABNT, se

disposto nos parágrafos anteriores.
ArL 51. Nos contratos de construção,
seja qual for seu regime. deVerá conStar eXpressamente a quem caberão as despesas com
ligaç<les de serviços públicos. devidas ao Poder Público. bem como as despesas indispensáveis à instalação. funcionamento e regulamentação do condomínio.
Parágrafo único. Quando o serviço público for explorado mediante concessão, os contratos de construção deverão também especificar a quem caherão as despesas com as ligações que incumbam às concessioriãrias. no
caso de não estarem elas obrigadas a fazê-las,
ou, em o estando, se a isto se recusarem ou
alegarem impossibilidade.
Art. 52. Cada contratante da construção. só será imitido na posse de
SoJa unidade se estiver em dia com as obrigaçôes assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o construtor c o condomínio, até então, o direito de retenção sobre
a respectiva unidade: no caso do artigo 43,
este direito será exercido pelo incorporador.
Art. 53. O Poder ExccutiVO:arravéSdo
Banco Nacional da Habitação, promoverá a
celebração de contratos com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no
sentido de que esta. tendo em vista o disposto
na Lei n" 4.150 ("'), de novembro de 1962,
prepare, no prazo máximo de 120 dias, normas que estabeleçam para cada tipo de prédio
que padronizar:
1- critérios e nonnas para cálculo de custos unitários de construção, para uso dos sindicatos. na forma do artigo 54;
II -critérios e normas para execuç-.10 de
orçamentos de custo de construção, para fins
do disposto no artigo 59;
III- critérios e normas para avaliação de
custo global de obra, para fins da alínea h,
do artigo 32;
IV- modelo de memorial d~scritivo dos
acabamentos de edificaçãO para fins do disposto no artigo 32;
V- critério para entrosamento entre o
cronograma das obras e o pagamento das
prestações, que poderá ser introduzido nos
contratos de incorporação, inclusive para o
efeito de aplicação do disposto no § 2" do
·
artigo 4fL
§ l" O número de tipos padronizados deverá ser reduzido e na fixação- se atenderá
primordialmente:
a) o número de pavimentos e a existênCia
de pavimentos especiais (subsolo, pilotis
etc.):
b) o padrão da construção (baixo, normal,
alto), tendo em conta as condições de acabamento, a qualidade dos materiais empregados, os equipamentos, o número de elevadores e as inovações de conforto;
c) as áreas de construção.

necessário.
§ _3_" __ No_ contrato a ser celebrado com a
ABNT. estipular-se-á a atualização periódica
das normas previstas neste artigo, mediante
remuneração razoável.
Art. _54. Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados
a divulgar mensalmente. até o dia 5 de cada
mês, os _custos unitários de construção a serem adotadQs_ nas respectivas regiões jU.risdicionãiS:~ calculados com observância dos critérios e tlonnas a que _se refere o inciso I, do
artigo anterior.
§ 1" O sindicato estadual que deixar de
cumprir a obrigação prevista neste artigo deixará de receber dos cofres públicos, enquanto
perdurar a omissão, qualquer subvenção ou·
auxílio que pleiteie ou a que tenha direito.
§ 2\' Na ocorrência de omissão de sindi~
cato estadual. o construtor usará os índices
fixados por outro sindicato estadual, em cuja
região os custos_ de construção mais lhe pareçam aproximados_ dos da sua.
§ J' - Os orçamentos ou estimativas baseados nos custos unitários a que se refere este
artigo s6 poderão ser considerados atualizados, em certo mês, para os efeitos desta lei,
se baseados em custos unitárioS relativos ao
próprio mês ou a um dos dois meses ante~
riores.

§ 2? Para custear o serviço a ser feito pela
ABNT, definido neste artigo, fica autorizado
o Poder Executivo a abrir um crédito especial
nd valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), em favor do Banco Nacional
da Habitação, vinculado a este fim, podendo

SEÇAO II
Da Coristruçào por Empreitada
Art. 55. Nas incOrporações em que a
construção ·seja feita pelo regime de empreitada, esta poderá ser a preço fixo, ou a preço
reajustável por índices previamente determi·
nados.
··
§ lo Na empreitada a preço fixo, o preço
da construção será irreajustável, independentemep.te das variações que sofrer o custo efetivo das obras e quaisquer que sejam suas
causas.
§ 2" Na empreitada a preço reajustável,
o- preço fixado no contrato será reajustado
na forma e nas épocas nele expressamente
previstas, em função da variação dos índices
adotados, também previstos obrigatoriamente no contrato.
§ 3\' _ Nos contratos de construção por empreitada, a Corriissão de Representantes fis·
calizará o andamento da obra e a obediéncia
ao projeto e às es[lecificliçóes, exercendo as
demais obrigações inerentes à sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora
da construção.
§ 4~ Nos contratos de construção fixados
s_ob regime de empreitada, reajustável, a Comissão de Representantes fiscalizará, também, o c~Iculo do reajustamento.
§ s~ --No Contrato de'ierá ser mencionado
o_ro.Qntante do orçam~nto atualizado da obra,
calculado de acordo com as normas do inciso
III, do artigo 53, com base nos custos unitários referidos no artigo 54, quando o preço
estipulado for inferior ao mesmo.
§ 6~ Na forma de expressa referência, os
contratos de empreitada entendem-se c_omo
sendo a preço fixo.
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Art. 56. Em tod~ ll publicidade ou propaganda escrita, destinada a promover a ven·
da de incorpnração c_om construção pelo regime de empreitada reajustável, em que conste
preço, serão discriminados explicitamente o
preço da fração ideal do terreno e o preço
da construção, com indicação expressa da
reaj ustabilidade.

§ 1" As mesmas indicações deverão cons·
tarem todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas, propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes.
§ z~ Esta exigência será dispensada nos
anúncios "classificados" dos jornais.
Art. 57. Ao construtor que contratar,
por empreitada a preço fixo, uma obra de
incorporação, aplicar-se~á,_no que couber. o
disposto nos itens II, III, IV, (Vetado) e VI,
do artigo 43.

SEÇAO III
Da Construção por Administração
Art. 58. Nas incorporações em que a
construção for contratada pelo regime de ad·
.ministração, também chamado "a preço de
custo .. , será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo
integral~da obra, observadas as seguintes disposições:
I - todas as faturas, duplicatas, recibos e
quaisquer documentos referentes às, transa·
ções ou aquisições para construção, serão
eiilitidos em nome-dO condomínio dos contratantes da construção;
I I - todas as contribuições dos condôminos para qualquer fim relacionado com a
construção serão depositadas em contas abertas em nome do condomínio dos contratantes
em estabelecimentos bancários. as quais, serão movimentadas pela forma que foi- -fixada
no contrato.
Art, 59.-, No regime de construção por
administração, será obrigatório constar do
respectivo contrato o montante do orçamento
do custo da obra, elaborado com estrita observância dos critérios e normas referidos no
inciso 11, do artígo 53 e: a data etri que se
iniciará efetivamente a obra.
§ 1\' Nos contratos lavrados até o término
das fundações, este montante não poderá ser
inferior ao da estimati:va atualizada, a que
se refere o§ 3~; do artigo 54.
.
§ 2~ Nos contratos celebrados após o término das fundações, este montante: não poderá ser inferior à última revisão efetivada na
forma do artigo seguinte.
§ 3° As transferências e sub-rogações do
contrato, em qualquer fase da obra, aplicarse-á o disposto neste artigo.
Art. 60. As revisões. -da estimativa de
custo da obra serão efetuadas, pelo menos
semestralmente, em comum entre a Comissão de Representantes e o construtor. O contrato poderá estipular que, em função das
necesSidades da obra sejam alteráveis os esquemas de contribuições quanto ao total, ao
número, ao valor e â distribuição no tempo
das prestações.

I
I,
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Parágrafo único. Em caso de majoração
prazo qlle nxar, em público leílão, anunciado
de prestações, o novo esquçma deverá ser pela forma que o contrato previr, a venda,
comuniCado aos contratantes, com antece- _promessa de venda ou de cessão, ou a cessão
dência mínima de 45 dias da data em que da quota de terreno e correspondente parte
deverão ser efetuados os depósitos das pri~ construída e direitos, bem como a sub-romeiras prestações alteradas.
gaçáo do contrato de construção.
.
Art. 61. A Comissão de Representantes
§ 2'' Se o maior lanço obtido for inferior
terá poderes para. em nome de todos os con- ao desl;"mbOiso éfetuado pelo inadimplente,
tratantes e na forma prevista no contrato:
para a quota do terreno e a construção, desa) examinar os balancetes organizados pe~ pesas acarretada~ e as percentagens. expressas
los construtores, dos recebimentos e despesas no parágrafo seguinte, será realizada nova
do condomínio dos contratantes. aprová-los praça no prazo estipulado no contrato. Nesta
ou impugná-los, examinada a documentação segunda praça, será aceito o maior lanço apurespectiva;
rado, ainda que inferior àquele total (Veb) fiscalizar concorrências relativas à.<; com- tado).
pras dos materiais necessários â obra ou aos
§ 3" No prazo de 24 horas após a realizaserviços a ela pertinentes;
ção do leilão final, o condomfnío, por decjsão
c) contratar, em nome do condomínio, com unânime- de. Assembléia Geral em condições
qualquer condómino,- modificações por ele de igualdade com terceiros, terá preferêcia
solicitadas em sua respectiva unidade, a se· na aquisição dos bens, caso em que serão
rem administradas pelo construtor, desde que adjudicados ao condomínio.
não prejudiquem unidade de outro condó§ 4" Do preço que for apurado no leilão,
mino não estejam em desacordo com o pa- serão deduzidas as quantias em débito, todas
recer técnico-do construtor;
as despesas ocorridas, inclusive honorário de
d) fiscalizar a arrecadação das. contribui- advogado e anúncios, e maís 5% a título de
ções destinadas à construção;
com1ssao·e-IO% de multa compensatória, que
e) exercer as demais obrigações inerentes reverterão em benefício do condomínio de
a sua função representativa dos contratantes todos os contratantes, com exceção do falto~
e fiscalizadora da construção, e praticar todos so, ao qual será entregue o saldo, se houver.
os atas necessários ao funcionamento regular
§ s~ Para os fins das medidas estipuladas
do condomínio.
neste artigo, a Comissão de Representantes
Art. 62. Em toda publicidade ou propa- ficará investida de mandato irrevogável, isenganda escrita destinada a promover a venda to do impo~to do selo, na vigência do contrato
Oe incorporação com construção Pelo regime geral de construção da obra, com poderes
,de administração em que conste preço, serão necessários para, em nome do condomínio
discriminados explicitamente o preço da fra- inadimplente, efetuar as citadas transações,
ção ideal de terreno e o montante do orça- podendo para este fim fixar preços, ajustar
mento atualizado do custo da construção, na condições, sub-rogar o arrematante nos direiforma dos artigos 59 e 60, com a indicação tos e obrigações decorrentes do contrato de
do mês a que se refere o dito orçamento e construção e da quota de terreno e construdo tipo padronizado a que se vincule o mes- ção; outorgar as competentes escrituras e
mo.
contratoS, receber preços, dar quitações;
§ 1o As mesmas indicações deverão cons- emitir o arrematante na posse do imóvel;
tar em todos os papéis utilizados para a reali- transmitir domínio, direito e ação; responder
zação da incorporação, tais como cartas, pro- pela evicção; receber citação, propor e variar
postas, escrituras, contratos e documentos se- de açóes; e também dos poderes "ad juditia",
melhantes.
_
a _serem subestabdecidos a advogado legal§ Z' Esta exigência será dispensada no~ mente habilitado._
anúncios "classificados" dos jornais.
§ 6~ A morte, falência ou concordata do
condómino ou sua dissolução, se se tratar
CAPÍTULO IV
de sociedade, não revogará o mandato de
Das Infrações
que trata o parágrafo anterior, o qual poderá
Art. 63. É Iícüo ___ eStípular no contrato, ser exercido pela Comissão de Representansem prejuízo de outras sanções, que a falta tes_até a conclusão dos pagamentos devidos,
de pagamento, por parte do adquirente ou ainda que a unidade pertença a menor de
contratante de 3 prestações do preço da cons- idade.
§ 7? Os eventuais débitos fiscais ov para
trução, quer estabelecidas inicialmente, quer
alteradas ou criadas pQsteriormente, qua~do COfl? a Previdência Socia1, não impedirão a
for o caso, depois de prévía notifiCação com alienação por leilão público. Neste caso, ao
o prazo de 10 dias para purgação- da mora, condómino somente será entregue o saldo,
implique a rescisão do contrato, conforme se houver, desde que prove estar quite com
nele se fixar, ou que, na falta.de pagamento, o FiSéo e a Previdência Social, devendo a
pelo débito respondem os direitos à respec- (:omissão de Representantes_,_ em caso contiva fração ideal de terreno e à parte cons- tráriO~- conSignar judiêiaJinelite ~ irilpOrtáncia
truída adicionada na forma abaixo estabe- equivalente aos débitgs existentes dando
ciéncfa do rato à entidade credora.
lecida, se outra forma não fixar o contrato.
§ 8\' Independentemente das disposições
§ I\' Se o débito nâo for liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da Comissão deste artigO-e ~eus parágrafos, e como penalide Representantes, esta ficará, desde logo, dades prelimmares, poderá o contrato de
construção estabelecer a incidência de multas
de pleno direito, autorizada a efetuar, no

e
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e juros de mora em caso de atraso no depósito
de contribuições sem prejuízo do disposto no

parágrafo seguinte. § 9~' O contrato poderá dispor que o valor
das prestações pagas com atraso, seja corrigível em função da var~ação _do índice geral
de preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as
oscilações do poder aquisitivo da moeda nacional.
§ 10. O membro da Comissão de Representantes que incorrer na falta prevista neste
artigo, estará sojeito à perd-a automática do
mandato e deverá ser substituído segundo
dispuser o contrato.
Art. 64. Os órgãos de informação e publicidade que divulgarem publicidade sem os
requh.itos exigidos pelo § J' do artigo 32 e
pelos artigos 56 e 62. desta lei, sujeitar-se-áo
à multa em importância corre~'J)ondente ao
dobro do preço pago pelo anvnciante, a qual
reverterá em favor da respectiva municipa·
!idade.
Art. 65. É crime contra a economia popular promover incorporação, fazendo, em
propoMa, contratos, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirfuação falsa sobre a constituição dó condomínio.,
alíenação das frações ideais do terreno ou
sobre a construção das edificações.
Pena - reclusão de um a quatro anos e
multa de cinco a cinqüenta vezes o maior
salário mínimo legal vigente no País,
§ 1'.' Incorrem na mesma pena:
I - o inco(porador. o corretor e o construtor, individuais, bem como os diretores ou
gerentes de empresa coletiva, incorporadora,
corretora ou construtora que, em proposta,
contrato, publicidade, prospecto, relatório,
parecer, balanço ou comunicaçao ao público
ou aos condôminos, candidatos ou subscritores de unidades, fizerem afirmação falsa
sobre a constituição do condomínio; aliena~
ção das frações ide:ais ou sobre a construção
das edificações;
II - o incorporador, o corretor e o construtor individuais, bem como os diretores ou
gerentes de empresa coletiva, incorporadora,
corretora ou construtora que usar, ainda que
a títUlo de empréstimo, em proveito próprio
ou de terceiro, bens ou haveres destinados
a incorporação contratada por administra~
ção, sem prévia autorização dos interessados.
§ 2" O julgamento destes_ crimes será de
competência de Juízo singular, aplicando-se
os artigos s~. 6" e 7'·' da Lei n·• 1.521 ("'), de
26 de dezembro de 1951..
Art. 66. São contrav'enções relativas à
economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei n" 1.521, de; 26 de dezembro
de 1951:
I - negociar a íncorporaddt frações ideais
de terreno, sem previamente satisfazer às exigências constantes desta lei;
11- omitir o incorporador, em qualquer
documento de ajuste, as indicações a que se
referem os artigos 37 e 38 desta lei;
IIl- deixar o incorporador, sem justa causa, no prazo do artigo 35 e ressalvada a hipótese. de seus§§ 2~e 3", de pr~mover a celebra-
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ção do contrato relativo à fração ideal de
terreno. do contrato de construção ou da
Convenção do condomínio;
IV-(Vetado):
V- omitir o incorporador. no contrato,

a indicação a que se refere o § 5" do artigo
55, desta lei:
VJ -paralisar o incorporado r a obra, por
mais de 30 dia:-., ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa causa.

Pena- Multa de 5 a 20 vezes o máior salário mínimo legal vigente no País.
Parágráfo único. No caso de contratos relativos a incorporações. de que não participe
o incorporador, responâerão solidiriameme
pelas faltas capituladas neste artigo o constru-

tor, o corretor. o proprietário ou titular de
direitos aquisitivos do terreno, desde que fi-=
gurem no contrato, com direito regressivo
sobre o incorporad_or, se as faltas cometidas
lhe forem imputáveis.
CAPITULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 67. Os contratos põderão consignar
exclusivamente as cláusulas, termo ou condições variáveis ou específicas.
§ 1"' As cláusulas comuns a todos os adquirentes não precisarão figUrar expressamente nos respectivos contratos.
§ 21• Os contratos no entanto, consignarão obrigatoriamente que as partes contratantes, adotem e se comprometam a cumprir
as cláusulas, termos e condiçõeS contratuais
a que se refere o parágrafo anterior, sempre
transcrita<;, "verbo ad verbum" no respectivo
cartório ou ofício. mencionando, inclusive,
o número d~ livro e das folhas do competente
registro.
§ 3" Aos adquirentes, ao receberem os
respectivos instrumentos, será obrigatoriamente entregue cópia, impressa ou mimeografada, autenticada. do contrato-padrão,
contendo as cláusulas, termos e condições referidas no§ 1" deste artigo.
§ 4" Os cartórios de Registro de Imóveis,
para os devidos efeitos, receberão dos incorporadores 'Uutcnticadamentc, o instrumento
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 68. Os proprietários ou titulares de
direito aquisitivo sobre as- tàras rurais ou
os terrenos onde pretendam construir ou
mandar construir habitações isoladaS para
aliená-Ia~ antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão previamente, satisfazer às exigências constantes no
artigo 32, ficando sujeitos ao regime T!istítuído nesta lei, para os incorporadores, no
que lhes for aplicável.
Art. 69. O Poder Executivo baixará, no
prazo de 90 dias, regulamento sobre o registro no Registro de Imóveis (Vetado).
Art. 70. A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revog~dos Ci Decreto n" 5.481, de 25 de junho de 1928 equaisquer disposições em contrário. - H. Castello
Branco- Presidente da República.

LEI N" 5.172

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.
Disposição Preliminar
Art. 1" E~ta lei regula, com fundamento
na Emenda Constitucional n'' 1~ C'), de 1"
de dezembro de 1965, o sistema tributário
nacional e eStabelece com fundamento .no artigo~". inçiso XV, _allqea,."b", da Constituiçãõ Federal. -as normas gerais de direito
tributário aplicáveis à Uníão. aos Estados.
ao Distrih.)- Federal c aos Municípios, sem
prejuízo da respectiva legislação complementar. supletiva ou regulamentar.
LIVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional
TÍTULO I
Ois"pOsições Gerais
Art. 2" O sistema tributário nacional é
regido pelo disposto na Emenda Constitucional n" 18, de l" de dezembro de 1965, em
leis complementares, em resolução do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições
e em leis estaduais, e em leis municipais.
Art. 3" Tributo é todã p-restação pecuniáríi--COmpulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. instituída cln lei e cobrada
mediante atividadc administrativa plenamente vinculada.
Art. 4'' A natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la:
I - a denominação e demais características formas_adotadas pela lei;
II- a destinação legal do produto da sua
arrecadação.
Art. 5" Os triOutoS são impostos. taxas
e contribuiçdes de melhoria.
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uma pessoa jurfdica de direito público a outra, nos tc-rmos_JQ] .3"do artigo 18 da Constituição.
-§ 1" A atribuição compreende as garan·
tias e os ílrÍvilégios processuais que compe·
tem à pessoa jurídica de direito público que
a conferir.
§ 2~" A atribuição pode ser revogada, a
qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa
jurídica de direito público que a tenha conferido.
§ 3" Não constitUi delegação de competência Q_"com~tim.ento, a pessoas de direito
pl'ivado, do encarg_o ou da função de arreca»
dar tributos.
Art. 8" O não-exerddo da competência
tributária não a defere a pessoa jurídica de
direito público diversa daquela a que a Constituição ·a -tenha atribuído.

CAPÍTULO II
Limitações dã" Competência TribUtária
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 9~ É vedado à União, aos EstadoS,
_
ao Distrfto Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que
a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21' 26 e65-~
II- coófar imposto sobre o património ·e
a~ rehda com base em lei posterior à data
inicial do exercício financeiro a que corresponda;
lll -estabelecer limitações ao tráfego, no
território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributo~ interestaduais ou
intermunicipais;
IV- cobrar imposto sobre:
a) o património, a tenda ou os serviços
uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o património, a renda ou serviços de
partidos políticos e de instituições da educação- ou de assistência social, observados os
requisitos fixados mi Seção II deste Capítulo;
d) o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, peridódicos e livros.
§ 1" O disposto no inciso 1V não exclui
TÍTULO II
a atribuição, por lei, às entidades nele referiCompetência Tributária
das, da condição de responsáveis pelos tribuCAPÍTULO I
tos que lhes caiba reter na fonte, e não as_
Disposições G~rais
dispensa da prática de a tos, previstos em lei,
assecuratórios do cumprimento de obriga·
Art. 6'' A atribuição constitucional de
ções tributárias por terceiros.
competência tributária compreende a compe§ 29 O disposto na alínea a do.inciso IV
tência legislativa plena, ressalvadas as limita·
aplica-se, exclusivamente, aos serviços próções contida~ na Constituição Federal. na!-.
prios das pessqas jurídicas de direito público
ConstituiÇõ.es dos Estados e nas Leis Orgâa que se refere este artigo, e inerentes aos
nicas do Pistrifo Federal e dos Municípios.
seus objetivos.
e__obs.erYado o disposto nesta lei.
Art. 10. Ê vedado à União instituir tri·
Parágrafo único. Os tributos cuja receita
buto que não seja uniforme em todo o terriseja distribuída, no todo ou em parte, a outras
tório nacional, ou que importe distinção ou
pessoas jurídicas de direito público pertenpreferência em favor de determinado Estado
cerá à competência legislativa daquela a que
ou Município.
tenham sido atribuídos.
Art. 11. É vedado. aos Estados._ ao DisArt. 7~ A competência tnõutária é inde- trito Federal_e aos Municípios estabelecer di~
legável, salvo atribuição das funções de arreferença tributária entr~ bens de qualquér na:
cadar ou fi~calizar tributos, ou de exe_cutar
tureza, em razão da sua procedência ou do
leis, serviços; atos ou decisões administraseu destino.
tivas em matéria tributária, conferida por
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SEÇÃO-Il
Disposições Especiais

Art. 12, _O disposto na alínea a do inciso
IV do artigo 9n, observarlo__ o disposto nos
seus§§ 1" e zu, é extensivo às autarqU:ia._s cria·das pela União, pelos- Estados, pelo DiStrito
Fede;ral, ou pelos Municípios, -tãõ-scimente
no que se refere ao património, à renda ou
aos sefviços vinculados às suas finalidades es-

senciais, ou delas decorrentes.
Art, 13. O disposto na alínea a do inciso
IV do artigo 9~ não se aplica aos serviços
públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente,
no _que _se refere aos tributus de sua compe·
tência, ressalvado o que dispõe o parágrafo

único.
Parágrafo único. Mediante lei especial e
tendo em vista o interesse comum, a União
pode instituir isenção de tributos federais,
estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no
§ 1u do artigo 9".
Art. 14. O disposto na alínea c o inciso
IV do artigo 9" é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele
referidas:
1- não distribuírem qualquer parcela de
seu patrimónío ou de :Suas rendas, a título
de lucro ou participação no seu resultado;
II- aplicarem integralmente, no País, os
seus recursos na manutenção dos seus obje·
ti vos institucionais; ·
- III -manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revistidos de formali·
dades capazes de assegurar sua exatidão.
§ lo Na falta de cumprimento do disposto
neste artigo, ou no§ 1" do artigo 9", a auto ri-.
dade competente pode suspender a aplicação
do benefício.
§ 2"' Os serviços a que se refere a alfnei
c do inciso IV do artigo 9'.> são exclusivai)lente,
osdíretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivqs estatutos ou
atos constitutiVOs.
Art. 15. Somente a União, nos seguinte~
casos excepcionais, pode instituir emprés·
times conipulsórios:
I - guerra externa, ou sua iminência;
II- calamidade pública que exija auxilio
federal impossível de atender com os recursos
orçamentários disponíveis;
III- conjuntura que exija a absorção tem~
porária de poder aquisitivo.
Parágrafo único. A lei fixará obrigatoria·
meq.te o prazo do empréstimo e as condições
de seu resgate, observando, no que for aplicá~
!vel, o disposto nesta lei.
TÍTULO III
Impostos
CAPÍTULO I
-\
Disposições Gerais
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obriga·
ção tem por fato gerador uma situação iode·
pendente de qualqu_er atividade estat~l esp'?cífica, relativa ao con-tribuínte.
ArL 17. Os impostos componentes do
sistema tributário nacional são exclusivamen-

te os que constam deste .Título, com as competências e limitações nele previstas.
Art. 18. Compete:
I - à União, instituir, nos Territórios Fe-.
derais, os impostos atribuídos aos Estados,
e, se aqueles não forem divididos em Munic(·
pios, cumulativamente, os atribuídos a estes;
I I - ao Distrito Federal e aos Estados não
divididos em Municípios, instituir, cumulativamente", os· iinpostos atribuídos aos Estados
e Municípios.
CAPÍTULO I!
Impostos sobre o Comércio Exterior
SEÇÃO I
-Impostos sobre a Importação
Art. 19. O imposto, de competéncia da
União, sobre a importação de produtos estrangeirOs tem como fato gerador a entrada
deStes no território nacional.
Art. 20. A base de cálculo do imposto
é:
I - quando _.a alíquota seja especifica, a
unidade de medíéfã adotada pela lei Íributáriã;I I - quando a alíquota seja ad valarem o
preço normal que Ô produto, ou seu similar,
alcançaria, ao tempo da importação, em uma
venda em condições de livre concorréncia,
para entrega no porto ou lugar de entrada
do produto no País;
III- quando se trate de produto apreen·
dido ou abandonado, levado a l~ilão, o preço
da arrematação.
Art. 21. O Poder Executivo pode, nas
condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo
do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos
da política cambial e do comércio exterior.
Art. 22. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equi·
parar;
II -o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. _
SEÇÃO II
Imposto sobre a Exportação
Art. 23. O imposto, de competência da
União. sobre a exportação,m para o estran·
geiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem _como fato gerador a saída destes
do território nacionaL
Art. 24. A base de cálculo do impo~o
é:
Í - quando a alíquota. seja específica, a
unidade de medida adotada pela lei tributária;
II- qUando a alíquota seja ad valarem,
o preço normal que o produto, ou seu similar,
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma
ve-nda em condições de livre concorrência.
Parágrafo únlco. Para os efeitos do inciso
II, considera-se a entraga como efetuada no
porto ou lugar da saída do produto, deduridos os tributos diretamente incidentes sobre
a operação de exportação e, nas vendas efe·
tuadas a prazo superior aos correntes no mer·
cada intemacínal o custo do financiamento.
Art. 25. A lei pode adorar como base de
cálculo a parcela do valorqu do preço, referi·
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dos no artigo anterior, excedente de valor
básico, fixado de acordo com os critérios e
dentro dos liniites ·por-ela-esta_belecidos.
Art. 26. O Poder Executivo pode, nas
condições e nos !imites estabelecidos em lei,
alterar alíguotas ou as ba~es de cálculo do
imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da
política cambial e do comércio exterior.
Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar.
Art. 28. _ A receita líquida do imposto
destina-se à formação de_ reservas monetárias, na forma da lei.
CAPÍTULO III
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
SEÇÃO I
Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural
Art. 29< O imposto, de competência da
União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domicílio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora
da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto
é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domírüo útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
SEÇÃO II
Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana
Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão físi·
ca, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1" Para os efeitos deste imposto, entende~se como zona ürbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em
pelo rilenos 2 (dois) dos incisos seguintes,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
I I - abastecimento de água;
UI- sistema de esgotos sanitários;
IV -rede de iluminação pública, com ou
sem posteamento para distribuição domiciliar;
_
V -escola primária_ ou posto de saúde a
uma distância máxima de 3 (três) quilómetros
_d_O írilóVel considerado.
§ 2° A lei municipal pode considerar ur·
banas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, â indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Art. 33. A base do cálculo do imposto
é o valor venal do imóvel.
Parágrafo ún~co. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos
bep.s móv'eis mantidos, em caráter permanen·
te ou temporário, no imóvel, para efeito de
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sua utilização, exploração, aformosearnento
ou comodidade,
Art. 34. Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domí·
nio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
SEÇÃO III
lmposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

e de Direitos a eles Relativos

Art. 35.

O ímpcisfo de coii1petência dos

Estados, sobre a transmissão de bens imóveis
e de direitos a eles relativos, tem como fato
gerador:
I-a transmissão, a qualquer título, da
propriedade ou do domínio útil de bens imó-

veis por natureza ou por acessã"o fíSii::ã,- corria
definidos na lei civil;
II- a transinissão, a qualquer título, de
direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos

reais de garantia;
III- a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.
Parágrafo único. Nas transmissões "cau·
sa mortis'', ocorrem tantos fatos geradores
distintos quantos sejam os herdeiros ou lega·
tários.
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo
seguinte, o imposto não incide sobre a trans·
missão dos bens ou direitOs referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorpora·
ção ao património de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
I I - quando decorrente da in-corporação
ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra
ou com outra.
ParágrafO único. O imposto náo incide
sobre a transmissão aos mesmos alienantes,
dos bens e direitos adquiridos na _forma do
inciso I deste artigo, em decorréncia da sua
desincorpor<!Ção do património da pessoa jUrídica a que foram conferidos.
Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha c~mo atividade preponderante
a venda ou locação de propriedade imobi·
liária ou a cessão de direitos relativos à sua
aquisíÇâo.
-§ 1~ Corisidera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo
quando mais de 50% (cinqüenfa- Por cento)
da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) a rios anteriOres e nos
2 (dois) anos subseqüentes à aquisição-, -decorrer de transações mencionadas neste ar·
tigo.
§ 2o Se a pessoa Jurídica adciuil:ente iniciar suas atividades após a aquisição, ou me·
nos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á
a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros
anos -seguintes à data da aquisiçãO.
§ 3° Verificada a preponderância referi·
da neste artigo, torna-se-á devido o imposto,
nos termos da lei vigente à data da aquisição,
sobre o valor do bem ou direito nessa data.
§ 49 O disposto neste artigo não se aplica
à transmissão de bens ou direitos, quando
realizada em conjunto com a da totalidade
do património da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Art. 39.__ A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Sena·
do Federal, que distinguirá, para efeito de
aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação.
An. 40. O montante do imposto é-dedutível do devido à União, a título do imposto
de que trata o artigo 43, sobie o proven,to
decorrente da mesma transmissão.
Art. 41. O impo!:ito compete ao Estado
da situação do imóvel transmitido, ou sobre
que versarem os direitos cedidos, mesmo que
a mutação patriinoõ.ial decorra de sucessão
aberta no estrangeiro. _
Art. 42. Conffíbuinte do imposto é qUalquer das partes na operação tributada, como
dispuser a lei.
SEÇÃiJ IV
Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza
Art. 43. -·'O -futposto, cÍe competência da
União, sóbà': a ie-nda e proventos de qualquer
natu~:eza tem como fato geradoi a aquisição
da disponibilidade económica ou jurídica:
I-de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
I I - de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. _ A base de cálculo do imposto
é o montã.nfe~ n~iÇarbitrado ou presumido,
da renda ou--deis proventos tributáveis.
Art. 45. Co-rltrlbliíõte âo imposto é o titular da_disponibilidade a que se refere o art.
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à
fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

· CAPÍTU.LQ IV

.

_

Impostos sobre a Produção e a Circulação

Art. 47.
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A base de_ cálculo do imposto

é:
I -no caso do inciso I do artigo anterior,
o preço rionrtal, como definido no inciso II
do art. 20, acrescido do montante:
a) do imposto sobre a importação;
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
c) dos encargos cambiais efetivamente Pa- gos pelo importador ou dele exigíveis;
I I - no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer
a saída da mercadoria;
b) na falta do valor a que se refere a alínea
anterior, o preço corrente da mercadoria, ou
sua similar, no mercado atacadista da praça
do remetente;
III - no caso do inciso 1ll do artigo anterior, o preço da arrematação.
Art. 48. O imposto é seletivo em função
da essencialidade dos produtos.
Art. 49. O imposto é não-cum-ufatívá,
dispondo a lei de forma que o montante devi·
do resulte da diferença a maior, em determiw
nado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago
relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em
determinado período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Art. 50. -Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro Estado, ou do ou para o Distrito Federal, serão
acompanhados de nota fiscal de modelo espe·
cial, emítida em séries próprias e contendo,
além dos elementos nece~sários ao -controle
fiscal, os dados indispensáveis ã elaborªção
~a estatística do comércio por cabotagem e
demais vias internas.
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II- o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
m-o comerciante de produtos sujeitos
ao imposto, que os forneça aos contribuintes
definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste im·
posto, considera-se contribuinte autónomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
__

SEÇÁO I
Imposto sobre Produtos Industrializados
Art. 46. O imposto, de competência da
União, sobre p~odutos industrializados tem
como fato gerador:
I :__o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrã.Dgeira;
U- asuasaída~os estabelecimentos ~.que
se refere o parágrafo único do art. 51;
111- a sua arrematação, quando apreen·
di do ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste im·
posto, considera-se industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer opera- ção que lhe modifique a rí"atureza ou a finalidade, ou o aperfeíçoe para o consumo.

SEÇÃOil
Imposto Estadual sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias
Art. 52. O imposto, de competência -dos
Estados, sobre operações relativas ã circulação de mercadorias tem como fato gerador
a safda destas de estabelecimentos comerciai,
industrial ou produtor.
§ to Equipara-se à saída a franSinissão da
propriedade de mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do transmitente.
§ z~ Quando a mercadoria seja transfe·
rida para armazém-geral, no mesmo Estado,
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a saída considera-se ocorrida no lugar do esta~
belecimento remetente:
I -no momento da retirada da mercadoria

do armazém, salvo s_e para retornar ao estabelecimento da origem;
II - no momento da transmissão da propriedade da mercadoria.
§ 3" - O imposto não incide:
I -sobre a saída decorrente da venda a
varejo, diretamente a consumidor, de gêne~os de primeira necessidade, definidos como
tais por ato do Poder Executivo estadual;

II- sobre a alienação fiduciáría, em garantia;
III ~vetado.
§ 4~· Vetado.
Art. 53. A base de cálculo do imposto
é:

I- o valor da operação de que decorrer
a saída da mercadoria;
II- na falta do valor a que se refere o
inciso anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista
da praça do remetente.
§ 19 O montante do imposto de que trata
o artigo 46 não integra a base de cálculo definida neste artigo:
I - quando a operação constitua fato gerador de ambos os tributos, como definidos nos
artigos 46 e 52;
II- em relação a produtos sujeitos ao imposto de que trata o artigo 46, com ba!>e de
cálculo relacionada com o preço máximo de
venda no varejo marcado pelo fabricante.
§ 2" Na saída para outro Estado, a base
de cálculo definida neste artigo:
I - não inclui as despesas de frete c seguro;
II- não pode exceder, nas transferências
para estabelecimento do próprio remetente
ou seu representante, o preço de venda do
estabelecimento destinatário, 0"0 momento
da remessa, diminuídode20% (vinte jx>rcen-

>o).

§ 3~ Na saída decorrente do fornecimento de mercadorias, nas operações mistas de
que trata o§ 2° do artigo 71, a base de cálculo
será 50% (cinqüenta por cento) do valor total
da operação.
Art. 54~ O imposto é não--cumulativo,
dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente às
mercadorias saídas do estabelecimento e o
pago relativamente às mercadorias nele entradas.
§ 1\' O saldo verificado, em determinado
perfodo, em favor do contribuinte transfere-se Para o período ou perfodos seguintes.
§ 29 A lei poderá facultar aos produtore~
a opção pelo abatimento de uma percentagem fixa, a título do montante do imposto
pago relativamente às mercadorias entradas
no respectivo estabelecimento.
Art. 55. Em substituição ao sistema de
que trata o artigo anterior, poderá a lei dispor
que o imposto devido resulte da diferença
a maior entre o montante do imposto relativo
à operação a tributar e o pago na incidência
anterior sobre a mesma mercadoria.

Art. 56. Para os efeitos do disposto nos
artigos 54 e 55, nas remessàs de mercadorias
para fora do Estado, o montante do imposto
reJativo à operação de que decorram figurará
destacadamente em nota fiscal, obedecendo,
com as adaptações previstas na legislação estadual, ao modelo de que trata o artigo 50.
Art. 57. A alíquota do imposto é uniforme para todas as mercadorias, não excedendo, nas saídas decorrentes de operações que
as destinem a outro Estado, o limite fixado
em Resolução do Senado Federal.
Parágrafo único. O limite. a que se refere
este artigo substituirá a alíquota fixada na
lei do Estado, quando esta lhe for superior.
Arf. 58. Contribuinte do imposto é ocomerciante, industrial ou produtor que promova a saída da mercadoria.
§ 1" Equipara-se a comerciante, industrial ou produtor qualquer pessoa, natural
ou jurídica, que pratique, com habitual idade,
operações relativas à circulação de mercadorias.
S 29 A lei pode atribuir a condição de
responsável:
I - ao comerciante ou industrial, quanto
ao imposto devido por produtor pela saída
de mercadoria a eles destinadas;
I I - ao industrial ou comerciante atacadista~ quanto ao imposto devido por comerciante varejista, mediante acréscimo, ao preço
da mercadoria a ele remetida, de percenta~
gem não excedente de 30% (trinta por cento)
que a lei estadual fixar;
III- à cooperativa de produtores, quanto
ao imposto relativo -ds mercadorias a ela en~
tregi,J.~§ pQr seus associados.
§ 3\' A lei pode considerar como contribuinte autônomo cada estabelecimento, permanente ou temporário, do comerciante, industrial ou produtor, inclusive quaisquer veí·
cu los utilizados por aqueles no comércio ambula-nú~.

SEÇÃO II
lmposlo Municipal sobre Operações Relativas
- à Circulação de Mercadorias

Art. 59. O Município poderá cobrar o
impôsto a que se refere o artigo 52, relativa~
mente" aos fatos geradores ocorridos em seu
território.
Art. 60. A base de cálculo do imposto
o montante devido ao Estado a título do
imposto de que trata o artigo 52, e sua alíquota, não excedente de 30% (trinta por cento),
é u·nifõi"iii.e- para todas as mercadorias.
Art. 61. O Município observará a legislação estadual relativa ao imposto de que trata o artigo 52, tendo a respectiva fiscalização
acesso aos livros e demais documentos fiscais
nela previstos, mas não pÕderá impor aos
contribuintes ou responsáveis obrigações
acessórias, salvo I_IOS casos em que a cobrança
do_ imp~st~- fhe é a_ssegurada pelo artigo segumte.
Parágrafo único. As infraçóes à legislação deste imposto poderão ser punida's pela
autoridade municipal com multas não superiores a 3_0_% (trinta por cento) do montante
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que resultaria da aplicação da legislação estadual a infração idêntica.
Art. 62. Ressalvado o disposto no § 3o
do artigo 52, é assegurada ao Município a
cobrança do imposto nos casos em que da
lef estadual resultar suspensão ou exclusão
de créditos, assim como a antecipação ou o
diferimento de incidências relativamente ao
imposto de que trata aquele artigo.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas
neste artigo, o Município cobrará o imposto
como se a operação fosse tributada pelo Estado.
SEÇÃO IV
Imposto sobre Operações de Crédito
Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas
a Títulos e Valores Mobiliários
Art. 63. O imposto, de competência da
União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos
e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua
efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado;
II -quanto às operações de câmbio, a sua
efetivaçâo pela entrega de moeda nacional
ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do inte·
ressado em montante equivalente à moeda
estrangeira ou nacional entregue ou posta à
disposição por este;
III- quanto às operações de seguro, a sua
efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV- quanto às operações relativas a títu·
los e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate, na forma da lei
aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida
no inciso I exclui a definida no inciso IV,
e reciprocamente, quarito à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de
uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto
é:
I - quanto às operações de crédito, o- montante da obrigação, çompreendendo o prin·
cipai e os juros;
II -quanto às operações de câmbio, orespectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;
III -quanto às_ operações de seguro, o
montante do prêmto;
IV- quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários;
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio,
se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor no·
minai, ou valor da cotação em Bolsa, como
detenninar a lei;
c) n'o pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas
condições e ~os limites estabelecidos em lei,
alterar as ahquotas ou as bases de cálculo
do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos
da política monetária.
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Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como
dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto
destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

I l - quando a prestação do serviço tenha
como parte integrante operação sujeita ao
imposto de que trata o art. 52, caso em que
este _imposto será calculado sobre 50% ( cinqüenta por cento) do valor total da operação.
Art. 73. Contribuinte do imposto é o
prestador do serviço.

SEÇÃOV
Imposto sobre Serviços de Transportes
e Comunicações

Art. 68. O imposto, de competência da
União, sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador:
I - a prestação do serviço de transporte,
por qualquer via, de pessoas, bens, ~erca·
dorias ou valores, salvo quando o trajeto se
contenha inteiramente no território de um
mesmo Município;

II- a prestação do serviço de co~u~ica·

ções, assim se entendendo a transmJssao e
o recebimento, por qualquer processo, de
men5.agens escritas, faladas ou visuais, salv?
quando os pontos de transmissão e de recebi·
menta se situem no território de um mesmo
Município e a mensagem em curso_ não possa
ser captada fora desse território.
Art. 69. A base de cálculo do imposto
é o preço do serviço.
Art. 70. Contribuinte -do imposto é o
prestador do serviço.
SEÇÃO VI
Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza

Art. 71. O iinposto, de competência dos
Municípios, sobre serviços de qualquer natu·
reza tem como fato gerador a prestação, por
empresa ou profissional aufônomo, com ou
sem estabelecimento fixo, de serviço que não
configure, por si só, fato gerador de imposto
de competência da União ou dos Estados.
§ lo Para os efeitos deste arti"go, conside·
ra·se serviço:
I - o fornecimento de trabalho, como ou
sem utilização de máquinas, ferramentas ou
veículos, a usuários ou consumidores finais;
I I - a locação de bens imóveis;
III -locação de espaço em bens imóveis,
a título de hospedagem ou para guarda de
bens de qualquer natureza.
§ 2<? -As atividades a que se refere o pará·
grafo anteriOr, quando acompanhadas do for·
necimento de mercadorias, serão consideradas de caráter misto para efeito de aplicação
do disposto no "§ ~ 9 do. art. 53, salvo se a
prestação do serviço constituir o seu objeto
essencial e contribuir com mais de 75% (se·
tenta e cinco por cento) da receita média
menSal da atividade.
Art. 72. A base de cálculo do imposto
é o preço do serviço, salvo:
l-quando se trate de prestação de serviço
sob a forma de trabalho pessoal do próprio
constibuinte, caso em que o imposto será cal·
culado, por meio de alfquotas fixas ou variá·
veis, em função da natureza do serviço e ou·
tros fatores pertinentes, não cOmpreendida
nestes a renda proveniente da remuneração
do próprio trabalho;

j

CAPÍTULO V
Impostos Especiais

SEÇÃO 1
Imposto sobre Operações Relativas a
Combustíveis, Lubrificantes,
Energia Elétrica e Minerais do País

Art. 74. O imposto, de competência da
União, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e mine·
rais do País tem como fato gerador:
I - a produção, como definida no art. 46
e seu parágrafo único; - -- I I - a importação, como definida no art.
19;
UI -a circulação, como definida no art.
52;

IV -a distribuição, assim entendida a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao públi~o;
V- o consumo, assim entendida a venda
do produto ao público.
§ r~ Para os efeitos deste imposto a energia elétrica cOnsidera-se produto industrializado.
§ 29 O imposto incide, uma só vez sobre
uma.das operações previstas em cada inciso
deste artigo, como dispuser a lei, e exclui
quaisquer outros tributos, sejãm quais forem
sua natureza ou competência, incidentes so·
bre aquelas operações.
Art. 75. A lei observará o disposto neste
Título relativamente:
I - ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incid~llcia seja sobre a produção ou sobre o consumo;
I I - ao imposto sobre a importação, quan·
do a incidêncía seja sobre essa operação;
III- ao imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias, quando a inci·
dência seja sobre a distribuição.
SEÇÃO II
Impostos Extraordinários

Art. 76. Na iminência ou no caso de
guerra externa, a União pode instituir, tem·
porariamente, impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta
lei, suprimidos, gradativame[!te, no prazo
máximo de cinCo anos, contados da celebra·
ção da paz.

TÍTuLO IV
Taxas
Art. 77. As-taxas Cobradas pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no ámbito de suas respectivas
atribuições, têni como fato gerador o exer. cício regular do poder de polícia, ou a utiliza·
ção, efetiva ou potencial, de serviço público
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específico e diviSível, prestado ao contribuin·
te ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter ba·
se de cálculo, fato gerador idênticos aos que
correspondam a imposto.
Art. 78. ·considera-se poder de polícia
ativ.idade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse, ou
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem,
aos costumes, à tranqüilidade pública, ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o
exercício do poder de pol(cia quando desempel;)hado pelo órgão competente nos limites
da lei aplicável, com observância do processo
legal e, tratando·se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou des·
vi o de poder.
Art. 79. Os serviços públicos a que se
refere o art. 77 consideram·se:
I - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruí·
dos a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em
efetivo funcionamento;
II -específicos, quando possam ser desta·
cados em unidades autônomas de intefven·
ção, de unidade, ou de necessidades públicas;
III- divisíveis, guarido suscetíveis de uti~
lização, separadamente, por parte de cada
um dos seus usuários.
Art. 80. Para efeito de instituição e co·
brança de taxas, consideram-se compreendi·
das no àmbito das atribuições da União, do_s
Estados, do Distrito Federal ou dos Municí·
pios, aquelas que, segundo a Constituição Fe·
dera!, as Constituiç-ões dos Estailos, as LeiS
OrgânicaS do Distrito Federal e dos Municípios e a legislaçáo com --elas Compatíve-l,
competem a cada uma dessas pessoas de direito público.

TÍTULO V
Contribuição de Melhoria

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito
de suas respectivas atribuições, é instituída
para fazer face ao custo de obras públicas
de que decorra valorização imobiliária, tendo
como limite total a despesa realizada e como
limite individual o acréscimo de valor que
da obra resultar para cada imóvel beneficia·
do.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de
melhoria observará os seguintes requisitos
mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da
obra a ser financiada pela contribuição;
d) delimitação da zona beneficiada;
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e) determinação do fator de absorção do
benefício da valorização para toda a zona ou
para cada uma das áreas diferenciadas, nela
contidas;
II- fixação de prazo não inferior a 30
(trinta) dias, para impugnação pelos íntercs~
sados, de qualquer dos elementos referidos
no inciso anterior;
111- regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da im-

pugnação a que se refere o inciso anterior,
sem prejuízo da sua apreciação judicial.
§ 1o A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela
do custo da obra a que se refere a alínea
c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona
beneficiada em função dos respectivos fatores
individuais de valorização.
§ 2~ Por ocasião~ do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado
do montante da contribuição, da forma e dos
prazos de seu pagamento e dos elementos
que integram o respectivo cálculo.
TÍTULO VI
Distribuições de Receitas
Tributárias

fonte, do imposto a que se refere o art. 43,
incidente sobre a renda das obrigações de
sua dívida pública e sobre os proventos dos
seus servidores e dos de suas autarquias.
§ 1" Independentemente de ordem das
autoridade~ superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munidpios, das importâncias recebidas, à medida
que forem sendo arrecadadas, em prazo não
superior a 30 (trinta) dias, a contar da data
de cada recolhimento.
§ 2~ A lei poderá autorizar os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto
da arrecadação do imposto a que se refere
o inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aquel~s no interesse da arrecadação, pela União, do imposto
a ela devido pelos titulares da renda ou do)
proventos tributados.
§ 3" A lei poderá dispor que uma parcela,
náo superior a 20% (vinte pór cento), do
imposto de que trata o inciso I seja destinada
ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadacão.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 83. Sem prejufzo das demais disposições deste Título, os Estados e Municípios
que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente -coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no
campO da política tributária, poderão participar d~ até 10% {dez por cento) da arrecadação afetuada, nos respectivos territórios,
proveniente do imposto referido no art. 43,
incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no art.__46, excluído o incidente sobre
o fumo e bebidas alcoólicas.
Parágrafo único. Q proceSso dasdiStri~
buições previstas neste artigo -será regUlado
nos convênios nele referidos.
Art. 84. A lei federal pode cometer aos
Estados, ao Distrito Federal ou aos Muni.cípios o encargo de arrecadar os impostos
de competência da União cujo produto lhes
seja distribuído no todo ou em parte.
Parágrafo único. O -disposto neste- artigo,
aplica-se à arrecação dos impostos de compe·
tência dos Estados, cujo produto este~ venham a distribuir, no todo ou"em parte, aos
respectivos Municípios.

CAPÍTULO 11
Imposto sobre a Propriedade
Territorial
Rural e sobre a Renda
e Proventos
de Qualquer Natureza
Art. 85. _Serão distribuídos pela União:
I - aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto
a que se refere o art. 29;
II -aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, o produto da arrecadação, na

CAPÍTULO lll
Fundos de Participação dos Estados
e d~s Municípios
SEÇÁO I
Constituição dos Fundos
Art. 86. Do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os artigos 43 e
46,80% (oitenta por cento) constituem areceita da União e o restante será distribuído
à razão de 10% {dez por cento) ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 10% (dez por cento) ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Parágrafo único. Para cálculo da percentagem destinada aos Fundos de Participação,
exclui-se do produto da arrecadação do im·
posto a que se refere-o art. 43 a parcela distribuída nos termos do inciso II do artigo anterior .

Art. 87. o Banco do Brasil S.A., à me·
dida em que for recebendo as comunicações
do recolhimento dos impostos a que se refere
o artigo anterior, para escrituração na conta
"Receita da União", efetuará automatíca·
mente o destaque de 20% (vinte por cento},
que creditará, em partes iguais, ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Fe·
dera! e ao Fundo de Participação dos Municípios.
Parágrafo único. Os totais relativos a cada imposto, creditados mensalmente a cada
um dos Fundos, serão _comunicados pelo Ban·
co do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da
União até o último dia útil do mês subseqüente.

SEÇÁOII
Critério de Distribuição
do Fundo de
Participação dos Estados
Art. SS. O Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal, a que se refere
o art. 86, será distribuído da seguinte forma:
I -5% (cinco por cento), proporcionalmente à superfície de cada entidade participante;
_____ _
I I - 95% (rioventa e cinco por ce~to), proporcionalmente ao coeficiente ínOívíCfuai de
participação, resultante do produto do fato r
representativo da população pelo fator representativo do inverso da renda per capita, de
cada entidade participante, como definidos
nos artigos seguintes.
Parágrafo único. Para os efeitos do _disposto neste artigo, consideram-se:
_
l - a superfíCie territorial apurada e a população estimada, quanto a cada entidade
participante, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística;
II~ a renda per capita, relativa a cada entidade participante, no Ultimo ano para o qual
existam estimativas efetuadas pela Fundação
"Getúlio Vargas".
Art. 89. O fator representativo da popu·
lação a que refere o inciso 11 do artigo anterior, será estabelecido da seguinte forma:

..~ que a população da t!lltfdade participante
representa da p'opulação total do País:

FATOR

I - até 2% ---------•---------·-------------------II - acima. de 2% até 5'/o:

2,0

pelos primeiros 2% ------------- -------·----para cada 0,3% ou frac;ão excedente, mais ____ _
III - acima de 5% até 10%:
-a) pelos primeiros 5o/o -----------------·----··--b) para cada 0,5% ou fração excedente, mais ___ _
IV -acima. de 10% ----------------- ............ ..

2,0
0,3

a)
b)

5,0
0,5

10.0
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Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se como população total do
País a soma das populações estimadas a que
se refere o inciso I do parágrafo único do
artigo anterior.

Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o
inciso II do art. 88, será estabelecido da segu~nte forma: __

Inverso do lndlce relativo i'l renda "per eaplt&"
da enUdade parUcipanle:
Até 0,00f.5
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de

FATOft

0,4

• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • ••.••••••••••••••••••
0,0045 até 0,0055 ••••••••••••••••••••••••
0,0055 até 0,0065 •••••• , •••••••••••••••••
0,0065 até 0,0075 •.•••••••••••.•••••••.••
0,0075 até 0,0085 • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
0,0085 até 0,0095 •••••.•••••.••••••••••••
0,0095 até 0,0110 . • . • • • • ••••••••••••••••
0,0110 até 0,0130 .••••.••.•••••••••••••••
0,0130 até 0,0150 •••.•••.••.•••••••.•••••
0,0150 até 0,0170 ...................... ..
0,0170 até 0,0190 .................... ..
0,0190 até 0,0220 ........................ .
0,220 ................................... ..

Parágrafo único. Para os efeitos deste arti·
go, determiq.a-se o índice relativo à renda
per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a renda per capita

média do País.

0.5
0,6
0,7

0,8

O,li

1,0

1,2
1,i
1,6

1,8
2,0
2,5

SEÇÃOlll
SEÇÃOV

do Fundo de Participação
------- dos Municípios

Comprovação da
Aplicação das Quotas
Estaduais e Municipais

um coeficiel)te individual de participação, es-

tabelecido·da

s~gointe

Categoria do Mwticípio segundo aeu
número de. babUantes:

forma;

COEFJCIENT&

I - até 10.000, para cada 2.000 ou !ração excedente
II - ·acima d~ 10.000 até 30.000:
a) pelos primeiros 10.000 ........................ .
b) para cada 4.000 ou frsção excedente, mais .. .
III - acima de 30.000 até 60.000:
a l pelos primeiros 30.000 .. .. .. ................ .
b) para cada 6.000 ou !ração excedente, mais ... .
IV - acima de 60.000 até 100.000:
a) pelos primeiros 60.000 ...................... , ..
b) para cada 8.000 ou !ração excedente, mais .••.
V - acima de 100.000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......

e 5 (cinco), atribuindo-se a cada Município
instalado nos anos intermediários uma parcela deduzida das quotas dos Municípios de
que se desmembrarem calculada proporcio~
nalmente ao número de habitantes das áreas
a ele incorporadas.
§ z~ os limites das faixas de números de
habitantes previstas neste artigo serão reajus~
tados sempre que, por meio de recenseamen~
to demográfico geral, seja Gonhecida oficialmente a população total do País, .estabele·
cendo-se os novos limites na proporção do
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individuais de participação de cada Estado
e do Distrito Federal, calculados na forma
do disposto no art. 88, e de cada Município,
calculados na forma do disposto no art. 91,
que prevalecerão para todo o exercício subseqüente.
Art. 93. Até o último dia útil de cada
mês, o Banco do Brasil S.A. creditará a cada
Estado, ao Disüito Federal e a cada Município as quotas a eles devidas, em parcelas
distintas para cada um dos impostos a que
se refere o art. 86, calculadas com base nos
totais creditados ao Fundo corresponQ.ente,
no mês anterior.
§ 19 Os créditos determinados por este
artigo serão efetuados em contas especiais;
abertas automaticamente pelo Banco doBrasil S.A., em sua agência na Capital de cada
Estado, no Distrito Federal e na sede de cada
Município, ou, em ·sua falta na agência mais
próxima.
§ 2" o cumprimento do disposto neste artigo será comunicado pelo Banco do Brasil
S.A. ao Tribunal de Contas da União, discri·
minadamente, até-O últímo dia útil do mês
subseqüente.

Critério de Distribuição

Art. 91. A distribuição do Fundo de Parti-cipação dos Municípios, à que se ·refere o
art. 86, farMse~á atribuindo~, a cada MunicípiO,

§ 1"' Para os efeitos ãeste artigõ;-cdnside·
ram-se os municípios regularmente instalados
até 31 de julho dos anos de milésimos O(zero)
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0,2

1,0
0,2
2,0
0,2
3,0
0,2
4,0

aumento percentual daquela população, por
referência ao recenseamento de 1960.
§ _3~ Aos Municípios resultantes d_e fusão
de outras unidades será atribuída quota equivalente à soma das quotas individuais dessas
unidades até que se opere a revisão nos anos
de milésimos O (zero) e 5 (cinco).

SEÇÃOIV
Cálculo e Pagamento
das Quotas
Estadu3is e Municipais

Art. 92. Até-o último dia útil de cada exercíciO, o Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A os coeficientes

Art. 94. Do total recebido nos termos
deste Capítulo, os Estados, o Distrito Federal
e os MunicípiOs destinarão obrigatoriamente
50% (cinqüenta por cento), pelo menos, ao
seu orçamento de despesas de capital como
definidas em lei de normas gerais de direito
financeiro.
!} }9 Para comprovação do cumprimento
do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas
de direíto público, nele referidas remeterão
ao Tribunal de Contas da União:
I - cópia autêntica da parte permanente
das contas do Poder Executivo, relativas ao
exercício anterior;
I I - cópia autêntica do ato de aprovação,
pelo Poder Legislativo, das contas a que se
refere o inciso anterior;
III- prova da observância dos requisitos
aplicáveis, previstos, em lei de normas gerais
de direito financeiro,- relativamente ao_ orçamento e aos balanços do exercício anterior.
§ zu O Tribunal de Contas da União poderá suspender o pagamento das distribuições previstas no art. 86, nos casos:
1- de ausência ou vício da comprovação
aque s~ refere o parágrafo anterior;
I I - de (alta de cumprimento ou• cumprimento incorreto do disposto neste artigo,
apurados diretamente ou por diligência determinada às suas Delegações nos Estados,
mesmo que tenha sido apresentada a compro·
vação a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3~ A sanção prevista no parágrafo anterior subsistirá até comprovação, a juízo- do
Tribunal, de ter sido sanada a falta que deter- minou sua imposição, e não produzirá efeitos
quanto à responsabilidade civil, penal ou administrativa do Governador ou Prefeito.
'~

3474

Quinta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

CAPÍTULO IV
lmposto sobre Operações Relativas a
Combustiveis, Lubrificantes,
Energia Elétrica e Minerais do Pãis
Art. 95. Do produto da arrecadação do
imposto a que se refere o artigo 74 :;enlo
distribuídas aos E:-~tados, ao Distrito Federal
e aos Municípios óO'ii (sessenta por cento)
do que incidir sobre operações relativas a
combuMíveis,Jubrificantes e -energia elétrica,
e 90% (noventa por cento) do que incidir
sobre operações relativas a minerais do País.
Parágrafo único. A distribuição prevista
neste artigo será regulada em resolução do
Senado Federal, proporcionah:nente à sup_~r
fície, ã produção e ao consumo, nos respectivos territórios, dos produtos a que se refere
o imposto.
LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário
TÍTULO I
Legislação Tributária
CAPÍTULO I
Di.'ipo...;;lções Gerais

SEÇÂO
Disposição Preliminar

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos. determinados
com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta lei.
SEÇÃO III
Normas complementares
Art. 100. São normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II -as decísões dos órgão!' singulares ou
coletivos de jurisdiç<io administrativa, a que
a lei atribua eficácia normativa;
III _:.: a·s práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV- os convênios que entre si celebram
a União, "os Estados. o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observància das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora
e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.
CAPÍTULO II
Vigência da Legislação Tributária

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis. os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as nor~
mas complementares que versem. no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Art. 101. A vigência, no espaço e no
tempo, da legislação tributária rege-se pelas
disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo.
Afl. · · 102. A legislação tributária dos
Estados_~ do Distrito Federal e dos Municípios
SEÇÃO II
vigora, no Paú;, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam exLeis, Tratados e Convenções
traterritorialidade os convênios de que partiInternacionais e Decretos
cipem, ou do que disponham esta ou outras
Art. 97, Somente a lcfj}Ode estabelecer:
leis de normas gerais expedidas pela União.
I - a instituição de tributos, ou a sua extinArt. 103. Salvo disposição em contrário,
ção;
entram em vigor:
II- a majoração de tributos, ou sua reduI -os atos administrativos a que se refere
ção, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
o inciso I do artigo 100, na datas de sua publi39,57c65;
··
·
cação;
III- a definição do fato gerador da obriII- as deci6ões_ a que se refere o inciso
gação tributária principal, resSalvado o dis~
II do artigo 100, quanto a seus efeitos normaposto no inciso I do § .3" do artigo 52, e do
seu sujeito passivo;
_
- _ tivos, 30 (trinta) dias após a data de sua publicação;
IV- a fixação da alíquota do tribUto e da
III- os convénios a que se refere o inciso
sua base de cálculo, ressalvado o disposto
IV do artigo 100, na data neles prevista.
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;Art. 104. Entram em vigor no primeiro
V _r; cominação de penalidades para as
dia do exercício seguinte àquele em que ocorações ou omissões contrárias a seus disposira a sua publicação os dipositivos de: lei, refe~
tivos, ou para outras infrações nela definidas;
rentes a impostos sobre o patrimônio ou a
VI____:. as hipóteses de exclusão, su.~pensão
·
renda:
e extinção de créditos tributários, ou de disI - que instituem ou majorem tais impospensa ou redução de penalidades.
tos;
§ 1" Equipara~se à majoração do tributo
II- que definem novas hipóteses de inci~
a modificação da sua base de cálculo, que
dência;
importe em torná-lo mais oneroso.
III~ que extinguem ou reduzem isenções-,
§ 2~ Não constitui majOração de tributo,
salvo se a lei dispuser de maneira mais faVopara os fins do disposto no incisõ II deste
rável ao contribuinte, e observado o disposto
artigo, a atualização do valor monetário da
no artigo 178.
respectiva base _de cálculo.
CAPÍTULO III
Art. 98. Os tratados e as convenções inAplicação da Legislação Tributária
ternacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados peJa que lhes sobrevenha.

Art. 105. A legislação tributária aplica~
se imediatamente aos fatos geradores futuros
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e aos pendeate.'>, assim entendidos aqueles
cuja ocorrência tenha tido início mas não es_teja complet::~ nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se- a ato ou fato
pretérito:
I - em qualquer caso, quMdo seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de_ penalidade à infração dos dispositivos interpretados:
I I - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigéncia de ação ou omissão,
desde que não te!Jha sido fraudulento e nã?
tenha implicado falta de pagamento de tnbuto;
c) quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
CAPÍTULO IV
Interpretação e Integração da
Legislação Tributária
Art. 107. A legislação tributária será in~
terpretada conforme o disposto neste Capítulo.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar
a legislação tributária utilizará suces-siVãtnen:te, na ordem indicada:
I - a analogia;
I I - os princípios gerais de direito tributário;
III- os princípios gerais de direito públi~
co·
iv-a eqüidade.
§ 1'' O emprego da analogia não poderá
resultar na exigência de tributo não previsto
em lei.
§ 2" O emprego da eqüidade não poderá
resultar na dispensa do pagame-nto de tributo
devido.
Art. 109. Os princípios gerais de_ direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos. conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas
do Distrito Federá! ou dos Municípios, para
definir ou limitar competência tributária.
Art. 111. Interpreta-se literalmente alegislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- Outorga de isenção;
III- dispensa do cumprimento de obrigações tributária-, acessórias.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpre. ta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
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I I - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III- à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV- à natureza da penalidade aplicável.
ou à sua graduação.
TiTULO II
Obrigação Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 11' A obrigação principal surge com a
ocorrência do faro gerador, tem por objeto
o pagamento _de tributo ou penalidade pecu-

niária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2" A obrigação acessória é decorrente
da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativa<>, nela prc·
vistas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§- 3" A obrigação acessória, pelo simples
fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

CAPÍTULO II
Fato Gerador
Art. 114. Fato gerador da obrigação
principal é a situação definida cm lei como
necessária e suficiente.
Art. 115. Faro gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou
a ab~tenção de ato que não configure obrigação princip~.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitOs:
I - tratando-se de situação de fato, desde
o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que prodÚza
os efeitos que normalmente lhe são próprios:
II- tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do
artigo anterior e salvo disposição de lei em
çontrário, os atas ou negócios jurídicos condicionais reputam--se perfeitos c acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o
momento de seu implemento;
II- sendo resolutória a condição, desde
o momento da prática do ato ou da celebração
do negócio.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos a tos efetivamente praticados pelos contiibuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seú objeto ou dos seus efeitos;
II- dos efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos.

CAPiTULO !ll
Sujeito Ativo
Art. 119. Suíeito ativo da obrigação é a
pessoa jurídica de direito público titular da
comp·etêilcia para-exigir o seu cúmprímerito.
_ Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, ã -Pessoa jurídica de direito público,
que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subrroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que
entre em vigor a :ma própria.
CAPÍTULO IV
Sujeito Passivo
SEÇÁO I
Disposições Gerais
Art. _12C- Sujeito passivo da obrigação

prirlCíflal é-ã pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
l l - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito Passivo .da obrigação
acessória é-a- pessOa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
ArL 123. Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pdo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modifíCã:r a definição legal do
sujeitO passivo das obrigações tributárias correspondentes.

SEÇÁO II
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que sonstitua o fatogerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas
por lei.
·
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefícios de
ordem.
Art. 125. Salvo dispÕSiçãode lei-emcontrário, são os seguintes os efeitos da solida~
riedadc:
I - o pagamento efetuado por um dos
obrigados aproveita ad~ demais;
II ~a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, substituindo, nesse
caso, a solidariedade quanto aos demais pelo
saldo;
III- a interrupção da prescrição, em faVor
ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais
SEÇÁO lll.
Ç!lpacidade Tributária
Art. 126. A capacidade tributária passiva independc:
I - da capacidade civil dac:; pessoas naturais;
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II- de achar-.se a pessoa natural sujeita
a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, çomerciais ou profissionais, ou da administração
dircta de seus bens ou negócios;
III-"-- de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure
uma unidade económica ou profissional.
SEÇÁO IV
Domicílio Tributário
Art. 127. Na falta de eleição, pelo con~
tribuinte ou responsável, de domicilio tribu~
tário, na forma da legislação aplicável. considera-se como rui:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta Ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II -quanto às pessoa<;: jurídicas de direito
privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos
que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III- quanto às pessoas jurídicas de direito
público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.
§ 1" Quando não couber_ a aplicação das
regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicnio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos
atas ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2" A autoridade administrativa pode
recusar o domicmo eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tiibuto-, 8piicando-se então a regra
do parágrafo anterior.
CAPÍTULO V
Responsabilidade Tributária
SEÇÁO I
Disposição Geral
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste
capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabiHdade pelo crédito tributário a
terceira pessoa vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-se a
este em carâter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obrigação.
SEÇÁO II
Responsabilidade dos Sucessores

Art. 129. O disposto nesta seção aplicase por iguaf aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos ahJS nela referidos e aos
constituídos posteriormente aos mesmos
a tos, desde que relativos a obrigações tributá·
rias surgidas até a referida data.
Art. 130. Os créditos tributáriOs relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens,
ou a contribuições de melhoria, suhrrogam-se
na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo
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quando conste do título a prbva de sua quitação.
Parágrafo único. No ca!)o de arrematação
em hasta pública. a subrrogação ocorre sobre
o respectivo preço.
Art. 131. São p~ssoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bem, adquiridos ou remidos
com inobservância do disposto no art. 191;
I I - o sucessor a qualquer tltulo e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a dada da partilha ou adjudicação,
limitada esta responsabilidade ao montante
do quinhão do legado ou da meação;
III- o espólio, pelos tributos devidos pelo
de cujos até a data da a_b~rtura da_ s1,1cessão.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito
privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou cm outra é responsável pelos tributos devidos até à data
do ato pelas pes::;oas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu es·
pólio, sob a mesma ou outra razão soda\,
ou sob firma individual.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica
de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob
a mesma ou outra razão social ou sob firma
ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabdecimento adqui·
rido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a
exploração do comércio, indústria ou at1vi.dade;
II -subsidiariamente com o alienante, se
este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no m~mo_ou em outro
ramo de comércio, incl'Ystria ou profissão.

SEÇÃO lU
Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade
de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributo~ devidos por seus
filhos menores;
I I - os tutores e curadores, pelos tributos
devidos por seus tutelados ou curatelados;
UI -os administrãdores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV -o inventariante, pelos tributos devi·
dos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tribu~
tos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
VI- 010 tabeliães, escrivães e demais ser·
ventuários de ofício, pelos tributos devidos

sobre os atas praticados por eles, ou perante
eles, em razão do seu ofício;
VII- os sócios. no caso de liquidação de
sociedaçlc de_ pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
só se aplica, em matéria de penalidades, às
de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atas praticados
com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
I I - os mandatários, prepostos e emprc~dos_;

III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

SEÇÃO IV
Responsabilidade por lnfrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal
ao agente:
I - quanto às int'rações conceituadas por
lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou em·
prego-, ou no cumprimento de ordem expres·
sa emitida por quem de direito;
- -II- quanto às infrações em cuJa definição
o dolo específico do agente seja elementar;
III- quanto às infrações que decorram di·
reta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, con·
tra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empre·
gados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadOres;
c) dos diretores, gerentes ou representan·
tes de pessoas jurídicas de_ direito privado,
contra estas.
Art. Ü8. A ·responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea da infração, acom·
panhada, se for o caso, do pagamento do
tributo_ devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa_, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o infcio
de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, rel_acionados com a
infração.
TÍTULO III
Crédito Tributário
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 139. O crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza
de!'.ta.
Art. 140. As circunstâncias que modtfi.cam o crédito tributário, sua extensão ou seus
efeitos, ou as garantias ou os privilégios a
ele atribuldos, ou que excluem sua exigibi·
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\idade não afetam a obrigação tríbutária que
lhe deu origem.
Art. 141. O crédito tributário regular·
mente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa
ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora
dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional na forma
da lei, a sua efetivação ou as respectivas ga·
rantias.
CAPÍTULO II
Constituição do Crédito Tributário

SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédit<J ·
tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente averificar a ocorrência do fato gerador da obriga·
ção correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena. de responsabilidade fu_ncional.
Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja ex.
pressa em moeda estrangeira, no l_ançamento
far-se-á sua conversão em moeda nacional
ao càmbio do dia da ocorrência do fato gera·
dor da obrigação.
Art. 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato girador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou re~togada.
§ to Aplica-se ao lançamento a legislação
que, posteriormente à ocorrência do fato ge·
radar da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampHado os poderes de investigação
das autoridades administrativas, ou outorga·
do ao crédito maiores garantias ou privilé·
gios, exceto, neste último caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica
aos impostos lançados por períodos certos
de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador
se co, dera ocorrido.
Art 145. O lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
_
III- iniciativa de ofício da autOridade administrativa, nos casos previstos no artigo

149.
Art. 146. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios JUrídicos
adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamentõ --somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito
PassivO, ·quanto a fato gerador ocorrido pos·
teriormente à sua introdução.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junhodel990
SEÇÁOII
Modalidades de Lançamento

Art. 147. O lançamento é efetuado com
base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1~ A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 29 Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados

de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo
tenha por base, ou tem em consideração, o
~alar ou o preço de bens, direitos, serviços
ou atos jurfdicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele
valor ou preço, sempre que sejam omissos
ou náo mereçam fé as declarações ou os escla·
recimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressaJvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, admi·
nistrativa ou judicial.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

Parágrafo único. A revisão do lançamen·
to só pode ser iniciada enquanto não existindo o direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre qtianto aos tributos cuja legis·
lação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. opera-se pelo ato
em que a referida autoridade. tomando conhecimento da,_ atividade assim exercida pelo
obrigado, expfessamente a homologa.
§ 1" O pagamento antecipado pelo obri·
gado nos termos deste artigo extingue o crédi·
to, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2Y Não influem sobre a obrigação tributária quaisquér atas anteriores à homologa·
ção, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro, visando à extinção total ou parcial
do crédito.
§ 3~ Os atas a que se refere o parágrafo
anterior serão, porém, considerados na apuração da saldo porventura devido e, sendo
o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4~ Se a lei não fixar prazo à homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que
a Fazenda Pública se tenha pronunciado, con·
sidera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

I-quando a lei assim o determine;

II- quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III -quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender,
no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juí·
zo daquela autoridade;
IV- quando se comprove falsidade, erro
ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória; - V- quando se comprove omissão ou ineratidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da ativídade a que se refere
.
o artigo seguinte;
VI -quando se comprove ação ou omis·
são do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de
penalidade pecuniária;
VII- quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com-dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não
con.hecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX- quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funciOnal da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário

SEÇÁO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III -as reclamações e as recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV- a concessão de medida liminar ein
mandado de s_egurança.
Parágrafo único. O dis.posto neste artigo
não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela con·
seqüentes.
-

SEÇÁO II
Moratória

Art. 152, A moratória somente pode ser
concedida:
l - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direíto público
competente para instituir o tributo a que refira·
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Es.tados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, quando simultâneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às ob~igações de direito privado;
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U- em caráter individual, por um despacho da autoridade administrativa, desde que
autorizada por lei nas condições do ipciso
anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a
sua aplicabilidade à determinada região do
território da pessoa jUrídica de direito público
q1,1e a expedir, ou determinada clase ou categoria de sujeitos passivos.
Art. 153. A lei que conceda moratória em
caráter geral ou autorize sua conces5ào em
C'ilráter individual especificará. sem prejuízo
Je outros requisitos:
I - o prazo de duração do favor;
H - as condições da concessão do favor
em caráter individual;
III -sendo caso:
a) os tributos a que se aplica;
b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o
inciso I. podendo atribuir a fixação de uns
e de outros à autoridade administrativa, para
cada caso de concessão em caráter individual;
c) as garantias que devem ser fornecidas
pelo beneficiado no caso de concessão em
caráter individual.
Art. 154. Salvo disposição de lei contrárío, a moratória somei te abrange os créditos
definitivamente constituídos _à data da lei ou
dO despacho que conceder, ou cujo lançamento já tenha ~do iniciadO ·àquel"i data por
ato regularmente notificado ao sujeito passivO.
Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação
do sujeito passivo ou do terceiro em benefício
daquele.
Art. 155. A concessão da moratóriã em
caráter individual não gera direito ·adquirido
e será revogado de ofício. sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumpriram
ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito
acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível,
noS casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro ehl benefício daquele;
II -sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso Ideste artigo, o tempo decorrido entre a conces.;
são da moratória e sua revogação não se com_puta para efeito da prescrição do direito à
cobrança do crédito; no caso do inciso II deste
artigo, a revogação só pode ocorrer antes de
prescrito o referido direito.

CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário

SEÇÃO I
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a rransação;
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IV- remissão;
V- a prescríçâo e a decadência;
VI- a conversão de depósito em renda;
VII- o pagamento antecipado 'e a homo·
Iogação do lançamento nos termos do-disposto no artigo 150 e seus§§ 1" e 4";
VIII- a consignação em pagamento, nos
termos do disposto no§ 2? do artigo 164;
IX- a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais po!;.c;a ser objeto
de ação anulatória;
X- a decisão judicial passada em julgado.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos
efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade
da sua constituição, observado o disposto nos
artigos 144 e 149.

SEÇÁO 11
Pagamento
Art. 157. A iffipõ!iiÇ.âo de penalida_d_e
não i!Tde o pagamento integral do crédito tributário.
Art. 158. O pagamento de um crédito
não importa em presunção_de pagamento:
I - quando parcial, das prestações cm que
se decomponha;
II -quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.
Art. 159. Quando a legislação tributária
não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicíliO
do sujeito passivo.
Art. 160. Quando a legislação tributária
não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do. crédito ocorre trinta dias depois
da data em que se considera o sujeito passivo
notificado do lançamento.
Parágrafo única. A legislação tributária
pode conceder desconto pela antecipação do
pagamento, nas condições que estabeleça.
Art. 161 __ O crédito. não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante
da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta lei ou
em lei tributária.
§ 1" Se a lei não dispuser de modo diverso. os juros de mora são calculad_os à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2\' o disposto neste artigo não se aplica
na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento
00 crédito.
Art. 162. O pagamento é efetuado:
I -em moeda corrente, cheque ou vale
postal;
I I - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecãnico.
§ 1~ A legislação tributária pode deterw
minar as garantias exigidas para Opagamento
por cheque ou vale postal, desde que não
o torne impossível oU mais- oneroso que o
pagamento em moeda corrente.
§ 2~ O àédito pago por cheque somente
se considera extinto com o resgate deste pelo
sacado.

§ 3'-' O crédito pagável em estampilha
considera-se extinto com a inutilização reguw
lar daquela, ressalvado o disposto no artigo
!50.
§ 4" _A perda ou destruição da estampilha, ou _o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos
casos expressamente previstos na legislação
tributária, ou naquelas em que o erro seja
imputável à autoridade administrativa.
§ 5~ o pagamento em papel selado ou
por pt(JC~$S"""ú mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha.
Art. 163. Existindo simultaneamente dois
ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica
de direito público. relativos ao mesmo ou
adife_rentes tributos ou provenientes_de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade adminístnltiva competente para receber
o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras. na ordem em que enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por
obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de
melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na· ordem crescente dos prazos de
prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente
pelo sujeito pa~sivo, nos casos:
I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo
ou de penalidade, ou ao cumprimento de
bbrigação acessória;
JI - de subordinação do recebimento ao
cumprimento de exigências administrativas
sem fundamento legal;
Til- de exigência, por mais de uma pessoa
jurídica de direito público, de tributo idêntico
sobre um mesmo fato gerador.
§ 1" A consignação só pode versar sobre
o crédito que o consignante se propõe pagar.
§ 2~ Julgada procedente a consignação,
o pagam_enlo se reputa efetuado e a importância coDsígnã-da é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou
em parte, cobrawse o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

SEÇÃO 1IJ
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujdto passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total õu parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagameOto, ressalvado o disposto no § 4D do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pag·amento espontâneo
de tributo indevido ou maior que o devido
em face d.a legislação tributária aplicável, ou
da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
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II -erro na edificação do sujeito passivo,
na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração
ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento~
UI- reforma. anulação, revogação ou
rescisão de decísão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência
Jo respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido
a terceiro. estar por este expressamente autow
rizado a recebê-l.a.
Art. 167. A restituição total ou parcial
do tributo dá lugar à restituição, nã. mesma
proporção, dos juros de mora e das penaliw
dades pecuniárias, salvo as referentes infrações de caráter forinal não prejudicadas pela
causa da restituição.
Parâgrafo único. A restituição vence juros
não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decis.-:ío definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a resti·
toição extingue-se com o decurso do_ prazo
de 5 (cinco) anos. contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art.
165, da data da extinção do crédito tributário;
I I - na hipóte~e do inciso III do ait. 165,
da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve ein dois anos a açáo
anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é
interrompido pelo início da ação judicial, re~
começando o seu curso, por metade, a partir
da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública inw
teressada.

SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode,nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito
do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu
montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro
!e 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e
a do vencimento.
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transaçãú que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de c.rédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoriw
dadc competente para autorizar a transação
em cada caso.
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extinção total do_crédito e seus acrescidos,
se a massa não puder efetuar a garantia da
instância por outra forma, ouvido, quanto
à natureza e valor dos bens reservados, o
representante da Fazenda Pública interessada.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se aos
processos de concordata. _
Art. 189. São pagos prefúencialmente a
quaisquer créditos habilitados em inventário

ou arrolamento, ou a outros encargos do
monte,' os créditos tributáveis vencidos ou
vincendos, a cargo do de cujus ou de seu
espólio, exigíveis no decurso do processo de
inventário ou arrolamento.
Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto
no§ 1", do artigo anterior.
Art. 190. São pagos preferencialmente a
quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas
de direito privado em liquidação judicial ou
voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.
Art. 191. Não será concedida concordata nem declarada a extinção das obrigaçõe~
do falido, sem que o requerente faça prova
da quitação de todos os tributos. relativos à
sua ativídade mercantil.
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou ãs suas
rendas.
Art. 193. Salvo quando expressãinente
autorizado por lei, nenhum departamento da
administração pública da União, dos estados,
do Distrito Federal, ou dos municípios, ou
sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará
proposta em concorrência pública sem que
o contratante ou proponente faça prova da
quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade
em cujo exerclcio contrata ou concorre.
TÍTULO IV
Administração Tributária
CAPÍTULO I
Fiscalização
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, emcaráter
geral, ou especificamente _cm função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os pOderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua
aplicação.
Parág'rafo único. A legislaÇã·o a que se refere este artigo aplica-se ~s pe~oas natur~is
ou jurídicas., contribuintes ou não, inclusive
às que gozem de imunidade tributária ou de
isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação
tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais exdudentes ou limitativas do
direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ·ou fis_éais-, dos comerciantes industriais
ou produtores, ou da obrigação destes de exi_bí-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de
escrituração comercial e físcal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 196. A autoridade administrativa
__que proceder o~:~ presidir a quaisquer diligências de fiScaJízação lavrará os termos. necessários-Para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável,
que fixará prazo máximo para a conclusão
daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere
este _art1go serão lavrados, sempre que possível, em um dos. Hvros fiscais exibidos, quando
lavrados em separado deles se entregará. à
pissoa suJeita à fiscalização, Cópia aUteDti·
cada pela autoridade _p. que se refere este artigo:
Art._ 197. Mediante intimação escrita-,
são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informaç_óe!' de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

1- os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício;
1r.::.... os bancos, casas bancárias, Caixas
Económicas e demais instituições financeiras;
III- as empresas de administração de
bens;
IV- os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V- os inventariantes;
VI -os s{ndicos, comissários e liquidatários;
VII- quaisquer outras entidades ou pessoas cjue a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abra_nge a prestação de informaçõeS quanto- a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar
segredo em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão.
Art. 198. Sem preju(zO do disposto na
legislação criminal, é vedada a divulgação,
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários,_ de qualquer
informação, obtida em razão do qfício, sobre
a situa-çãO económica ou finailceíra dos sujeitos passiVoS ou de terceiros e sobre a natureza
e o estado dos seus negócios ou atividades.
Parágrafo único. Excetuam-se do dispostE~
neste_ artigo, unicamente, os casos previstos
rl.o artigo seguinte e os de requisição regular
da autoridade judiciária no interesse da justiÇa.
-Art. 199. A Fazenda Pública da União
e as dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios prestar-s.e-ão mutuamente assistência para a fiscatizaçâo dos tributos respectivos e pennuta de informações, na forma
estabelecida, em caráter geral ou específico,
por lei ou convênio.
- Art. 200~ As autoridades administrati·
vas federais poderão requisitar o auxílio da
força pública federal, estadual ou municipal,
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e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário ã efetivação de
medida prevista na legislação tributári_a, ainda que não se configure fato definido em lei
como crime ou contravenção.

CAPÍTULO II
Dívida Ativa

Art. 201. C_onstítuí dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por
decisão final proferida em processo regular.
Parágrafo único. _A fluência de juros de
mora não exclui, para os efeitos deste artigo,
a liquidez do crédito.
Art. 202. O termo de inscrição da dívida
ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
1- o nome do devedor e, sendo caso, o
dos cc-responsáveis, bem como, sempre que
poss(vel, o domicílio ou a residência de um
e de outros;
11- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos~
III- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamçnte a disposição da lei
em que seja fundado;
IV- a data em que foi inscrita;
V -sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além
dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha _da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro
a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até
a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidáo nula, devolvido ao
sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada.
Art. 204. A divida regularmente inscrita
goza de presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que serefere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a carg_o do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

CAPÍTULO III
Certidões Negativas
Art. 205. A lei' poderá exigir que a prova
da quitação de determínado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, ex-.
pedida à vista de requerimento do intere-ssado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fisóil e ramo de negócio ou ativida:de
e indique o período a que se refere o pedido.
-Parágrafo único. A certidãO negativa será
sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10
(dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
-
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Art. i06; Tem os mesmos efeitos preVis·
tos no artigo anterior a certidão de que conste
a existência 10e créditos não vencidos, em curso de cobrahça executiva em que' tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja e;osigibilidade esteja suspensá.
·
Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será,dispensada a prova de quitação de tributçs, ou o seu suprimento, quando se tratar de práfica de ato
índispensâvel para evitai a caducidade de direito, réSpondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido,
juros de mora e penalidades cabíveis, exceto
as .(elativas a infrações cuja responsabilidade
seja pessoal ao infrator.
Art. 208. A certidão negativa expedida
com dolo ou fraude, que contenha erro contra
a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.
Disposições Finais e Transitórias

Art. 209. A expressão "Fazenda Pública", quando ·empregada nesta lei sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Art. ;210. Os prazos fixados nesta lei ou
legislação tributária serão Coritínúos~ exciUiDdo-se .na sua contagem o dia de início e incluind-o-se o de vencimento.
Parágrafo único. os-pr-aZos só se iniciam
ou vencell). em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.
Art. 211. Incumbe ao Conselho Técnico
de Economia e Finanças, do Ministério -da
Fazenda, prestar assistência técnica aos ~o
vemos estaduais e municipais, com o objetxvo
de assegurar a uniforme aplicação da presente lei.
Art. 212. , Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada
em vigor desta lei, a consolidação, em texto
único, da legislação vigente, relativa a cada
um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.
Art. 213. Os Estados pertencentes a
uma mesma região geoeconómica celebrarão
entre si convênios para o estabelecimento de
alíquota uniforme para o imposto a que se
refere o art. 52.
Parágrafo único. Os municípiOs de um mesmo estado procederão igualmente, no que
se refere ã fixação da alíquota de que trata
o art. 60.
Art. 214. O Poder Executivo prOmoverá
a realização de convênios Com os Estados,
para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias, no caso de exportação para o
exterior.
Art._ 215. A lei estadual pode autorizar
o Poder Executivo a reajustar no exercício

de 1967. a alíquota de imposto a que se refere
o art. 52, dentro de limites e segundo critérios
por ela estabelecidos.
.
Art. 216. O Poder ExecutivO proporá as
medidas legislativas adequadas a possibilitar,
sem compressão dos investimentos p·revistos
na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto no art. 21 da Emenda
Constitucional n" 18, de 1965.
Art. 217. Esta lei entrará em vigor, em
todo o território nacional, no dia 1\'de janeiro
de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n" 854(*), de 10 de
outubro de 1949, -H. Castello BrancoPresidente da República.
-DECRETO-LEI N" 368
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968
Dispõe sobre efeitos de débitos salariais
e dá outras providências

Art. 1" A empresa em débito salarial
com seus empregados não poderá:
I - pagar honorário, gratific?ção, pro la·
bore ou qualquer outro tipo de retribuição
ou retiraQa a seus diretores, sócios, gerentes
ou titulares de firma individual;
lJ- distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus _sócios,
titulares, acionistas, ou membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou· consultivos;
III- ser dissolvida.
Parágrafo único. Considera-se em débito
salarial a empresa que não paga, no prazo
é nas condições da lei ou do contrato, o salá~
· rio devido a seus empregados.
Art. 2" A empresa em mora contumaz
rélativamente a salários não poderá além do
disposto no artigo 1\', ser favorecida com qualquer benefício de natureza_ fiscal, tributária,
ou finance-ira, por parte de órgãos de União,
dos Estados ou dos Municípios, ou de que
estes participem.
§ 1" Considera-se mora contumaz o atraso ou sOilegãÇão de salários devidos aos empregados, por período igual ou superior a
três meses, sem motivo grave e relevante,
excluídas as causas pertinentes ao risco do
empreendimento.
§ 2~' Não se incluem na proibição do artigo as operações de crédito destinadas à liqui~
dação dos débitos salariais existentes, o cjue
deverá ser expressamente referido em doeu·
menta firmado pelo responsável legal da empresa, como justificação do crédito.
Art. 3~' A mora <;Qntumaz é a infração
ao ·art. 1'' serão apuradas mediante denúncia
de empregado da empresa ou entidade sindical da respectiva categoria profissional, pela
Delegacia Regional do Trabalho, em processo sumário, assegurada ampla defesa ao interessado.
§ 1" Encerrado o processo, o Delegado
Regional do Trabalho submeterá ao Ministro
do Tra!Jalho _e Previdência Social parecer
conclusivo para decísão.
§ 2'·' A decisão que concluir pela mora
contumaz será comunicada às autoridades fazendárias locais pelo Delegado Regional do
Trabalho, sem prejuízo da comunicação que
deverá' ser feita ao Ministro da Fazenda.
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Art. 4'·' Os diretores, sócios, gerentes,
membros de órgãos fiscais ou consultivos, titulares de firma indiVidUal ou quaisquer outros dirigentes de_empresa responsável pela
infração do disposto no art. 1", incisos J e
II, est.arão sujeitos a pena de detenção de
um mês a um ano.
Parágrafo único. Apurada a infração prevista neste artigo. o Delegado Regional do
Trabalho representará, sob pena de responsabilidade, ao MinistériO Público, para a instauração da competente ação penal.
Art. 5" No caso do inciso III do art. 1",
a empresa_requererá a expedição de Certidão
Negativa de Débito Salarial, a ser passada
pela Delegacia Regional do Trabalho mediante prova- bastante do cumprimento, pela
empresa, das obrigações salariais respectivas.
Art. 6" Considera-se salário devido, para
os efeitos deste decreto-lei, a retribuição de
responsabilidade direta da empresa, inclusive
comissões. percentagens, gratifiCações; diárias para viagens e abonos, quando a sua liquidez e certeza não ~ofram contestação nem
estejam pendentes de decisão judicial.
Art. 7" As infrações descritas no art. l",
incisos J e II, e seu parágrafo único, SUjeitam
a empresa infratora a multa variável de dez
a cinqüenta por cento do débito salarial, a
ser aplicada pelo Delegado Regional do Trabalho, mediante o processo previsto nos art.
626 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho, sem prejuízo da responsabilidade
criminal das pessoas implicadas.
Art. 8\' O Ministério do Trabalho e Pre~
vidência Social expedirá as instruções neces~
sárias à execuçâo deste decreto-lei.
Art. 9" Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - A. Costa e Silva
....-.Presidente da República.

LEI N'' 6.260
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975 Institui benefícios de Previdência e Assistência Social em favor dos empregadores
rurais e seus dependentes, e dá outras
providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ·seguinte lei:
Art. 1~ São instituídos em favor dos empregadores rurais e seus dependentes os benefícios de. previdência e assistência social,
na forma estabelecida nesta lei.
§ 1P Considera-se e-mpregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física, proprietário ou náo, que, estabelecimento rural ou
prédio rústico, explore, com o concurso de
empregados, em carútei permanente, diretamente ou através de prepostos, atividade
agroeconômii::a, assím-entendidas as atividades agrícolas, pastoris, hortigranjeiras ou a
indústria rural, bem como a extração de produtos primários, vegetais õu animais.
§ 21' Não será considerada, para os efeF
tos desta lei, a equiparação prevista no art.
4'·' da Lei o\' 5.889 (*),de 8 de junho de 1973.
§ 3" Respeitada a situação dos empregadores rurais que, na data desta lei, satisfaçam
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as condiçõe~ estabelecidas
admitido~ em seu regime

no § 1". não scnio
os maiores de 60
anos que, apâ~ a sua vigência, se tornarem
cmpregadnre!-. ruraü. por (.:onlpra ou arrendamento.
Art. :!" Os I:Jt:nefícios instituído~ por esta
lcí são os adi.:Lnte especificados:
I - quantn ao empregador rural:
a) aposentadoria por invalidez:
b) aposentadoria por velhice.
II -quanto ans dependentes do empregudor rural:
a) pcnslio:
b) auxilio-funeral.
III- quanto aos henefídos em geral:
a) serviços de saúde:
b) readaptaç<io profissional:
c) serviço social.
§ 1" O auxr1io-funcral, devido por morte
do empregador rural, será pago a quem, dependente ou não, houver, comprovadamente, promovido às suas expensas, o sepultamento.
§ 2u A aposentadoria por velhice será devida a contar dos 65 (ses.o;enta e cinco) anos
de idade.
Art. 3·' - Ü!i-_b_enefídos pecuniários serão
fixados em função da contribuição estabelc_cida no art. 5", nas seguinte bases:
I - aposentadoria por velhice o_u invali·
dez: valor mensal correspondente _a 90% (noventa por cento) deJ/12 (um doze avos) da
média dos três últimos valores s_o_bre.os quais
tenha incidido a coatribuição anual d6 que
truta o art. 5'', arredondando-se o resultado
para a unidade de cruzeiro iinediatamente
superior;
I I - pensão: valor correspondente a 70o/('
(setenta por cento) da aposentadoria calculada conforme o item I, arredondando-se o
r~sultado para a unidade de çruzeiro imediatamente superior;
III- auxílio-funeral: concedido e pago
nas mesmas bases e condições vigorantes no
Instituto Nacional de Previdência Social !NPS.
.. § 1" Nos casos em que venha a caber a
concessão da aposentadoria ou da pensão no
exercício de 1977, será cOnsiderada como realizada. na forma do art. 5'', para efeito de
cálculo, a contribuição relativa à produção
do ano de 1974.
§ 2~ Os valores dos_ benefícios em manutenção serão reajustados segundo as norma<>
que vigorarem para o reajustamento dos benefícios a cargo do INPS.
§ 3" Os valores mensais da aposentadoria
por velhice ou invalidez não poderão, em nenhuma hipótese, ser inferiores a 90% (no~
venta por cento) do maior salário mintmo
vigente no País.
Art. 4" O direito aõs benefícios instituí."
dos por esta lei fica condicioriado aos seguintes prazos de carência:

1- pecuniário (art. 2", itens I eU): 12(do~
ze) meses após o pagamento da primeira contribuição, anual, d_esde que efetuado o -reco~
lhímento da segunda (art. 5°);

11- outros benefício:; (art. 2", item III):
30 (trinw) dias após o pagamento da primeira
contribuiç<io anual.
Art. 5" Para custeio dos beneflcios previstos nesta lei, fica estabelecida uma contri~
buição anual obrigatória, a cargo do empregador rural, pagável até 31 de março de cada
ano, e correspondente a 12% (doze por cento):
I - de um décimo do valor da produção

rural do a-no anterior, já vendida ou avaliada
segundo ·as cofações do mercado; e
If- de um vigésimo do valor da parte da
propriedade rural porventura mantida sem
cultivo, segundo a última avaliação efetuada
pelo Incra.
Parágrafo único. O valor total que servirá
de base de cálculo para a contribuição anual
devida pelo empregador rural não será inferior a 12 (doze) nem superior a 120 (cento
e vinte) salários mínimos de maior valor vigente no Pa(s, arredoncl;mdo-se as frações
para o milhar de cruzeiros imediatamente superior.
'
A,n. 6~ O empregador -rural que entrar
em gozo de aposentadoria continuará obrigado â contribUição-qu-e lhe couber, na forma
do artigo anterior, se prosseguir na exploração da respectiva atividade ou voltar a explorá-la.
Art. 7" Os benefícios previstos nesta lei
não serão concedidos ao empregador rural,
ou a seus dependentes, na falta de pagamento
da contribuição devida, até que esta seja recollüda com os seguintes acréscimos:
I -multa de 10% (dez porcento) por ano
ou fração de ãtraso, calculada sobre o monTante do débito, até o limite de 50% (cinqúenta por cento) deste:
I I - juros moratórias de 1%: (um por cento) ao mês e correção monetária sobre o aludido montante.
§ 1" O débito verificado na forma deste
artigo ficará sujeito â cobrança judicial, como
dívida pública, pelo mesmo processo e com
os privilégios reservados â Fazenda Nacional.
_§-~--_Não _h_ayerá incidência de (vetado)
multa e mora quando ocorrerem condições
climáticas adversa.<.; que comprovadamente
afetem a produçiio.
Art. 8" O empregador rural que perder
essa qualidade e não estiver obrigado a ing:res_sa.r_e_m_out:r:o regi_me de Presidência Social
poderá permanecer filiado ao Funrural mediante o continuado pagamento da contribui~
ção anual. prevalecendo, para tanto, o valor
da Ultima que haja recolhido, que não poderá
ser inferior à contribttição mfnima de que tratam o art. sue seu parágrafo único.
Art. 9" Não será beneficiário do Funrural, ficando desobrigado de pagar a contri~
buição nessa qualidade, o empregador rural
que exercer, tambt!m, atividade diversa, em
virtude da qual seja segurado obrigatório de
outra entidade de Previdência Social.
Art. 10. O diretor, sócio~gerente, sócio
solidário, sócio cotista que receba pro labore
e Sõcio de indústrias em ~;:mpre.'ioa de natureza
agrária ou que preste serviços dessa natureza
são segurados obrigatórios do INPS.
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Art. 11. O sistema prcvidenciário e assistencial institufdo por esta lei será administrado pelo Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural- Funrural, a ele se aplicando,
em tudo aquilo que 11ão o contrarie, o disposto nas Leis Complementares n" 11 (*), de_
25 de maio de 1971, n·' 16("'), de 30 de outubro
de- 1973, _e respectiva regulamentação.
Art. 12. Es.ta lei entrará em vigor no dia
1" de janeiro de 1976.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário. -Ernesto Geisel- Presidente da
República - L.G. do Nascimento e Silva.
DECRETO-LEI N" !.940
DE 25 DE MAIO DE !982
Institui contribuiç:.\l social, cria o Fundo
de Investimento Social- Finsocial, e _dá
outras pro't"idências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art.
55, e tendo em vista o disposto no § 2", do
art. 21, da Constituição, decreta:
Art. 1" É instituída, na forma prevista
neste decreto-lei, contribuição social, destinada a custear investimentos de carãter assistencial em alimentação, habitação popular,
saúde,_educaç<io, e amparo ao pequeno agricultor.
§ l'' A contribuiç<io social de que trata
este artigo será de 0,5% (meio por cerito),
e incidirá sobre a receita bruta das empresas
públicas e privadas que realizam venda de
mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 2\' Para as empresac; públicas e privadas
que realizam exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5% {cinco por
cento) e incidirá sobre o valor do Imposto
sobre a Renda devido, ou como se devido
fosse.
§ 3" A contribuição não incidirá sobre a
veitda de mercadorias ou serviços destinados
ao exterior, nas condições estabelecidas em
portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 2" A arrecadação da contribuição
será feita pelo Banco do Brasil S/A. e pela
Caixa Econômica Federal e_ seus agentes, na
forma disciplinada _em portaria do Ministro
da Fazenda.
Art. 3'·'--- É criado o Fundo de Investimento Social - Finsocial, destinado a dar apoio
financeiro a programas e projetas de caráter
assistencial relacionados com alimentação,
habitaçã~ popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.
Art. 4" Constituem recursos do Finsocial:
I - o produto da arrecadação da contribuição institufda pelo artigo 1~ deste decreto-lei;
II -recursos de dotações orçamentárias
da Uni<io;
III- retornos de suas aplicações;
IV- outros recursos de origem interna ou
externa, compreendendo repasses e financiamentos.
Art. Y O Banco Nacional de Desenvol~
vimento Económico- BNDE pac;sa a deno-
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minar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social- BNbES.
§ 1" Sem prejuízo de sua subordinação
técnica à autoridade monetária, o Banco Naclonai de Desenvolvimento EconómicO e So~
cial fica vinculado administrativamente à Se~

cretaria de Planejamento da Presidência da
República - Seplan.
§ 2"

O Ministro-Chefe da Secretaria- de

Planejamento da Presidência da República
e o Ministro da Indústria e do Comércio ado·
tarão as providência<; necessárias ao cumpri-

mento do disposto neste artigo, no prazo de
30 (trinta) dias.
Art. 6" O Fundo de Investimento Social
- Finsocia\ será administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento EconômicO e
Social - BNDES, que-- aplicará os recursos
disponíveis em programas e projetos elabo'\ rados segundo diretrizes estabde.cidas pelo
, PresideTJte da República.
\\ Parágrafo único. A execUção desses proUainas e projetas dependerá de aprovação
d~ Presidente da República.
<'\rt. 7\' Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação e produzirá efeitos

a partir de l" de junho de !982. -

JOÃO

FIGUI;IREDO - Presidente d_~ República
- Ermine Galvêas - João Camilo Penna Antônio Delfim Netto.
\

\
LEIN''7.7ll
DE n'pE DEZEMBRO DE l9S8
Dispõe àobre formas de melhoria da Ad·
ministraÇfio tributária, e dá outras providências. \
\

I

O Presidente\pa República faço saber que
o Congresso Naçional decreta e e.u sanciono
a seguinte lei: \
Art, 1" Sem prejufzo do disposto em leis
especiais, a quitação de créditos tributários
exigíveis, que tenham por objeto tributos e
penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias, será comprovada nas seguintes hipóteses:
I - transferência de domictlio para o cxte·
rio r
habilitação e licitação promovida por
órgão da Administração Federal Dircta, lndireta ou fundacional ou por entidade controlada díreta ou indiretamente pela União;
III- registro ou'1arquivamento de éontrato social, alteração c'r.ntratual e distrato social
perante o registro p~b!ico competente, e~ce
to quando praticado· por microempresa, conforme definida na legislação de regéncia;
IV -quando o vaJ'pr da operação for igual
ou superior ao equiva~ente a 5.000 (cinco mil)
Obrigaçõ~s do Tesouro Nacional- OTN:
a) reg1stro de co~trato ou outros documentos em CartóriosJde Registro de Título~
e Documentos; _
b) registro em C ,rt6rio de Registro de
Imóveis;
c) operação de em{>réstiffio e de financiamento junto à instituição financeira, exceto
quando destinada a saldar dívidas para com
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as Fazendas Naciortal, Estaduais ou Muni·
cipais.
§ 1" Nos casos das alíneas a e b do inciso
IV. a exigên_cia deste artigo é aplicável às
partes intúvcniemes.
-§ 2'' Para os fins de que trata este artigo,
a Secretaria da Rccdta Federal. segundo nor~
mas a serem dispostas cm regulamento, re~
meterá periodicamente aos órgãos ou entidades sob a responsabilidade dao; quais se realizarem os atos mencionados nos incisos III
e IV relação do!> contribuintes com débitos
que se tornarem definitivos na_ instância administrativa, procedendo as competentes ex·
clusóes, nos casos de quitação ou garantia
da dívida.
§ 3" A prova de quitação neste artigo será feita por meio de certidão ou outro documento hábil, cmi.riçlo pelo órgão competente.
Art. 2" Fica autorizado o Ministério da
Fazenda a estabelecer convênio com as Fazendas Estaduais e Municipais para extensão
àquelas esferas de governo das hipóteses previstas no art. 1" desta lei.
Art. 3" A partir do exercício de 1989 Hca
institufdo programa de trabalho de "Incentivo à Arre-cadação da Dívida Ativa da
União~·, 1:o05tituído de projetas destinados
ao incentivo da arrecadação. administrativa
ou judicial, de receitas inscritas como Dívida
Ativa da União. à implementação, desenvolvimento e modernização de redes e sistemas
de processamento de dados, no custeio de
taxas. custas e emolumentos relacionados
com a execúção fiscal e a defesa judicial da
Fazenda Nacional e sua representação em
Ju(zo, em causas de natureza fjscal, bem assim diligências, publicações, pro labore de
peritos técniCos, de êxito, inclusive a seus
procuradores _e ao Ministério Público Esta·
dual e de avaliadores e contadores, e aos serviços relativos à penhora de bens~eàremoção
e depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O produto dos recolhimentos dç_encargo de que trata_o art. 1" do
Decreto-Lei n" 1.025, de 21_de outubro de
1969, modificadO),elo a~t. 3" do Dec_reto-Lei
n. L569.e). de 8 de agosto de 1977, art.
3'·' do~ecreto-Lei no 1.645C}, de 11 de dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei n" 2.163
1
(' ), de 19 de setembro de 1984, será recolhido
ào fundo a que se refere q ap._4•.', em subconta
especial, destina-da a aten_der a despesa com
o programa previsto neste arrigo e ·que será
gerida pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, de acordo com o disposto no art.
6" desta leL
-Àrt. 4" A partir do exercício de 1989, o
produto da arrecadação de_multas, indusive
as que fazem parte do valor pago por execução da Dívida Ati va e de sua respectiva correção nidfiCtãria,-incidentes sobre os tributos
e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal e próprios da U niáo, constituirá receita do Fundo instituído Pelo Decreto-Lei n" 1.437"\~~ de 11-de dezembro
de 191.5, excluídas as transferências tributárias constitucionais para Estados, bistrito Federal e Municípios.
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Art. 5" Para o melhor desempenho na
adminh.tração dos tributo~ federais, fica instituída retribuição adicional variável aos inte·
grantes da carreira de que trata o Decreto-Lei
n" 2.225 (~>),de 10 de janeiro de 1985, prevalecentes os quantitativos pievistos em seu Ane~
xo J, para o atendimento de cujas despesas
serão também utilizados recursos do fundo
referido no artigo anterior.
§ 1" O pagamento da retribuição adicional variável prevista neste artigosomcnte serã devida relativamente aos valores de multas
e respectiva correção monetária efetivamente
ingressados, inclusive por meio de cobrança
judicial.
§
A ret_ribuiçáo adicíonal variável "sel-á
aii-ibuídà em função da eficiência individual
e plural da atividade fiscal, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 6" O Poder Executivo estabelecerá
por deCreto ~s normas, planos. critérios, condições e limites para a aplicação do fundO
de que tratam os arts._ 3" e 4", e atQdo Ministro
da Fazenda o detalh_ará,
§ 1" O Poder Executivo encaminhará ao
Poder _Legislativo relatório semestral deta·
lhado relativo à aplicação desse fundo, inclusiVe eSpecificandO metãs e avaliando os resultados.
§ 2'' Em nenhuma hipótese o incentivo
ou retribuição adicional poderá caracterizar
participação direta proporcional ao valor cobrado ou fiscalizado.
§ 3" O incentivo ou retribuição adicional
mensal observará o limite estabe-lecido no art.
37, item XI, da Constituição Federal.
Art. 7" A receita proveniente de multas,
bem assim de juros de mora, relativa ao~ impostos constitutivos dos fundos de_ participa·
ção de Estados, Distrito Federal e Municípios, são partes integrantes deles na proporção estabelecida na Constituição FederaL
Art. 8" O inciso 111, do art. 81', do Decre_,.
to-Lei n'' 1.437, de 17 de dez.~mbro de 1975,
passa a vigorar com _a seguinte redação:

z,.

"ill- receitas diversas, decorrentes
de ativid.ades; próprias da Secretária da
Receita federal; e"
Art. 9·· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se o inciso II, do art.
8 9 , do Decreto-Lei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e_ demais disposições em contrário. -JOSÉ SARI'\EY -Presidente da República. - Mailson Ferreira da Nóbrega.
(1) Leg. Fed., t969, pág. 1.7t7; 2) 1277, pág. 568;
(3) 1978, p_ág. 1.315; (4) 1984, pág. 470; (5) 1975,
pág. ""809; (6fi985, pág. 23.

CONSTITUIÇÃO J.nl. REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..... -~•<''""---·-·······--·····- .. ~-.......... ;........... .
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
.~.

SEÇÃO I

Disposições Gerais
-Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de
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Iniciativa dos Poderes Públicos e da socie·
dade, destinadas a assegurar os direitos relati·
vos à saúde, à previdência e à assistência so·
cial.
'

Parágrafo único. Corilpete ao Poder Pú:
blico, nos termos da lei. organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universidade da cobertupa e do atendimento;
II -uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;
III- seletividade e distributividade_ n_a
prestação dos benefícioS e serviços;
IV -irredutibilidade do valor dos bene-

fíciOS; --

V - eqüidade na forma de participação no
custeio;
·
VI- diversidade da base de_ financianlento;
VII- caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
Art. 195. A Seguridade Social será fí·
nanciada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - dos empregadores, inciderites sobre a

folha de salários, o faturamento e o lucro;
I I - dos trabalhadores;
III -sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1\' As receitas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da
União.
§ 2" A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde,
previdência social e assistênci-ª-_social, tendo
em vista as metas e prioridades estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 3~ A pessoa jurídica em débito com o
sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o
Poder Público nem dele receber benefícios
ou incentivos fiscais ou Ci'editícios.
§ 4'-' A lei poderá instituir outras fontes
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 5" Nenhum benefício ou serviÇo da seguridade s_ocial poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.
§ 6~· AS-contribuições sociais de que trata
este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que as houver instituído ou modificado,
não se lhes aplicando o disposto no art. 150,
III, b.

§ 7'·' São isentas de_ contribuição para a
Seguridade Social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
§ 8'.' O produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem corriO os respectivos cônjuges, que exerç:np. suas atividadesem regime
de economia famHiar, sem empregados perm51-nentes, contribuir para a Seguridade Soc;lal mediante a aplicação de uma alíquota
Sobre o resultado da comercialização da produção ~ farãQ jus aos benefícios nos termos
da lei.

SEÇÃO II
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as·
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pesspa
física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
-, -descentralização, com direção única
em cada esfera de governo;
I I - atendimento integral, com prioridade
para as ativiçlades preventivas, sem prejuízo
_d_g$ serviços assistênciais;
III -participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195,
com recursos do orçamento da Seguridade
Socíal, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios-, além de outras fontes.
Art. 199. A assistência- à saúde é livre
à iniciatiVa privada.
§ 1\' As instituições privadas poderão
participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediallte Contrato de direito público ou convênio, tendo preferêp.cia as. eniidades filantrópicas e _as sem fins lucrativos.
§ 2~ É vedada a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às instituições Privadas com fins lucrativos.
§ 3~ ~ vedada a participaÇão direta ou
indireta de empresas ou capitais estrangeiros
na assistência à saúde no País, salvo nos casos
previstos em lei.
§ 4'·' A lei disporá sobre as condições e
os re_quisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins
de transplante, pesquisa e tratamento, bem
como a coleta, processamento e transfusão

de sangue e se_us derivados, sendo vedado
todo tipo de comercialização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde
compete. além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e sUbstâncias de interesse para a
saúde e particípar da produção de medicamentos, equipamentos. imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
I I - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde
do trabalhador;
III- ordenar a formação de recursos humanoS na áre-a de saúde;
rv·- participar da formulação da política
e da execução das ações de saneamento básic.ó;
- ·
V - iricrementar ein Sua área de atuãção
o desenvolvimento científico e tecnológico;
VI- fiscalizar e inspecionar alimentás,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebida!> e água.<: para consumo
humano;
VII- participar do controle e fiscalização
da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativoS, tóxicos
e radioativos;
VIU- colaborar na proteção do meio am·
biente nele compreendido o do trabalho.
SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos -de ·previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos
termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão;
11- ajuda à manutenção dos dependentes
dos segurados de baixa renda;
III- proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação
de desemprego involuntário;
V- pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônguje ou companheiro
e dependentes. obedecido o disposto no §
s~ e no art. 202.
§ 1" Qualquer pessoa poderá participar
dos benefícios da previdência social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciárioS.
-,
§ 29 É assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em -caráter
permanente, o valor real, _conforme critérios
definidos em lei.
§ 39 Todos os salários de COntribuição
considerados no cálculo de benefício serão
corrigidos monetariamente.
§ 4~ Os ganhos habituais do empregado.
a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária
e conseqüente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei.
§ 59 Nenhum benefício que substitua o
salário de co-ntribUição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá valor mensal infe·
rior ao salário mínimo.
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§ 6" A gratifi~a~#ío natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor
dos proventos do mês_ de dezembro de cada
ano.
§ 7~ A previdência social manterá seguro
coletivo. de caráter complcrp.entar e facultativo, custeado por contribuições adicionais.

§ 8? É vedado subvenção ou auxílio do
Poder Público âs entidades de previdência

privada com fins lucrativos.

·

.

Art. 202. .b assegurada aposentadona,
nos termos da lei calculando-se o benefício
sobre a média dos 'trinta e seis últimos salários
de contribuição, corrigidos monetariamente
mês a mês, e comprovada a regulariclade dos
reajustes dos salários de contribuição de modo a Preservar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condições.
_
_
1- aos sessenta e cinco anos de idade; para o homem, e aos sessenta, para a mulher,
reduzido em cinco anos o limite de idade para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos
e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, neste_incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal;
II- após trinta e cinco anos de trabalho,
ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em
tempo inferior, se sujeitos a trabalho s_ob con·
dições especiais, que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, definidas em lei;
III- após trinta anos, ao professor •. e,
após vinte e cinco, à professora, por efetxvo
exercício de função de magistério.
§ 1~ É facultada aposentadoria proporcional, após" trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, ã rnulh~~·
§ 29 Para efeito de aposentadona, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na
atividade privada, ru:ai e urbana, h~p?te~e
em que os diversos sistemas de prevxdenCia
social se compensarão fin_anceiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

SEÇÃOIV
Da Assistência Social

Art. 203. A assiténcia social será prestada a quem dela necessitar, independente·
mente de contribuição à seguridade social,
_ _
.
e tem por objetivos:
I - a proteção -à famnia, à maternidade,
à infância, â adolescência e à velhice;
II -o amparo às crianças e adolescentes
carentes;
Ul--a aprovação da integração ao mercado de trabalho;
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a -promoção
de sua integração à vida comunitária;
V- a garantia de um salário mínimo d~
benefício mensal à pessoa portadora de deftciéncia e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover ã própria manutenção
ou de tê-la provida por sua famma, conforme
dispuser a lei.
.
Art. 204+ As ações governamentais na
área da assistência s_ocial serão realizadas co,m
recursos do orçamento da seguridade.sociàf,

previstOs iio art. 195, além de out~as fon~es,
e organizadas com base nas ~~gmntes diretrizes:
.
I - descentralização polftico-administrat~
va cabendo a coordenação e as normas gerals
à ~fera federal e a coordenação e a execução
dos respectivos programas às e~feras estadu~l
e municipal, bem como a enhdades beneficentes e de assistência social;
I I - partici_Ração da população, por meio
de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das açóes
em todos os níveis.

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura
e do Desporto
SEÇÁOI
Da Educação
Art. 205. _A educação,_ direito de todos
e dever do Estado e da Frum1ia, será promovida e incentivada com a colaboração da so~
ciedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exetcfcio da
cidadania e sua ll_!Jalificaçáo para o trabalho.
Art. 20-6: O ensinO Será- In.Tnístiado com
base nos seguintes princípios:
l -igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
- U -liberdade d~ aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
IV- gratuidade do ensino público em estabelecimento~ oficiais;
V- valorização dos profis~ionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos _de
carreira para o _magistéri~ públíco, com p1so
salarial profíssional e ingresso exclusivamente par· ooncursd público de provas e títulos,
assegurado regime jurídico ú~ico para todas
as instituiçõe"s mantidas pela União;
VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII- garantia de padrão de qualidade.
Art. 207. As univerSidades gozam de au·
tonomia didático-científíca, administrativa e
de gestão financeira patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociapilidade entre
ensino, pesquisa -e exteilSão.
.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
ll- progress"iva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III- atendirneoto educacional especiali·
zado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV -atendimento em creche e pré-escola
às cria-nça·s de zero a seis anos de idade;
V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segun·
do a capacidade de __cada um; ·
__
VI..:.... oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando;

e
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\r-Ú --atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, trans·
porte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1~ O acesso ao ensino obriga-tório e- gratuito é direito pú~lico subjetivo.
§ zo O na:o-o1erecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irre~
guiar. importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 39 Compete- ao Poder Público recen·
sear os educandos no ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela frqüência à escola.
Art. 209. O ensino-_é livre à iniciativa priv:ada, atendidas as seguintes condições:

I -cumprimento das normas gerais da
educação nacional;
I I - autorização e avaliação de qualidade
--- pelo Poder Público.
Art. 210. Serão fiXados Conteúdos mínimos para b ·ensino fundamental, de maneira
a assegurar formação báSica: COnlum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais
e regionais.
§ 1~ O ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá disciplina dos horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental. ·
§ 2~ _ O ensino fundamental regular será
miriistrado em língua portuguesa, assegurada
às comunidades indigenas também a utilização de suas lfuguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1~ A U oião organizirá e financiirrif o
sistema federal de ensino e o dos Territóriás~
e prestará assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
para o desenvolvimento d~ ~eus sistemas de
ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrig?tória.
§ 29 os·Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré·escolar.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados,
o Distrito Fec;leral e .os Municípios vinte e
cinco por cento, no mínimo, da receita resul·
tante_ de impos~~- compreendida a provenieOte ~e úã.ii.Sferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
§ 19 A parcela da arrecadação de impos.-.
tos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, '"não é
considerada, para efeito do cálculo previsto
neste artigo, receita do governo que a ti'ans~
ferir.
§ 2~ Para efeito do cumprimento do disposto no caput"deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual
e municipal e os recursos aplicados na forma
do art. 213.
§ 39 A distribuição dos recursos públicos
assegurará prioridade ao atendimento das ne-
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cessidaáes do ensíno obrigatório, nos teimas
do plano nacional de educação.
§ 4" Os programas suplementare~ de ali·
mentação e assistência à saúde previstOs no
art. 208, VII, serão financiados com recursos
provenientes de contribuições sociais e outros
recursos orçamentários.
§ s~ o ensino fundamental público terá
como fonte adiciOnal de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhi·
da, na forma da lei, pelas empresas, que dela
poderãO deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.
_
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,- confesSioriaiS:
ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I -comprovem finalidade não-lucrativa e
apliquem seus excedentes financeiros em
educação;
I I - assegurem a destinação de seu património a outra escola comunitária, filantró,
pica ou confessional, ou ao Poder Público,
no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1~, Os recursos de que trata este artigo
poderão ser destinados a bolsas _de estudo
para o ensino fundamental e médio, na forma
da lei, para os que demonstrarem insuJiciência de recursos, quando houver falta de vagas
e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o
Poder Púb!íco obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.
§ 2? As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio fi~
nanceiro do Poder Público.
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam ã:
I - erradicação do abalfabetismo;
I I - universalização do atendimento escolar;
III -melhoria da qualidade _do ensino;
IV- formação para o traba~ho;
V -promoção humanística, científica e
tecnológica do País.
SEÇÃOJI
Da Cultura

Art. 215. O EStado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e íncentiva~á a valorização e a difusão das manifestação culturais.
§ 19 O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civiiiZiitOríà-miciOriãl.
§ 2~ A lei disporá sobre a fixação de datas
comemorativas de_ alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nãcionais.
Art. 216. Constituem património cultural brasileirO os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, ã memória dos diferentes gru-

pos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem:
I - as formas de expressão;
I I - os modos de criar, fazer e viver;
III- as criações científicas. artísticas e tecnológicas;
rv- as obras. objetos. documentos. edificações c demais espaços destinados às manif~staçües artistico-culturais:
V- os conjuntos urbano~ e sítios de valor
histôrico. paisagístico, artístico. arqueológico, jialeontohlgico. ecológico e científico.
§ 1 O Pod1.·r Público. com a colaboração
da comunidade, promoverá e protegerá o patriltiônío cultural brasileiro. por meio de inventãtios. registras~ vlgilância. tombamento
e desapropriaçflo. e de outra.<:. formas de acaute-Iamcnto e preservaçãõ.
§ 2" Cabem à administração pública. na
forma da lei. a_ gestão da documentação governamental e a~ _providências para franquer
sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3" A. lei e~tabdecení incentivos para a
produção e o conhecimento de bens c valor.:es
cultura.is.
§ 4·· 0.'> danos e ameaças ao patrimônio
cultural serJ.o punidos, na forma da lei.
§ 5" Ficam tombados todos os documentos e os sítio~ detentores de reminiscência-.
históricas Jo<:> antigos quilombos.

SEÇÃO IIl
Do Desporto

Art. 211. t dever do Estado fomentar
. práticas desportivas formais não-formais;
comõ direitó de cada um, observados:
I - a aUtonomia das entidades desportivas
dirigentes e associações. quanto a sua organização e_ funcionamerito;
II- a destinação de recursos públicos para
a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
Ill- o_ tratamento diferenciado para o
desporto profissional e o não-profissional;
IV- a proteção e o incentivo às manifestaçôes desportivw; de criação nacional.
_§ l" _ O Poder Judiciário só admitirá ações
relativas à disçiplina c às competições despor-ti vas após csg(>tarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2·' A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias. contados da instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3'-' O poder público incentivará o lazer,
•
como forma de promoção social.

e

CAPÍTULO IV
Oa Ciência e Tecnologia
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ l" A pesquisa cientifíca básica receberá
tratamento prioritário do Estado, tendo em
vista o Oem. púhlico e o progiesso das ciências.
§ 2" A pesquisa tecnológica voltar-se-á
preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional.
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§ 3" O E~tado apoiará a formação de recursos humanos nas áres de ciência, pc~quisa
e tecnologia, e concederá aos que delas se
ocupem meios e condições especiais de trabalho.
§ 4" A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa. criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que
pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado. desvinculada d_o salário, participaçiio nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
§ 5" É facultado aos Estados e ao Distrito
Federal vincular parcela de sUa receita orçamentária a entidades públicas de fome-nto ao
ensino e à -pesquisa cicntlfica e tecnológica.
ArL 21Y. O nlercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural
esócio-econômico, o bem-estar da população
e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

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

Art. 227. É dever da família, da soCiedade c do Estado assegurar à criança e ao
adt)!escente, com absoluta prioridade. o direito à vida. à saúde, à alimentação, à educação. ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade c à convivência familiar e comunitária, além de colo·
cá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação. exploração, violência. crueldade e opressão.
§ !" O Estado promoverá programas de .
assistência íntegral à saúde da criança e do
adolescente, admitida _a participação de entidades não governamentais e obedecendo os
.
_ _
.seguintes prec-eitos:
I - aplicação de percentual dos recUrsos
públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II -criação de programas de prevenção
e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental. bem como de integração sociàl do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convive-ncia,
e_ a faCilitação do acesso aos bens e serviços
coletiYOlõ, com a eliminação de preconceitos
e obstáculos arquitetônicos. ·
§ 2" A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3\' O direito a proteção especíal abran·
gerá os seguintes aspectos:
1- idade mínima de quatorze anos para
admissão ao trabalho, observado o disposto
no art. 7\ XXXIII;
11- garantia de direitos previdenciários e
trabalhistas;
III- garantia de acesso do trabalhador
adolescente à escola;
IV- garantia de p"leno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa têcnica
por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislaç~o tutelar específica;
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V -obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa cm desenvolvimento,
quando da aplicaçiio de- qualquer medida privativa da liberdade;

VI- e~tímulo do poder público, através
de assistência jurídica, inCentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento,
sob a forma de guarda, de criança ou adoles-

cente órfão ou abandonado;
VII- programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas
afins.
§ 4" A lei punirá severamente o abuso,

a violência e a exploração sexual da criança
e do adolescente.
§ 5'1 A adoção será assistida pelo Pod!;!r
Público, na forma da lei. que estabelecerá
casos e condi_ções de sua efetivação por pane
de estrangeiros.
§ 6" Os filhos, havidos ou não da relação
do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativa:; à
filiação.
§ 7'' No atendimento dos direitos da
criança e do adolescente lcvar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

tA

Comissão de Assuntos Sociais)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 50, DE 1990
(No 3.110/89, na Casa de origem)

(De iniciativa do S6ilhcú· -PrCsidente
da República)
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organiza'ção e o funcionamento dos serviços correpondentes e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

DISPOSIÇÁO PRELIMiNAR
Art. 1" Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados, isolada ou conjuntaritente, em
caráter permanente ou enventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público
ou privado.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 2" A saúde é um direito fundamental
do ser humano devendo o Estado prover as

condições indispensàvcis ao seu pleno exercício.
§ 1" O dever do Estado de garantir-a saúde consiste na formulação e execução de políticas económicas e sociais que vísem ã redução de riscos de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às açõcs
e aos serviços para a sua promoção, promo·
çáo, proteção e recuperação.
§ 2\' O dever do ESiadO-rlão excluí o das
pessoas, da familia, das empresas c da sociedade.

Ar!. 3" A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimenta~·ão, a moradía, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso
.aos bens e serviços essenciais; os níveis de
~úde da população expressam a organização
social e econômica do Pais.
Parágrafo único. Dizem respeito também,
à saúde as açõcs que, por força do disposto
no artigo anteriror, se destinam a garantir
às. pessoas e_ à coletividade condições de bemestar fisico,.mental e social.
TÍTULO II
Do Sistema Único de Saúde
~i~po~iy~o Preliminar
Art. 4" O conjunto de ações e serviços
de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas f!.:!derais, estaduais e municipais, da
administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde- SUS;
§ 1'' Estão incluídas no disposto deste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle! de qualidade,
pesquísa e produção i:le insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e
de equipamentos para a saúde.
§ 2" A iniclativa privada poderá participar do SiStema Único de-Saúde- SUS, em
caráter complementar.
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições
Art. 5"' São objetivos do Sistema Único
da Saúde- SUS:
I - a identificação c divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde;
I I - a formulação de politica de saúde destinada a promover, nos campos económico
c social, a obscr_vância do disposto no § 1'·'
do art. 2·'_ de:.ta lei;
III- a assistência à'i pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção c recuperação da saúde, com a realização integrada
das ações f!Ais.istenciais e das atividades preventivas.
Art.- 6'' Estão incluíd~s ainda no campo
da atuação do Sistema Unico de Saúde SUS:
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epideniiológica;
c) de saúde do trabalhador, e
d) de assistência te~pêutica integral, inclusive farmacêutica.
11- a participação na formulação da politica e na execução de ações de saneamento
básico;
III- a ordenação da formação de recursos
na área de saúde;
IV- a vigilância nutricional e a orientação
alimentar,
V- a colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho;
_YI- a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e
outros insumos de interesse para a saúde e
a participação na sua produção;
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VU-o controle e -a fiscalização de serviços. produtos e sub~t.âncias de interesse para
a saúde;
VIII- a fiscalização e a inspeção e alimentos, água e bebidas para consumo humano;
IX- a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos.
tóxicos e radioatívos;
X- o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; ·
XI- a formulação e execução da política
de sangue e seus derivados.
§ l'' Entende-se por vigilância sanitária
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos ã saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambience ..da. produção e circulação de bem.
e da prestação de serviços de interesse da
saúde. abra;ngendo:
I - o controle de bens de consumo que,
dircta ou indiretamente, se relacionem com
a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II -o controle de prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.
§ 2" Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionances de saúde indivi·
dual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medida<; de prevenção de controle das doenças_ ou agravos.
§ 3·' Entende-se por saúde do trabalha·
dor, para fins desta lei, um conjunto de atividades_ que se destina, através das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação
e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho, abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de
acidente de trabalho ou portador de doença
profissional e do trabalho;
I I - participa9ão, no âmbito de competéncia do Sistema Unico de Saúde - SUS, em
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos
riscos e agravos potenciaís à-saúde existentes
Dó-processo de trabalho;
III- participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS,
da normatização, fiscalização _e controle das
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio
de substâncias, de produtos, de máquinas e
de equipamentos que apresentam riscos à
saúde do tra.b:alhadot: .
Art. s~ São objetivos do Sistem~ Único da
Saúde_- SUS:
.
V - informação ao trabalhador e à suarespectiva entidade sindical e as empresas sobre
os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resulta·
dos de fiscalizações, avaliações ambientais e
exames de saúde, de admissão, periódicos
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os preceitos da

ética profissional;
VI- participação na normatizaç<io. fiscaR
Iização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
VIJ- revisão periódica da listagem oficial
de doenças originadas no processo de trabalho, rendo na sua elaboração a colaboração
das entidades sindicais; c
VIII- a garantia ao _sindicato dos traba_lhadores de requerer ao órgão compet\!nte
a interdição de máquina,· de setor de seiViço
ou de todo o ambiente de trabalho, quando
houver exposição a risco iminente para a vida
ou saúde dos trabalhadores.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

CAPÍTULO III
Da Organização, da Oireção
e da Gestão
· Arf. H" As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde-SUS.
seja diretamente ou mediante participação
complementar da inidãfiVa priVada, serão organizados de forma regionalizada e hierar.quizada ·em níveis de complexidade crescen-

te.
Arí. 9" A direção do Sistema Único de
Saúde-SUS é única, de acordo com o inciso
I d~l art. 198 da Constituição Federal, sendo
exercida em cada esfera de governo pelos
~e-~ttintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério
da Saúde;
I I - no âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela rçspectiva Secretaria de Saúde
Ou -órgão equivalente; e
- UI -no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 10. Os- Municípios poderão constitUir cons6:rcios para desenvolver em conjunto
as·açoe~fC os-se-r·VíçOS de saúde que lhes correspondam.
§ 1" Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princfpio da direção
única, e os respectivos atas constitutivos disporão sobre sua observância.
§ 2" No nível municipal, o Sistema Únic_o
de Saúde_::-SUS poderá organizar-se em distritos de-tôrma·a lntcgraTe articular recursos,
técniCas ·e práticas voltadas para a cobertura
total das açõcs de saúde.
Art. 11. O Sistema Único de SaúdeSUS contará cm cada esfera de governo, sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo,
com duas instâncias colegiadas:
I - a Conferencia de Saúde: e
II -o Conselho de Saúde.

Art. 7" As ações e serviços públicos de
saúde c os serviços privados contratados ou
conveniado~ que integram o Sistema Único
de Saúde.,_SUS sáo desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos seniços
de saúde em todos os níveis de assistência;
I I - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventívüS e 'cutãtivos,
iridividuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos m; ntveis de complexidade do
sistema:
III- preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física c moràl;
IV- igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
v- direito a informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde:
VI- divulgação de inform-ãçõesquanto aO
potencial dos serviços de saúde e a sua utiliza§ l" A Conferencia- de Saúde se reúne
ção pelo usuário:
a cada 2 (dois) anos com a representação
VII - utilização da epídemiologia para o
dos vários segmentos sociais; p.ara avaliar a
estabelecimento de prioridades, a locação de situaçáo de saúde e propor as diretrizes para
recursos c a orie-ntação programática;
a formulação da política de saúde nos níveis
VIII- participaçâo da comunidade;
correspondentes convocada pelo Poder ExeIX- descentralização político-admicutivo ou, extraordinariamente, por este ou
nistrativa, Com- direção úníca em cada esfera
pelo Conselho de Saúde.
de governo:
§ 2'' O Conselho de Saúde. em caráter
a) ênfase na descentralização dos serviços
permanente c deliberativo, composto por gopara os municípios:
verno, prestadores de serviço, profissionais
b) regionalização e hierarquização da rede
de saúde e usuários cuja representação será
' de serviços de saúde;
paritária em relação ao conjunto dos demais
X- integração em nível executivo da~
segmentos, atua na formulação de estratégias
ações de saúde, meio ambiente e saneamento
e no controle de execução de política de saúde
básico;
na instância correspondente, inclusive nos asXI- conjunção dos recursos financeiros,
pectos económicos e financeiros.
tecnológicos, materiais e humanos da União,
§ 3'1 O Conselho Nacional de Secretário
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni- de Saúde- CONASS e o Conselho Nacional
cípios na prestação de serviços de assistência de Secretãrios Municipais de Saúde- COà saúde da população;
NASEMS terão representação no Conselho
XII- capacidade de resolução do~ serviNacional de Saúde.
ços em todos os níveis de a<;sistência; e
§ 4" As Conferências de Saúde e os ConXIII- organização dos serviços públicos . selhos de Saúde terão sua organização e norde modo a evitar duplicidade de meios para mas de funcionamento definidas em lei espefins idênticos.
cífica.
- -

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinaçlas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por
entidades representativas da sociedade civil.
Parágrafo único. As comissõeS íntersetoriais terão a finalidade de articular políticas
e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas
no âmbito do Sistema Único de Saúde-

sus.

Art. 13. A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões ín~erseto
riais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição;
II -saneamerito e meio ambiente:
I II -vigilância sanitária e farmacoepídemiologia;
· · · -·
IV - recursos humanos;
V -ciência e tecnologia; e
VI -saúde do trabalhador.
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões
Permanentes de integração entre os s_erviços.
de saúde e_ as instituiçOes de ensino· profissional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas Comissões ~rá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação
e educação continuada dos recursos humanos
do Sistema Único de Saúde --SUS. na esfera
correspondente, assim como em relação à
pesquisa e à cooperação técnica entre essas
tnstituiç6es.
CAPÍTULO iV
Da Competência e das Atribuições

SEÇÃOl
Das Atribuições Comuns
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, a<; seguintes atribuições:
I - definição das instâncias e mecanismos
de controle, avaliação e de_ fiscalização das
ações e serviços de saúde;
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano,
à saúde;
III- acOmpanhamento, avaliaç3o e divulgação do nível de saúde da popul~ção e das
condições ambientais;
IV- organização e coordenação do sisú~·
ma de informação em saúde;
V -elaboração de nonnas técnicas e estabelecimentos de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI- elaboração de normas técnicas _e estabelecimento de padrões de qualidade para
a promoção da saúde do trabalhador;
VII- participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico e colaborar na proteção e recuperação
do meio ambiente;
VIII -elaboração e atualização periódica
do plano de saúde;
IX- Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
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X- elaboração da proposta orçamcnt~íria
do Sistema Único de Saúde- SUS_, de conformidade_ com o plano de saúde;

XI- elaboração de normas para regular
as atividades de serviços privados de saúde.
tendo em vista a sua relevâncía pública;
XII- realização de operações externas de
natureza financeira de interesse da saúde. autorizada.<; pelo Senado Federal;
XIII- para atendimento de necessidades
coletivas, urgentes e transitórias. decorrentes
de situações de perigo eminente, de calamidade pública nu de irrupção de epidemias,
a autofidade c_ompetcnte da esfera administrativa correspondente poderá rcqubitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa
indenização;
XIV_:... implementar o Siste-ma Nacional
de Sangue, Componentes c Derivados;
XV-- propor a celebração de convênios,
acordos e protocolos internacionais relativos
à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI- elaborar normas técnico-científicas
de promoção, proteção e recuperação da saúde;
XVII- promover articulaÇão com os órgãos de fiscaliúção do exercício profissional
e outras .entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços
de saúde;
XVIII- promover a articulaçãO da poHtica e dos planos de saúde;
XIX- realizar pesquisa~ e estudos na área
de saúde;
XX- definir as instâncias e mecanismos
de controle_e fiscalização inerentes ao poder
de polícia sanitária;
XXI- fomentar, coordenar e executar
programas c projetas estratégicos e de atendi·
me:nto emergenc1al.

SEÇÀO I!
Da Competência
, Art. 16. À direção nacional do Sistema
Unico de Saúde- SUS compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição;
I I - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões_ ao meio am·
biente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes
de trabalho.
III -definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pú·
blica;
c) de vigilànçia epidemiológica; c
d) de vigilância!) .11itária.
rv-:-- participar da definição de normas e
mecanismos de controle, com órgãos afins.
de agravos sobre meio ambiente ou dele
decorrentes que ter. am repercussão na saúde humana;
V- participar da definição-de normas,Úi·
térios e padrões para o controle das condições

e dos ambientes de trabalho e coordenar a
política de saúúe do trabalhador;
VI- coordenar e participar na execução
das ações de vigilància epidemiológica;
VII- e~tabdecc-r normas e executar a vigilância sanitcíria de portos, aeroportos e
fronteiras,_ podendo a execução ser comple·
mentada pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios;
VIII - ~tat1elecer critérios, parâmetros e
método!. para o controle da qualidade sanitá·
ria de produtos. substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX- promover articulação com os órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos
na área de saúde;
X-formular, avaliar. elaborar normas c
participar na execução da política nacional
c produção de ínsumos e equipamentos para
a saúde, cm articulação com os demais órgãos
governamentais;
XI- identificar os seviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de- padrões técnicos de assistência
ã saúde: _
XII -controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de intresse para
a saúde; XIII- prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios pam o aperfeiçoamento da sua
atuação institucional;
XIV- elaborar norma~ para regular as relações entre o Sistema Unico de SaúdeSUS e os serviços privados contratados de
assistência à Saúde;
XV- promover a descentralização para as
Unidades Federadas e para os Municípios,
dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangéncia Estadual e Municipal;
XVI - normatizar e -coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue. Componentes e Derivados;
XVII- aeompanhar, controlar e avaliar
as ações e os serviços de saúde, respeitadas
as competências estaduais e municipais;
XVIII- elaborar o Planejamento Estraté·
gico Nacional no âmbito do SUS em cooperção técnica com os Estados, Municípios eDistrito Federal;
XIX- estabdecer o Sistema Nacional de
Auditoria c coordenar a_ avaliação técnica e
financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios c Distrito Federal.
Parâgrafo único. A União poderá executar açóes de vigilância epidemiológica_e sanitária em circunstâncias especiais, como na
ocorrência de agravos inusitados à saúde, que
possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde- SUS ou
que representem risco de disseminação nacional.
. Art. 17. À direção estadual do Sistema
Unico de Saúde- SUS, compete:
I - promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e ações de saúde;
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JI- acl)mpanhar, controlar e, avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Unico de Saúde-SUS;
III- prestar apoio técnico e financeiro aos
Municípios e executar supletivamente açõcs
e serviços de saúde;
IV- coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador.
V- participar junto com os órgãos afins
do controle dos agravos do meio ambiente
que tenham repercussão na saúde h.umana;
VI- participar da formulação da política
e da execução de ações de saneamento bá·
sico;
VII - panicipar das ações de controle e
avaliação das condições e dos ambientes de
trabalho;
VIII- em caráter suplementar formular,
executar, acompanhar e avaliar a política de
insumos c equipamentos para a saúde:
IX- identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos
de alta complexidade, de referência e-stadual
e regional;
X- coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemoceotros, e gerir
as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;
XI- estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das
ações e serviços de saúde;
XII- formular normas e estabelecer pa·
drões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;
XIII- colaborar com a União na execução da vigilância sanitáría de porto"s, aero·
portos e fronteiras;
XIV- o acompanhamento a avaliação e
divulgação dos indicadores de morQidade e
mortalidade no âmbito da unidade federada.
Art. 18. À direção municipal do Sistema
Único de Saúde -SVS, compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar
as ações e os serviços de saúde e gerir e execu~
tar os serviços públicos de saúde;
II - participai do planejamento, progra~
mação e organização da rede regionalizada
e hierarquizada do Sistema Único de Saúde
- SUS, em articulação com sua direção esta·
dual;
III - participar da execução, controle eavaliação das ações referentes às condições
e aos ambientes de trabalho;
IV- executar serviços:
a) de vigilância_ epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador.
V - dar execução no âmbito municipal
à política de insumos e equipamentos para
a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao_ meio ambiente que tenham reper-
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cussão sobre a saúde humana c atuar, junto

aos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes, para controlá-lp.s;
VII - formar consórcios administrativos
intermunii:ipais;
·VIU- gerir laboratórios públicos de saúde
e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados
na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras;

X- observado o disposto no art. 26 desta
lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de
saúde, bem como controlar e avaliar sua exe·
cução;
XI- controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as

ações e serviços públicos de saúde no seu
âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal compete as
atribuições reservadas aos Estados e aos Municfpios.
TÍTULO III
Dos Serviços Privados de
Assistência à Saúde
CAPÍTULO I
Do Funcionamento
Art. 20. Os serviços priVados de assiStência à saúde caracterizam-se pela atuação,
por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
Art. 21. A assistência à saúde é livre à
iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados
os princfpios éticos e as normas e~pedidas
pelo órgão de direção do Sistema Unico de
Saúde- SUS, quanto às condições para seu
funcionamento.
Art. 23. b vedada a particípi'lção direta
ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através
de doações de organismos internacionais vinculados à Organização 'das Nações Unidas,
de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
§ lo Em qualquer caso é obrigatória a autorização do 6!gão de direção nacional do
Sistema Único de Saúde - SUS, subnietendo-se a seu controle as atividades que forem
desenvolvidas e os instrumentos que forem
firmados.
§ 29 Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes,
sem qualquer õnus para a seguridade social.

----'-'-poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa- privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contiato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior,
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos t~rão preferência para _participar do Sistema Unico de Saúde- SUS.
Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de
cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde- SUS, aprovados no Conselho Nacional
de Saúde.
§ l" Na fixação dos critérios, valores, for·
mas de reajuste e de pagamento da remune·
ração, aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo económico-financeiro que garanta a efe-tiva qualidade de execução dos serviços contratados.
§ 2u Os serviços contratados submeterse-ão âs normas técnicas e administrativas e
aos princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde - SUS, mantido o equilíbrio econõmico e financeiro do contrato.
· § 39 O pagamento da remuneração aludida neste artigo deverá ser feito no prazo
máximo de 3Q_ (trinta) di?s contados a partir
da data de apresentação das respectivas faturas, sob pena do pagamento ser corrigido moneta,riamente.
§ 4o Aos proprietários, administradores
e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou
função de confiança n!J Sistema Único de

Saúde -SUS.
TÍTULO IV
__ Dos Recursos Humanos
Art. 27. A política de recursos humanos
na área da .saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis
de ensino, inclusive de pós-graduação, além
da elaboração de programas de permanente
aperfeiçoamento de pessoal;
I I - instituição, em cada esfera de governo, de planos de cargos e salários e de carreira
para o pessoal do Sistema Único de Saúde
- SUS, da administração direta e indireta,
baseados em critérios definidos nacionalmente·
ÍII -fixação de pisos nacionais de salários
para cada categoria profissional sem prejuízo
CAPÍTULO II
da adoção pelos Estados e Municípios de reDa Participação Complementar
muneração complementar para atender às
Art. 24. Quando aS ·suaS -diSPOiilbilidã-- - pecúliaridades regionais; e
des forem insuficientes para garantir a coberIV- valorização da dedicação exclusiva
tura assistencial à população de uma determi- aos serviços do Sistema Único de Saúde nada área, o Sistema Único de Saúde- SUS sus.
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Parágrafo único. Os serviços públiCos
que integram o Sistema Único de Saúde SUS - constituem campo de prática para
ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia,
direç_ão e assessoramento no âmbito do Siste·
ma Unico de Saúde- SUS, só poderão ser
exercidos em regime de tempo integraL
§ 1" Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão
exercer suas ati vidades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde_:

sus.

§ 2o O disposto no parágrafo anterior
aplica-se também aos servidores em regime
de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção
ou assessoramento. _
_
Art. 29. As escolas públicas que formam
recursos humanos para a saúde serão subordinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS,
salvo as de ensino universitário.
Art. 30. As especializações na forma: de
treinamento em serviço sob supervisão serão
regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de a_cordo com o art. 12 desta lei,
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

TÍTULO V
Do Financiamento
CAPÍTULO I
Dos Recursos

Art. 31.

O orçamento da seguridade so·
cial destinará ao Sistema Único de SaúdeSUS, de acordo com a receita estimada, os
recursos nece-ssâfiõs à realização de suas finalidades, previstos em propostas elaborada peta sua direção nacional, co_m a participação
dos órgãos de Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes_ _orçamentárias.
Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:
I - valores obtidos na forma do parágrafo
único do art. 243 da Constituição Federal;
I I - serviços que possam ser prestados
sem prejuízo da assistência -à saúde;
III- ajuda, coritribuições, doações e donativos;
IV- alienações patrimoniais e rendimentos de c&pital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços
P-úblicos arrecadados no ãmbito do Sistema
Unico de Saúde- SUS; e
VI- rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
§ 1\' Ao Sistenia Único de Saiíde- SOS
- caberá metade da receita de que trata o
inciso I deste artigo, apurada mensalmente,
a qual será destinada à recuperação de viciados.
§ 2~ ~s receitas geradas no âmbito do
Sistema Unico de Saúde - SUS --serão
creditadas diretamente em contas especiais,

Junho de l9YO

DI;:\ RIO DO CONGRESSO NÀCIQNAL (Seç§.oll)

movimentadas pela sua. direção, na esfera de
poder onde forem arre-Cadadas.
§ 3o As açóes de saneamento, que venham a ser ~xe~utadas S!Jpletivamcnte pel<1
Sistema Únicõ de Saúde- SUS, serão finan·
ciadas por recursos tarifários específicos e outrosda União, Estados, DiStritO Federal, Mu~
nicípios e, em particular, do Sistema Finan·
ceiro da Habitação -'SFH.
§ 4° As açóes de promoção nutridOnãl,
executadas no âmbito do Sistema_ Único de
Salide ~ SUS, serão [mandadas com recur·
sos do orçamento fiscal.
§ 59 As atividades de pesquisa e desenvolvimento científiCo e-tecnológico em saúde
serão co-financiadas pelo Sistema único de
Saúde - SUS, pelas universidades e pelo
orçamento fiscal, além de recursos de lnsti. tuíções de fomento e financiamento ou de
origem externa e receita próprias das institui·
ções executoras.
§ 6" Os bens apreendidos e leiloados peÜ
Receita Federal terão seu valor creditado ao
Fundo Nacional da Saúde, salvo os de uso
pelo próprio setor saúde, que serão doados
ao Ministério da Saúde.

tados no âmbito do Sistema Único d-e Saúde

-sus.

Parágrafo úníco. Na distribuição_ dos recursos financeiios da Seguridade Social Será
observada a mesma proporção da despesa
prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.
Àrt. 35. Para o estabelecimento de valo·
rcs a serem transferidos a Estados. DistritO
Federal e Municípios, será utilizada a combina_ção _dos.s_eguintes critérios, segundo análise
técniCa de programas e projetas:

i - perfil demográfiCo da região;
II ....:.. perfil epidemiológico da população
a ser coberta;
III -características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área~
IV -desempenho técnico, económico e
financeirp no perfodo anterior;
V- níveis de participação do setor saúde
nos orçamentos estaduais e municipais;
VI- previsão do plano qüinqüenal de in·
vestimentos da rede;
VII- ressarcimento do atendimento a ser·
viços prestados para outras esferas de governo.
§ 1·•

Metade dos recursos destinados a
Estados e Municípios será distribuída segun·
Da Gestão Financeira
do o quociente de sua divisão pelo número
de habitantes, inçlependentemente de qual·
Art. 33. Os recursos financeiros do Sis·
quer procedimento prévio.
tema Único de Saúde- SUS -serão deposi§ zo Nos_casos _de Estados e Municípios
tados em conta especial, em cada esfera de
sujeitos a notório processo dt;: migração os
sua atuação, e movimentados sob fiscalização
critérios demográficos menciõnãdOs nest; lei
dos respectivos Conselho!-! de Saúde.
serão _ponderados por outros indicadores de
§ 1" Na esfera federal, os recursOs finan~
crescimentõ- popiilado-nal. em especial o núceirOs, originários do Orçamento da Seguri· - mero de eleitores registrados.
dade Social de outros Orçamentos da União,
§ 39 A Lei de Diretrizes Orçamentárias
além- de outras fontes, serão administrados
estabelecerá a proporção de recursos a serem
pelo Ministério da Saúde, atf3Vés do Fundo
distribuídos ao conjunto de Estado e ao conNacional de Saúde.
juóto- de MuniCípios e os que ficarão sob ges§ 2l> os-~recuisOs dO Fundo- Nãcíonal de- tão do Ministério da Saúde_, para programas
Saúde- FNS -,destinados às ações e.servie projetas de._caráter nacional e regional e
ços do Sistema Unico de Saúde - SUS, a
para reforço de projetos e atívidades estaserem executados pelos Estados e Municíduais ou muriicipãis que, pOr eventualidades
pios, serão transferidos diretamcnte e-de forou circunstâncias epidemiológicas, necessi·
ma regular e automática, em conformidade
tcm.de. assisténcia especial.
.
com as cotas previstas em programação e cro-.:
§ 4° Os Estados, de forma idêntica, estanograma aprovados pelo Conselho Nacional
belecerão a proporção de recursos a serem
óe Saúde.
repassados, automaticamente, ao conjunto
§ 39 Os recursos financeiros referidos no
de Municípios e a que, sob sua gestão, se
§ 1o do art. 35 desta lei serão transferidos
destinará às finalidt,tde~ previstas no parágra~
independentemente da programação menciofo anterior.
nada no § 2° deste artigo.
§_ .. 5~ .. As_ transferências de recursos pre§ 4~ O MinistériO da Saúde aco:ffipanli.ará
vistas nesta lei dispensam a celebração de
através de seu sistema de auditoria a confor~ convêni!?S ou _<?utros j_nstrumentos jurídicos.
midade à programação aprovãda da ap!icação
§ 6'1 O _disposto no parágrafo anterior
dos recursos repa.<>sados a Estados e_ Municí- não prejudica a atuação dos órgãos de conpios. Constatada a má~versaçáo, desvio· ou
trole interno e externo e nem a aplicaçâo
não aplicação dos recursos, caberá ao Minisde penalidades previstas em lei _em caso de
tério da Saúde aplicar as medidas previstas irregularlaades verifícadas na gestão dos reem lei.
cursos transferidos.
Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecaCAPÍTULO lli
dada transferirão automaticamente ao Fundo
Do Planejamento e do Orçamento
Nacional de Saúde- FNS. observado_ o crité·
Art. 36 O processo de planejamento e
rio do parágrafo único deste artigo, os reCut-·
orçamento do Sistema Único de Saúde sos financeiros correspondentes ãs dotaç6es
SUS -:- ser~ ascendent(J!, do níveJ local até
consignadas no orçamento da Seguridade SoR
o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
cial, a projetes e atividades a serem execuCAPÍTULO ll
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compatibilizando-se as necessidades da polí·
t!ca de saúde com a disponibilidade de recur·
sos e!IJ. planos de saúde dos Municípios, dos
EStadOs, do Distrito Federal e da Uniáo.
§ 1" Os planos de saúde serão a base das
atividades e programações de cada nível de
direção do Sistema Único de Saúde- SUS
e s-eu financiamentO-sérá preVisto na respectiva proposta orçamentária.
-· _ _
§ z~ Ê vedada a transferência de recursos
para o financiamento de ações não previstas
nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na
área de saúde.
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde
estabelecerá as diretrizes a serem observadas
na elaboração dos planos de saúde, em funçãO das características epidemiológicas e da
organização dos serviços em cada jurisdição
administrativa.. Art. 38. Não será perniitida a destinação
de subvenções e auxr1íos a instituições preStadoras de_ serviços de saúde com finalidade
lucrativa.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E TRANSITÓRIAS
Art. 39. _o_ Presidente da República, no
prazo de 90 (noventa) dias, encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei dispondo
sobre a adaptação da estrutura organizacio~
nal do Ministério da Saúde e dos órgãos e
entidades federais de saúde aos termos desta
leí.
§ 1" As entidades, órgãos e serviços fede~
tais de saúde, cujas atividades continuarão
sob a responsabilídade da União, passam a
vincular-se ou subordlnar~se ao Ministério da
Saúde.
§ z~ - 0 Instituto Nacional de Assistência
Mé.dica da. Previdência Social- Inamps fica
vinculado ab Ministério da Saúde.
§ 3~ Durante o prazo previsto neste artigo, o Ministério da Saúde promoverá as me·
didas necessárias ao efetivo cumprimento do
disposto no inciso I do art. 198 da Constituição FederaL
§ 4~ As transferências previstas neste artigo compreendem recursos humanos, finan·
ceiros, bens móveis, imóveis, materiais, equipamentos e instalações.
§ 5" A cessão de uso dos imóveis de proprie~ade do)namps para órgãos integrantes
do Ststema Unico de Saúde- SUS_s.erflfeita
de modo a preservá~ los como património da
Seguridade Social.
§ 6~ Os imóveis de que trata o parágrafo
anterior serão inventariados com todos os
seus ac.ess6tios, equipamentos e outros bens
móveis e ficarão disponíVeis para" utliização
pçl~ órgão de_ direção municipal do Sistema
Umco de Saú.de- SUS ou, eventualmente,
pelo estadual, em cuja circunscrição adminis~
trativa se enc()ntrem, mediante simples termo
de recebimento.
§ 7o Os serviços e programas de saúde
da LBA, Funabe~ e Funai ficam incorporados ao Sistema Unico de Saúde- SUS.
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§ s~ O acesso aos serviços de informática
e bases de dados, mantidos pelo Ministério
da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, será assegurado às Secre-

tarias Estaduais e Municipais de Saúde ou

órgãos congêneres, como suporte ao processo
de gestão, de forma a permitir a gerêncía
informatizada das contas e a disseminação
de estatísticas sanitárias e epidemiológicas
médicO-hospitalares.
Art. 40. As ações desenvolvidas pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam e pela Fundação SesP são
mantidas, supletivamente, como demonstraCapacição na organização de serviçOs,

na

tação de_ recursos humanos, no ensino e pesquisa e na transferência de teCri_ologia para
outros serviços do SiStema Único ·de Saúde.
-SUS, até que os,municípiost~nham condições de assumi-las; mediante projeto propos·
to pelo Conselho MuniCipal ~~Saúde e aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde,
Art. 41. As ações desenvolvidas pela
Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supeí'.:isidnà.das pe·
Ia direção nacional do Sistema Unico· de Saúde - SUS, permanecerão como referencial
de prestação de serviços, formação de recur·
sos humanos e para transferência de tecnologia.
Art. 42. Enquanto não estiver em vigor
a lei específica de que trata o § 4~ do art.
11 desta lei, as Conferências de Sáúde e os
Conselhos de Saúde funcionarão segundo o
regimento provisório baixado pelo re..'ipectivo
Poder Executivo.
Art. 43. A gratuidade das ações e servi·
ços de saúde fica preservada nos serviços públicos e privados .contratados, ressalvando-se.
as cláusulas dos contratos ou convênios esta·
belecidos com as entidades privadas.
Art. 44. Os servidores dos órgãos e entídades extintos ou transfCridos na forma do
art. 39 desta lei ficarão â disposição d3 direção do Sistema Único deSaúde ....:.s:US-_qUe
assumir os respectivos serviço&, e int_egrarão
a sua força de trabalho, preservados os seus
vencimentos, salários e demais vantagens do
cargo, função ou emptego que ocupánl, cujo
pagamento permanecerá às expensas da
União, sem prejuízo ae ·evCnfuais tienefíCiós
concedidos pelas instituições onde passarem
a ter exercício.
§ lo A vacância de cargo ou emprego federal exercido em serviços descentralízados
não ensejaiá o preenchimento dOs claros que
por decorrência se verificarem.
-§ 2~ As penalidades previstas-nOs incisos
IV e VI do art. 201 da Lei n~ 1.711, de 28
de outubro de 1952, somente poderão ser
aplicadas aos servidores nas condições deste
artigo pela autoridade federal competente,
mediante processo administrativo instaurado
pelo órgão local a cuja disposição se encontrarem.
§ 3"' Ao pessoal das Campanhas de Saúde
Pública, de que trata a Lei no 5.026, de 14
de junho de 1966, admitido até a data da
promulgação da Constituição Federal, apli·
car-se-á o regime jurídico único institufdo pa-

ra os servidor.e~ _Í)úblicos {ederais, assegurados seus atuais çlireitos e vantag_ens, em especial a irredutibilidade de sua remuneração".
§ 4"' O pessoal a que se refere este artigo
poderá optar pelo seu enquadramento em novo ptariO de cargos e salários e de_ carreira
institUídos para os servidores federais na área
do Sistema Único de Saúde - SUS ou de
qu~lquer outrã. esfera de poder, a cujas normas ficará então submetido.
§ 5"' Fica criada Comissão Permanente
de Acompanhamento do processo de administração do pessoal dos órgãos de saúde em
extinção ou transfo~mação, com participação
paritái"ía de servidores e governo, com a fina·
Jidade de propor medidas e zelar pelas garantiaS dos direitos que lhe ~ão assegurados, inclusive de progressão e de ascensão funcional.
§ 6~ Os orçamentos físcais da União, dos
Estados, do D"istt'ito Federal e dos Municípios
consignarão recursos destinados ao pagamento do pessoal que, remunerado à conta de
suas dotações~ passar a ter exercício no Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 45. Os Servjço.s de saúde dos hospi·
tais universitários, e de ensino integram-se ao
Sistema Unico de Saúde - SUS, m~diante
convênio, preservada a sua autonomia admi_nistrativa~._ e,rii relação ao património aos re·
cursos humanos e financeiros, ensino, pes·
quisa e extensão nos limites conferidos pelas
iD.stituiçóes a que estejam vinculados.
§ lo Os serviços.de saúde de sistemas estaduais e qmnicipais de previd_ência soci_al de·
virão intC:grar-se ~ direção corresponc;lente
do Sistema Único de Si!úde_- $VS, conforme.seti. âmbito de atuação, bem como quais·
quer outros órgão·s e serviços de saúde.

§- 2~ Em tempo de paz_ e havendo interesse recfproco, os s.érviçOs de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema
Uniç~y d_e_Saúde - SUS, conforme se· dispu·
ser ~m convênio que, para esse fim, for firmado.
Art. 46. O Sistema Único de Saúde SUS. estabelecerá mecanismos de incentivo
à particfpãÇáo do setor privado no investimepto em ciênc(a e tecnologia e estimulará
a transferência de tecnologia das universidades. e institutos de pesquisa aos serviços de
saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.
árt. 47._ O Ministério da Saúde, em articulação com ps níveis estaduais e munidpais·do Sistema Unico de Saúde- SUS organizará, no prazo de 2 (dois) anos, um sistemã
naCional ~e informações em saúde, integrado
em todo o território nacional, abrangendo
questões epidemiológicas e de prestação de
serviços-.
Art. 48. A parcela de recursos a ser distribuída ao conjunto dos Municípios, na forma do § 19 do art. 35 desta lei, não será inferior a 45% (quarenta e cinco por cento) do
total do Fundo Nacional de Saúde - FNS,
aumentando-se gradualmente este percentual à medida que as atribuições dos Municípios no Sistema ÚnicO de Saúde - SUS,
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forem sendo efetivamente aumentadas pela
descentralização.
Art. 49. Para efeito de cálculo de que
trata o artigo anterior, não serão incluidos
os seguintes recursos:

1- correspondentes ao pagamento do pessoal e respectivos encargos, em exercício _no
âmbito federal do Sistema Único de Saúde
- SUS, de responsabilidade da União, cujo
montante permanecerá no Fundo Nacional
de Saúde;
II -destinados ao pagamento de interna·
ções, outros serviços- contratados a terceiros
e aquisição de medicamentos, cujo montante
será acrescido ao nível do Sistema Único de
Saúde - SUS que tiver a responsabilidade
de pagá-los.
Art. 50. Os convénios entre a União, os
Estados e os Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à
proporção que seu objeto for Sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde- SUS.
Art. 51.- A lJ.njão, os Estados, o Distrito
Federal e os Muiiicípios não poderão diminuir os valores reais alocados para a saúde
em relação â média dos últimos 5 (cinco)
anos.
§- 1~' No prazo de 5 (cinco)" anos, a partir
da publicação desta lei. o total de. valores
alocados ao Sistema Único de Saúde- SUS
deverá aiingii 8% Toito por cento) do Produto Interno Bruto- PIB.
§ 2~ O plano qüinqüenal para atingir a
meta referida no parágrafo anterior será
apresentado pelo Ministério da Saúde, até
6 (seis) meseS após a publicação desta lei,
para aprovação pelo CongresSo Nacional.
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções
cabfveis, constitui crime de emprego irregular
de verbas ou rendas públicas (Código Penal,
art. 315) a utilização de recursos financeiros
do Sistema Único de Saúde -SUS emfinilidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 53. O Poder Executivo encaminha~
rá ao Congresso Nacional, até 180 (cento e
oitenta) dias após a promulgação desta lei,
projetas de lei dispondo sobre:

r --o plano de cargos e saláriqs para o
componente federal do Sistema Unico de
Saude -SOS;
II - o piso salarial nacional para as catego·
rias específicas do Sistema Único de Saúde

-SOS;

_III- o Código Sanitário Nacional;
IV- a revisão da Lei nv 3.999, de 15 de
dezembro de 1961, que dispõe sobre o salário
mfnimo de profissionais e técnicos de saúde;

V - a regulamentação das modalidades.
de pré-pagamento de._serviços de assistência
à saúde.
Art. 54. Esta lei entra em vigor na data
de sua publícação.
Art. 55. Ficam revogadãs a Lei n9 2.312,
de 3 de setembro de 1954, a Lei n9 6.229,
de 17 de julho de 1975, e. demais disposições
em contrário.
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MENSAGEM N· 360
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompa-

nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Saúde, o anexo projeto

de lei que "dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da _saúde, a organização e o funcionamento dos-serviços correspondentes e dá outras providências".
BrasJ1ia, 26 de julho de 1989. -José Sarney.
EM N''24/GM
Em 19 de julho de 1989

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência, com proposta
de seu envio ao COngresso Nacional, o incluR
so projeto de lei, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperaÇão da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
·
2. A iniciativa, embora decorra de determinação constante do art. 59 do Ato das Disposições ConstífucioriillsTransit6riaS, Tem
por escopo o endereçamento de medidas inR
dispensáveis à reformulação do sistema de
saúde do País, na esteira das propostas acolhiR
das pela A!>sembléia Nacional Constituinte,
formuladac; a partir do pensamento dominante entre·as autoridades no assunto.
3. O Brasil possui uma longa experiência
de estudos para a adequação de seu sistema
de saúde ao objetiVo de ampliação do atendimento à ..ropulação. A racionalização das
ações, sobretudo daquelas patrocinadas pelo
Estado, teve um momento importante já na
III', Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1963, quando se abordou, como tema central,' a questão da necessidade da muR
nicipalizaçãO dós serviços d~ saúde. A convicção era a de que as comunidades, a sua representação política e o POder-Executivo nos
municípios poderiam, a exemplo do papel
que fora exercido pelas Câmaras Municipais
em fases anteriores de nossa história, melhor
avaliar as necessidades da população, aviando-lhes respostas mais satisfatórias. 4. A despeito_ dessa visão, houve, em verdade, nos anos subseqüentes, uma reversão
das expectativas, com a concentração e exR
pansão previdenciárias e a intervenção vertical do Ministério da Saúde, em processo de
centralização e burocratização, caracterizado, inclusive, p~la prolíferação de organismos encarregad_os da prestação de assistência
à saúde. A isto agregou-se o fen.ómeno da
dispersão e superposição de atividades instituciO!laís, públicas e privadas, configurandose situação cuja correção se impunha, como
se intentou com a instituição do programa
dos Sistemas Unificados e Descentralizados
de Saúde (SUDS), através do Decreto n\'
94.657. de 20 de julho de 1987.

5. Apesar de ensaios anteriormente propostos, o SUDS foi a primeira tentativa concreta de reforma setoriã.I profunda, como política efetiva de governo, agora erigida à categoria de manda_mento constitucional.
6. A VIII Conferência Nacional de Saúde, convocada por Vossa Excelência, repreSentoU um-momento de consolidação de todas as teses defend_idas por setores que propugnavam, desde Oswaldo Cruz, pela melhoria das condições de saúde d9 povo brasileiro.
Vale ressaltar, a propósito, a concla'mação
de Vossa Excelência aos participan~es do
evento para que meditassem sobre a precariedade do estado de saúde da população brasileira e propusessem medidas efetivas à solução do_ quadro registrado, para que a imagem
de um Brasil doente fosse definitivamente
sepultada.
7. Na nova Constituição, que demarca o
compromisso assumido cónl prOpósito tão relevante, consagra-se o princfpio de que- "a
saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido por• políticas sociais e ecOnómicas que visem à iedução do risco _de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviçOs para a sua prómoção, proteção e recuperação'". (art. 196.)
8. Não apenas para cumprir uma e::dgência da ConstituiÇão, mas Com o objetivo precípuo de dar conseqüência prática aos seus
postulados, elaborou-se o texto de uma Lei
Orgânica da -Saúde, com a preocupação de
indicar os caminhos e Viabilizar os mecanismos para· a consecução do grande objetivo,
historicamente perseguido, de uma transfoimação profunda no perfil de saúde exibido
pela Nação.
9. Nele se propõe um.sistema, a um tempo único e descentralizado, o Sistema Único
de Saúde (SUS), com ênfase para uma organizaçãó ·concebida a partir da unicidade de
direção em cada esfera de governo e da municipaliza~ão das ações e ser'viços.
•
10~ Competirá, pois, ao Uível federal, a
formulação de políticas de saúde aptas a reduzir_os desiquilíbrios entre segmentos populacionais e entre regiões do País, seja no que
di~ respeito ao seu perfil sócio-epidemiolóR
gico, seja quanto ao acesso universal e igualitário aos serviçoS. De igual modo, será de
sua atribuição, a elaboração de normas técnicas, bem como o est'a"elecimento de critérios
para a efetuação de repasses de recursos- a
Estados e Municípios.
11. ·À direção do sistema no plano estadual caberá a elaboração da política de saúde
para a respectiva jurisdição administrativa,
em consonância co·m- as indicaÇões daquela
que fOr estabelecida no âmbito da União.
Dentro dessa concepção inovadora, o Estado-membro exercerá, em articulação com o
Governo Federal, a implementação da municipalização- dos serviços de saúde, além de
responsabilizar-se pela gestão dos sistemas
de referência- regional e de alta complexidade.
12_. O município representará uma illstância integradora de todo o sistema de saúR
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de, ~ercendo ;:tS funções de organização, gestão, execução e fiscalização das aç_ões e serviços que serão postos à disposição da comunidade. O ritmo e a intensidade das transferéncias de competências e de atribuições dependerão de critérios téçn.iCos- -e_ gerenciais,
que o projeto contempla.
13. Na reestruturação esboçada está prese:nte uma nova _organização dos serviços de
saúde, porque, ao invés de reproduzir a clássica dicotomia entre medicina preventíva e
curativa, as linhas gerai~ de ação, como ali
estabelecidas. centram-se em programas integrais dirigidos à saúde da população, norteados por critérios sócio-epidemiológicos na definição das prioridades.
14. De concerto com este enfoque, serão
formuladoas políticas interR_setoriais, especialmente nas área!> de segurança e saúde no trabalho, alimentação e nutrição, saneamento
básico e proteção ao meio ambiente. Tal integração corresponde a uma percepção moderna de saúde, que interliga, em termos efetivos, as ações específicas de saúde com as políticas públicas nas áreas econômica e social.
15. Na lógica do SUS é estabelecida ainda
uma nova forma de relacionamento com os
subsetores filantrópico e_ privado, baseado
em normas éticas e na exigência de qualidade
-da prestãção de serviços. Não se contrapõem,
aqui, os subsetores público e privado, mas
é definida uma clara regra de convivência,
cuja ess?ncia é a garantia da _disponibilidade
de serviços, com as qualificações requeridas,
para o franco acesso dos usuários.
16. O conceito de seguridade social, estabelecido pela nova Constituição, incorporou
a idéia de um orçamento, distinto do fiscal,
para financiar os projetas e atividades de saúde, da previdência e da assistência social. O
setor saúde será suprido, pois, com recursos
da seguridade social, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como com ·as provenientes de outras fontes,
que o projeto buscou explicitar, presentes as
reservas constitucionais a respeito do assun-

to.
17. Uma necessidade fundamental para
o êxito do sistema proposto é a de qUe os
repasses do orçamento da seguridade social
para o Fundo Nacional de Saúde e deste. para
as instâncias estaduais e municipais sejam regulares e que prescindam de convênios e prestações de contas, tendo por base apenas critérios técnicOs bem definidos, como se prevê.
18. Além de ir ao encontro dos reclamos
da população brasileira quanto à melhoria
de suas condiçõe~ dê saúde, o projeto em
questão buscou ser coerente com a visão moderna do Estado brasileiro, com eviàência
para a prática do verdadeiro federalismo, para se oferecer como instrumento. no âmbito
setorial, da construção de uma sociedade
realmente democrática e justa.
19. São essas as considerações_ sobre os
aspectos essenciais do projeto, cuja apresentação não pretende esgotar a disc:;ussão do
tema, senão render aos ilustres membros do
Congresso Nacional, ante o interesse geral
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que a respeito tem ~ido suscitado e os <~pelos
legítimos para que se processem as alterações
reclamadas, t> ensejo de oft!recer valiosa con"
tribuição para o seu aprimoramento.
Aproveito a oportunidade para manifestar
a Vossa Excelência as expressões do meu
mais profundo respeito. - Seigo Tauzuki,
Ministro da Saúde.

LEG!SLAÇAO CITADA
LEI N" 2.312.
DE 3 DE SETEMBRO DE 1954
Norma<> gerais sobre defesa e proteção

da saúde.
Art. 1" É dever do Estado, bem como
da família, defender e Proteger a saúde do
indivíduo.

Art. 2" A fim de atender ao disposto no
artigo anterior, incumbe â União manter um
órgão de saúde e assistência, que realizará
inquéritos, estudos e pesquisa<; sobre:
a) condições de saúde do povo;
b) influência do meio brasileiro na vida do
homem~

endemias cxisterites no Brasil;
alimentaçao do povo, na'i difer<::ntes zonas do País.
Art. 3" Ao órgão ft!deáll de sáUde aínda
incumbe:
a) acompanhar, vigilante, a marcha das
epiderriias ou endemias em outros países, fazendo a defesa sanitária do País, contra sua
entrada no território nacional;
b) estudar a possibilidade de propor a a.'isinatura de acordo com outros pafses, ou organizações sanitárias internacionais, para solução de problemas de saúde de_ interesse c_omum;
c) firmar convênios coffi Estados, Distrito
Federal e Territórios, proporcionando-lhes
recursos técnicos e financeiros, coordenando-lhes a ação, e estimulando-lhes o trabalho;
d) traçar e executar plano!> de assistência
Ínédico-sanitária, hospitalar e medicamentosa ao homem brasileiro;
e) realizar e orientar ampla educação sanitária do povo.
Art. 4~ As norma'i gerais da defesa e pro·
teção da saúde do povo, traçadas pela União,
serão seguidas em tod_o _o Território Nacional,
competindo aos Estados, Distrito Federal e
Territórios organizar e fazer funcionar os sc_us
serviços de saúde, bem como legislar supletiva c complementarmente.
Parágrafo único. A União poderá delegar as autoridades sanitárias estaduais, dos
Territóríos·e do DisfrTIO Federal, nos temias
do§ 3" do artigo 18 da-Constituiçã"o Fede"r"al,
a execução de leis e serviços federais, oU de
atas e decisões de suas autoridades.
Art. 5\' Para formação do pCssoal técnico
especializado, a encarregar~se do trabalho
previsto nos artigos anteriores, a União manterá uma Escola Nacional de Saúde Pública,
â qual poderão ser equiparadas outras existentes ou que venham a ser criadas pelos Estados, ou pela iniciativa particUla-r.
§ 1'' Os diplomados nos estabelecimentos de ensino acima referidos, bein como Os
c)
d)

habilitados em cursos espeçiais de saúde pública, têm preferê-ncia de nomeação para !>erviços sanhárfos.
-----§-z_;;-- O GOverno-Feúei-al"concederá bolsas de estudos a técnicos indicados pelos governos estaduais e dos territórios, que com·
pletarão sua formação profissional na Escola
Nacional de Saúde Pública, bem como a técnicos s.cus e dos E!-.tados, para realização de
estudos e observações no estrangeiro, nos termos -aareguram:entação a ser baixada.
Art. 6" O Governo estimulará e ajudará
finanCeiramente a iniciativa privada, que com
ele colaborará nos serviços _de saúde e de
assistência, dentro da orientação traçada pelos órgãos competentes.
Art. 7" O órgão federal de saúde publicará, anualmente, estudos dos principais aspectos de estatística_vital do País, bem como
os índices sanifáríõs, pelo menos de referência às Caflitciis- doS ES:tados e dos Territórios
e ao Distrito ·Federal.
Art. 8" Subordinado ao órgão técnicoadministrativo federal de saúde a União manterá urrl LabQratório Central de Saúde Públic-a, convenientemente aparelhado para as
práticas de microbiologia, sorologia, parasítologia, química e bromatologia e devidamente .equipado para o preparo de produtos
imunizantes e para a realização de investi.. gações.
Parágrafo único. Os órgãos similares
criado.!L.e. mantidos pelos Estados, Distrito
Federal e Territórios respeitarão as normas
téCillcas do Laboratório Central.
Art._ 9·~ Todos os serviços federais de assistência e de proteção de saúde estão sujeitos
às normas gerais estabelecidas ne~ta lei:
§ .t Os serviços de assistência ao tra-balhador, mesmo integrantes de repartições paraestatab ou autarquias, bem como os órgãos
particulares de assisténcia médico-sanitária,
mantidos com receita decorrente de legisla~
ção federal, ficarão sujeitos à orientação traç!_da pelo órgão federal de saúde.
""§ 2~ OS Estados, Territórios e o Distrito
Federal poderão firmar· cOnvénios com a
União, através de órgãos de saúde, para
maior deSenvolvimento do sistema de assistáncíã- rriédica:, ~nít"ária:hospitalar e medica~
mentosa, sujeitos às normas federais.
ArL 10. O governo federal cooperará
técnica e economicamente com as diferentes
unidades da Federação, e com os municípios,
--para o solucionamento dos problemas de
abastec-imento d'água e remoção de dejetos.
Parágrafo único. Quaisquer serviços de
abastecimento d'água afetos ou não à admi~
nistração pública, ficarão sujeitos â fiscali·
zação da autoridade sanitária competente.
ArL 11. É obiigatória a ligação·de toda
construção considerada habitável â rede de
canalização de esgoto, cujo efluente terá destino fixado pela autoridade competente.
Parágrafo único. Quando não existir nas
proximídades rede e can~lização de esgotos,
a autoridade sanitária competente estabelecerá a solução mais conveniente ao destino
adequado dos dejetos.
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Art. 12. A coleta. o transporte c o destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenÍ(;!JlteS â saúde e ·ao bem-estar público, nos termos ·da
regulamentação a ser baixada.
Art. 13. Para proteção e defesa da saúde. no que diz re_speito às doenças transmissíveis, o órgão fe.de.ral de saúde baixará normas relativas:
a) â. notificaç-ão compulsória das fontes de
contaminação;
b) ao isolamento do doente;
c) à visitação domiciliar;
d) à imunização do indivíduo são.
Parágrafo único. Em defesa da saúde do
indivíduo. o órgão federal de saúde poderá
traçar ainda norif!aS, e providenciará no sentido da realização de exame médico sistemático e periódico.
Art. 14. Para evitar a introdução e expansão no País das doenças previstas como
importância internacional, o órgão federal de
saúde manterá um serviço de portos e fronteiras que, entre suas atribuíções, velará pela
aplicação das recomendações prescritas no
código sanitário pau-americano e outros códigos e convênios internacionais subscritos pelo
BrasiL
Art. _15. Só poderão transitar em território miCional eis ·ve{c"ulos terrestres, maiftiinbs, fluviais e aé_reos que obedeçam às exi-gências· da autoridade sanitária federal, prescritas em regulamento.
-Art. 16. A autoridade sanitária federal
competente fiscalizará se forem atendidas as
condições mínimas de saúde e mental, exigi~
veis das pessoas que pretendam estabelecersê- no País-em -Cã-ráter -permanente, estabelecidas na regulamentação da presente lei.

Art. 17. S.erá organizada a luta contra as
doenças degenerativas, abiotróficas e involu~
tivas, tendo como pontos fundamentais:
a) o diagnóstico e tratamento precoces;
b) os eXames períódicos de saúde dos grupos etários de maior incidência;
c) a realização de medidas profiláticas que
visem a causas predisponentes e deter~inan~
tes.
- Art. 18. Incumbe ao órgão federal de
saúde, nos termos da lei, fiscalizar:
a) o exercício das profissões de médico,
farmacêutico, dentista, veterinário, enfermeiro e outras afins, reprimindo o curandeirismo, e o charlatanismo;
b) a produção, a manipulação e comércio
de drogas, plantas medicinais, especialidades
farmacêuticas, antisséticos, desinfetantes,
produtos biológicos, químico-farmacêuticos
e de toucador, e quaisquer outros que inte~
ressar possam a saúde pública, valendo·se para esse fim da análise prévia e da análise final
dos produtos;
c) a instalação e o funcionamento de farmácias e indústrias farmacêuticas, de droga~
rias __ ervanárias, laboratórios de análises e
pesquisas clínicas, de raios X e de rádium,
e outros que interessarem a sáude públíca;
d) o comércio e o uso de entorpecentes;
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e) os anúncios médico-farmacêuticos e de

profissões afins, qualquer que seja o meio
de divulgação;
f) os rótulos. bulas e prospectos de especialidade farmacêuticas, antisséticos c desinfetantes e os de produtos biológicos. q u(micofai'macéutícos, de toucador e congéneres.
Art. 1\:1. Os serviços de assistência médi-

co-social organizados em todo o Território
Nacional serão coordenados, orientado~ e fis-

intervenção ofídal ou cassação de licença para funcionamento.
Art. 27. Não será concedida naturalização de estrangeiros sem a audiência do órgão
federal de saúde.
Art. 28. O Governo Federal regulamentará a presente lei dentro cm 120 (c_ento e
vinte) dias de sua publicação.
Parágrafo único. O regulamento a ser
baixado chamar~se-á Código Nacional de
Saúde, sujeitos os Estados. Territórios e Municípios aos seus ~ispositivos normativos.Art. 29. Esta lei entrará cm vigor na data
de sua publicação. revogada~ aS disposiçôes
em contrário.
-

calizados pelo Governo Federal, sem prcjuizo da ação complementar dos Estados.
Art. 20. Os responsáveis pelas estâncias
de cura balneárias, hídromincrais e climática~
ficarão obrigados a manter, nas mesmas, o
aparelhamento e instalações indispensáveis
aos seus objetivos, além dos serviços de assisLEI N' 5.026
tência médico-cirúrgica necessárias aos clienDE 14 DE JUNHO DE 1~66
tes e visitantes, a critério da autoridade comEstabelece normas gerais para a instipetente, quando não existam na localidade
tuição e execução de Campanhas de Saúserviços convenientemente organizados para
de Pública exercidas ou promo,·idas pelo
o fim aludido.
Ministêrio da Saúde, e dá outras proviArt. 2L O Governo Federal através do
dências.
s_eu·órgi.io de saúde, firmará convênios com
os Estados e Territórios, proporcionandoArt. 1" As Campanhas de Saúde Pública,
lhes meios técnicos e financeiros-para a fixaexercidas ou promovidas pelo Ministério da
ção, fora das capitais, de médicos e enferSaúde, serão instituídas, em cada caso, por
meiros, dentistas, farmacêuticos e outros proato do Presidente da República, após a aprofissionais necessários aos serviços de assisvação de seus Planos pelo Ministro de Estência médico-social.
tado.
Art. 22. O tratamento, o amparo e a proArt. 2" A im;tituição e o desenvolvimenteção ao doente nervoso ou mental serão dato de Campanhas de Saúde Pública, na forma
dos em hospitais, em instituições parahosdesta lei, _atenderão, sempre à necessidade
pitalares ou no meio social, estendendo a asde se intensificar ç coordenar, em todo o tersistência psiquiátrica à família do psicopata.
ritório nacional. ou em regiões definidas, as
§ 1" As Casas de Detenção e as PenitenatividadCs públicas e particulares de prevenciárias terão anexos psiquiátricos, cujos objeção e_ combate, inclusive tratamento e recupe~
tivos e atribuições serão fixados na regularação, relativamente a doenaçs que, por sua
mentação da presente lei.
natureza, constituam problema de interesse
§ 2\' O Governo cria ou estimulará a criacoletivo e_exijam. para seu atendimento, proção de instituições de amparo soci.al à família
vidências espe_ciais.
do psicopata indigente, e de çentros de recuArt. 3" Alêm do órgão do Ministério da
peração profissional para alcoolistas e outros
Saúde cujas atribuiçdes regimentais correstoxicómanos.
pondam ao objeto da cooperação prevista no
§ 3'! Às instituições religiosas de seitas
artigo anterior, pilrticiparão, facultativamendoutrinárias e às associações congéneres é
te, das campanha:;. de saúde pública. median~
vedada a prática, nos estabelt.:cimentos psite convênio, acordo c atos semelhante:;., órquiátricos, de culto e quaisquer atos litúrgicos
gãos e entidades públicas e particulares, nacom finalidade terapêutica;
cionais, internacionais e es_trangeiras, que te·
Art. 23. Para o tratamento médico e
nham finalidade di reta ou indirctamente relaeducação adequados, os menores ·anormais
cionada com seu objetivo.
só poderão ser recebidos em estabelecimenParágrafo único. A Superintendência da
tos especiais a eles destinados ou em seções
Campanha será exercida pelo dirigente do
apropriadas de outros- estabelecimentos.
órgão do Ministério da Saúde dela particiArt. 24. O órgão federal de saúde traçapante, ou por técnico de reconhecida com~e
rá a<; normas ge-rais para educação sanitária
tência, por ii e indicado c designado pelo Mido povo, orientando o indivíduo na defesa
nistro de Estado da Saúde.
de sua saúde.
Art. 4 · A Campanha será custeada pelos
seguintes recursos:
Parágrafo único. No currículo das escolas
primárias do País serão incluídas noções de
a) dotações orçamentárias e créditos adihigiene e de saúde, orientadas, sob o ponto
cionais especificamente a ela consignados;
de vista sanitário, pela autoridade sanitária
b) importâncias que, à conta de dotações
competente.
orçamentárias ou créditos adicionais próArt. 25. Aos técnicos dos serviços de
prios, lhe forem destinadas por órgãos públi~
saúde será imposto, sempre que pOssível e
cos fedi!ra1s:
com vencimentos justos, o regime de tempo
c) _contribuiçôes, de qualquer natureza, de
integral.
órgãOs-e entidades públicas ou particulares,
Art. 26. As ínfi-aÇôes do disposto nesta -nacíonais, estrangeiras ou internacionais;
lei serão punidas de acordo com o caso, por
d) contribuições de qualquer natureza, ln~
advertência, multa, inutilização do produto, clusive legados e doações, sem cláusula one-

Quinta-feira 18 3495

ro!-.a. efetuadas por pessoas físicas nacionais
ou estrangeiras;
e) produto de donativos populares angariados mediante prévia autorização do Minist!5rio da Saúde:
f) juros de d_epósitos bancários e rendas
eventuais.
Art. 5" Os recursos de que trata o artigo
anterior serão concentrados no Banco do
8msil S.A., em conta especial. com o título
da Campanha, à disposição de s_eu Superintendente, que os movimentará de acordo com
os programas aprovados, anualmente, pelo
Ministério da Saúde,
Parágrafo único. Depositados os. recursos
provenientes do Tesouro Nacional na conta
especial a que se refere este artigo, conside_rar-se~á realizada, naquele exercício, a despe·
sa correspondente.
Art. 6"' No prazo de 60 (sessenta) dias
após o término de cada semestre do exercício
financ_eiro. o Superintendente da Campanha
comprovará. por intermédio do Ministério da
Saúd~. ao Tribunal de Contas, a aplicação
dos recursos provenientes dos créditos orçamentários e adicionais da União, bem como
as importâncias a ela destinadas por órgãos
públicos federais (alínea b do art. 4").
l" Constitui instrumento hábil, para a
prestação de contas do órgão público federal
perante o Tribunal de Contas, o comprovante
da transferência de recursos à Campanha.
§ 2" O Superintendente da Campanha
submeterá à aprovação do Ministro de Estado, no mesmo prazo previsto neste artigo,
circunstanciado relatório sobre o recebimento e aplicaç-ão dos recursos não provenientes,
direta ou indiretamente, do Tesouro Nacional.
Art. 7'' Os serviços da Campanha, de
acordo com planos aprovados serão executados por:

*

a) funcionários do Ministério da Saúde,
·mediante prévia autorização do Ministro de
Estado e sem prejuízo da sua lotação nos
órgaõs do Ministério;
b) servidores de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais participantes da
Campanha, sem prejuízo de sua vincula_ção
a esses órgãos e entidades;
c) pe-ssoal admitido à conta dos recursos
próprios da Campanha e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
§ l'! Para o desempenho das atividades
técnicaS especializadas, comerovadaili.ente
essenciais ao desenvolYimentá da Campanha:
o Superintendente poderá admitir espec-ialistas, verificados, previamente, os títulos
comprobatórios da habilitação técnica e espe~
cializada dos candidatos.
§ 2" A admissão de pessoal, inclusive especialistas, nas Campanhas de Saúde Pública,
será feita pelas Superintendências, mediante
contratos iridividuais de tra_balho, de prazo
indeterminado, com prévia aprovação do Mi~
ilistro de Estado da Saúde.
§ 3" O empregado admitido -':las Campanhas perceberá salário mensal em importância igual à do vencimento-base estabelecido
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para o nível inicial da classe ou série de classes
a que correspondam, no Serviço civil do Poder Executivo da União, atribuições idênticas
ou similares às inerentes ao seu emprego.
§ 4" O salário mensal do empregado admitido para cxcC\.Içào de atividad~ de nat\1r~za técnica especi'alizada não prevista entre
as atribuições de qualquer classe ou série de
classes da Adminístração Pública Federal será fixãdo, -mCdiante--proposta da Superintendência, aprovada pelo Ministro de Estado da
Saúde, de acordo com as condições regionais
do mercado de trabalho, e considerando a
especialidade técnica, não podendo ser reajustado senão quando e na mesma proporção
em que for alterado o salário mínimo da re·
gião ou subregião.
§ 5" Ressalvado o previsto na alínea a,
deste artigo, a participação nos trabalhos das
Campanhas de Saúde Pública não importa
vínculo empregatício com a União Federal.
Art. S" Ao pessoal admitido na forma da
alínea c, do artigo anterior, dentro da disponibilidade de recursos próprios de cada Campanha, poderão ser atribuídas por sua Superintendência:
·
a) diárias para indenização de despesas
com alimentação e pousada, quando em serviço fora das respectiVa<; sedes. no vrilor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mensal;
b) gratificação idêntica, observadas as
mesmas condições e calculada sobre os respectivos salários, à prevista no inciso V do
art. 145 da Lei n" L 711. de 28 de outubro
de 1952, respeitado o disposto no art. 14 da
Lei n" 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Parágrafo único. As importâri.cias correspondentes às gratificações e diárias de que
trata este artigo em nenhuma hipótese serão
incorporadas ao salário do empregado.

Art. 9·' A prestação de serviços de natureza eventual necessário ao de·senvolvimentci
das Campanhas, sem constituir relação deemprego, será retribuída mediante recibo à
conta dos recursos próprios de cada uma delas.
Art. 10. As despesas com a execução de
serviços ou obras e com a aquisição de mate~
riais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das campanhas serão realizadas pela
Superintendência, mediante concorrência
admiriistrativa ou coleta de preço, salvo
quando seja ordenada pelo Presidente daRepública ou: pelo Ministro de Estado da Saúde
a realização de concorrência públ1Ca.
Art. !L O Superintendente de cada
Campanha perceberá, à conta dos recursos
dela, gratificação única correspondente à diferença entre o vencimento-base do cargo
efetivo ou em comissão, de que for ocupante
no Serviço Público FederaJ. e o valor do simboJo 1-C, sem prejuízo .da<; demais vantagens
a que faça jus, inclusive pelo exercício em
regime de tempo integral.
Parágrafo único. O Superiittendente da
Campanha poderá optar pelo critério estabelecido neste artigo ou pela percepção do vencimento e demais vantagens do seu cargo efe-

tivo ou em comissão no Serviço Público Federal. acrescidos de gratificação fixa correspondente a 50~,(- (cinqüenta por cento) do valor
do símbolo 1-C.
Art. 12. Mediante prévia aprovação do
Ministro de Estado da Saúde, a Superintendência da Campanha, obedecido o disposto
em seus programas, designará os assessores
técnicos e administrativos e coordenadores
regionais, atribuindo-lhes. à conta dos referido:, recursos. gratificação correspondente à
diferença entre o vencimento ou salário e o
valor do símbt>lo d<1 função gratificada 1-F.
_Parágrafo único. O assessor ou coordenador regional poderá optar pelo critério estabelecido.neste artigo ou pela percepção do
vencimento ou salário e demais vantagens de
seu cargo efetivo no Serviço Público ou do
seu emprego na Campanha. acrescidos de
gratificação fixa corre:;pondente a 20% (vinte
por cento) do valor do símbolo 1-F.
Art. 13. O Superintendente da cada
Campanha poderá atribuir funções de supervisão c de inspeção a seu pessoal, fixando~ lhe
de acordo com tabela:'> aprovadas pelo Ministro da Saúd~. junto a seus programas anuais,
à conta dos referidos recursos, gratificação
correspondente a 20% (vinte pM cento) do
v:e-nc:imento ou salário.
Art. 14. Nos iiriPedimentos eventuais,
férias ou ausé-ncia da sede por até 30 (trinta)
dia.~, o Superintendente da Campanha :.erá
sub~tituído por funcionário tt!cnico designado
em Portaria pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 15. O Superíntendenre _da Campanha poderá del~gar atribuições, inclusive para admissão de pessoal, a coordenadores region-ais ou mediante prévia autorização do
Ministro de Estado da Saúde, a funcionários
públicos federais nela em exeicício ou, ainda,
a dirigentes de órgãos estaduais ou municipais dela participantes.
Art. 16. Para deito de imunidade tributária, os serviços das Campanhas de Saúde
Pública são considerados públicos federais.
Art. 17. Nenhum imposto, taxa, emolumentos ou contribuição fiscal ou cambial de
qualquer natureza gmvará a importação de
materiais e equipamentos destinados às Campanhas de Saúde Pública de que trata esta
lei.
Art. 18. Para os efeitos da legislação trabalhista, a Campanha instituída na forma desta lei gozará de personalidade própria, competindo ao Superintendente sua representação em Juízo.
Art. 19. A Campanha de Saúde Pública
se extinguirá:
ª) pela execução integral de seu PlanO;
-b) por ato do Presidente da República.
§ l'' O material e o equipamento disponível da Camoanha extinta serilo distribu(rloo.:
segundo -o -~·;úé~i~ ~p·~~~-~d~ Pel~-Mitti~t;~
de Estado da Saúde.
§ ~-~~Os- beils obtidos através de convê~
nios., doações ou acordos com órgãos e entidades.estrangeiras ou internacionais terão a
destinação prevista nesses atos, do mesmo
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modo que sua aplicação e alienação durante
o desenvolvimento das Campanhas.
Art. 20. Extinta a Campanha, serão res~
cindidos, de acordo com a legislação trabalhista, os contratos de trabalho dos empregados por ela admitidos.
Ait. 21. O saldo dos recursos financeiros
da Campanha, verificado quando de sua extinção e após o pagamento das indenizações
decorrentes da aplicação do artigo anterior,
será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 22. As disposições desta lei apli~
cam-se subsidiariamente às Campanhas do
Ministêrio da Saúde instituídas por leis ante~
riores, excetuadas a<; disposições dos artigos
3", 4'·' e 20, cuja aplicação será geral e obrigatória para todas as Campanhas de Saúde Pública de que sejam executores ou participan~
tes órgãos desse Ministério.
Art. 23. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
(•) V. LEX, Leg. Fed., 1952, pág. 491: 1965, pâg.
1671.

LEI N'' 6.229
DE 17 DE JULHO DE 1975
Dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Saúde
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de·
creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" O complexo de serviços, dQ setor
público e do setor privado, voltados para as
ações de interesse da saúde, constitui o Sistema Nacional de Saúde, organizado e disciplinado nos termos desta lei, abrangendo as ativídades que visem à promoção, proteção e
recuperação da saúde, nos seguintes campos
de ação:

I - Do Ministério da Saúde, ao qual compete formular a política nacional de saúde
e promover ou exe.cutar ações preferencialmente voltadas para as medidas e os atendimentos de interesse coletivo, cabendo-lhe
particularmente:
a) elaborar planos de proteção da saúde
e de combate às doenças transmissíveis e
orientar sua execução;
b) elaborar normas técnico-científicos de
promoção, pfoteção recuperãção da saúde;
c) assistir ao Governo na formulação da
política nacional dealimentação e nutrição,
inclusive quanto à educação alimentar, e,
com a colaboração dos demais ministérios diretamente envolvidos na execução dessa politica, elaborar e propor a aprovação do Presidente da República o Programa Nacional de
Alimentação e Nutrição, promovendo, através do Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição, a coordenação de execução, supervisão, fisca"Jização e a':~li.ação de resu!_tados;
d) coordenar a ã.ção de vigilância epidemo16gica em todo o território nacional e manter
a vigilância nas fronteiras e nos portos e aeroportos, principalmente de entrada, no País;

e
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e) efetuar o controle de drogas, medicamentos e alimentos destinados ao consumo
humano;

0 fixar normas e padrões pertinentes a Cosméticos, saneantes, artigos- de perfumaria,
vestuários_e_ outros bens, com vistas à defesa
da saúde e diminuição dos riscos, quando utilizados pela população em geral;
g) fixar normas e padrões para prédios e
instalações destinados a serviços de saúde;
h) avaliar o estado sanitário da população;
i) avaliar os recursos científicos c tecnológicos disponíveis para melhorar o estado sanitário da populaçãO e -a viahifídade deSeu cmprego no País;
j) manter fh;calização sanitária sobre as
condições de exercício das profi~sões e ocupações técnicas e auxiliares relacionada<; diretamente com a saúde;
I) exercer controle sanitário sobre migrações humanas, bem como sobre importação
e exportação de produtos e bens de interesse
da saúde.
I I - O do Ministério da Previdéncia e Assistência Social, com atuação voltada principalmente para o atendimento médico-assistencial individualizado, cabendo-lhe particularmente:
a) elaborar planos de prestação de serviços
de saúde às pessoas;
b) coordenar, cm âmbito nacional, o subsistema de prestação serviços de_ saúde às pes·
soas;
c) credenciar, para integrarem o subsi!>tema público, instituições de finalidade não lucrativa que prestem serviços- de saúde às pessoas;
d) prestar diretamente serviços de saúde
às pessoas, ou contratá-los com entidades de
fins lucrativos ou não, sujeitando-as à fiscalização permat;~-ente;
e) experimentar novos método~ terapêuticos e novas modalidades de prestação de
assistência, avaliando sua melhor adequação
às necessidades do País;
f) fixar, em colaboração com o Ministério
da Saúde, normas e padrões para prestação
de serviços de saúde a pessoas, a serem observados pelas entidades vinculadas ao Sistema;
g) promover medidas adequadas à redução do custo dos medicamentos de maior eficácia e de comprovada necessidade para proteção da saúde e combate às doenças, inclusive subvencionando sua aquiSiçãO, ou distribuindo-os gratuitamente às classes mais pobres da população.
III- O do Ministério da Educação e Cultura, incumbido principalmente da formação
e da habilitação dos profíssioilaiS-de llível universitário, assim como do pessoal técnico e
auxiliar necessário ao setor de saúde, cabendo-lhe particularmente:
a) orientar a formação do pessoal de saúde_
para atender às necessidades prioritárias da
área, em quantidade e em qualidade;
b) manter os hospitais universitários ou de
ensino, zelando para que, além de proporcionarem elevado pa~rà«? de f~~a_ção_e_ aperfeiçoamento profissional, prestem serviços de
assistência à comunidade em que se situem;

c) orientar as universidades que incorporam a formação de pes.'ioal para as atividades
de. saúde, no sentido de se capacitarem a participar do processo de_ avaliação e planejamento das atividades regionais de saúde;
d) pro-mover a integração progressiva dos
hospitais e institutos de treinamento de pessoal de saúde no Sistema Nacional de Saúde,
aparelhando-os para desempenhar as funções
que lhes forem atribuídas pelo sistema e ampliando a área de treinamento pela utilização
de outraS Instituições de prcstaçâo de serviço~
pessoais de saúde do Sistema Nacional de
Saúde.
IV- O do Ministério do Interior, atuando
na-; áreas de saneamento, radicação de popu!l.lções, desenvolvimento regional integ~ado
eassistência em casos de calamidade pública,
cabendo-lhe particularmente:
a) realizar as obras de saneamento ambiental de sua responsabilidade e promover
a ampliação dos sistemas de abastecimento
d'água e de__esgotos sanitários, em conformidade _com as prioridades dos planos de saúde e__ em articulação com o Ministério da Saúde;
b) orientar a política habitacional no sentidO de- que, além de proporcionar acesso da
população à morada adequada e confortável,
t)bservc às necessárias condições de higiene
e preveja, nos conjuntos habitacionais, os
equipamentos sociais indispensáveis à manutenção da saúde e de seu_s moradores.
V - 0 do Ministério do Trabalho, quanto
à higiene e segurança do trabalho à prevenção
de acidentes, de doenc,.as profissionais e do
trabalho à proieção, disciplina corporativa e
política salarial das profissões de saúde, cabendo-lhe particularmente:

a) de.senvolver as atividades de higiene e
segurança do trabalho em consonânci~ com
as necessidades da área de saúde e tendo em
vista_ a prioridade das ações preventivas;
b} desenvolver programas de preparação.
d~_mão-de-obra para o setor saúde.
VI- O dos demais Ministério~, cujas
ações relacionadas com a saúde constituam
programas específicos, passíveis de -medidas
de coordenª"ção pelo órgão disciplina do siste-

ma.
VIl- O dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, que receberão incentivos técnicos c _financeiros da União para
que organizem seus serviços, atividades e
programas de saúde, segundo as diretrizes
da Política Nacional de Saúde, cabendo as·
sim, particularmente:
a) aos Estados, ao Distrito Federal e aos
territórios:
1) instituir em caráter permanente o planejamento integrado de saúde da unidade federada, articulando-o com o Plano Federal
de Proteção e Recuperação da Saúde, para
a região em que está situada; .
-2) integrar suas atividades de proteção e
recuperação da saúde no SIStema Nacional
de Saúde; __ -=
_
3) criar e Operar, COm a~colaboração dos
órgãos fe-derais, quando for o caso, os servi-
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ços básicos do Sistema Nacional de Saúde
previstos para a unidade federada;
4) criar e operar as unidades_ de saúde do
subsistema estadual, em apoio às atividades
municipais:
5) assistir técnica e financeiramente os muniC-ípios para que operem os serviços básicos
de saúde para a população local;
6) cooperar com os órgãos federais no
equacionamento e na solução dos problemas
de saúde de sua área.
b) aos municípios:
1) manter os serviços de saúde de interesse
da população local, especialmente os de
pronto-socorro;
2) manter a vigilância epidemiológica;
_articular seus p!anos_ locais de s~l,i.de
com os planos estaduais e federais para a
área;
4) integrar seus serviços de proteção e recuperação da saúde no Sistema Nacional de
Saúde.
Art. z·· O Conselho de Desenvolvimento
Social apreciará a Política Nacional de Saúde
formulada pelo Ministério da Saúde, bem como os programa<> de diferen-tes minist~rios,
nO que· diz respeito a assuntos de saúde, com
vistas a preservar as diretrizes de coordenação 'geral compatível, definidas nos planos
nacionais de desenvolvimento.
Parágrafo único. Para fins programáticos, os-planos setorias serão classificados pelas seguintes áreas:

__:u

a) de ação sobre o meio-ambiente, compreendendo arividades de combate aos agressores encontrados no ambiente natural e aos
criados pelo próprio hqmem, e as que visem
a criar melhores condições ambientais para
a saúde, tais como a proteção hídrica, a cria·
ção de áreas verdes, o abastecimento de alimentos, a adequada remoção de dejetos e
outra-;.obras de engenharia sanitária;
b) área de prestação de serviços a pessoas,
compre~ndendo as atividades de proteção e
recuperação da saúde das pessoas, por meio
da aplicação individual ou coletiva de medidas indicadas pela medicina e ciéncias correlata-;;
c) área de atividade de apoio, compreendendo programas de caráter permanente, cujos resultados deverão permitir: o conhecimento dos problemas de saúde da população;
o planejanlento das ações de saúde necessárias, a capacitação dos recursos humanos para
os programas prioritários; a produção e adistribuição dos produtos terapéutícos essenciais, e outros.
Art. 3" Em relação a cada área de atuação, a União exercerá ações próprias e supletivas:

I - no campo da Saúde coletiva, ação própria no combate às endemias, no controle
das epidemias, nos casos de calamidade pública e nas ações de caráter pioneiro, utili-"
zando na medida do possível a colaboração
dos Estados e Municípios;
H - no campo da saúde individual, ações
próprias e supletivas, de preferência conjugando os esforços e recursos da União, dos
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Estados e dos Municípios e das entidades pri-

vadas.
Art. 4'' Na elaboração de plaRos c programas de saúde, ter-sc·á em vista definir
e estabelecer mecanismos de coordenação intersetorial, para au-mento da produtividade,
melhor aproveitamento de recursos e meios
disponíveis em âmbito nacional, regional e
local, visando a uma perfeita compatibiliza-

CONSTII ÜIÇÂO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 198. Asaçõeseserviçospúblic~de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única
em cada esfera de governo;
ção 'Com os objetivos, metas e açõe_s dos plaI I - atendimento integral, com prioridade
nos de desenvolvimento do Governo Federal
para as -ati vidades preventivas, sem prejuízo
e com as diretrizes da Política Nacional de - dos serviços assi.stenciais:
Saúde.
III- partldpação da comunidade.
Art. 5" Os Ministérios que desempeParágrafo únicl>. O sistema único de saúnhem atividades incluídas no Sistema Naciode será financiado. nos termos do art. 195,
nal de Saúde, com ba:;e no levantamento dos
com recursos do orçamento da seguridade
problemas epidemiológicos e no diagnóstico
social, da União, dos Estados, do Distrito
da situação de cada área do País, inclusive
Federal e dos Municípios, além de outras fonno que tange aos recursos físicos, humanos
tes.
e financeiros disponíveis, elaborarão progra(À Comissão de Assun!os Sqcials)
mas regionais levando sempre em conta a
participação de todos os órgãos públicos e
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
privados que atuam na região, de modo a
N· 34, DE 1990
organizá-los segundo hierarquia técnica con(N~ 132/89, na Câmara dos Deputados)
dizente com a área assistida e os pontos de
convergência para atendimento de riscos es__ Aprova o te"to do protocolo que Modipeciais.
fica a Convenção para Evitar a Dupla
Parágrafo único. As Coordenado rias ReTributação -e Preveriir a Evasão Fiscal
gionais de Saúde, do Ministério d~ Saúde,
concernente à Tributação da Renda, firinstituídas pelo Decreto n" 74.891 ( ), de 13
-mado em Brasl1ia, entre o Governo da
de novembro de 1974, atuarão como unidaRepública Federativa do Brasil e o Godes de apoio ao Sistema Nacional de Saúde,
verno da República da Finlândia, em 12
com vistas à conjugação de esforços para elade junho de 1989.
boração de programas regionais que integrem
O
Congrcss6 Nacional decreta:
num todo harmónico, as atividades prevenArt. 1" Fica aprovado o texto do Proto~
tivas, curativas e de reabilitação.
colo que Modifica a Convenção para Evitar
Art. 6" A construção ou ampliação de
a Dupla Tributação e Prevenir a. Evasão Pisnovos hospitais e outras unidades de ::;aúde,
Car ConCernente à Tributação da Renda, firdeverão observar obrigatoriamente os pamado em Brasilia, entre o Governo da Repúdrões mínimos fixados pelo Ministério àa
blica Federativa do Brasil e o Governo da
Saúde e visar ao preCJichimento de _lacunas
República da Finlândia, em 12 de junho de
na rede do Sistema, verificadas pelo Minis1989.
tério competente referido no artigo 1".
-Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro§ 1·' As instituiÇões financeiraS-oficiais
vação do Congresso Nacional quaisquer aros
somente concederão créditos para construque possam resultar em revisão do referido
ção, ampliação, reforma ou equipamento de
Acordo.
unidades de saúde, cujos projetas tenham siArL 2" Este decreto legislativo entra em
do previamente aprovados pelo Ministério
vigor na -data de sua publicação.
competente do_SisteJE!i~_<~donal de Saúde.
MENSAGEM N· 452, DE 1989
§ 2\' Fica vedaaa a crcdenciaçáo ou o con~
trato de serviços de unidades de saúde pela
Submete à consideração do Congresso
União, inclusive por seus órgãos da Adminis~
Nacional o texto do protocolo que moditração Indireta, cuja construção se inicie ãpós
fica a Con'"·enção para Evitar a Dupla
a promulgação desta lei, sem que os respec-Tributação e Prevenir a Evasão F1scal
tivos projetas tenham sido previamente aproem Matéria de Impostos sobre a Renda,
vados pelo ministério competente referido no
firmado em Brasília, a 12 de junho de
artigo 1\'.
1989, entre a República Federativa do
Art. 7" O Poder Executivo baixará os
Brasil e a República da Finlândia.
aros necessários à implementação da disci(Às Comissões de Relações Exterioplina aprovada por esta lei.
- res; de Constituição e Justiça e de RedaArt. 8\' Esta lei entra em vigor na data
ção; e de Economia, Indústria a Comérde sua publicação, revogadas as disposições
cio.)
em contrário- ERNESTO GEISEL- Presi~
Excelentíssimos
Senhores Membros do
dente da República - Mário Henrique SiCongresso Nacional:
monsen - Ney Braga - Arnaldo Prieto Em conformidade com o dispostç no art.
Paulo de Almeida Machado - João Paulo
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho
dos Reis Velloso - Maurício Rangei Reis a honra de submeter â elevada consideração
L. G. do Nascimento e Silva.
de Vossas Excelências, acompanhado da ex(") V. LEX. Leg. Fed. 1974, pág. 1.034.
posiçãO de motivos do Senhor Ministro de

Estado das Relãções-f:Xt:éfiores, o texto_-_:do
protocolo que modifica a Convenção para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a_Evasão Fiscal em Materia de Impostos sobre a
Renda, firmado em Brasr1ia, a 12 de juilho
de 1989, entre a República Federativa do
Bra!>il e a República da Finlândia._ _
Bras1lia, 30 de agosto de 1989. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" DPF/DAI/
233/EFIN-LOO-HOS, DE 27 DE JULHO DE
1989, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Exceléncia o Senhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o texto do protocolo
que modifica a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmado em Brasília, a 12 de junho de 1989,
entre o Brasil e a República da Finlândia.
2. O texto, que foi rubriCado em Helsin~
que por ocasião da reunião da Comissão Mista Brasil - Finlândia, introdúZ importantes
modificações na Convenção entre os dois países. Por um lado, o Governo brasileiro estende às empresas filandesas que operam no Bra·
sil tratamento equivalente ao que vinha sendo
concedido a outros países com os quats man-_
temos esse tipo de acordo, isto é, uma redução de 25 para 15 por cento da alíquota sobre
remessa de dividendos. Por outro lado, o Governo finlandés concordou em conceder às
mesmas empresas redução no pagamento de
impostos equivalentes à concedida pelo Brasil {tax sparing.)
3. Em vista das razões assim e,qJostas,
Senhor Presidente, considero que a Convenção em apreço deva merecer a aprovação do
Poder Legislativo, e, para tal, submeto, com
a presente exposição de motivos, projetas de
mensagem a fim de que Vossa Exceléncia,
se assim houver por bem, se- digne encaminhá~Ia ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Exceléncia, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.- Roberto Abreu Sodré.
PROTOCOLO QUE MODIFICA A
CONVENÇÂOENTREOGOVERNODA
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA
FINLÂNDIA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL CONCERNENTE A
TRIBUTAÇÃO DA RENDA

O Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Finlân·
dia,
Desejando concluir um protocolo que modifica a Convenção para Evitar a Dupla Tributação' e Prevenir a Evasão Fisca( concer-
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nente à Tributação da Renda, assinado em
Helsinque a 16 de fevereiro de 1972.
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Os parágrafos 2, 3, 5 e 6 do artigo 1O da
Convensão serão revogados e substituídos
pelos seguintes:
"2. Contudo, "Os dividendos podem ser tri~
botados também no Estado Contratante onde
reside a sociedade que os paga, e de acordo
com a legislação desse Estado; mas'? imposto
assim estabelecido não poderá exceder 15 por
centro do montante bruto dos dividendos.
As autoridades competentes dos Estados
Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplciar esta limitação.
Este parágrafo não afetarâ a tributação da
sociedade com referência aos lucros que derem origem aos dividendos pagos."
"3. Não obstante o disposto no parágrafo
1\', serão isentos do imposto finlandês os dividendos pagos por uma sociedade que reside
no Brasil a uma sociedade que reside na Finlândia e que controla diretamente ao menos
10% (dez por cento) do poder de voto da
sociedade pagadora."
"5. O termo ''dividendos" usado no pre~
sente artigo designa os rendimentos provenientes de ações ou outros direitos, de participação em lucros, com exceção de créditos,
bem como rendinientos de outras participações de capital, que estejam sujeitos ao mesmo tratamento tributário dos rendimentos de
ações pelas leis do Estado em que a sociedade
distribuidora seja residente."
"6. Quando uma sociedade residente na
Finlândia tiver um estabelecimento permanente no Brasil, esse estabelecimento poderá
alí estar sujeito a um imposto retido na fonte
de acorÇp com a legislação brasileira. Todavia, essé imposto não poderá exceder 15%
(quinze por cento) do montante bruto dos
lucros do estabelecimento permanente, determinado após o pagamento do imposto sobre a rend'a de sociedade."

ARTIGO II
O parágrafo 4" do art. 23 da Convenção
será revogado e sub::.tituído pelo seguinte:
"4. No que concerne aos dividendos, aos
juros e aos royaltles, o imposto brasileiro é
considerado como tendo sido pago a uma taxa
mínima de 25% (vinte e ciáco por cento)."

ARTIGO III
L O seguinte novo parágrafo será inserido
no Protocolo à Convenção, imediatamente
após a primeira sentença:
"1. Ao art. 11, parágrafo 3"
As autoridades competentes dos Estados
contratantes poderão acordar que o parágrafo 3'' do art. 11 aplicar-se-á a instituição de
qualquer denominação pertencente em sua
maior parte ao Governo de um Estado contratante ..,
2. OS a-tlúiis -parâgrã.fos 1J e 2'' do Protocolo
da Convenção serão renumerados como 2"
e39,

AR:nç;o IV
1. As Partes Contratantes notificarão uma
a·outra_de que foram cumpridos os requisitos
constitucionais para a entrada em vigor do
presente Protocolo.
_
2. O protocolo entrará em vigor 30 dias
ap6s a data da última das notificações a que
se refere o parágrafo 1'·', e suas disposições
terão efeito:
a) no Brasil, sobre dividendos e sobre os
rendimentos indicados no § 6" do artigo 10,
recebidos em ou após 1" de janeiro do ano
calendário imediatamente seguinte ap ano
em que o Protocolo entrar em vigor;
b) na Finlândia, sobre rendimentos recebidos em/ou após 1" de janeiro do ano calendário iillediatamente seguinte ao anO em que
o protocolo entrar em vigor.
Em testemunho do que_ os abaixo assinados, devidamente aUtorizados pelos seus respectivos Governos, fir-inaram o presente Protocolo.
Feitos em dupliCata,
de
de 19,
nas línguas portuguesa, finlandesa e inglesa,
sendo os três textos igualmente autênticos.
No caso de qualquer divergências de interpretação, prevalecerá o texto em língua ing1esa.
Pelo Governo da República Federativa do
Bras'il:
Pelo Governo da República da Finlândia:
(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

N" 113/90, de 26 do corrente, comunicando
a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n" 36, de 1982 (n" 8.045/86, naquela Casa),
de autoria do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre a apresentação de relatório ao
CongresSo Nacional após a realização de visita a País estrangeiro pelo Ministro das Relações Exteriores.
(Projeto enviado à sanção em 26-6-90).
N9 114/90, de 26 do corrente, comunicando
a apro-vaÇão -do Projeto de Lei do Senado
n" 32, de 1988 (n" 1.419/88, na naquela Casa),
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a emissão de selo comemorativo
à Senana do Deft~iente Físico, a Cargo da
ECT, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sançào em 26-6-90).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai_ à publicação. (Pau-

sa)
Do Expedlente lido, consta o Projeto de
Decreto Legislativo n" 34, de 1990, que por
se tratar de matéria referente a Ato Internacional, em obediência ao artigo 376, C, do
Regimento Interno, terá, perante a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional
o prazo de cinco dias para recebimento d;
emendas, após o que a referida comissão terá
quinze dias, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre a matéria. Findo esse pra-
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zo, sem parecer, a proposição entrará na Or~
Jem do Dia nos termos do art. 172, II, c
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. l" Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 87, DE t99Q

Dispõe sobre ã doação de tecidos, órgãos

e partes do corpo humano para fins tera·
pêuticos e científicos, e dá outras provi·
dências.

--

0 Congresso Nacional de_creta:
Art. 1, . A doação de uma ou várias partes
do corpo post motem e do próprio corpo vivo,
para fins terapêuticos e científicos, é permitida nos termos desta lei.
Art. 2'' A retirada de tecidos, órgãos ou
partes do corpo post mortem, para os fim;
previstos no artigo anterior, deverá ser precedida de prova incontestável de morte cerebral.
Parágrafo único. A prova incontestável de
morte cerebral referida no caput deste artigo
deverá ser atestada por dois médidas com
base no exame clínico e neurológico e em
exame complementar.
Art. 3" Des.de que não tenha em vida se
manifestado oficialmente em contrário, toda
pessoa maior de idade e juridicamente capaz
será potencialmente doadora de uma ou mais
partes do corpo, para fins previstos no artigo
1" desta lei, após testada sua morte cerebral.
§ 1" A manifestação em contrário referida no caput deste artigo será obrigatoriamente registrada na cédula de identidade de
acordo com a regulamentação dest~ lei, pelo
Poder Executivo.
-§ 2~ -No caso de pessoa juridiCaillenie incapaz ou menor de idade, a retirada de uma
ou várias partes do corpo post mortem para
fins terapê"uticos ou científicos· dépenderá de
prévia autorização do seu representante legaL
§ 3" No caso de pessoa náo identificada,
a retirada de parte do corpo para os fios previstos no artigo 1" desta lei dependerá de prévia autorização do responsável pela instituição de saúde onde a mesma s_e encontrar,
ou de seu substituto legal.
§ 4\' O corpo sujeito por força da lei à
necrópsia poderá ter seus órgãos, se íntegros,
. retirados para transplante, devendo a seguir
o cadáver ser enviado à instituiÇ,âo médiColegal, acompanhado de relatório do ato cirúrgico de retirada dos órgãos.
Art. 4" No caso de não ser legalmente
obrigatór.ia a necrópsia, após a retiiã.da de
partes do: corpo, o cadáver será devidamente
recomposto e entregue aos responsáveis para
sepuJtamento.
Parágrafo único. A não observância do
previsto neste artigo será punida de acordo
com o artigo 211 do Código PenaL
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Art. s~ O transplante de tecidos, órgãos
ou partes do corpo somente poderá ser realizado por médicos com capacidade técnica
comprovada, em instituições públicas ou pri·
vadas reconhecidamente idôneas e devidamente cadastradas para este fim no Ministério da Saúde.
Art. 6" As instituições onde foram realizados os transplantes manterão arquivados
os exames referentes ao diagnóstico de morte
cerebral e os relatórios dos atos cirúrgicos
relativos às retiradas de órgãos, tecidos ou
partes do corpo, p1lr um prazo mínimo de
dez anos.
Art. 7~ A doação de partes do corpo referida no artigo 1" desta lei é obrigatoriamente gratuita, sendo proibida sua remuneração por qualquer forma.
Parágrafo único. As despesas com as retiradas de partes do corpo c -c(inseqüentes
transplantes prcvb.tos nesta lei serão custea·
das na forma a ser determinada pelo Poder
Executivo na sua rcgulanlentação.
Art. 8" Toda pessoa maior de idade e juridicamente capaz poderá dispor gratuitamente de partes do próprio -corpo para fins
exclusivamente terapêuticos humanitários.
.§ 1" A permissão prevista no caput deste
artigo limita-se à doação entre parentes consangüíneos até segundo grau inclusive c entre
cônjuges.
§ 2" Qualquer doação entre pessoas não
relacionadas no parágrafo anterior somente
poderá ser realizada após autorização judicial.
§ 3'' O doador referido no caput deste
artigo deverá autorizar espccifícamcnte a
parte do corpo a ser retirada.
§ 4" A permissão -íefc:rida neste artigo
restringe-se apenas a órgãos duplos, parte de
órgãos, tecidos, vísceras ou partes do corpo
que não implique-m prejuízo ou mutilação
grave para o disponente e corresponda a uma
rtecessidade terapêutica comprovadamcnte
indispensável à pessoa receptora.
Art; 9' A não observância do disposto
nos artigos 2~' 3" 5u 6" 7" e 8\' desta lei será
punida co~ Pen~ d~ d~tcnção de um a três
anos, sem prejufzo de outras sanções cabíveis.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
·
Art. 12. Fica revogada a lei n" 5.479 de
10 de agosto de 1968 e todas as demais disposições em cori.trário.
Justificação

Atendendo dispositivo constitucional
art. 199, § 4·'- que diz que "a lei disporá
sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização", apresentamos este projeto de lei
buscando contemplar os aspectos que facili·
1
tem a realização de transplantes e, ao mesmo
te_mpo, contenha as garantias necessárias pa-

ra prevenir sua eventual Prática abu:.iva e
comerciaL
A legislação atual sobre a matéria data de
1968 e nestes 22 anos o progresso técnico
e científico na área de transplantes aumentou
a eficácia e a segurança deste método terapêutiCo, pãrticularmente no controle da rejeição imunológica das partes transplantadas,
propiciando a inúmeras pessoas gravemente
lesada~ a oportunidade de viver por mais tempo em condições mais satisfatórias. Assim,
é necessário que se atualize aquela legislação
a fim de permitir que as restrições nela exis·
tentes não continuem a difícultar a realização
de transplantes.
A essência do projeto é considerar ato de
doação como de solidariedade humana, escoimandq do mesmo interesses outro:., particularmente os de natureza comercial.
O projeto abrange tanto as doações post
mortem quanto as em vida. Visa beneficiar
aqueles indivíduos portadores de doenças
graves e irreversíveis dos rins, coração, fígado
e de outros órgãos, tecidos ou partes do corpo, incompatíveis com a vida ou, como no
caso de trãnsplante de córnea, lesões que pro·
duzem cegueira. Estes pacientes aguardam
hoje ansiosamente em filas extensas a disponibilidade de doações compatíveis com a natureza dos seus organismos. Pela limitada
oferta.de órgãos e de uma legislação que facilite a remoção de partes do corpo de pessoas
recém - falecidas, muitos morrem antes de
realizar o transplante, por falta de doadores.
Assim, este projeto de lei determina que
toda a pessoa maior de idade e juridicamente
capaz é doadora de partes do seu corpo a'pós
sua-morte cerebral, desde que não tenha se
manifestado em contrário em vida. Na~ legislação atual a doação depende dos responsáveis pelo falecido. Isto cria uma situação
muito difí:cil e constrangedora para a família,
num moil'!ento de intensa profundidade emocional, de!angtistria e tristeza. Inclusive orelacionaménto do médico com a familia ao
propor ou:descutir a doação de órgãos t! realizada num clima muito difícil para urna decisão sábia. Tudo isto faz com que na maioria
das vezes não se disponha de órgãos de uma
pessoa recém- falecida e por conseqüência
eventuais 1(eceptores venham a morrer antes
de serem Üansplantad.os.
Do ponlo de vista científico, hoje pode-se
detectar:_cóm precisão o momento da chamada morte cerebral ou encefálica, quando deixa de haver possibilidade de recuperação da
-vida além dos seus aspectos puramente vegetativos. É importante a retirada de órgãos
após a morte cerebral e antes da parada completa do coração e da respiração, pois o êxito
dos transplantes é muito maior quando os
órgãos são retirados nesta fase.
Por outro lado, o projeto prevê salvaguar·
das para eventuais abusos ou precipitações,
exigindo atestado de dois médicos e exame
complementar documen_tando _a morte cerebral, credenciamento das instituiçõeS onde
os transplantes podem ser realizados e capacitação técnica dos profissionais que os reali·
zem.-

O projeto contempla ainda a forma como
o cidadão deve manifestar-se em vida sobre
sua condição ou não de doador, registrada
em sua cédula de identidade. Protege ainda
os menores de idade e os juridicamente incapazes. remetendo a autorização de doação
aos seus responsáveis legais.
Finalmente, a doação entre pessoas vivas
fica limitada entre familia"i6s consangüíneos
até segundo grau ou então depende de autorização judicial quando for necessária entre ou·
tras pessoas.
Acreditamos que eticamente o projeto busca salvar vidas, ao tempo que garante as medidas de precaução necessárias para evitar
abusos e comercialização.
Estamos certos que ao aprovarmos este
projeto de lei estaremos contribuindo para
facilitar a realização de transplantes, devidamente resguardados os direitos de opção dos
cidadãos eventualmente doadores de órgãos.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1990.
- Senador Dirceu Carneiro.

(A Comissão de Assuntos Sociais Comperência Termiiwtiva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 88, DE 1990
Dispõe sobre a exploração dos serviços
de telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Exploração do Serviço
Art. l'' Os serviços plíblicos de telecomunicações serão explorados por empresas
sob controle acionário estatal, federal, estadual ou municipal.
§ 1" As concessões em vigor em 5 de outubro de 1988 são mantidas nos termos do
artigo 66 do Ato das Disposições Consblucionais Transitórias.
§· 2~ É de trinta anos, contados a partir
da publicação desta lei, o prazo das concessões para exploração dos serviços públicos
de telecomunicações.
Art. -2" Os serviços limitados e privados
de telecomunicações serão explorados pela
União, diretamente ou mediante autorização
ou permissão.

CAPÍTULO li
Do Serviço Público de
Telecomunicaçóes
Art. 3" É assegurado a todos o direito
de haver a prestação de serviço público de
telecomunicações, atendidas as condições legais e regulamentares.
Art. 49 As concessionárias de serv~ço pú- -blico de telecomunicações são obrigadas a
instalar e a manter postos e equipamentos
para Uso do público em geral nos locais onde
seja socialmente_uecessádo e operacionalmente viável.
Art. 5o A prestação de serviço público
de telecomunicações em caráter permanente
a pessoa detei'Illiilida, em instalações de uso
privativo, se faz mediante aquisição de assi·
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natura pelo interessado junto à concessioná·
ria exploradora do serviço na loca!idade em
que se situem as instalações, ou por transferência de assinatura.
Art. 6° O regulamento do servfço públioo de telecomunicações estabelecerá as condições de aquisição e transferência de assinatura, podendo a aquisição ser condicionada
à participação financeira dos interessados nos
investimentos da concessionária exploradora
do serviço na localidade de prestação do serviço, a tftulo de caução.
Art. 7~ Os recursos da participação fi.
nanceira somente podem ser utilizados em
investimentos da concessionária respectiva,
sendo vedado seu uso para cobertura de despesas de custeio do_serviço ou para quaisquer
outros fins._
§ 1"' Os recursos da participação financeira devem ser escriturados em rubrica especial na contabilidade da concessionária como
patrimônio e capital da concessão, distintos
do património e capital da concessionária.
§ 2~ A remuneração do capital e do património da concessão deve reverter para a mesma conta e finatidade.
§ 3o Os recursos da participação financeira e a remuneração deles não estão sujeitos
a tributação.,
Art, go E facultada a transferência da assinatura a qualquer tempo, desde que formalizada perante a concessionária, podendo a
transferência ser coridicionada à quitação do
valor da particípação fíriãflceira.
Parágrafo único. A transferência de assinatura sem sua formalização perante a concessionária sujeita aqueles que a efetuem à
perda de assinatura e do valor da participação
financeira, a qualquer tempo em que se tome
conhecimento da transferência.
Art. 9o No caso de cancelamento da assinatura a pedido do assinante, a participação
financeira será a ele restituída, pelo valor vigente_ à época do cancelamento, podendo a
restituição desse valor ser condicionada à cessão da assinatura pela concessionária a outro
interessado e ao pagamento, por este, do valor da participação a ser restituída.
Art. 10. O instituto da participação financeira poderá ser adotado para cobertura
de instalações especiais, na forma definida
no regulamento.

CAPÍTULO III
Da Remuneração dos Serviços
Art. 11. A exploraç"ão de serviços públicos de telecomunicações é remunerada mediante tarifa aprovada pelo Poder Concedente.
Art. 12. As tarifas devem proporcionar
obrigatoriamente:
I - a cobertura dos custos da exploraçãodos serviços, assim reconhecidos;
I I - a justa remuneraç·ão do capital investido em função dos serviços;
III- a expansão e melhoramento dos serviços.
§ 1'! Os custos da exploração dos serviços, neles incluídos a depreciação e a amorti·
zação dos investimentos, são calculados de

acordO com os criit!rios estabelecidos. pelo
Poder Concedente.
§ zo A justa re1_nuneração do _capital é de
doze por centO ao ano, incidindo, inclusive,
sobre o património e -o capítal da concessão.
§ 3" A expansão e o melhoramento dos
serviços são atendidos por recursos decorrentes de aplicação de um percentual de quin·
zc por ce-nto sobre os valores previstos para
custeio dos serviços e remuneração do capital.
Art. 13. É assegurada a realidade tarifá·
ria, sendo vedadas quaisquer medidas que
contrariem o disposto neste artigo.
§ 1" D POder Concedente fixará critérios
de repartição de receita de serviço público
realizados entre empresas visando ao seu
equilíbrio económico-financ~iro.
§ 2u O Poder Concedente fixará critérios
para compensação de eventuais excessos ou
insuficiência de remuneração das empresas
exploradoras de s~rviços públicos de telecomunicações.
§ 3" Na fixação das tarifas podem ser fei·
tas distinções tendo em vista a classificação
dos serviços, a ocupação- dos circuitos e a
distância entre os pontos de comunicações,
sendo vedada a c-oncessão de isenção ou redução subjetiva da tarifa.
§ 4o As tarifas cobradas em conta serão
as vigentes na data da apresentação das con·
tas.
Art. 14. As tarifas dos serviços públicos
de telecomunicações internacionaís são estabelecidas.lllediante ajustes com as administrações ou empresas estrangeiras envolvidas,
aprovados pelo Poder Concedente.
Art. 15. Esta lei estará _em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
Sob as Constituições de 1891, 1934 e 1946,
os serviços de tel~comunicaçóes foram expio·
rados pela União, pelos Estados e pelos Municípios, diretamente ou mediante concessão.
A Constituição de 1967 tornou privativa
da União a exploração dos serviços de telecomunicações, diretamente ou mediante concessão, regime esse mantido pela Constituição de 69.
Em 1972, a Lei no 5.792, de 11-7-72, instituindo política para exploração dos serviços
públicos de telecomunicações, determinou a
criação-da Telecomunicações Brasileiras SIA
- Telebrás com a atribuição de "promover,
através de subsidiárias e associadas, a exploração de serviços públicos de telecomunicações''.
----- Subsidiárias são empresas controladas pela
Telebrás; associadas são empresas de cujo
capital a Telebrás participe sem exercer seu
controle acionário e que se subordinem à sua
orientação nornrativa e a sistemática de con·
trole (Decreto no ]4.379/74). Telebrás, suas
subsidiárias e associadas constituem o denominado Sistema Telebrás.
Quando dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, três correntes· se forma·
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ram a respeito da exploração dos serviços
públicos de telecomunicações, a saber:
A primeira restabelecia o regime das Cons·
tituiçóe"s de 1891, 1934 e 1946, ao atribuir
à União, diretamente ou mediante concessão, a exploração dos serviços "nacionais, interestaduais e interilãciOõais de telecomunicações". Aos Estados restaram os serviços
intraestaduais (intermunicipais) e, aos Municípios, os serviços locais.
A segunda corrente, mantinha o regime
das Constituiçóes de 1967 e 1969 que atri·
bufam à União, diretamente ou mediante
concessão, a· exploração dos serviços de telecomunicações.
Uma terceira corrente atribuía à Uniã-o a
exploração direta dos serviços públicos de telecomunicações, vedada a concessão de_les.
Todas essa correntes tinham como ponto
de convergênciã a defesa do Sistemã ·Tele_~
brás.
Por fusão de emendas e acordos de Lideranças, ratificados pelo Plenário da Assem·
bléia, resulfafaiiú:ipfOvãdos os seguintes dis·
positivoS:
~
"Art. 21. Compete à União:
XI- explorar, diretamente ou mediante
concessão a empresa~ _sob controle acionário
estatal, os serviços telefônicos, telegráficos,
de transmissão de dados e demais serviços
públicos de telecomunicações, assegurada a
prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através da rede
pública de telecomunicações explorada pela
União."
"Art. 66. São mantidas as concessões de
s_erviços públicos de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos da lei."
O presente projeto de lei visa, exatamente,
disciplinar nesses dispositivos constitucionais, a eles adaptando a Lei n~ 5. 792/72, definidora da políticà de exploração dos serviços
públicos e telecomunicações.
O projeto dá cumprimento à disposição do
art. 21, Xl, da Constituição, que limita a oUtorga de concessão a empresas sob controle
acionário estatal, explicitando que o controle
acionàrio estatal tã.nto-:Pode ser federal, como
estadual ou municipal. Aliás, com a transferéncia para os Estados e Municípios dos tributos incidentes sobre a exploração de serviços
públicos de telecomunicações, aos Est<idos
e Municípios também deve ser transferida
parte da responsabilidade pelos investimentos no Setor.
'Respeita, igUalinente o projeto, a disposição do artigo 66 do Ato das disposições
Constitucionais Transitórias, que mantém as
concessões em vigor na data da promulgação
da Constituição, nos termos da lei.
__ _
O Capítulo II trata especificamente sobre
a contribuição dos promitentes-assinantes do
serviço público de telecomunicações para implantação, expansão e melhoramento do serviço.
A exigibilidade da contribuição dos promitentes-assinantes para prestação individuali"
zada do serviço em caráter permanente, em
instalação de uso particular, data, no Brasil,
de 3 de março de 1966, quando o Contei
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baixou a Resolução no 5, posteriormente
substituída pela Resolução n'' 18, de 6-3-67,
também do Contei, a que se seguiram as Portarias 0° 415, de 31-8-7;2, 0° 1.181, de
25-10-74, e no 1.361, de 15-12-76, do Minis·
tério das Comunicações.
·

· Se, de um lado, a participação financeira
dos promitentes-assínantcs, também denomi·
nada autofinanciamento, contribuiu signifi·
camente para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, também é certo que

a capitalização desses recursos gerou grave
distorção no mercado mobiliário.
Com efeito, o número de acionistas das
concessionárias de telecomunicações ascende
hoje a mais de cinco milhões. Apenas que
a quase totalidade deles ignora a condição
de acionista, restando suas açóes em abandone. Na verdade, os promitentes-assinantes
desejam é a prestação do serviço e não, em
absoluto, ações das concessionárias.
Esse total desinteresse pelas ações resulta
no aviltamento delas, inviabilizando o lançamento de subscrições públicas pelas cOncessionárias, que lhes proporcionem recursos
para a expansão de seus serviços.
O presente projeto corrige essa grave distorção. A contribuição dos promitentes-as·
sinantes para expansão e melhoramento dos
serviços públicos de telecomunicações é de
todo indispensável. Em vez, no entanto, de
ser essa contribuição levada à conta de capi·
tal, ela passa a ser escriturada em rubrica
especial, na contabilidade da empresa, talcomo previsto no art. 102 da Lei ne 4.177/62
- Código Brasileiro de Telecomunicações
- para as sobretarifas incidentes sobre os
serviços de telecomunicações.
A contribuição, sobre ser indispensável para a prestação do serviço, se afigura Justa,
por corresponder à individualização da prestação do serviço a quem o solicite, em instalações de uso privativo.
O projeto também prevê a devolução da
contribuição pelo valor que estiver sendo exigido aos promitentes-assinantes na data em
que se operar o cancelamento da assinatura,
sendo igualmente facultada a transferência
de assinatura.
O Capítulo III do prOjeto trata das tarifas
dos serviços públicos de telecomunicações,
atendendo ao disposto no inciso III do pará·
grafo único do art. 175 da Constituição Federal.
Além da cobertura das despesas de custeio
do serviço e da justa remuneração do capital,
a tarifa deve ensejar a expansão e o. melhora·
xnento do serviço.
Essa parcela da tarifa será escriturada em
rubrica especial na contabiUdade da empresa,
conforme, aliás, já previsto no Código Brasi·
leiro de Telecomunicãç6es aprovado pela Lei
n• 4.177/62.

Com o instituto da participação financeira
dos promitentes-assÚlantes e com a parcela
tarifária para expansão e melhoramento dos
serviços, as concessionárias passarão a dispor
de recursos para seus investimentos, prescindindo de recursos públicos. Com a justa remuneração do capital dos acionistas, novos

acionistas, voluntários e não compulsórios,
investirão recursos no setor, permitindo, cada vez mais, o atendimento ao público com
a c·ontribuição económica daqueles de maior
citpácidade financeira em benefício imediato
dos de menor c_apacidade_contributiva.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Senador Odacir Soares
(A' Comissão de Serviços de lnfra-Estrutllra - dtfcisão terminath•a.)
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projeto de lei obriga que os sujeitos passivos
da obrigação tributária, a serem fiscalizados,

sejam escolhidos por critérios objetivos e
considera crime de prevaricação a interferência de autoridades políticas ou administrativas para impedir o trabalho impessoal e objetivo da fiscalização tributária.
Sala das Sessões, 'P de_ junho de 1990. --:.
Senador Fernando Henrique Cardoso.
(À Comissão de Constituição, Justíça

eOdadania- competência terminatil•a.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 89, DE I990
])_~JerJI!ina a seleçã<? objetiva de pessoas· submetidas a fiscalização de tributos
federais e equipara ao crime de prevari~
cação a interferência contrária por auto~
ridades políticas e administrativ_as.

O Congresso Nacional decreta:
ArL l" A fiscalização tributária federal
zelará pelo cumprimento da legislação tributária, obedecendo aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
§ l" Os contribuintes e responsáveis por
tributo fedt:ral e as pessoas isentas serão seleclonados para fiscalização mediante critérios
objctivos, estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.
§ 2" Equipara-se ao crime de prevaricação a determinação por autoridade política
ou administrativa para impedir a fiscalização
de contribuinte ou responsável selecionado
na foriiia do parágrafo precedente ou para
ser fisCalizada pessoa física ou jun'dica não
seleclonada objetivamente.
Art. 2" Es~ lei entra_ em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
- A Cons_tituição federai irõ.põe ã Adminístração Pública obediência aos princfpios, de
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37, caput).
O cumprimento das leis tributárias dependem de fiscalização imparcial e objetiva, não
podendo ser usada para perseguir adversários
de:.qualquer natureza nem proteger amigos
ou pessoas bem relacionadas com autoridades governamentais.
Há longo tempo, no Brasil, o Ministro da
Fazenda c outras autoridades têm interferido
na fiscaHzação tributária, determinando
ações fiscalizadoras à margem dos programas
ou, com mais gravidade, impedindo que pessoas importantes e suas empresas sejam fiscalizadas. Esse vicioso procedimento encerra
injustiças e desmotiva extremamente o corpo
fiscal no seu trabalho de fazer cumprir as
leis tributárias.
Os próprios órgãos oficiais reconhecem ser
m~ito alta a sonegação de impostos no BrasiL
Para combater essa ilegal evasão tributária,
com êxito e justtça, torna-se imprescindível
que seja suprimida da administração pública
a prúteção' de importantes cdntribuintes contra a· realização de ação fiscalizadora, assim
como a perseguição a outros. Para tanto, este

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, vão ser lidas
pelo Sr. lo Secretário. (Pausa)
São lidas as seguintes
PARECER No 223, DE 1990
Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 28, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n'·' 28, de 1990,
que altera a Lei n·• 49, de 25 de outubro de
1989, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de
junho de 1990. - Nelson Carneiro , Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Di~
valdo Suruagy - Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N'' 223, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 28, de 1990, que altera a Lei n• 49,
de 25 de outubro de 1989, e dá outras
providências.
Q.Senado Federal decreta:
Art. 1'1 A Lei n" 49, de 25 de outubro
de 1989, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I - É alterado o caput do art. 9~·. sendo-lhe
acrescidos os §§ 29 e 39, renumerando-se o
respectivo parágrafo único como§ 1~. conforme redação a seguir:
"Art. 9P O Distrito Federal é dividido em doze Regiões Administrativas:
Brasflia, Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Gama, Samambaia, Taguatin~
ga, Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho,
P!ana!tina e Paranoá.
§ l" Os limites das Regiões Admi·
nistrativas de que trata este artigo, incluindo áreas urbanas, rurais e de expansão urbana, serão fixados por ato do Governador.
§ 2 9 A divisão administrativa do
Distrito Federal, na forma constante
desta lei, não implica alteração da área
de preservação do conjl!nto urbanístico
de Brasília, constituído em decorrência
do Plano Piloto traçado para a cidade~
§ 3u A cada -Regiáo -Administrativa
corresponderá uma Administração Re~
gional chefiada por um Administrador.
de livre nomeação do Governador, esco~
lhido entre pessoas de reconhecida ido~
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neidade,._a quem corresponderá o cargo

de natureza especial Regional.··

II- O caput do are. 10 passa a vigorar
com a seguinte redação:

''Art. 10 Para fins de implantação
das Administrações Regionais de Bra<>(-

Ha, de Samambaia e do Paranoá, são
criadas, na Tabela de Pessoal do Distrito

Federal, as seguintes funções."
Art. 2·•

PARECER N· 225, DE 1990

Administrador

ESta lei entra em vigor na data

Comissão Diretora
n~

Rcdação final do Projeto de Lei do DF
30, de 1990.

A C'omí5sâo Dírf:~oni'aj)r!itnta a fcdação
final do Projeto de Lei do DF n·'30, de 1990,
que estabelece a competência, cdmposição
c cla~ifica.ção do Conselho de Cultura do
Distrito Fe_dcral, c dá outras providencias.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho
de 1990. Nelson Carneiro, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator - Divaldo Suruagy
- Nabor Júnior.

de sua public-.J.ção.

Art. 3"

Revogam-se as disposições em

contrário.
PARECER N' 224, DE 1990
Comissão Diretora
Rcdação final do Projeto de Lei do_ OF

ne 29, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projc!O de Lei do DFn" 29, de 1990,

que altera dispositivo do Decreto--Lei n"
2.244, de 14 de fevereiro de 1985, e t;fá _outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho
de 1990. --Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- DivaldQ s_.ruagy - Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N" 224. PE ! 990

Redação final do Projeto d~ Lei do DF
n" 29, de 1990, que altera dispositivo do
Decreto-Lei n" 2.224, de 14 de fevereiro
de t9Ss~ e dá outras providências.
O Senado F:edcral decreta:

Art. 1" O§ 2" do irt. 1"-do Decreto~Lei
n" 2.244, de 14 de fevereiro de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação: _
"Art. I-'
§ 2'' Os Cargos da Carreira de Procurador do Distrito Federal, vagos, ou,
que vagarem, serão providos: os de Subprocurador-Geral do Distrito Federal
mediante promoção, alternadamente,
pelos critérios de antiguidade na classe
e merecimento, de titulares de Cargos
de l" Categoria; os desta Categoria, mediante promoção, alternadamente, pelos
critérios de antiguidade na classe e merecimento, de titulares de Cargos de 2• Categorias; e os desta Categoria, mediante
concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito de comprovada
idoneidade moral."

Art. 2" Para o primeiro provimento do
cargo de Subprocurador-Geral do Distrito
Federal, após a vigência desta lei, a promoção
obedecerá o critério de antiguidade na classe.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4"
contrário.

Revogam-se _as disposições em

ANEXO AO PARECER N' 225. PE 1990

RedaÇão final do Projeto de Lei do DF
n• 30, de 1990, que estabelece a competência, composição e classificação do
Conselho de Cultura do Distrito Federal,
e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:

Art. l'' O Conselho de Cultura do Distrito Federal, a que se refere o inciso VI do
art. 8'' da Lei n·.> 49, de 25 de outubro de
1989, é um órgão colegia<!o de deliberação
coletiva de 2" grau, vinculado à Secretaria
de Cultura e Esporte, com função normativa
e articuladora da ação do governo no âmbito
do Sistema Cultural do Distrito FederaL
Art. 2'' Ab Conselho de_ Cultura do Distrito Federal compete basicamente:
I - reaJLZal- assessoramento especiaC sob
a forma de participação colegiada e deliberativa, à Secretaria de Cultura e _Esporte do
Distrito Federal, em todas as questões que
lhe forem submetidas pelo titular da Pasta;
IJ -traçar a.'> dir~triz.Gs executivas ç!a ~olí
tica Cultural do Distrito Federal, que será
formalizada pela Secrc~aria de Cultura e Esporte do Distrito Federal, mediante Plano
Plurianual de Cultura do Distrito Federal,
que será submetido, em tempo hábil e instância final, à aprovação do Governa-dor do Distrito Federal;
III- opinar sobre Programa<> e Planos de
Trabalho apresentados pelas instituições culturais do Distrito Federal, considerando sintonia de suas proPOstas Com o Pla_no Plurianual de Cultura a que se refere o item anterior;
IV - aprovar planos de ação e priorizar
atividades que contribuam para a formação
e o desenvolvimento pleno da cidadania;
V- opinar sobre o reconhecimento de instituições, entes e agentes culturais no âmbito
do Distrito Federal;
VI- pronunciar-se e emiiir pareceres sobre assuntos de natureza cultural;
VII- recomendar a concessão de auxilias,
subvenções_e financiamento às instituições
culturais, oficiais ou particulares, declaradas
de utilidade pública;
VIII- convocar, para eventual prestação
de ·esclarecimentos, dirigentes e/ou outros
quaisquer integrantes do Sistema Cultural do
Distrito Federal, inclusive aqueles pertenceu-
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ces a órgãoS: públicos da Cultura, em matéria
da área de competência do Conselho;
IX- manter intercâmbio com o Coilselho
Federal de Cultura, com os Conselhos de Cultura estaduais e com órgãos colegiados do
Distrito Federal, aS!>ociações ou outros ór_gãos de natureza comunitária, ligados às ati~
vidades culturais;
X- manifestar-se sObre a conveniência,
ou não, da inscrição de pessoas físicas e/ou
jurídicas no Cadastro de Entes e Agentes
Culturais do Distrito Federal;
X1- desenvolver mecanismos de apoio e
difusão da manifestação cultural, particularmente da criação artística, em suas diversas
formas e representações, investindo na expa-nsão e aperfciçoámento, seja a título de
e,...pcrimcntação ou do próprio ensaio;
XII- criar e desenvolver mecanismo capazes de preservar e fortalecer a identidade
cultural da Capital da Repúhlica Federativa
do Brasil, respeitado o pluralismo cultural
que lhe assiste, em face da identidade nacional e das relações internacionais.
Art. 3'·' Para cumprimento de suas atribuições o Conselho de Cultura do Distrifo
Federal terá o seguinte funcionamento:
I -Conselho Pleno;
I I - Câmaras:
a) Câmara de Artes, CiênciaS:. Letras,
Criação, Expressão e Comunicação;
b) Câmara de Estudos do Desenvolvimento Cultural e Comunitário; e
c) Câmara de Património Cultural, HistóriCo, ÀrtíStico. Natural, Paisagístico e Documental;
III- Comissões:
a) de caráter permanente;
b) temporárias; e
c) especiais.

Art. 4" O Conselllo Pleno será compoSio
de doze conselheiro~ d_e_signados pelo Governador do DistritO Federal, conforme a seguir:
I - três conselheiros natos: Secretários de
Cultural e Esporte do Distrito Federal, Secre~
tário de Educação do Distrito Federal e Diretor Executivo da Fundação Cultural-do Distrito Federal;
II -três conselheiros efetivos e três suplentes escolhidos pelo Governador do Distrito Federal, por indicação do Secrcrárjo de
Cultura e Esporte do Distrito Federal;
III- seis conselheiros efetivos e seis suplentes, eleitos pela comunidade do DistritO
Federal em Seminário de Cultura a ser promovido anualmente pela Secretária de Cultura e Esporte.
§ l'·' O presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal será escolhido confordlspUser o Regimento Interno do Conselho.
§ 2" Enquanto não aprovado o Regimento Interno, o Conselho -de Cultura será presi·
dido pelo Conselheiro mais idoso, após a respectiva instalação pelo Secretário de Cultura
e Esporte.
§ 3~· O exercício do encargo de conselheiro do Conselho de Cultura do Distrito Federal será considerado de relevância para o ser-

me
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viço público, não havendo retribuição pecuniária pelo mesmo.
Art. 5" O Conselho deliberará pot maioria de votos, cabendo ao Presidente, além
do voto comum, o de de!>empate, sendo os
votos no Conselho abertos e declarados.
Art. 6" Os mandatos dos conselheiros
efetivos terão a duração de dois anos, sendo
permiti_da a recondução do conselheiro uma
única vez em mandatos consecutivos.
Art. 7" O mandara do conselheiro efetivo será considerado_ extinto antes do término, nos seguintes casos:
a) morte;
b) renúncia.:
c) ausência injustificada a duas sessões
consecutivas ou alternadas; e
d) de:-;tituição.
§ l" A apreciação de justificativa das ausências mencionadas na alínea c será de competência do Conselho Pleno.
§ 2\' -Somente em circunstâncias excepcionais a Presidência do Conselho concederá,
sem aprovação do plenário.licet1ça solicitada
por conselheiro efetivo, a qual não poderá
ultrapassar sessenta dias. sob pena de perda
do mandato.
§ 3" Finda ou interrompida a licença de
que trata o parágrafo anterior, bem como
cessados os impedimentos, poderá o conselheiro reassumir de imediato e automaticamente suas funções.
§ 4·' Ocorrerá recomendação à destituição de conselheiro, por acatamento de moções dirigidas ao Conselho Pleno e aprovadas
por dois terços da composição integral do
Conselho, assegurada a oportunidade de de~
fesa.
§ 5u o· Conselheiro efetivo, cuja destituição haja sido proposta, não terá direito a
votar sobre o assunto, devendo ser substituído por conselheiro suplente.
§ 6" As moções de destituições terão preferência de apreciação e votação s9bfe as de~
mais matérias em pauta.
§ 79

iunho de 1996

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã.oclí)

A recomendação de destituição será
encaminhada ao Governador dO Distrito Federal para homologação.
Art. s~· O Conselho Pleno do Conselho
de Cultura do Distríto Federal é competente
para elaborar e votar seu regimento interno,
obedecidos os termos e limites estabelecidos
nesta lei.
Art .. I}' O Conselho Pleno poderá enviar
sugestão ao Governador do Distrito Federal
propondo a alteração da forma de s.ua composição, desde que mantido o número máximo
de doze conselheiros.
Art. 10. O prazo previsto no art. 14 da
Lei n" 49, de 25 de outubro de 1989, é reaberto pelo período de quarenta e cinco dias,
contados da publícação desta lei.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposiçÕes em
contrário.
,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os pareceres lidos vão â publicação.

Sobre a mesa. requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte

cação do Conselho de Cultura do Distrito
Federal. e dá outras providências.
Sala das Sessões. 27 de junho de 1990. Pompeu de Sousa.

REQliERIMEI\ITO N• I95, DE I990

:) SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento, passa-se, de
imediato, ã apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção do Governador
em exercício do Distrito Federal.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, -~e_queiro dispensa de publicação, para
imediata discus.são e votação. da redação fi.
na! do Proje!O de Lei do DF n" 2g. de 1990.
de injçiativa do Governador do Distrito Federal, que altera a Lei n" 4tJ, de 25 de outubro
de_lt)St), e dá outras providências.
Sala das Sessões. 27 de junho de 19tJO. Pol!lpeu de Sousa.
_O-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento. passa-se. de
imediato. à apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção do Sr. Governador
em exercício do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
h lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N· I96, DE I990
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final, do Projeto de Lei do DF n" 29, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que altera dispositivo do Decreto·Lei n"
2.244, de 14 de fevereiro de 1985, e dá outras
prOvidências.
Sala das Sessões. 27 de junho de 1990. P~mpeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento, passa-se, de
imediatO, ã apreciação ·da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O Projeto vai à sanção do Sr. Governador
em ex~rcício do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Sobre a mesa, requerimento que _será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• I97, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata âiscussão e votação da redação final
do Projeto de Lei do DF n~ 30, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede~
ral, que estabelece a competência e classifi-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEJ
DO SENADO
N' 90, DE 1990
Altera a legislação sobre imposto de
renda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lu A Lei nu 7.959, de 21 de dezem·
bro de 1989, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"Art. 6"

·······-·······-······-············

XV- os rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma.
pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, até o valor equivalente a 953
(novecentos e cinqüenta e três) BTN,
sem prejuízo da dedução da parcela isen·
ta prevista no art. 25 desta lei."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. Y Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A velocidade com que o processo de desagregação da economia ocorreu em nosso país
nos últimos meses, em função do descontrole
inflacionário causado por políticas econômicas equivocadas, teve reflexos de grande impacto no poder aquisitivo da moeda.
Reajustar este poder aquisitivo, em face
da nova ordem econômica imposta pelo crescimento desordenado dos preços relativos
dos bens e serviços, se faz absolutamente imprescindível para o caso de produção legal,
visando a assegurar benefícios reais ao contribuinte.
Logo, é preciso dar ao valor de isenção
da justiça correção, porquanto, aindr:t que no
texto legal em vigência tenha se procurado
manter o JX>der de atualidade do limite fixado, utilizando~se, para tanto, de unidade indexada, entendemos que a erosão da moeda
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levou a mudança'> no poder de compra do
dinheiro que nem a fixação do benefício em
BTN conseguiu acompanhar, dada a conjun~
tura de total descontrole financeiro no ano
de 1989 e nos primeiros meses de 1990.
No presente caso, a situação se torna ainda
mais discrepante com relação à realidade sócio-económica, uma vez que a fixação do limite para gozo do benefício não atendeu satisfatoriamente a compatibílização do público
com o mercado de trabalho, conforme pretendia. Isto porque os grandes dilemas resultantes da confusão estahelecida entre salário
e renda observa seu· ponto _crítico nas faixas
de ganho cujo limite superíor está na amplitude que varia até dez salários mínimos (oU
953 BTN).
Igualmente, entendemos ser de bomwsenso, para fins de restabelecimento da justiça
social, eliminar a exigência de idade mínima
(65 .anos) para o gozo da isenção, uma vez
que a grande massa trabalhadora já é excessivamente penalizada, durante toda a sua vida
útil, por salários aviltados que figuram entre
os mais baixos do mundo, além de se ver
compelida a ter que aprender a conviver com
um nível de ganhos mais deprimido por força
da inatividade, justamente à época em que
deveria estar apta a usufruir, dentrO de um
padrão mínimo de dignidade e conforto, da

Titulares

disponibilidade temporal própria ao afastamento êiO--riiercado de trabalho,
OBS._: ESta sugestão _contempla duas alterações:·
-elevação do limite de renda para efeitos
de isenção de imposto e,
-dispensa de limite de idade para apJicaw
ção da lei.
SaJa da-> Sessões, 27 de junhO-de 1990.Senador Humberto Lucena.
(À Comiss/Jo de Assuntos Económicos

-

compet~ncia

terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto de lei lido sel-á despachado à
Con1_~são c-Ompetente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Tendo em vista a criaçãÕ, "através do Re~
querirnenco n'' 178, de 1990, de autoria do
Senador Maurício Corréa e outros Srs. Senaw
dores, da Comissão Parlamentar ~e Inquérito
d~stinada a examinar os critérios, as possíveis
irregularidades e os efeitos sócio~econômicos
da dispensa e colocaÇão em disponibilidade
de servidores,_da extinção de cargos e empregos, repartições~ autarquias e empresas, no
âmbito da Administração Pública da União,
Direta, lndireta e Fundacional, a Presidência, de acordo com as indicações_ das lideranw
ças, designa, para integrarem a referida comissão, os seguintes Senadores:

Suplerites
PMDB

Mansueto de Lavor
Cid Sabóia de Carvalho
Luiz Viana Neto
Áureo Mello
PSDB
Pompeu de Sousa
Jutahy Magalhães
Wilson Martins

Mauro Benevídes
Humberto Lucena

Chagas Rodrigues

PFL
Lourival Baptista
Afonso Sancho
Odacir Soares

José Agripino

PDC
Mauro ~orges

Antônio Luiz Maya
João Menezes

PTB

Affonso Camargo_

PDS

Lavoisier Maia

PDT
Maurício Correa

PRN
Rãimundo Lira

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em se tratando de sessão extraordiná~ia,
a lista de oradores inscritos está automatiw
camente transferida para a próxima sessão
ordinária.

Já se encontram inscritos para a presente
sessão os seguintes Srs. Senadores: Antônio
Luiz Maya, Mauro Borges e Humberto Lucena.
Cóin a palavra o primeiro orador inscrito,
o- nobre Senador Antônio Luiz Maya.
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O SR. ANTOI'i!O LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o !'>eguinte db:cur_so.)- Sr.
Presidente. Srs. Senadores, as empresas nacionais_poüerão pagar ma(S FinSocial e· ter
seus lucros reduzido:-. ainda neste ano, caso
o Senado Federal confirme a aprovação da
Câmara ao Projeto de Lei n" 3.101-A, de
1989, .que regulamenta o art. 59 do Ato das
DiSposições tOnstitUdonais Transitóriã.~. o
qual detennim.1 ao Congresso l_egis.lar sobre
os planos de custeio e benefícios da Previdência Social.
Alerta o Senhor Relator da Comissão de
_Eiminçase Tributação da Câmara para o refe~
rido projeto, que "a receita de contribuições
sociais. tal como definida na Lei Ordinária
da Seguridade Social, não é suficiente para
cobrir ao; despesas totais da Seguridade Social". No Anexo J ao seu Relatório, denominado "Estudo de Simulação", mostra que se
mantido.!> os atuais critérios de concessão e
de reajustes dos benefícios, que ele chama
de cenário-ba:.t:, as despesas saltariam dos
3,5% do PIB em I9R9 para quase 6!?t do
PIB em 19!.)0, atingindo o pico de 7,6% do
PIB em 1991, depois decrescendo lentamente
ano a ano até atingir o menor nível desde
1991, com 6,7% do PIB. Importa ainda, continua o Relator, acrescentar a esse nível de
despesas custos adicionais com a implantação
de projetos do Deputado Floriceno Paixão,
visando à aguardada concessão de novos benefícios de PrevidCncia Socíi.IT; previstos na
Constituição e até agora não regulamentados. Pela<; simulações do Relator, observa-se
que-os custos adicionais creScem substancialmente em relação ao citado cenário-base. Se
no corrente ano eles equivalem a 39% do
cenário-base, conforme as simulações, em
1995 atingirão 593%, O -que -vem tornai o
nível da-> receitas da Seguridade Social com~
pletamente insufideil.tes para cobrir o novo
plano de benefícios.
Ainda de acordo com as simulações do Relator, caso este plano de benefícios seja implementado, a~ nece-ssidades de financiamento de Seguridade Social crescerão vertiginosamente, de 3,7% do PIB em 1990 para 51 o/c
do PIB em 1995.
Cumpre ainda ressaltar que nessa simulação o Relator pressupõe que as ~axas de crescimento do PIB no período de 1990-1995 Seriam respectivamente 0%, 3%, 4%,4%, 6%
e 6% e que as cifras apresentadas são a preços
correntes _de janeiro de 1990.
Para coflseguiT -um--supOsto equihb(io iJÕ
período em questão, o Relator propõe aumento nas alíquotas de contribuição, acatando o substitutivo dos beputados. António
Britto e Adhemar de Barros Filho, e melhoria
na <J.dministraçáo no sistema de Seguridade
Social.
O referido substitutiVO, -em primeiro lugar,
eleva a alíquota do Finsocial, a segunda maior
fonte de recursos da Previdência, dos atuais
1,2% sobre o faturamento mensal das empresas, para 2%. A nova alíquota proposta traz
em seu bojo um acréscimo de 66,7%, em
relação à alíquota vigente. A simulação do
Relator já considera a alíquota de 2%, a par-
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tir de agosto <.lc: _li.)!JU. A nlcdida proposta
da resultados surpreendentes e imediatos: a
contribuição para o Finsodal já em li.JtJO corresponde a 2,3 vezes o valor obtido em J9S9.
crescendo ctln~istc:ntt:mentc até _atingir cn:t
1995 o fndice de 3,75 vezes o valor obtido
em 198Y.
Em segundo lugar. o mesmo S\lbstitutivo
eleva a altquota da contrihuiç<io socíal ~obre

o lucro da..., empresas em 25"1, passaiu.lo Jos
atuais 12% para 15%. tmtando-se de empresas do setor financeiro, e de 80é para (OC:'(,
no caso das demais cmpresas.___A___simulação
do Relawr revela guc ainda em 19YO tal contribuição excedertí a obtida em 19989 em
23%. mostrando no:-. anos subsegücnte!'! um
crescimento gradual moderado~-_
Peh) lado da melhoria da admin~"tração do
sistema, o Relator propôs irivCstimentm; em
controle, auditoria e automaçüo {,~_o processo
admini~trativo. perffiitindo um m-aior contra·
le das despesas, através de iixação de um
teto na<> despesas com saúde. passando de
2,5% do PIB cm 1990, para até -F'·é- do PIB
em 1995.
TambCm a melhoria da administração do
sistema permitiria coibir as fraudes, que hoje
representam 20Cf do total __da despesa com
benefícios em sua opini~lo~ podendo cair p;:~ra
10% a partir de 19Y3.
Finalmente, a citada melhoria da administração do sistema baixaria a sonegaçtio da
arrecadação proveniente da folha de salários.
que hojt:" representa 40t;'C do total devido,
podendo cair para 20('(_ a partir de 1993.
De acordo ainda com o Relator, o resultado conjugado dessas medidas propostas
"trará a perspectiva concreta de equil1brio
para as contas da PrevidCncia Social, tendo
em vista que até 1992 os déficits anuais estimados serão sempre inferiores a 1.60? do PIB
e a partir óe IW3 a Previdência começaria
a apresentm :.uperâvit:) de cai:.::a".
Preliminarmente, devo dizet 4ue o recurso
de aumentar alíquotas para solucionar o problema crônico da Previdência, como sorvedouro de recursos, não é invenção atual. Com
referência ao Finsocial. esta tributaçtio foi
instituída em 25 de maio de 1982, atráws
do Decreto-Lei n·' 1.!;140, e fixado cm 0,5~?-..
Posteriormente, a alíquota foi elevada para
1o/c em _30 de junho de 1989 por meio da
Lei n" 7.787. No ano passado, o Poder Legislativo tentou dobrar esta alíquota, e isto só
não foi concretizado em virtude do veto do
Presidente José Sarney. Mesmo a<>sim, em
24de novembro l.k 1989. a Lei n"'7.894 majorou a aliquota do Finsocial para 1.2%.
Ora, a majoraç5o da alíquota do Finsocial
terá evidentemente um impacto inflacionário. Por incidir ~obre o faturamento mensal
das empresas, é óbvio que a imediata e automática conseqüência será o repasse desse custo aos preços, ameaçando o controle da inflação propl)sto pelo Plano de Estabilizaçtio do
Governo.
Ademais, a recessão eco.nõmica já é uma
realidade em nosso País a partir da posse
do atual governo. O aumento da alíquota do
Finsocial só iria agravar a recessão, num mo-
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mcnto _cm que as empresâs se esforçam por
honrar uma carga tributária já elevada e atraVt!S~am. difícil ~itu-::tção de mercado.
A conseqüéncia do aumento de~mcsurado
~Lia C<Jrga trihut:lria levará as empresas à sonegação. Se apnn:ada a elevação da altquota
pelo Scnadu Fe(.]eral. é possível esperar que
de plano aumente o nível de omissão de receita~ operaçionaís em_ muitas empresas.
Finalmcntt!. o Finsocial grava indisc-riminadamente grandes. médio~ e pequenos empresários. razão pnr que somos decididamente
contra a elevaç:.lu de alíquota::;., c~pecialmenrc
no grave momento por 4ue passa a economia
nacional.
Outro ponto a ser considerado e que o Relator do pwjeto de lei utiliza simulaçôes de
situações, fornecidas pelos interessados em
tnan.ter a Previdencia como eterno sorvedourO ae recursos. COmo e~emplo, citarei a dtscõrdância existente entra a sua simulação e
o tcstcmunh(l do presidente da Anfip- Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Prcvidcnctárias. lnforma este que no
ano passado "a sonegação de contribui~,·ôes
previd~nciárias foi estimada em 4(Jf dos US$
21 tiilhüçs a_uecadados pela Previdência Social no Pais", fato que atribuiu a inúmeras
írri!ft.ilà.ridades que discrimina, devendo-se
basicamente a três motivos:
I. A economia infOrmal, não captada pelos
indicadores oficiais, emprega cerca de 15 milhões de pessoas que deixam de ser registr<lóas pelo!> empregadores. para as quais ineXi:)tc hoie u obrigatoriedade da contribuição
prt..~videnciária.

2. As fraudt!s ocorrt.::m principalmente através do pagamento indiretq de salários. Gran·
de~ empresas contratam seus executivos por
baixos sal<irios. assumindo, em contrapartida, seu aluguel de casa. mensalidade escolar
do!-. filhos. despesas com cartão de crédito
etc, Em nenhum desses casos é cobrada a
contribuíçtio previdenciária.
3. A fi~calizaç5o é deficiente, em pelo meno!-. quatro situaçôes:
a) cadastro dt: contribuintes ineficiente- e
tlesatualiz:.tdo;
b) quadro de fiscais insufíclente;
c) legislação complacente com contribuintes inadimplentes;
d) atraso tecnológico do sistema de arrecadação.
_ _
Suas denúncias foram publicadas no Correio Braziliense, de 18 de maio de 1990, sob
o titulo "Previdência perde US$ 7,5 bilhõe~
com sonegação" e na Gazeta Mercantil, de
31 de janeiro de 1990, matéria intitulada .. Sonegação Prcvidenciária é de 400( da arrecadação".
Para completar o quadro deprimente da
situação prcvidenciária em nosso País, devo
lembrar aos Srs. Senadores os fatos relatados
pelos principais diários do País a respeito da
chamada "máfia do lapas", recente escândalo de corrupçãn e fraude. sob a chefia de
um ex-presidente e contando cont a colaboração de funcionários e ex:-funcionários do
6rgão. Participaram deste estelionato 336

empresa!' de pequeno. médio c grande porte~
c-m todo u Paí~.
Os prejuízos causados por essas empresas
ao lapas em 14~:-i totalizam Cr$ 2 hilhões:
atualizado~ nwnctariame~te. a fraude atíngc
a cifra úe 20 bilh(ies. O modus operandí da
quadril/H! consistia na falsificação de DARS,
(Documento de Arrecadação das Receitas
Prcvidendária!.) c po~tcrior introdução des·
ses documentos de fornu1 dandestina no sistema de computaç<io da Dataprev, conforme
notici_a_ram diversos jornais, principalmente
O E_stado de.• S. f'auto, de 2 de junh(1 de 1990.
no artigo intituludo "PF descobre golpe contra o lapas".
Consta que o Presidente da República eStá
de posse de um diagnóstico preparado por
suo. equipe. res·ponsávcl pela reformulação
do lapas. mo~trando que o sistema de seguridade ~ocial do País deixou de arrecadnr entre
US$ 7.3 bilhõe:-. e US$ 1.),7 bilhõe~, apenas
durante 198Y. A receita realizada pdo lapa:-..
~m 1Y~Y. representou 4.7C:"'c do PIB. Para. se
ter uma idêia do baixo nível de arrecadaçtio
naquele <Lno, b<.hta citar que a receita tribu·
târía somou o equivalente n 4.90( do PIB
em 19:-!5. 5.Y+ no ano seguinte e 5+4%:. em
1987. Con~tata ainda a C<.Juipe que os maiores
níveis d,c ~onegação estariam ocorrendo no
seh>r agrícola. com índices "absurdamente
desproporcionais" -conforme o diagnóstico
-em relaçiio aos volumes de crédito recebi·
do. tamanho das propriedades e das âreas
cultivadas c exportaçties realizadas. Esta matéria está fartamente- documentada em todos
os meios de comunicação do Pais. em especial
no artigo "Ataque à sonCgação na Previdência'', publicado pela Gazela Mercantil, de 6
de março de 1lJ90,
Se o Governo decidisse investir em uma
ofensiva contra a sonegação das contribuiçtics previdenciárias, estima a Anfip que, no
prazo t.lc seis meses, o sistema de seguridade
social poderia receber um reforço financeiro
de US$ 1 bilhão. Denuncia a mesma associação que cerca de 15 milhõe~ de empregados
não registrados por seus patrões constituem
a principal arma de sonegação na economia
informaL Ademais. acusa a economia subterrânea ou fraudulenta, pois é nela que ocorre
de maneira profunda, atravé~ de figura do
caixa dois ou de salários indiretos diversos,
a sonegaçtio. Esse desabafo consta da matéria
denominada "Se Previdência quiser, pode
reaver US$ 1 bi". publicado no Correio Brazi~
liense, de 28 de janeiro de 1990.
Gostaria ainda de- re-ssaltar, neste caso concordando com o Relator da Comissão de Finança<> e Tributação da Câmara, que "é possível pagar e custear com os recursos da seguridadde social todas as conquistas obtidas pe\o
trabalhador brasileiro no texto da nova Constituição cm 19H8". Discordo terminantemen·
te: do Relator, quando propõe aumento de
alíquotas para cust~ar os benefícios do trabalhador conquistados na nova Constituição.
Antes de~ medida extrema, muitas· açóes
hão de ser tomadas no âmbito do Poder Exe~
cutívo para reduzir a sonegação por parte
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das empresas c para -coibir práticas fraudulentas atr<.tvés de ação fiscal mais eficiente.
Finalmente. niio posso deixar dç mencio-

que a agricultura brasileira- a agropecuária,
de um modo geral, porém, mais a agricultura
do que a agropecuúria -está paralisada por
nar que não .tpenas uma voz se levantou ne~ta
falta de recurso. pois não é um setor capitalizado que !>e possa autofinanciar.
Repúhlica P"ra acusar o Governo Federal de
desviar recut:-.\lS da Seguridudc Social para
Além do mais, há problemas muito sérios.
outras finalid<:des governamentais. A ameaça
como o caso das _dívidas dos agropecuários.
do recolhimento das contribuiçôes previdcnOs agricultores, em particular, não puderam
ciárias a uma caix<~. única_do Tesoun' Naciopagar os seus débitos no Banco do Brasil.
nal cau:-,a espécie, já que o dinheiro arrecaPor uma série de razões -seria ocioso, agodado poderia ter o mesmo destino, por exemra, enumerá-las-, eles __ficaram devendo, e
plo. do:-. re_cursos arrecadados pelo selo-pea correção dessa dívida é feita pelo IPC. Mas.
dágio. Pouco ou nada desses recursos foi reindo [ado do agricultor, os preços das mercavestido cm estradas; serviu antes a propásittls
dorias, os preços dos seus cercais são reguladiversos, inclusive pma custear folha de pagados pelo mercado e_cst_ão praticamente todos
mento da União. De novo, repor"to-mc à t.k:~
congelado:->. Como vai ser resolvido esse im~
núnda da Anfíp. estampada em artigu já citapasse_? Não pode ser resolvido deste forma.
do, de que o Governo Federal "deixou de
AbsolutamentcL O Javrads.>r não tem condirepa!>sar US$ 23_ bilhões à Previd~ncia. de
ções de pagar os débitos; não pagando, fica
inadimplente, não pode tirar novo emprés1967 a 19HH. recolhido~ sob as mais diversas
ruhrica~. desde loceria esportiva até Finsotimo.
cial. lmagincm se houver "caixa únidC'!
Estamos no mCs de junho, vamos entrar
É n que me competia dizer. Sr. Presidente
em julhu, já estamos em pleno período de
(Muito bem! Palma~.)
arar a.,<; terras. Já .não falo mais no aumento
da fronteira agrícola, não falo mais na con-~
Durante o discurso do Sr. Antônio
quista de novas áreas; falo apenas na utilizaLuíz Muya, o Sr. Pvmpcu de Sousa, 3n
c;J.o das atuais áreas de cultivo.
S('crctário, deixa a cadeira da presidéncia
Então, é necessário, pelo menos. finatlciaqu(' é owpada pelo Sr. Iram Saraiva, /"
mento _para o custeio. O que seria custeio?
Viá-Pesidente.
O serviço de mecanização, combustível, pa_gamento de pessoal c os insumos agr(colas,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) tais como sementes. adubos. inseticidas etc.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
-Eles teriam que _ter _acesso ao crédito para
Borges.
resolver esse ponto. Nem isso têm; quer dizer, o impasse é__ completo. E o que vamos
O SR. MAURO BORGES (PDC - GO.
fazer?" Vai fatalmente_ haver a carência; vai
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
haver falta total de- oferta de géneros; vai
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadl)·
haver dcsabastecimento. Desabaste-cimento
res, o País assiste a um grande duelo, a um
significa elevação brutal dos preços.
grande combate entre o Governó c a inflação.
Então, vejam bem: "o tiro está saindo pela
O Governo deve usar - como é o normal
culatra". Não estão adiantando nada essas
nesse tipo de luta -alguns tipos de ação,
medidas tão yiolentas do Governo. porque
sendo um deles reduzir o meio circulante-.
os preços vão aumentar barbaramente, forE o Governo o faz por todas as forrnas: procuçando as importações, com res_ultados tão darando reduzir os salários dos trabalhadores,
nosos ao Pats quanto na época do Plano Crunão o adaptando à evolução, se bem que mais
zado. E, quando se chegar à produção, a inlenta, mais inexorável, da inflação, do auflasão já atingiu tais níveis que não terá flexi~
mento dos preços. É absolutamente necesflilidade para dt>scer, para baixar novamente.
sário que se ajude um pouco......:... o trabalhador.
Essa é _urria situação terrível!
Não é póssfvel que se aceite uma restríção
Portanto, .o Governo -rião está usando um
na sua capacidade aquisitiva. O poVo brasi-hom_~minho. A inflaÇão se corrige, de um
leiro, o ··povão", já pagou mUito caro o milalado,_com as restrições à demanda e com _o
gre brasileiro, que fez evoluir a nossa C:conoestímulo razoável da oferta. Quando se cormia para um PIB bem maior, co\ocanúo-nos
na altura do oitavo País do mundo ocid~ntal · rige a inflação somente de J.Jm l~<fo, ou seja-.
dificultando a demanda, sem aumentar a proem crescimento ~conômico, mas, em comdução, sem se faze,r nenhuma oferta, a forma
pensação, levou-nos para a rabada do mundo
clássica de combater a i_nflação fica. preju- _
em termos de qualidade de vida.
di:cada.
O Governo continua, no mesmo rumo,
E todos sélbem que a agricultura é o setor
procurando conter o meio circulante, incluque responde com mais rapidez aos investisive através das restrições ao justo acompamento~·- O feijã_o, por exemplo: se houver
nhamento da inflação pelo pagamento dos
recurso:s -estamos cheios de pivós centrais
assalariados de um modo geral. Por outro
pã.ra urna produção rápida no período de seca
lado, o Governo também faz grandes restriem 90 dias, teremos feijão.
ções ao crédito para a produção. Não pode
Noventa dias é o prazo para uma promiscortá-lo, definitivamente, porque isso jogaria
sória. Onde é que se tem um retorno mais
o País num estado de absoluta paralisação,
rápido do que essa'? E corrige as debilidades,
numa deflação. Ma<; o Governo está exageas deficiências do mercado. Mas não se faz
rando nessas restrições~ Praticamente, para
nada disso, fazem-se ouvidos moucos. Isso
a agricultura, a torneira está qua'\e fechada,
vai ser n desastre para o Brasil!
o crédito está muito difícil, e todos sabem
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex' um aparte. nobre Senador Mauro Borges?

O SR. MAURO BORGES o prazer\

Com todo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Senador Mauro Borges, V. Ex" está tratando de
um problema que aflige grande área da populaççio brasileira. E veja a oportunidade do
:seu pronunciamento no momento em que co~
meçam a ser detectadas as primeiras impressões de que está havendo um desabastecimento nos supermercados- produtos de primeira necessidade estão começando a faltar,
e I!Stão çomeçando a faltar exatamente porque não estd havendo uma política agrfcola
correta .. em que_ se incentive a produção com
preços acessiveis à população. V, Ex• reflete
a resposta imediata que a agricultura dá quando recebe os recursos.necessárias para que
possa fazer o plantio. E. no entanto. estamos
hoje nesta luta, como V. Ex:·• disse, de combate à inflação através de meios inteiramente
e:quivocado:-., porque o grande combate â inflação está sendo feito -agora está-se vendo,
hoje estamos tendo uma demonstração através do combate ao salário. com a preocupação de sacrificar, mais uma vez, os assalariado~. que terão grande defasagem nos seus
re_cursos. Então, hoje, à agricultura também
estão faltando os recursos necessários ao
plantio e ao aumento da produção, e agora
já com os primeiros resultados nas prateleiras
dos mercados, com a falta de produto.
O SR. MAURO BORGES- Senador Jutahy Magalhães. V. Ex'' interpretou perfeitamente o que estamos procurando dizer.
Agradecemos o aparte construtivo de V. Ex•
É indispensável que o Governo seja mais
realista. A sua equipe econômica é brilhante,
mas parece que tem teóricos demais- grande número de Dons Quix:otes. Precisamos
ter um pouco de Sancho Pança para entender
aquilo que é comezinho, aquilo que está, coIf:JO se diz., na cara, para todos entenderem.
Mas eles ficam na estratosfera, proc_urando
resolver por teorias dos problemas do País,
enquanto a__ economia vai à bancarrota.
Temos condições excepcionais. sobretudo
aqui no planalto, na zona do cerrado, de dar
con_tribuição imediata ao setor de alimentos,
que é justamente o que está provocando o
maior aumento de índice de inflação".
--Será que esses grandes economistas estão
querendo resolver o problema também abrin·
do as importações, para que o Brasil passe
a ser um grande importador de alimentos?
Não entendo esse tipo de ecOnomistas!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que
é preciso, realmente, criar uma consciência
a_grícola, pelo menos o mínimo neste País.
E preciso que se vote logo a Lei Agrícola,
que se traga este assunto para debate ...

O Sr. Carlos Patrocínio-- Nobre Senador,
permite-me V. Ex• um aparte_?
O SR. MAURO BORGES- l"1'1 prazer,
nobre Senador Carlos Patroclnio!
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O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador
Mauro Borges. V. Ex", com a propriedade
de quem labuta na produção, principalmente
agrícola • .e entende do assunto, está tratanco
de um problema da maiS alta gravidade, Estamos chegando hl)je do nm.so Estado "do To·
cantins e lá a frustração é iritensã. Hâ quem
assegure que o Tocantins irá produzir 20o/r
daquilo que produziu no-ano passadó.- C m1o
há perspectivm.--de investimentos nessa área;
os agricultores estão fechando os seus arma·
zéns, deixando as suas balanças e máquinas
paradas. Achamos mesmo que o alimento,
o grão vai ser o fator preponderante da elevação do nível inflacionário nos próximos meses, e_ tememos, como assegurou V. Ex-, que
o Brasil pa:-;se tamb~m a importar grãos,
quando deveria iinportá-lõS tá{>·S-õinentc- numa eventualidade, numa frustração de safra,
e assim por diante. Então, queremos também, compartilhar essa preocupação de V.
Ex~ no sentido de se implementar, dentro do
mais breve espaço de tempo, uma política
agrícola voltada para os interesses do plantador brasileiro, porque entendemos que só se
sai de crise atw.vés de produção, através_ de
superprodução. c no nosso Estado, devido
à frustração de safra e assim por diante. Queremos tamht!m c-ompartilhar desta nossa
preocupação de implementar-se, dentro do
mais breve espaço de tempo, uma política
agrícola voltada para os interesses do plantador brasileiro. Porque entendemos que só
conseguiremos contornar a crise através da
superprodução. No nosso Estado, por causa
da fru!-ttração de !'afra, da não utilização dos
insumos e da diminuição da área plantada,
a lavoura, que estava em pleno florescimento, decresceu, de um ano para outro, cerca
de 80%. Congratulo-me com V. Ex• pela
oportunidade desse pronunciamento c pela
clareza com que o faz.
O SR. MAURO BORGES- Muito obriga·
do, nobre Senador Carlos Patrocínio. V. Ex"
como representante do Estado do Tocantins,
de uma grande região de cerrado como a nossa de GOiás, região vocádonada p<ira a· pro~
dução de grãos, e_ntende c tem a sensibilidade
porque convive, lá no interior do Pafs, com
aqueles que lutam, carregam o Brasil na~ costas, com um sofrimento incrível, e, apesar
de todos os pesares, só saem da luta quando
perdem, digamos, os sentidos, quando são
feridos mortalmente pelo impedimento de
continuar produzindo. Agradeço a V. Ex·• o
aparte.
Fka, aqui, esta S.dvertência ao Governo
e aos seus economistas, para que saiam dos
seus sonhos e se voltem mais para a realidade.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo_ a palavra ao nobre Senador Hum~
berto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Pronuncia o s_eguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, realizou-se em
Bonn, de 21 a 25 de maio, Conferéncia Interparlamentar sobre Desarmamento, organiza-

da pela União Parlamentar, com o apoio das
Nações Unidas.
Os- objetivos -principais da Conferência
eram: a) dar aos parlamentares dos mais di~
versos países um quadro atualizado das con~
versaÇões sobre o desarmamento; b) promo~
ver debate sobfe eSse te-iria e c) elaborar- recomendações para medidas concretas na área
do desarmamento.
A Conferência contou com a participaçãO
de 61 delegaçôes nacionais e, apôs a realização de amplo debate inicial, concentrou-se
no exame dos seguintes temas: a) medidas
de criação de confiança e segurança; verificação do cumprimento de acordos assinados;
b) não-prolif!.:!ração e redução c!e arsenais nucleares e de força<.; convencionais; proibição
de armas químicas; c) ac_ordos regionais de
desarmamento e segurança; d) aspectos econõfilicõs e sõCia:is do desarmamento. Para ca~
da tema. os org'anizadores da Confer2ncia
encomendaram a diferentes especialistas a
elaboração de um documento com informações_de base destinadas a servir de subsídio
para o debate entre os parlamentares.
De uma forma geral, pude constatar a existência, entre os Deputados dos rilaiS diversos
pa(ses. de uma avaliação ba!)tante positiva
sobre as perspectivas para o desarmamento
internacional. A data de realização da Conferência coincidiu com o anúncio de que os
EU A e a URSS deverão assinar acordo sobre
redução de armamento estratégico (START)
ainda em 1990. Há firme perpectiva de um
acordo, em ·breve, sObre a redução" de armas
convencionais na Europa (conversações de
Viena. no âmbito da CSCE - Conferência
sobre Segurança e Cooperação na Europa).
Ademais, a melhora no clima das relações
Leste-Oeste já se refletiu no encaminhamento de soluções pacíficas para determinados conflitoS: no Terceiro Mundo.
Não obstante essa evolução encorajadora,
observei que os parlamentares dos mais diversos países não perderam a visão do fato
de que ainda nos encontramos apenas no estágio inici3.l áe um processo de desarmamento verdadeiramente .abrangente. Resta, por-tanto. muito por fazer nessa área. Da parte
dos países desenvolvidos, contudo, existe,
paralelamente, uma tendéncia de considerar
que, com a melhora do clima das relações
Leste--Oeste, os conflitos no Terceiro Mundo passam a ser a ameaça mais séria à paz
mundial e aos esforços em favor do desarmamento, Diversos J?at:_lamentares de patses em
desenvolvimento ressaltaram a iniqüidade
dessa visão; assinalaram ser inegável que os
países desenvolvidos continuam a ser, com
grande distância. os detentores da maior parcela dos arsenais militares, particularmente
atómicos (apenas os EUA e a URSS ainda
detêm mais de 95% das ogivas nucleares do ·
Planeta).
Após essa introdução, passo a fazer breves
comentários sobre os itens específicos da
agenda da conferência:
Medidas de criação de confiança e segurança: verificação do cumprimento de acordos
assinados
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O debate sobre este tema concentrou-se
quase que exclusivamente no exame das conversações de Viena sobre desarmamento convencional. no âmbito da Conferência sobre
Segurança e Cooperação na Europa (CSCE).
Trata-se, portante, de assunto que diz mais
respeito aO r'elacionamento Leste-Oeste.
Mesmo assim, alguns Parlamentares de países desenvolvidos expressaram a opinião de
que os entendimentos que venham a ser concretizados em Viena deveriam servir como
modelo para acordos sobre desarmamento
em áreas ccmflagradas no Terceiro Mundo.
Não-proliferação e redução de arsenais nu·
cleares e de forças convencionais: proibição
de ;urnas_ quúnicas
O TNP -Tratado de Não-Prolifàação,
foi o tema central do~ debates sobre desarmamento nuclear. O documento de base para
esse item da agenda, que adotou posição claramente favorável ao TNP, foi_preparado pelo Direto~ do Unidir -Instituto das Nações
Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento,
J. Dhanapala. Segundo esse documento, 140
países já aderiram ao Tratado. Durante as
discussões em plenário, constatei que a _grande maioria dos Parlamentares, inclusive dt!
países em desenvolvimento, destacaram efeitos positivos do TNP. De minha- parte, ressaltei, durante o debate geral, as posições brasileiras na área _da não-proliferação nuclear,
com destaque para a necessidade de entendimentos internacionais não-discriminatórios e
o direito dos Pªíses em desenvolvimento ao
uso pacífico da energia riucteãr.
·
Os debates em Bonn evidenciaram, igual·
mente, que, apesar da melhora no clima das
relações Leste,Oeste, os Parlamentares dos
países da OTAN continuam a se opor ã proposta de_ desarmamento atómico completo.
Acreditam, ao contrário, que a estratégia da
dissuasão nuclear, ainda que em níveis bem
mais reduzidos, ainda é a garantia mais eficiente para manutenção da paz.
No que se refere à proibição de armas_químicas, a Conferéncia ouviu, com satisfação,
a avaliação _do documento de base preparado
pelo ex-Chefe do Comitê, ad hoc, sobre ArmaÇQuímicas da Conferência de Desarmamt:nto (Genebra) 1 Pierre Morei, de que, até
1991, deverá estar conclulda a negocíação de
convenção proibindo as armas qu(micas. Por
outro lo. foi possível constatar o alto nível
de pn upação dos Parlamentares de países
desenvolvidos, em relação aos riscos de proliferação horizontal da tecnologia de m(sseis
balísticos, especialmente no Oriente Médio,
bem como cm relação à venda de annas em
geral para países do Terceiro Mundo.
Acordos regionais de segurança e de desarmamento
A Conferência assinalou os efeítos bené·
ficas para o processo de_ desarmamento de~
correntes de a~9t:dos regionais de segurança
e de desapná.mento. Nesse particular, com
relação à. América Latina, o documento de
base Para o debate em plenário, preparado
pela Coordenadora d~ Campanha Mundial
de Desarmam~_nto, Angela Knippenberg, ·
ressaltou o papel positivo desempenhado pe~
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lo Tratado de Tlatelolco e pela decisão sobre
a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico
Sul.
Registrou-se amplo consenso sobre a conveniéncia de que os recursos hoje destinados
à corrída armamentista sejã.m realOcados pa-

ra a promoção do desenvolvimento económico e social, esp~cialmente dos países do
TerceirO Mundo. E necessário, contudo. fazer duas ressalvas; a) determinados países
desenvolvidos manifestaram preocupação

com os possfveis efeitos negativos, pelo menos em curto prazo, da desativação das indústrias de defesa (desemprego, diminuição da
atividade industrial). Nesse sentido, tais países assinalaram a necessidade de atenção para
o problema da "conversão" das indústrias de
armamentos; b) mesmo sendo responsáveis
pela parcela mais importante dos gastos mili~
tares em nível mundial (US$ 1 trilhão/ano),
os países desenvolvidos insistiram na tese de
que cabe aos países em desenvolvimento um
esforço especial no sentido de redução da<>
despesas militares, de maneira a melhor promover o progresso sócio"-ecoriôinico (assinalou-se que 20 a 25% da dívida externa do
TerceirO Mundo têm origem em importações
de annas).
Ao seu término. a conferência adotou recomendações ·com o objetivo de promover, em
nível parlamentar, o processo de desarmamento, dentre as quais destaco as seguintes:
rápida ratificação de acordos so_bre limitação
de armas que já tenham sido assinados, adoção de medidas legislativas destinadas a facilitar a "conversão" da indústria militar, realocação dos recursos destinados à corrida armamentista e apoio ao papel da ONU na esfera
Oo desarmamento.
'
Creio. em resumo, que a Conferência Interparlamentar sobre Desarmamento cumpriu seu obj.etivo de promover amplo debate
a respeito_ desse tema entre os parlamentares
de diversos países. Mesmo ressalvadas as inevitáveis diferenças de orientação, os debates
em Bonn evidenciaram consenso de que estamos no limiar de uma nova era no que diz
respeito a progressos no campo do desarmamento.
E, ao terminar, Sr. Presidente, leio para
que conste dos Anais do Senado, discurso
que pronunciei, como Presidente do Grupo
Brasileiro, por ocasião do debate geral, no
plenário da Conferência Interparlamentar sobre Desarmamento.
"Senhora Presidente, caros Colegas:
É para mim uma grande honra poder
dirigir-me aos participantes desta Conferência lnterparlamentar sobre Desarmamento. Na qualidade de representantes
dos parlamentares do meu País e Presi~
dente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, gostaria de ressaltar,
inicialmente, a grande importância que
atribuímos à paz e ao desarmamento.
Desde 1989 assistimos a uma evolução
altamente positiva no plano político internacional. Há uma sensível melhora no
clima de relacionamento Leste':.Oeste.
Foi possível encontrar soluçOes pacíficas
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para determinados conflitos no Terceiro
cujo objetivo é avaliar o programa nacioMundo.
nal de energia nuclear e assegurar a mais
É necessário contudo evitar uma atituestrita observância do preceito constitude de otimismo excessivo. Ainda ternos
cional acima mencionado.
um longo caminho a percorrer na tarefa
Senhora Pr~sidente, caros Colegas,
do desannamento. Diversos conflitos no
estou seguro de que a presente ConfeTe"fCCirOMundo continuam a fazer vitirência representará uma significativa
mas. Além disso, os países em desenvolcontribuição à causa do desannamento,
vimento continuam em uma_situaç5.o sópois possibilita um debate constfutivo a
cio-econômica bastante diffcil.
respeito desse tema. Antes de encerrar,
Estamos portanto convencidos da nequero apenas registrar meu agradeci~
cessidade de progredir rapidamente nas
menro pela hospitalidade do Bundestag.
conversas sobre desarmamento. TrataMuito obrigado."
se de um processo indispensável, de modo que sejam libt:rados recursos para
Foram as palavras que proferi como Presipromover o desenvolvimento dos países
dente do Grupo Brasileiro da lnterparlamentar, na Conferência soOre-Desarmanento, em
do Terceiro Mundo. Os parlamentares
Bonn.
de todos os paises têm um papel decisivo
a desempenhar no encaminhamento do
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex·
debate sobre as formas para realocar os
um aparte?
recursos que ainda são destinados à corO SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.
rida armamcntista.
Ex~
O Brasil está apto a dar sua contribuição para esse debate. Somos um País
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador
de tradições pacíficas. Desde longa data
Humberto Lucena, gostaria de iniciar minhas
·não ·cernas qualqüer forma de conflito
palavras cumprimentando V. Ex• pela inter-ou tenSões com nossos vizinhos. Em rela- - venção feita nessa Conferência Internacional
ção ao produro nacional bruto, nosso orsobre o Desarmamento. Tenho sempre preçamento militar é um dos mais baixos
sente a necessidade de o Congresso estar cada
em termos irüernacionais. Nossas posivez·mais atento à questão externa. Hoje, soções nas conversações internacionais somos um país que bem conduz suas relações
bre o desarmamento são uma expressão
internacionais e que tem interesses em todo
dessa tradição pacífica. Gostaria de reso mundo. Não podemos, conseqüentemente,
saltar, a titulo de exemplo, os esforços
ficar no Senãdo indiferentes à questâo exterda diplomacia brasileira em favor da
na, à variável internacional. Ela é cada vez
criaÇão -da Zona de Paz e Cooperação
mais importante, sobretudo numa sociedade
no Atlântico Sul, bem como nossa posicada vez mais interdependente. Esta interção ravoravel à conclusão imediata de
venção de V. Ex~ é muito importante porque,
uma Convenção sobre Armas Químicas.
como sabe, ontem nó.s celebramos a passaSenhora Presidente, caros Colegas, o
gem de mais um aniversário da Carta de São
Brasil defende a aplicação de- alguns
Francisco, a Carta da Organização das Naprincípios fundamentais nas conversações Unidas, que surgiu exatamente no dia
ções sobre o desarmamento:
26 de junho de 1945, ou seja, logo no pósa) prioridade ao desarmamento nuguerra. Essas instituições, em que pese as
clear;
dificuldades, têm dado uma notável contrib) valorização do papel das Nações
buição .ao desenvolvimento das relações inUnidas, uma vez que todos os países deternacionais e, de modo especial, na busca
veriam ter acesso aos mecanismos de deda desejada paz internacionaL Esses obje-cisão sobre o desarmamento;
tivos não devem ser apenas perseguidos pelos
c) os acordos internacionais sobre deexecutivos, pelos Chefes de Estado ou Chefes
sarmamento devem ter, necessariamende Governo, devem, também, ser buscados
te, um caráter não-discriminatório;
a nível congressual, ou seja, através dos resd) não podemos aceitar restrições ao
pectivos Parlamentos. A Europa nos dá um
emprego para fins pacíficos de tecnolobom exe_rpplo disso e a nova ConstituiÇão óra--:.
gias que podem ter também uma destinasileira, aliás, inovadoramente, escreveu entre
ção militar.
seus dispositivos a possibilidade de um ParlaOs parlamentares brasileiros abrimento latino-Americano. Entendo que debuem prioridade central à adoção de devemos trabalhar para que isso, de (ato, seja
cisão sobre a proibição internacional de
devidamente implementado, o qu~ seria uma
forma, também; de o Brasil se voltar um pouarmas nucleares. Não se trata, nesse particular, de uma posição meramente retó·
co mais para os seus vizinhos e fazer com
rica. A nova Constituição de meu País,
que, quem sabe, através dessa política de bloadotada em 1988, menciona que "toda
cos que hoje surge no mundo todo, firmemos
atividade nuclear em território nacional
um bloco latino-americano, que venha a ter
o Brasil como um dos atares mais proemiserá admitida somente para fins pacíficos, mediante autorização do CongressO
nentes e mais destacados. Por fim, considero
a questão do desarmamento muito importanNaciollal". !'fo dia 27 de março, o novo
Presidente da República, Fernando Co- te, em sua dupla face: primeiro, na proporção
llor, assinou decreto criando Grupo de
em que queremos a paz e sabemos que a
Trabalho, aberto à participação pública,
pãz só se obterá através de um melhor relacio-
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namento entre_ povos e nações e de relações
inclusive económicas mais justas, de relações
comerciais, financeiras mais equânimes; segundo, porque entendemos que ainda hoje,
infelizmente, no mundo, se gasta muito em
armamento. Se uma pequena parte apenas
daquilo que se gasta em armamento e em
pesquisas científicas e tecnológicas voltadas
para o armamento, fosse, por exemplo, direcionado para pesquisas com relação ao progresSo da Medicina, da Ciência, da Tecnologia, da Educação etc., certamente teríamos
uma sociedade mais desenvolvida, mais justa
e, conseqüentemente, uma sociedade internacional na qual os povos seriam mais felizes.
Daí por que, caro Senador Humberto Lucena, quero cumprimentar V. EX" por essa intervenção, dizendo que considero o Senado
um foro apropriado para discussão da questão externa brasileira e que devemos, cada
vez mais, nos centrar nessa questão, porque
hoje no mundo todo - e sentimos isso de
forma mais intensa em nossas viagens- vivemos numa sociedade interdependente e o
Brasil não pode ficar indiferente a esse quadro, o Brasil não pode ficar eqüidistante dessas grandes questões que têm sempre uma
repercussão externa, que tem sempre, conseqüentemente, uma variável_externa muito
aguda. Por isso os meus cumprimentos, felicitando V. Ex• por trazer ao debate, nesta Ca~
sa, a questão externa e, de modo especial,
um tema tão candente como é este do desarmamento que guarda profundas vinculações
com a busca de uma sociedade internacional
mais justa.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra·
deço a V. Ex• pelo aparte, nobre Senador
Marco Maciel, cujo interesse para os assuntos
externos tem sido amplamente demonstrado
neste plenário, em várias intervenções de V.
Ex• Todos nós conhecemos a sua opinião de
como o Brasil deve se posicionar, para cada
vez mais se integrar na comunidade internacional, não apena<> do ponto de vista diplomático, mas, sobretudo, do ponto de Vista económico e comercial.
Antes de concluir, Sr. Presidente, Srs, Senadores, gostaria de dizer uma palavra de
agradecimento em nome do grupo brasileiro
da Interparlamentar, pelo apoio permanente
que nos deu em Bonn, durante a Conferência
sobre o Desarmamento, ao Embaixador João
Carlos Fragoso e seus auxiliares, notadamente ao Secretário Evandro Decionet, que foi
dos,mais dedicados na assessoria à nossa delegação.
E também desejari8. registrar um grande
e auspicioso acontecimento que teve lugar,
ontein, na Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional desta Casa. Atendendo
a um convite que lhe formulamos, compareceu a esse ·órgão técnico o Ministro Francisco Rezek, sem dúvida, um dos grandes
valores da nova geração de homens públicos
deste País. Ali esteve S. fu• para expor aos
Membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a atual política externa,
detendo-se, brilhante e detalhadamente, a
respeito dos pontos de vista a que se· aferra

-jurista que é. dos mais eminentes.-, no
tocante ao rigoroso cumprimento da Con~ti
tuiçãQ promulgada a :.i de oucubru Je 19f.:S.
que estabeleceu um novo tiPo de relaciona~
mento entre o Poder Executivo e o Congresso
NacionaL !'>Qhre a política extcma.
Se antes o Congresso. particularmente o
Senado. tinha prerrogativas e atribuições nesse campo. elas foram bm.tante acrescidas a
partir da nova Carta Magna. Nenhum trata·
do, nenhum acordo internacional pode ser
a.<;sinado sem prévio assentimento do Con·
gresso Nacional. do Senado Fçderal. Mais
.do que isso, S. EX'' fez ontem uma análise.
seguida de uma crítica contundente â formação do endividamento extt!rno absurdo que
aí esd, para concluir que ele foi, praticamente, nas entrelinhas do que afirmou S. Ex".
leviano e. por isto mesmo, merecia um protesto poHtico veemente. embora, do ponto
de vista jurídico. não houvesse possibilidade
de contestação porque os contratos. segundo
S- Ex·. teriam atendido as normas legais em
vigor.
Foi importante que ouvíssemos a opinWo
do Ministro Francisco Rezek. sobretudo porque S. Ex· falou desapaixonadamente, como
um patriota. e nos deu uma aula sobre toda
-~sa questão e se propôs, permanentemente,
a manter um diálogo franco com a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
para: ·que esse debate pudesse ter prosseguimento.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex·
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA muita honra.

Com

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex•,_ como sempre, mostw
a eficiéncia do seu trabalho.
O SR. HUMBERTO LUCENA obrigado.

Muito

O Sr. Ronan Tito- Já foi aconselhado
aqui e V. Ex• seguiu à risca - antes mesmo
dessa recomendação, V. Ex' já fazia isso que, nas viagens ao exterior que nós, Parlamentares, fazemos a serviço da Casa, como
seus representantes, à volta, deveríamos fazer uma prestação de contas. V. Ex· faz isto
com a maior percuciência. Neste instante, no
entanto, interrompi o discurso de V. EK' para
dizer uma palavrinha a respeito da dívida externa. Caiu-me às-mãos, ainda há poucd'tempo, um trabalho comparativo sobre endividamento externo. O Díretor do Banespa Banco do Estado de São Paulo, tomando números frios, pegou o endividamento brasileiro de 1980 - que estava todo em dólares
_-e o colocou em francos suíços e aplicou-lhe
as taxas que a Suíça cobra, normalmente,
aos seus devedores. Pasmem V. Ex" e toda
a Casa - eu tenho e!>Se estudo em minhas
mãos e na hora em que qualquer Senador
quiser, eu poderei fornecer-lhe cópia. São
apenas números dize-ndo: cobra-se 6% de juros, mais isto, mais ·aquilo.. Sabe V. Ex" o
quanto hoje, nós deveríamos menos, caso ti~
véssemos tomado o nosso empréstimo na Suí-
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ça. ou se devê-ssemos em taxa suíç;I c moeda
suíça? Apenas menos R6 bilhões de dólares_
Cumn já foi dito ptlr um ministro brasileiro,
e!->tamos. há muito tempo. financiando a
"Guerra dal. Estrelas·· com um programa que
fui abnrtado- aquele levantamento artificia.\
das taxas externas que, normalmente, os juros iMernacionais, somando tanto o prime,
como a Hbor ao spread, nunca iam além de
4"é ao ano. El.sas taxas chegaram a 21l!i ao
ano. Tudo isso elevou de maneira artificial
o nível da dívida externa. É_c:laro que não
podemos deixar de levar em conta também
a questão do endividamento da época, porque houve certa leviandade no endividamento externo que tivemos naquela época. Mas,
apenas esse núinero - e isto é uma questão
aritmética. é pegarmos o número da dlvida.
o~ pagamento!-, as taxas de juros diferenciada:-. e estaríamos devendo hoje menos 86 bilhõe~ de dólares. Tomarei, inclusiVe, a iniciativa de pegar esse trabalho do Diretor da
Carteira Internacional do Banespa e distribuir uma cópia para cada um, para que cada
Senador - uma vez que esta Casa çuida da
ques.tão financeira do_ Estado -tenha oportunidade de verificar como é que sobem e artificial ou artificiosamente - as nossas
dívtdas. No mais, eu queria cumprimentar
V. Ex' pela brilhante intervenção.
O SR. HUMBERTO Lt.:CENA - Muito
grato. nobre Líder Ronan Tito, pelas generosas palavras de V. Ex' Devo dizer que,
quanto à dívtda externa, vejo como tem razão
o Ministro Francisco Rczek, ao dlzer que a
sua formação merece uma forte crftica política embort~. juridicamente, ela não possa ser
desfeita.
E a propósitü, ainda, dessa__dívida,.ontem,
durante a audiência do Sr. Ministro das Rela~
ções Exteriores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senador Fernando Henrique Cardoso tt!Ve a oportunidade de fazer uma colocação muito interessante, ba-.eada num doc_umento, cuja cópia
lhe foi remetida pelo Senador Francisco- Rollembcrg. I rata-se de um documento secreto
que está vindo, agora, ao conhecimento público e refere-se ao endividamento da Inglaterra para com o Bfasn-;- no passado. Ouça
V. Ex·' que coisa interessante: esse documento revela uma troca de correspondência entre
autorid<Jdes do Governo inglês e o Governo
brasileiro no passado, nas quais as autoridades inglesas alegavam que não tinham condições de pagar o principal, nem os juros
da dívida, e não o fariam, porque estavam
saindo de um esforço de guerra, e a Inglaterra
1chava que o Brasil deveria considerar aquilo
como uma contribuição sua para a guerra,
a que acabaVa de sacrifka._r a Grã~Bretanha.
Portanto, mutatis mutandis, dizia o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, com
muita atualidade: por que, então, o Brasil
não dizer o mesmo aos seus credores internacionais em relação ao nosso endividamento
externo que, a toda hora e a todo momento,
é contestado pelos especialistas mais especializadoS na matéria? Isto é, de que, diante
da sit.uação de miséria e de fome em que
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nos _encontramos, de profundo desequilíbrio
das balanças comercial e de pagamentos, não
temos condições de pagar o principal, nem
tampouco o serviço da dívida externa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para explicação pessoal.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL
MA. Para explicação pessoal. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo publica, na data de
hoje, reportagem, da sucursal de Brasl1ia,

subscrita pelo repórter Lúcio Vaz, dando
conta da tramitação, nesta Casa, do que ele
denomina-de novo ·•trem da alegria".
No curso de sua facciosa abordagem. oreferido repórter, citando o nosso nome, afirmã
que somos integrantes da Comissão que elaborou o projeto e que declaramos que o concurso de efetivação, ali previsto, é uma espécie de concurso interno. Dois lamentáveis
equívocos marcam as afirmações-do leviano
repórter: primeiro, não somos integrantes çla
Comissão que elaborou o projeto, mas, táosó, participantes do Colegiado designado pela Comissão Diretora da Casa para examinar
o questionado projeto; segundo, jamais afirmamos o que nos imputa o ãçodado repórter,
no referente ao que se entende por "concurso
de efetivação'', ainda porque tal expressão,
pelo aspecto abrangente de que se reveste,
tanto pode configurar concurso público ou
interno, cabendo à Administração definir,
para a matéria. aquela que melhor atenda
às necessid~des do serviço público e se adapte
às normas legais pertinentes.
__
Na crítica sibilina que faz ao projeto que
instituiu .o plano de carreira na administração
do Senàdo Federal, o desavisado repórter,
certamente por ignorar a sistemática legal relativa à espécie, incorre em erros palmares,
extraindo conclusões equivocadas e total~
mente destituídas de veracidade.
Já vimos que a natureza publicista do con~
curso não é obstada pelo fato de, no projeto,
cogitar-se de concurso de efetivação, expressão essa tamb~m compatível com a realização
de concurso público.
A crítica venenosa, porém, não para aí,
vai mais longe no insano propósito de dc-ne·
grir esta Casa Legislativa. Assim, afirma que
o projeto reserva 50% das vagas existentes
nos níveis médio e superior para concurso
interno. A ignorância, mais uma vez, caracteriza a crítica infundada, quando se sabe que
no tradicional procedimento legal, relativo
à ascensão funcional do servidor, sempre se .
fazem reservas de cargos para essa modalidade de movimentação, a par das separadas
para o concurso público de ingresso_ Neste
pã.Sso~--h-á--p-arecer- áOiriiitíVOConSUJioria
Geral da República dirimindo a questão, com
o entendimento de que não afrontam ao insti~
tuto do concurso público as progresSões e
ascensões funcionais, porquanto não se trata,
na espécie, de investiduras iniciais de ingresso
no serviço público, sendo, portanto, legítima

aa.

a ascensão para cargos de carreira de servidores públicos. sob regime de competição interna. A hipótese_é, assim. de simples promoção, dentro de um sistema de carreiras correlatas. Além do mais, cal medida não constitui
inovação do projeto, mas apenas confirmação do adotado em toda a Administração Federal, por força da Lei da Classificaçáo de
Cargos, 11<5.645, de Jl)70.
Outra inverdade~ a~~mcada pelo mendaz repórter, é-a que assegura que "o projeto extingue as funções gratificadas mas incorpora essas vantagenS à remüneração do seryidor".
Não sabemos de onde foi extraída t~o errónea
conclusão, quando o que e-f~tivameiue faz
o projeto é transformar o atual sü.tema de
funções gratifiCadas-, símbolo FG, em grupo
de funções D;\1, com retribuições ab~oluta
meittt! iguais às percebidas pelos servidores
dos demais Poderes, modificação esta a propoTCiõiüJ.t ·uma ·considerável redução de despesas, como_ demonstra o quadro comparativo seguinte:
SITUAÇÃO ATUAL
FG ·1
Cr$ 67.867.47
FG-2
Cr$49.769.47
FG-3
Cr$36.!95,96
FG-4
Cr$27.!46.98
90% da FG·4
Cr$ 24.432.25
SITUAÇÃO PROPOSTA
Nivel Superior
DAJ-3
Cr$ 8.212,27
DAI-2
CrS 6.569,83
DAI·!
Cr$ 5.255.84
Nível Médio
DAI-3
Cr$ 4.204.72
DAI-2
Cr$ 3.363,72
N:íve\ Básico
DAI-!
Cr$ 2.690.93
Estes, os aspectos criticados por um repórter sem a necessária capacitaçáo técnica para
análise da espécie-, mas que catalisam, mais
uma vez-, a atoarda contra o Poder Legislativo, incorporando-se, não se sabe a que título e sob quais interesses e vinculações, a programação organizada que ultimamente temos
constatado cm importantes se-tores da mídia
nacional.
Mas, Sr. Presidente, vejamos o que verda~
deiramente se passa em torno dessa questão
do plano de carreira e regime juridico único,
A ÇonstituiçS.o~ederal prescreve. em seu
art, 39, caput, que a União instituirá regime
jurídico único e planos de carreira para os
servidores da Administração Pública Dire-ta,
das autarquias e das fundações públicas, Em
complemento, a Constituição estabelece que
a lei a~_segurará aos servidores da Administração Direta isonofniã de vencilnento::. para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas
do_m~smo Poder ou entre servidor~,s_do:; PodereS Eii!ClltiV-6; Legislativo e Judiciário ( art,
39, § 1°). Nas Disposições Transitórias- art.
24 - a Constituição Federal prescreve que
a União, a fim de atender ao disposto no
art. 39 e .à Reforma Administrativa dele decorrente, editúá lei que estabeleça critérios
para compatibilização de seus. quadros de
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pessoal, no prazo de dezoito meses contados
da !iua promulgação, O prazo em questão
extinguiu-se em 5 de abril do ano em curso,
Assim. por f(lrça des~e dispositivo constitUcional, os três Poderes da União. cada um
em sua jurisdição, elaboraram os obrigatório::.
projetos de planos de _carreira, com adoç::io
do regime jurídico único, de natureza estatutária,
O Poder Executivo encaminhou o seu plano de carreira com a Mensagem n"698/RlJ-PE
e o Poder Judiciário (STF) submeteu idêntica
proposição, com a Mensagem n" 83/R9.
Em ambos esses plano:;; a sistemática pro·
posta é a de transposição de cargos e empregos pam um sistema de carre_ira, integrado
de cargos efctivos. Ainda. em ambos os projetos, a maneira de realizar o enquadramento
da situação preexistente. na futura composição estrutural. é pela via do concurso, sem
explícita indicação quanto à sua natureza: se
pública ou interna, conforme também se posiciona o projeto do Senado Federal. De notarse, ademais, que o atual Governo Federal,
confirmando a posição anterior. acaba de_encaminhar ao Congresso Nacional {Mensagem
nfl r129-ALISG-1990) projeto de lei que "dL<opc)e sobre__9 regime jurídico dos servidores
civis da Administração Pública Federal direta, das autarquías e áas funditções públ{cas
e dá outras providências", pelo qual manda
enquadrar, segundo o regime jurídico da Lei
n" 1.711, de 1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União), todos os atuais servidores que: a) tenham ingressado no Serviço Público Federal mediante concurso público; b) sejam considerados estáveis no Ser~
viço Público Federal nos termos do art. 19
do Ato daS Disposições Constitucionais Tran·
sitôrias (art. 1~'. caput). O parágrafo único
desse mesmo dispositivo declara:
"Os servidores a que se refere o inciso
11 deste artigo somente poderão ser efeti·
vados em carreiras mediante aprovação
em concurso, cujOs critérios serão fixa·
dos em decreto."
Já se vê. portanto, que também o Pode-r
Executivo,jurisdiç-Jo paradigmática, por.força constitucionaJ para a Administração dos
demais Poderes, inscreve a figura do concurso sem qualquer qualificadvo, no qoe tange-à sua natureza, se público oU interno,limitando-se a prescrever que será operacionalizado mediante decreto.
O projeto do Poder Judiciário (STF) riessa
p~rte de concurso de ascensão funcional, não
dtscrepa das proposições dos demais Poderes,
quando estabelece:·
"Art. 11. A primeira composição
da Carreira Judiciária far-se·á por trans_p_o_sição__ dos. .cargos- efetJ v-Qs-- e--e-mpregos
permanentes do Quadro e das Tabelas
de Pessoal dos órgãos a qu_e se refere
o art. 1~·. com os respectivos ocupantes
efetivos, qi;Jservada a _correlação constante do Anexo II."
Art. 14. , .....•.... ., .............. -........ .
§ 1'' Será reservada a ascensão fun-
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cional um percentual de 50C::·é das vagas
existentes nas classes iniciais dos cargos
de nível médio e superior da Carreira
J udíciária .. "

É lógico. Sr. Presidente. que entre a desinformada opinião de um repórter e a posição
adotada pelo Supremo Trihunal FederaL em
seu projeto encaminhado ao Congresso Nacional, ninguém. em sã consciênciá, teria dúvida quanto à alternativa a adotar.
O Senado Federal. portanto. ao contrário
do que supõe o apressado repórter, não tomou a iniciativa- do projew apenas porque
o desejasse, mas em cumprimento de explícitas dctcnninações constitucionais e na forma adorada em proposições encaminhadas
pelos demais Poderes.
De nossa parte, não temos por qu-e engrosc
sar as fileiras dos que, ultimamente, vêem
no funcionário público a figura do responsável por todo5 os males que afetam o nosso
País.
Não sei que ohjctivo pretendem alcançar.
É a Minbtra do Plancjamcnto que coloca o
funcionário público como um refêm dos sindicatos dos trabalhadores. Se houver acordo,
não admite ninguém. se não houver acordo
demitirá a todos, como rem sido feito. Se
o objetivo é induzir-me, como Membro da
Mesa do Senado Federal, a perseguição ou
à luta contra o funcionário público. não lograrão êxito, tampouco aprovação ou consentimento ao ato que os consignou como reféns
da República no dia de hoje. Sempre consideramos o funcionalismo público como uma categoria respeitável c operosa, embora desas·
sistida. cm muitos aspectos, naquilo a que
necessariamente fazem jus.
Sr. Presidente, a nossa manifestação. neste
momento, está marcada não pela revolta,
mas nota ela todo o produto de dcsconhe·
cimento, de ignorância da matéria, e talvez
quem sabe até mesmo da má-fé, em face de
afirmações rasteiras e levianas, partidas de
quem, sem justa causa e com informações
improcedente!-., procura enxovalhar a dignidade dos Membros desta Casa. Assim. apressei-me em trazer ao conhecimento do Sena·
do, porque há muitos c mUitos anos não veío
uma folha dc- jornal o meu clichê _cm duas
colunas. E para me lembrar muito, só quando
fui possuidor de um jornal é que conheci em
algum jornal a minha fotografia cm duascolu·
nas, antes, sempre em meia coluna, sempre
em letras miúdas. Hoje não. Saiu: "Trem
da Alegria no Senado Federal", e o meu retrato em duas colunas. Apressei-me cm ler
e lá constam apenas essas duas pinceladas:
que eu sou membro de uma comissão que
eu não sou, que eu sou responsável por uma
lei, o que também não sou, porque a lei tramita na Casa, ainda não foi encaminhada às
Comissões. será votada por todos os 75 Membros do Senado e só será aprovada se obtiver
maioria. Logo, eu não posso ser responsável
nem inquinado de responsável por esse inexistente "trem da alegria" criado pela Folha
de S. Paulo.
Era o que tinha a dizer,-sr: PreSidente.

Durante o discurso do Sr. Alexandre
Cosw, o Sr. Iram Saraiva, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência
- qtre-éo('[tpada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, por cessão do ilustre Senador Jamil
Haddãd.

OSR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Sr::;. Senadores, tem-se falado muito em
dólar, cãmbio negro, dólar para o exterior,
quem tem conta em dólar no exterior, dinheiro, excesso de moeda e tudo o mais. Mas,
quando se apresenta um projeto de lei abrangendo o assun_to, no Congresso Nacional, este
vai para o fundo do poço e não tem andamento. Estamos hoje apresentando um projeto de lei que permite, sob ~ndições, a existência de contas bancárias em moeda estran·
geira e reduz_ as emissões para aquisição das
·aívidas em excesso.
Grande número de pessoas tem o hábito
de converter suas economias em divisas estrangeiras, notadamente o dólar norte-americano. Isso acontece, em grande parte, pelo
te_mor de i,!Iguns cidadãos de que o Governo
venha a adotar novas medidas, visando ao
ex:ugamenro da liqüidez monetária no País.
A bem da verdade, os responsáveis pela
política económico-financeira do- Governo
têm reiterado que um novo congelamento está inteiramente fora de cogitação. A Exm•
Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, adverte, com freqüência, que a orient8.ção do Governo é a de administrar a Hqüidez e concentra esforços na luta contra a inflação.

Essa busca desenfreada de dólares no mercado paralelo e seu estocamento em residências e empresas precisa ser contido, de modo
inteligente e prático, e que consulte os superiores interesses do País. Neste sentido, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, encaminho o
Projeto de Lei n»
, que, aprovado, possibilitará a abertura de contas em moeda estrangeirã. em bancos sediados no território
nacional e que satisfaçam a determinadas
condições de_ ~<_itriil).ônio líquido, volume ~e
depósitos e montante de carteira de câmbio,
em praças, atendendo a condições de financiamento do comércio exterior. E a abertura
de conta!. será sempre efetuada de acordo
com a regulamentação que for estabelecida
a respeito pelu conselho monetário nacional.
Rogo aos Srs. Senadores que dediquem sua
atenção a este projeto, que tem por objetivo
reforçar um setor vital da econo'mia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JOÃO MENEZES EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N··
• DE 1990
Permite, sob condições, a existência de
contas bancárias em moeda estrangeira
e reduz as emissões para aquisíção das
divisas em excesso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica autoriZada a abertura de

contas em moeda estrangeira em bancos, satisfazendo a determinadas condições de patri·
mônio líquido, volume de depósitos e montante de carteira de câmbio, em praças, atendendo a condições especiais de financiamento
do comércio exterior, tudo de acordo com
a regulamentação que for estabdeç-i.da a respeito pelo Conselho Monetário Nacional

(CMN).
Art. 2"' Poderão ser titulares das contas
de que trata o art. 1•·, as pessoas jurídicas,
de direito público ou privado, e a.<; pessoas
físicas que dispuseram de divisas e em parti·
cu lar:
I - as que operarem no comércio exterior,
SeJa coino exp-ortadores ou importadores de
bens oU serviços;
I I - a.<; que tiverem adquiridõ títulos da
dívida externa de pessoas jurídicas, de direito
público ou privado, sediada<; no Brasil;
III- as que possuírem divisas decorrentes
do processo de conversão da dívida externa
em investimento, em qualquer de suas fases.
§ l" Os bancos referidos no artigo precedente poderão manter reservas em moeda
estrangeira. conseqüentes ao saldo de seu balanço indiv-idual de operações com divisas,
- bem como das aquisições que fizei" aos titula·
res das conta<; previstas no mesmo artigo.
§ 29 As divisas cujos possuidores não desejarem manter e não forem adquiridas p"elciS:
bancos em· que- se encontram as respectivas
contas, serão encaminhadas ao Banco do
Brasil S.A., que as comprará.
Art. 3'' Os exportadores e importadores
de bens ou serviços poderão, livremente, fazer suas operações nos bancos· autOrizados
a ter contas em moeda estrangeira, precisando, porém, enviar uma cópia de seus contratos de venda ou compra de divisas ao Banco
Central do Brasil (Bacen).
Parágrafo único. Os bancos iefáidos
neste artigo deverão comunicar ao Banco
Central do Bra.<;il (Bacen) as- transações de
compra e venda de divisas que fizeram em
cada mês, até o dia 15 (quinze) do mês subse·
qüente.
Art. 4'' Se e quando o Conselho Monetário Nacional julgar conveniente, poderá autorizar a emissào de certifiCados de depósito
correspondentes aos depósitos em moeda forte, bem como, em conseqüência, regulamentar a sua operação.
Parágrafo único. Os certificados de depósito previstos neste artigo poderão servir para
operaçõe:;. no exterior, devidamente registra·
dªs no Banco Central do Brasil (Bacen), inclusive para a conversão da dívida externa.
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Art. 5" Fica autorizada a emissão de
Apólice de Conversão da Divida Externa,
com corre-ção cambial e Prazo máximo de
resgate de 3 (três) anos, cuja aquisição por
candidato a investimento por conversão da
divida externa dará direito a uma conversão
no montante adquirido, desde que decida seu
investimento dentro do prazo máximo deresgate.
Art. 6" A inclusão, na declaração de renda do exercício financeiro de 1991, ano base
de 1990. de quantias em moeda estrangeira
não constantes de declarações já apresentadas pelo contribuinte. pessoa física, não ense~
jará instauração de processo fiscal, com base
em acréscimo patrimonial a descoberto, des·
de que obedecida<; as disposições dos pará~
grafos deste arcigo.
§ l'' O acréscimo patrimonial a que se
refere este artigo ficará sujeito à incidência
de _impo~to de renda com alíquota especial
de 3% (três por cento).
§ 2" Os recursos em moeda estrangeira
deverão ser depositadas em conta das previstas no art. 1" deste artigo, a qual, nos primeiros 12 (doze) meses, só poderá ser debitada com aviso prévio de 30 (trinta) dias.
§ 3'' As importâncias em moeda estrangeira depositadas na forma deste artigo serão
consideradas incorporadas ao património do
contribuinte, pessoa física, em 31 de dezembro de 1988, não sendo permitido:
a) instaurar processo de lançamento por
falta ou inexatidão de declaração;
b) exigir comprovação da origem dos valores incorporados;
c) aplicar sançóes de qualquer natureza
administrativa ou penal; e
d) tomar por base a situação irregular que
precedeu a regularização pr<:vista neste artigo, para uma suspeição especial no tratamento das futuras declaraçóes.
Art. 7" Para complementar o sistema
criado por esta lei, poderá o Conselho Monetário Nacional. quando julgar conveniente e
oportuno, bem como suficienteme.nte acautelado, instaurar o regime de câmbio livre.
Art. 8~' A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 9" Revogam-se a'i disposições em
contrário~

JustifiQlção
Uma das_ causas da emissáo de moeda é.
a aquisição de divisas, sejam as excedentes
em conseqüência do saldo do balanço de pagamentos, sejam as provenientes da conversão da dívida externa em investimentos.
Os motivos principais dessa aquisição são
o recolhimento ao Banco Central do Brasil
(Bacen). das divisas que a rede bãncária tiver
em excesso e dos recursos des.tinados ao serviço da dívida externa.
Com o esquema de abertura de contas em
moeda estrangeira, uma parte das divisas sobejas ficará em conta corrente de seus geradores, outra em conta de reserva dos bancos
e só o remanescente precisará ser adquirido
pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

Além disso, os bancos ficarão com maiores
disponibilidades de recursos em moedas fortes, facilitando a descentralização e privatização das operaçóes de comércio exterior.
Por outro lado, para dar maior liqüídez
aos depósitos de prazo e criar um instrumento
de negociação em moeda estrangeira, foi prevista, se e quando o Conselho Monetário Nacional julgar conveniente, a emissão de certificãdos desses depósitos, na mesma moeda.
Ademais, para reduzir as emissões para
aquisição de divisas na conversão da dívida
externa em investimento, sugeriu-se a criação
de apólices com correção cambial, que retardariam até 3 (três) anos a necessidade dos
cruzados e permitiriam aos candidatos à conversão dispor desse prazo para decidir sobre
o investimento.
Paralelamente, aproveitou-se a existência
de contas em moeda estrangeira, para drenar,
da economia subterrânea. moedas fortes entesouradas e movimentá-Ias na economia
aberta.
Enfim, o sistema instituído no projeto tem
seu melhor funcionamento no regime de câmbio livre, que também favorece as exportações; por isso também foi admitida, a critério
do Conselho Monetário Nacional,a instauração do referido regime.
Sala das_ Sessões,
de junho de 1990.
- Senador João Menezes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR·. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, a página 5 do jornal O
Globo, de ontem, faz-me lembrar um jornal
de oposição ao _Governo CoiJor. Vemos os
seguintes títulóS:
__
''Ambigüidad-es da privatização compulsória,"
"CEF recorre contra liminar que reintegra Junciõnáriõs'\ - - - ."~.forma diminui guerra à dengue no
RIO •

-

--

-

"De:ritissões afetam apoio a tráfego aéreo";
••Políticos criticam os cem dias de Collor";
"Barelli pede outro plano. De governo";
"Na avaliação de Lula, é hora de acabar com a "fãrtlbomania".
"Pérsio Arida diz que Plano fracas~
sou;" -·
Sr. Presidente, esta é a página 5 de O Globo
de ontem. _ .
..
_
Hoje. a classe trabalhadora brasileira encontra-se estarrecida com a chamada Medida
Provisória sobre salários. Durante os 10 últimos dias, falava-se que a Ministra Zélia Car~
doso de Metlo e sua equipe estudava uma
reposição das perdas salariais _do Governo
Sarney. E é reme_tida a _esta Casa uma medida
provisória que, pura e simplesmente. congela
os vencimentos dos funcionários públicos e
· declara que só poderão ocorrer aumentos nas
datas-base.
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Sr. Presidente. em contrapartida. o~ preços
disparam; estatísticas oficiais já fazem prever
uma inflação de dois dígitos. Os jornais publiR
cararrl, hoje. que dentro de poucos dias haveR
rá o aumento dos combustíveis.
Sr. Presídente. não entendo mais, não consigo conceber onde este plano do Governo
Collor deseja colocar a classe 'trabalhadora
e a classe média do nosso País. Neste mesmo
momento. a Ministra Zélia Cardoso de Mello
com espalhato, diz que estão liberadas, facilit~.tdas, todas as importações.
O Governo Collor consegue colocar contra
este plano a classe empresarial brasileira e
aclase trabalhadora. Já dizia, se náo me engano, o nobre Senador Jutahy Magalhães, aparteando-me, que o que se comenta é que esse
plano vai matar os trabalhadores de fome
e os ricos de raiva.
Mas, outra notícia publicada hoje, nos jornais, é a liberação da remessa de lucros das
empresas multinacionais. Há um plano, claramente configurado, de desnacionalização
da nossa economia, de sucateamento e falência total das empresas nacionais.
Quem continua pagando é a dasse traba·
lhadora, são os descamisados, são os pés-descalços, são os aposentados, são as viúvas, são
todos aqueles que se sacrüicam para construir
este País.
Os aposentados, que deveriam receber um
preito de gratidão por parte da sociedade brasileira e do governo, são colocados em situa~
ção de inferioridade. Não se cumpre os dispo~
sitivos constitucionais e, agora a aposenta~
doria. que deveria ser um prémio, é um casti~
go. Pessoas chegando a uma idade mais alen·
tada, no momento em que mais necessitam
ter um pouco de dinheiro, para fazer face
às despesas com medicamentos próprios, são
obrigadas a filas descomunais, debaixo de
chuva. Por exemplo, aqueles que percebem
salários que os isentam do Imposto de Renda,
para conseguir retirar um pouco mais das suas
cadernetas de poupança.
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V.
EX" um aparte?
Ó SR. JAMIL HADDAD - Com muita
honra, nObre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Jamil Haddad, V. Ex• falou sobre questão
de salários e sobre essa medida provisória,
que eu considerot praticamente criminosa,
e que foi enviada com a nova lei salarial de
interesse do Executivo. Veja V. EX~. Senador, que o Presidente, sempre, costuma falar
que o seu projeto de governo foi aprovado
pela população, e foi referendado três vezes,
no primeiro e no segundo turnos e nas pesquisas de opinião, logo que foi apresentado o
Plano Collor. Mas o Estado de S. Paulo. do
dia 24 de junho, publicou algumas das promessas de governo do então candidato Fernando Collor de Mello, a respeito de salários.
"Promessa: "'Política salarial deve existir para proteger os salários, porque as leis de mercado são incapazes, de prover aumentos independentes da conjuntura." Onde é que está
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essa promessa? Na página 68. do Docurncnro
O ire trizes de Ação do Governo Collor, de
l \:189. Essas dirt:trizcs, _que Sua Exceléncia
afirma, tant<1s vezes, que foram aprovadas
pela maioria da população brasileira ..O que
está acontecendo .CJlm essa promessa? Qual
é a garantia que temos de que _essa lei é para
proteger os !>alários? Um colega nosso me
informou_que ouviu. hoje. na televisão o Dr.
Antônio Kandir, declarar, com a maior simplicidade. que essa lei salarial é a garantia
do aumento real do poder aquisitivo dtl ~alá
rio. se- ele~ pensam assim, têm coragem de
ir para a tele_yisão para afirmar tamanha leviandade. tamanha inverdade. aí não podemos nem discutir. Mas qual a realidade para
quem sahe ler um pouco além daquilo que
está escrito? Mais uma vez o arrocho salarial
é a arma que o Governo disporá para tentar
combater a innação que o está dominando.
O SR. JAMJL HAODAD- Nobre Senador
Jutahy Magalhtie~, V. Ex" rem razão quando
mostra, cmn dadoS coOcretos, que as promessas de campanha estão sendo uma a uma desmoralizadas pelo atual Governo.

Inicialmente. era_a crfÚç;.r à _candidatura
Lula, faz.enOo_ apcln ú populaç:lo para que
nele mio votassem, porque as cadernetas de
poupança seriam confiscadas; _quem assim
agiu foi o Presidente Collor de Me !lo.
Fez promessas- eu tinha em minhas mãos
e fiz a leitura. aqui, no Senado::- aos funcionários da Portobrás de que aquela estatal era
intocável e que havia necessidade de serem
melhoradas ru. condições dos portos brasileiros. No entanto. a Portobrâs, pura c simplesmente. entrou no p:tcotão e foi desativada.
Nós ficaríamos, horas e horas, enumerando as falácias do Plano Collor c da propaganda eleitoral do Presidente Collor d~_ Me/lo.

No meu E:.tado, no Rio de Janeiro, e:.tamos com uma epidemia de dengue, com algumas formas hemorrágicas que são fatais.
Apesar disM_l, ali, foram denütiQo_s 348 guardas de campo, que são aqueles que atuam
no comb<ite a<1s mosquitos.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, não dá para
se fazer um julzo racional dl!ssas atitudes.
Ouvi outro dia o nobre S(!oador_Jarbas P~ssa
rinho dizer que o mesmo ocorre no seu Estado do Pará, onde a<; taxas de malária vêm
crescendo assustadoramente. No entanto, os
célebres e queridos mata-mosquitos são postos na rua.
O déficit público será resolvido .colocand_o
mais 10, 20. 100 guardas mata-mosquitos na
rua, e em troca dessas d~missões o número
de óbitos aumentará. E aí a procura aos hospitais serJ. maior, o Ministro irá lá e dirá que
estão morrendo mais pessoas nos prontos-socorros. Morrem -sim- às vezes por desídia
médica; mas morrem - sim - por falta de
medicamentos para atcndiment·o.
Demitem-se os profissionais que atuam na
área da medicina preventiva; acaba-se com
a Sucanl c despedem-se os func;ionários que
estão agindo no sentido de preVenir as doenças.

O fato mab. marcante dos 100 dias do Go·
vemo Collor foi a infelicidade de o Brasil
ter ·sidO desclassificado na Copa do Mundo.
Isto ficará indelevelmente assinado: no centésimo dia do Governo Collor de Mcllo. oBra:-;il foi alijado da Copa da Itália.
Quais os berlefícios reais à população brasileira?
Quais as propostas concretas no sentido
de mitigar {} Hlfrimento da população brasileira?
Chego,- à!; Vezes, <.t mio e-ntender. ou· me
pergunto, o -que deseja o atual Governo.
quando <lhre frcti.tes de oposição em todos
o:. setores!
Sr. Pn:sidente, como já disse, fiquei impres~ionado com a quinta página do jornal
O Globo de ontem. Não há uma linha que
seja de opo~iç:io. Tem at~ uma fOtografia do
nobre Senador Mário Covas eln São Paulo,
cm que polítir:L)S criticam os 100 dias de Collor, o que mereceu, por pane de um auxiliar
Jo .1" Escalão do Presidente Collor, reprovação à atitude dos que condenaram, com
justa razão, o projeto político oficial. Tenho
a certeza di.' que o nobre Senador Mário Covas não se sentiu atingido c provavelmente
M)]icitaní a um continuo dn seu gabinete que
dê a resposta ao Porta-Voz da ~PrCsiâência.
S. Ex- não vai descer da posiç:io de respeito
e admiração da populaçüo de São Paulo e
do País para responder a este servidor da
Pre~idência, que é um port<t·voz de sandices.
de inverdades. de mentiras, que se coloca,
inclusive, contra decisões do Poder Judiciário~ qu_ando <:;ias atingem 0!!_9bjetivos inconstitucionais deseíadõS pelo Governo Collor.
É este o Governo Collor de Mello nos 100
dias -tle--_exístência. Tantãs foram as medida~
inconstituciónai~ e as medidas autoritárias
que a impressão que se tem é que já estamos
nos dois anos de Governo, porque a cada
dia ocorre um fatO novo.
Afirmei aqui uma vez c reitero agora: é
o Governo ping~pong; decreta pela manhã.
revoga à tarde; vai e volta; vai para lá, retorna
.
aqui.
Li no_ jornal. tamhém, que o nobre Minis·
tro da Justiça. nosso Companheiro Congressista Bernardo Cabral, declarou: "Eu não as~ino-iss-o-não'-'. ''Não assino esta medida provisória não, estou cansado de assinar
depois, vocês colocarem a culpa em mim".
Vejo o Mhlistro do Trabalho dizer que a
proposta emhutida na medida provisória requer um aprofundamento para 5e chegar a
sua aplicação, mas com o tempo vamos chegar lá -_palavras do Ministro do Trabalho.

·e,

Sr. Presidente, pudera eu estar aqui, neste
momento, tecendo loas aos cem dias do Plano
Collor. -Entretaitto. infeliZmente, sou obri·
gado a fazer este Pronunciamento, receoso
de uma crise social que se agrava dia a dia.
A partir do momento em que a classe trabalhadora, a classe média, tem diminuídos os
seus vencimentOs e·suas fininças, ela consome menos. Ao consumir menos, o comérdo
vende menos, a indústria vende menos, mais
trabalhadores são postos na rua e nós entra-
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mo!> num processo de recessão com conseqüêndas imprcvisfvcis no campo sociaL
Esperamos. sinceramellte, que este Governo faça uma reflexão profunda da sua maneira de agi_r e uma reflexão profunda da crise
social que se instala neste País, e que pode
levar a uma crise institucional, que nós não
desejamos.
Eram estas. Sr. Presidente, aS considerãções que eu desejava fazer hoje, para ficarem
consignadas nos Anais do Senado. (Muito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JAMIL HADDAD EM SEU
DISCURSO:
AMBIGÜIDADES
DA PRIVATIZAÇÃO
COMPULSÓRIA

J. Carlos de Assis
A dificuldade de regulamentação dos certi-

ficados de privatização acentua o caráter contraditório das motivações que inspiram o programa de desestatização em curso. Antes, supunha-se que as maiores resistências à venda
de estatais seriam de caráter ídeológico ou
político. Elas existem, mas não foram suficientes para impedir a aprovação do programa pelo Congresso Nacional. Agora parece
claro que o atalho de peculiar engenharia financeira, inventado para acelerar o processo
tem graves limitações operativas.
Para privatizar estatais não basta a vontade
política do Governo. É necessário o interesse
econômico do setor privado. Quando se trata
de empresas de médio porte, na indústria de
transformação, não é difícil encontrai' compradores, conforme mostrou a própria experiência anterior do BJ'lDES. Mas sempre
houve dúvidas razoáveis em relação às grandes empresas dos setores de ínfra-estrutura,
notadamente nas áre-as siderúrgicas e de petro-química. E é justamente aí que se quer
privatizar para que haja não só efeitos económicos, mas também simbólicos.
Com a pequena escala de nosso mercado
de capitais, a privatização através da pulverização do capital no mercado acionário não
parece viável, mesmo para empresas saneadas e lucrativas como a Usimina~. Já a associação voluntária de grandes investidores privados para uma operação dessa monta colocaria o programa na dependência de iniciativas de uns poucos grupos com capacidade
gerencial e financeira, que estariam em condições de praticamente ditar condições de
preço e de financiamento.
Daí a idéia dos certificados de privatização.
Procura-se contornar com eles a necessidade
de demonstrar ao investidor privado que a
aQuisição de_ uma empresa estatal é um negócio lucrativo, ao_obrigá-Io a aceitar antes uma
aplicação compulsória que ao fim de certo
tempo dá prejuízo certo. É possível que não
haja outra form_a de levar capitais privados
para os se tores de infra-estrutura, mas eptão
se devia perguntar antes se de fatO esse tipo
de desestatização compulsória interessa à
saú_de_ da _economia,
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Além di.sso, os ccrti,ficaJos foram institui-

dos como uma espécie de punição aos bancos
e outras instituições financeiras pelos elevados lucros acumulados nos anos de exacer-

bação inflacionária._É c.omo se apenas essas
instituições se beneficiassem das receitas fi.
nanceiras, bancadaS, em última instância, pe·
lo pr~prio setor público. Mas curioso é que

caberao aos bancos, seguradoras e fundos de
pensão assumir empresas sobre cujo gercnciamento operacional praticamente nada sabem. Certamente poderão contratar uma gerência profissional, mas isso exigirá dele~ uma
mudança profunda em termos de prática operacional, à vista da tradição bancária brasileira.
Igualmente duvidoso é o futuro dos setores
de infra·estrutura a serem privatizados. De
onde virão os n!cuisos de recuperação, modernização e ampliação, já que seus ·níveÍ.'i
de Jucratividade são tão baixos que é necessário criar mecanismos compulsórios para sua
aquisiçãopelo setor privado. Além disso, como será a relação com os poderes normativos
públicos, nos casos de Oligopólios ou monopólios de produtos e serviços. Nada disso foi
esclarecido. Por enquanto, há uma intenção
política que se justifica mais por motiVOs
ideológiCos que práticos. E no que diz respeito ao instrumento prático inventado para viabilizar a intenção, seu resultado não parece
tanto o de fortalecer os mecanismos de descstatizaçáo, mas, sim, de desequilibrar atuarialmente as instituições privadas obrigadas aabsorvé-los.
CEF recorre contra liminar
que reintegra runcionárfos
Brasma - O presidente 4a C.ciixa ECcirió~
m!ca Federal, Lafaiete Couânlió~-·Torrcs, iri.formou ontem que a instituição vai recorrer
hoje da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Pernambuco, que concedeu
liminar contra a demissão de 102 funcionários
da CEF. A de_cisão do TRT.se ba.;;eou em
cláusula do dissídio da Caixa julgado pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
deu aos economiários estabilidade de 90 dias
a contar da data da publicação (25 de maio
último) do acórdão referente ao dissídio.
Apesar de ter garantido que pagaria a indenização referente aos 90 dias, a fim de manter
as demissões,Lafaite Coutinho decidiu tentar
reverter a liminar que reintegrou os demitidos. No início da semana passada, a CEF
demitira 2.633 funcionários em todo o PaiS
como parte da reforma administrativa. Na
quarta~feira, demitira mais 39 por causa da
greve deflagrada para contestar as demissões.
Em Recife, mesmo informada sobre a decisão do TRT, a Superintendência da CEF,
em Pernambuco, não climptiu a decisão judicial, preferindo aguardar instruções da Presidência, em Brasília.
Ontem, o Vice-Presidente do TST, Minis- _
tro Guimarães Falcão, explicou que a reintegração de trabalhadores no emprego é fato
comum na Justiça do Trabalho, seja através
de Jiminares, por determinado período, até
o julgamento do mérito da ação movida pelo
empregado, ou na própria ação príncipàt. A

explicação foi dada a propósito da decisão
da Justiça do Trabalho de Pernam[:mco_que
mandara reintegrar funcionários da CEF.
-Quem tem que temer alguma coisa é
a Zélia, o Kandir c o Pre~idcnte .Collor. O
plano não é da Justiça do Trabalho e, sim,
du Governo. A Justiça do Tra~alho apenas
exerce sua função de julgar. As vezes não
dá ganho de causa ao trabalhador, outras vezes concede a retntcgrução - disse Falcão.
CVM- O Juiz da I' Vara Fe.deraJ do Rio
Júlio César Martins, concedeu à Associac;ã~
dos funcionários Liª Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) liminar, autorizando a
reintegração de 53 empregados colocudos em
disponihiltdade pela aut<Jrquia. Os funciomírios voltaram ontem ao trabalho e seus empre_gos ser:fo mantidos até..o.julgamenro do
mérito. Segundo o Direwr Luiz Lc.onardo
Cantiúiano, a CVM está estudando os meios
leg~~s para recorrer da decisão da Justiça.
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Os especialistas dizem ser de quase <.JO por
cento a probabilidade de confirmação da dengue hemorrágica neste caso. E. apreensivos,
afirmam que se ocorrer n confirmação, o Estado poderá enfrentar um sério problema de
saúdt.:: pública.
No D_iário Oficial de ontem foram publi~
cadas hstas colocando em .disponibilidade
3.362 funciomírios púhlicos, dos quais 1.373
na Sucam. 124- na Fundação Nacional de Saúde (FNS), 364 no InamPs e 1.501 no Minis~
tério do Trabalho. Nas relações da Sucam.
FNS e Inamps figuram servidores sem estabilidade, passiveis de demissão.
Demissões at"etaro
apoio a tráfego aéreo

Brasilia - Com a medida pmvi~ória que
extinguiu todas as Funçõe~ de Assessoramen·
to Superior (FAS) no Exc_cutivo, o Governo
demitiu 6~ dos 64 _engenheiros ele:trônicos
qu·e trabalhavam na<> estações de radiomoniReforma diminui guerra à dengue no Rio
toragcm do Brasil e tinham FAS. Assim, a
Brasilia - Mais de 1,6 milhão de edifíca- Rede Nacional de Radiomonitoragem •jões infestad<J:-. de mosquitos aedes aegypti criada cm 1978 para verificar a freqüência
e aedes albopictus só no grande Rio, 13 muni- correta dos diVersos serviços de comunicação
cípios sem qualquer trabalho de combate aos no Pai~- foi desmantelada. Esses engenheitransmissores da doença e um registro de ros prestavam aux11io vital na orientação que
3.654 casos de dengue, dos quais 45 da den- os aeroportos passam aos aviões para o pouso
gue 2. Este é o quadro da dengue no Estado até a altura de cem metros, na cabeceira das
do Rio de Janeiro que. apesar de registrar pistas. Com problemas de freqüência, como
um dêficit de 4.758 mata mosquitos, aiilda os que já estão ocorrendo no Aeroporto Salperdeu ontem mais 34R guardas de campo gado Filho, em Porto Alegre, o piloto não
recebe as informações e o pouso pode ser
que atuam no combate aos mosquitos.
O Diário Oficial de ontem publicou lista- desviado, provocando tragédias.
Com a nova estrutura administrativa do
g-e:l)~ _colçcanúo e O) di!.ponibilidadc aproxiGoverno, houw a possibilidade de recontramadament~ 1.373 guardas de cndemia em totar
12 engenheiros de radiomonitoragcm com
do o País, totalizando 3.749 o número destes
profisstOnaiS aEú>tadps SOillenle nos últimos vencimentos de Cr$ 35_ fi?.il. Ninguém aceitou
di<is. Por ironia·•. antes da publicação dos afas- esse salário e novos pedidos de demissões
tamentos, a Sucam havia solicitado a contra- podem deixar vazias as salas do serviço de
ütçáo, em carâtcr excepcional, de 2.500 ho- radiomonitoragem.
O 9-SSunto. de acordo com fonte do Govermens só para atuar na região do grande_ Rio:
- O!. POUCos mats de SOO homens existentes no, está sendo considerado "complicado" pepara fazer o trabalho em tÇtda a cidade obri~ lo Planalto._Enquanto a população corre risgou a Sucan a e~tabclecer prioridades de cos comq o de aviões baterem em morros,
<.ltcndlmento. Os guardas atuam apenas nos o Governo ainda não decidiu o que fazer com
bairros com registro de casos da dengue 2, a Rede. As oito "estãçóes do Pais estào funcion-os bairros __e favelas onde se concentram os nando_com apenas um engenheiro._o que não
casos da Qeniue 1_e, finalmente, nos bairros é suficiente para resolver os problema-> deteccom índice de infestação pelo mosguito aedes tados pela Aerqnáutica. A orientação do Governo. até o momento. é de tirar do "banco
aegypti igual oü-?uperior_-_a _óois por cento.
Fontes do Minbtêrio da Saúde_infomiar.am de çtisponiveis" engenheiros capazes de traque a caréncia de pessoal impossibilito-u a balhar nas e~tações. Mas essa hipótese náQ_
realização de_ trabalhos de aplicação de inseti- anima os eSpecialistas:
-O serviço é muito especializado e não
ddm e a ídentiflcação de focos dos ~osquitos
transmissores em 13 municípios - Parati, será fácil treinar técnicos em pouco tempo
Angra dos R~is, Rjo Claro, Piraí, Mendonça, -garante um especialista.
Estatuto -O Governo enviou-ao ConMiguel Pereira, Vassouras, Barra Mansa,
gresso projeto de lei que altera o regime jurí·
Resende~ Barra do Pi r aí, Yalença, Rio das
Flores e Carmo.
.
._ _
. . dico único e o .estatuto do funcionalismo pú_O risco do Rio de Janeiro enfrentar no blico. O projeto acaba com o recolhimento
pr6_xf1_!19 verão uma nova epidemia de dengue do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
é considerado grande. Segundo informações para os servidores públicos em regime de
do Ministério da Saúde, amanhã a Fundação CLTe transforma todos os celetistas em estaOswaldo Cruz deverá concluir o laudo de tutários- categoria que não tem direito ao
anális_e _do Sangue de um paciente que morreu FGTS e à incorporação das gratificações no
semana passada _em Niterói, ao que parece salário. Em ane_xo. segue uma mensagem que
solicita a retirada do projeto de regime único
de dengue hemorrágica.
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dos servidores - um texto enviado ao Congresso no Governo Sarney.
Políticos criticam os cem dias de Collor

São Paulo - Os primeir-Os ceffi dias do
Governo Collor foram duramente criticados
na manhã de ontem pelos políticos que participaram do seminário promovido pelo Núcleo de Estudos da Violência, na Universi-

dade de São Paulo. O Senador Mário Covas
(PSDB-SP) fez uma crítíca, referendada peJos participante-s. à pregaçãO- de austeridade

por parte de Collor, "quando faz do supérfluo
um instrumento de promoção própria".
Por mais de_ três horas o Governo Collor
ficou na berlinda, náo _encontrando uma só
voz em sua c,Jefesa, até porque-esteve ausente

o convidado representante do PRN, o Deputado Arnaldo Faria de Sá. Candidato dos tu~
canos ao Governo paulista, Covas colocou
em xeque a responsabilidade política de Collor, mas disse que não estava surpreso:
-Pela participação de Collor no primeiro
turno deu para ver que ele seria autoritário,

não permitind'o intermediação. Sua campanha conseguiu ser maiS-COntra que-a-do Lula,
Ele se opôs a tudo que existia de organizado.
Foi contra o Executivo, o Legislativo, o Judiciáriõ, a Igreja, os sindicalistas, os políticos
e a política- argumentou Covas, condenando esse desapreço como irresponsabilídade
política.
. _
Covas disse que a deformação do conceito
de responsabilidade polítíCa na visão do Presidente faz com que ele encare a eleição como
a única concessão "que se deve conceder à
democracia··.
Segundo Covas, também há equívocos nas
dispensas de servidores. Exemplificou com
o Porto de Santos, onde a demissão de mais
de três mil pessoas implicará a contratação
de serviços de empresa especializada.
Como os demais participante~ -dO encontro
que termina hoje na USP, o Deputado Robson Marinho (PSDB - SP) manifestou-se
preocupado com o fato de Collor adotar métodos semelhantes ao do Presidente Sarney
quando buscou os cinco anoS de mandato.
-Foi na base de favores especiais, benesses para deputados. É isso que começa a
acontecer. A sua base de sustentação política
no Congresso Nacional é a mesma que formou o Centrão, que deu os cinco anos para
Sarney- disse Marinho, defen,dendo a realização de debates para que a população se
informe bem e vote certo pela renovação do
Congresso.
O Deputado Fábio Feldman (PSDB- SP)
propôs como saída para o momento difícil
do País a reag!utinação da sociedade civil:
-Devemos buscar o fortalecimento da sociedade suprapartidariamente, a reaglutinação não cpntra o Governo, mas por uma estratégia de ação para mudar a prática política
no Brasil - disse, defendendo o fortalecimento do Congresso.
O Seminário foi aberto pelo Reitor da
USP, Roberto Leal Lobo, e coordenado pelo
professor Paulo Sérgio Pinheiro.

Pérsio Arida diz que plano fracassou
SãO Paulo - O economista Pérsio Arida,
um dos pais do Plano Cruzado, editado no
Governo Sarney em 1986, disse ontem no
seminário de avaliação dos primeiros cem
dias do Governo, que o Plano Collor fracassou. Segundo Arida, as medidas econômicas
adotadao; pelo Governo não passaram de có~
pia das adotadas no Cruzado. com algumas
alterações que a equipe económica da Ministra Zélia Cardoso de Mello julgou que deveriam ter sido adotadas em 1986:
-Todos oS- planos econômícos que Se seguiram- ao Plano Cruzado c_opiaram o que
julgaram positivo naquele plano e trouxeram
medidas adicionais que julgaram inexistentes
no plano original. Continuamos patinando
em termos de criatividade económica. Nos
últimos quatro anos nada se fez de novo -disse Arida.
Segundo o economista, os seguidos planos
económicos ensinaram a sociedade de que
todos começam bem-sucedidos, em função
de um congelamento inicial de preços, mas
terminam da mesma maneira. sem conseguir
conter a inflaç-.io:
-Todos aprendemos com esses planos
que no infcio o "Governo téilta manler a taxa
de câmbio fixa e s_ó muda quando as reseryas
internacionãiS.-do País acabam. Como os exportadores sabem que isso vai ocorrer, no
começo até exportam razoavelmente, mas
pa-i'am de exportar quando suspeitam de que
as reservas estão no fim e a taxa de câmbio
vai mudar - disse Arida, frisando que isso
ocorreu no Cruzado e ameaça se repetir agora.
.
Segundo Arida, o Plano Collor enfrenta
óbvias difiCuldades por não ter conseguido
solucionar os principais problemas:
-Inflação é o resultado direto da indexação, da existência de déficit público e da falta
de controle monetário. O Plano falhou na
redução do déficit público, que não está controlado, pratica uma política monetária expansioriiS:t<i., quai:tdo deveria fazer o contrário
e não conseguiu eliminar a indexação, que
com inffaÇão -mensal di- 10% fatâlffiente vOltará, por obra do próprio Congresso.
Na avaliação de Lula, é hora
de acabar com a "rambomanla"

São Paulo - Numa avaliação dos príni"dros cem dias da administração Collor, o Deputado Luís Inácio Lula da Silva (PT), Qisse
que o Governo não conseguiu 'controlar a
inflação no período, conforme promessa feita
em campanha pelo Presidente.
-É hora de acabar com a rambomania
que tomou conta do País e de com'eçar a administrá~IÕ - sugeriu Lula, anunciando que o
PT está fazendo um estudo profundo sobre
os fracassos do Plano Collor, que será divulgado através de boletins durante a campanha
eleitoral nos Estados.
Barelli pede outro plano de governo
São Paulo - Para o economista Walter
Barelli, o Plano Collor foi mais am plano
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de estabilização que fracassou, enquanto o
País necessitava de um plano de governo.
Segundo o ex·Diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos, hoje professor de economia na
Unicamp, os próximos cem dias de Governo
deverão ser dedicados à elaboração do que
denominou de Plano Collor 2:

-O Plano Collor estava baseado no controle do déficit público e no fim da ciranda
financeira. Fracassou em ambos. O País ne·
cessita de uma política antiinflacionária mais
abrangente do que todas aquelas que tivemos
até agora.
Segundo Barelli, o Governo erra ao ba!;ear
o combate à inflação na política recessiva,
ressaltando que o nível de desemprego no
País já atingiu a marca de 11,6% da população economicamente ativa. Para ele, o Governo procura passãr a idéia de que para ser
feliz o trabalhador deve aceitar as perdas salariais:
-A política salarial do programa eleitoral
de Collor era muito melhor do que a prati·
cada hoje, de sonegar um índice para reajuste. Até mesmo quando o Gove-ii\0-ãceita
negociar a questão, o que se vê é a tentativa
de selar um pacto de elites- criticOu Barelli,
para qtterri nõ ·combate à inflação Collor não
se preocupou com a distribuição de renda,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Antes de conceder a palavra ao nobre Se~
nador Ronan Tito, como Líder do PMDB,
a Presidência gostaria de registrar a presença,
altamente honrosa, do Deputado Ulysses
Guimarães, Presidente da nossa Constituinte, _cujo trabalho S. Ex" tão bem denominou
de Constitu-ição Cidadã. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG.

Co·

mo Líder. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou fazer uma breve comunicação de Liderança, apenas para acalmar os
ânimos de muitos brasileiros que estão aguardando o trabalho do Senado Federal no que
tange, principalmente, ao assUnto do Plano
de Custeio e Benefícios da Previdência Social.
Esse projetodevúia ter sido remetido após
a promulgação da Constituição, mas só veio
em agosto do ano passado para a Câmara
dos Deputados, onde está em estudo desde
essa data até hoje. Ê um assunto da maior
importância e da maior relevância, de- maneira que não ouso dizer que ficou niuito
tempo na Câmara dos Deputados.
__
No entanto, agora, nobre Presidente e Srs.
Senadores, sobre esse projeto que foi lido
ontem estamos tendo insistentes pedidos, no
sentido de votá-lo imediatamente, porque,
se não, haverá prejuízo, principalmente, para
os aposentados do Funrural, os trabalhadores
rurais.
E, como tenho duas emendas na Constituição a este respeito, sinto-me com obriga-
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ção de me manifestar a respeito deste assunto.

-

A primeira emenda dizia que nenhufl1a
aposentadoria poderia ser inferior aO salário
mínimo, e cóloquei claramente o trabalhador
rural. A segunda emenda, também de minha
autoria, refere-se à questão de o aposentado

voltar a receber o mesmo número de salários
mínimos que recebia quando aposentou-se.
Isso porque muitos dos que se aposentaram
com 9 ou 10 salários mínimos estavam recebendo um pouco mais de 3 salários mínimos.

Vejam: eles já sofreram uma penalização
enorme; mesmo se recebessem os 9 salários
mínimos que recebiam quando se apOsentaram, estariam sendo lesados, porque o poder
de compra do salário minimo tem caído assustadoramente.
Para que os Srs. Senadores tenham uma
idéia, maildei fazer um trabalho, quando fui
Secretário do Trabalho, em Minas Gerais,
no Governo Tancredo Neves, e chegamos à
conclusão aritmética de que-, em 20 anos tomei 1960/1980- de cresciménto da economia, que foi da ordem de 396% nesse tempo,
o poder de compra do salário mínimo havia
decrescido 40,1 %.
Todos sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que no sistema de mercado ou no capitalismo, quando há_ crescimento da economia, incorpora-se parte desse crescimento ao
trabalho e parte ao capital. Por quê? Porque,
na medida em que cresce a economia, esta
é incorporada de novos produtos e os trabalhadores têm que ter maior possibilidade de
compra no seu salário para-adquírirem, inclusive, os novos produtos. Sou de um tempo
em que se dizia que gênero de 1" necessidade
era arroz, feijão, sal, óleo, e carne; hoje sabemos que o homem tem necessidades primeiras. muitas, muitas outras,- de maneira que
é muito natural esse crescimento do poder
de compra do salário na medida em _que a
economia cresc.e. No entanto, o que aconteceu no Brasil foi o contrário. Na medida em
que crescia a economia, decrescia o poder
de compr,a do salário mínimo que, em última
instância também, é salário-referência, porque se uma pessoa ganha um salário mínima;,
outro ganha 10 salários mín"imos, outro ganha
20, e chegamos a alguns patamares que eu
diria cruéis.
É muito normal, Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, quando um Parlamentar vai ao prog~a
ma "Bom-Dia, Brasil", principalmente;- e o
entrevistador perguntar: "Quanto ganha um
Parlamentar?", e o Parlamentar responde:
"Trezentos e tantos mil cruzeiros"; aí vira
o entrevistador e diz: "Puxa, com um salário
mínimo de 3 mil e 600 cruzeiros" ..• , como
se o escandaloso fosse o salário do parlamentar e náô o salário mínimo. O escandaloso
neste País, em comparação com qualquer país
do Mundo~ disse_ qualquer país do Mundo,
Sr. Presidente, porque, se fizermos a comparação com os salários dos países desenvolvidos, então aí brada aos céus e pede a Deus
vingança - é que, enquanto na Europa te~
mos entre o maior e o menor salário no máximo uma diferenÇa de 8 ou 9 vezes, aqui, no

·

Brasil, dentro de um mesmo estabelecimento, _temos entre um assalariado e, digamos.
o Presidente da empresa, muitas vezes, diferença de miL
O Senador Franco Montare fez uma denúncia aqui de um banco de São Paulo que
pagava ao seu contínuo um salário mínimo
e o presidente do banco ganhava mil salários
mínimos.
Sr. Presidente, então, agora, estãrnos com
o plano de benefícios e custeio da Previdência
para apreciar. Desamarraram novamente o
valor da apo~otadoria dos Sr's. aposentados.
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Ronan Tito, V. Ex• permite um aparte?
O SR. RON'AN "TITO.....:.:.: Vm. momento e
concederei o aparte a V. Ex~
Então, vejam, sabemos que há uma diferença muito grande e não é _de agora, entre
a inflação real e o índice inflacionário apresentad_o pelas autoridades monetárias.
Certa vez, o presidente da. França, que,
à época, era economista, disse_ para o Ministro Delfim Netto que ira m-uito importante
ter a economia ·amarrada, principalmente
quando se queria ludibriar alguém, como .a
significar que esses coeficie-ntes e esses índices são sempre usados para__ ludibriar alguém.
Dois anos depois da visita desse presidente
da Repúbtica, Giscard D'Estaing, o que
.aconteceu?_ O Dieese deriunciori que os traba. lhadores haviam sido lesados_ em não sei
quantos por centos, e de lá para cá têm sido
~sados sempre.
A questão de salário no Brasil é caso de
Polícia 'Federal, não sei se no Brasil, mas
é caso de Polícia FederaL
Sr. Presidente, Si-s. Senadores, o salário
mínini.o deste Pafs é igual hoje a 45 dólares
no câmbio dito negro, agora é câmbio móvel.
Meu Deus do céu, que País é este em que
o salário mínimO chega a Cste nível! E olha,
que temos grande parte dos assalariados deste País ganhando esse salário mínimo. Agora
vêm os aposentados. Alguns aposentaram
com 3, 4 ou 5 salários mínimos. A emenda
de minha autoria, na ConstitUiÇão, dizía:
"Fica vinculado o saláriO do aposentado, desde a data da aposentadoria, para ser recomposto o poder de compra,"
Repito, foi desamaf!ado çlo salário. Deveria ser. Devetül"ser,- por quê? Porque queremos aumentar o poder de compra do salário
mínimo em curto• espaço de tempo. E, ao
mesmo tempo, se fizéssemos isso com os aposentados, quebraríamos a Previdência, isso
é óbvio.
No entanto, Sr. Presidente, não amarrar
o poder de compra do aposentado a qualquer
coisa estável, é condená-lo, dentro de um
ano - mesmo aqueles que se aposentaram
com nove ou dez salários mínimos - a uma
condição, depois, de indigência.
Primeiro lançamos o nosso irmão aos aposentos - apõsentados - e depois tiramos
o poder de compra do seu salário.
-Ouço caril prazer o- ilobre Senador Pompeu
de Sousa.
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O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Ronan Tito, não pude conter-me e vim aqui
apartear V. Ex• que acabava de falar sobre
os níveis salariais neste País e também mencionara o comparecimento que, às vezes, fazetp.os ao programa "Bom-Dia, Brasil". Venho trazer justamente,_como um velho jornalista, uma notícia de primeira mão, de última
hora. Falou no "Bom-Dia, Brlliiil" Oe hoje,
esse Sr. Kandir - se não me engano é este
o nome do rapaz, tenho-o visto tanto na televisão e hoje notei que ele é uma figura tão
paralisada nos seus movimentos, tão fisícamente comportada, que acho tem ele o físico,
a estatura e até a voz de robó. Não sei se
o çhaffio de S-. Ex' ou S. Sa., mas, como
V. Ex·' sabem, ele é um dos homens de uma
das secretarias da Sr Ministra da Economia.
Pois bem; ele hoje, ao defender esse atentado
ao trabalhador. que é o novo projeto salarial
de revisão anual, que hoje nos estão mandando, disse que isso vai estabelecer justiça sacia.!
_neste País. E acrescentou S. Sa., coma mais
absoluta tranqüilidadc- e não se referia some-nte ao salário mínimo, mas aos salários
em geral- que os salários no Brasil são os
mais baixos do Planeta. E S. Sa., como se
vê, os quer rebaixar aínda mais. Rebaixar
ainda mais tais sa16rios, em cima desse rebaixamento vil, no rebaixamento dos aposentados - isso é mais do que um insulto: é
uma infãmia ao homem brasileiro._ (Manifestações das fialerias.)
O SR. RONAN TITO -

Agradeço a V.

e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Faz'eitdo soar a campainha.) -A Mesa pede
às galerias que não se ma:nifestem pois ·s.erá
constrangedor ter qúe cumprir o Regimento.
A Mesa agradece a colaboração de todos.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no entanto, vejam a que ironia chegamos.
Chegamos a um ponto que aprovar do jeito
que está. goela abaixo, ou seja, ruais uma
vez fazer desta Casa, nobre Senador Jutahy
Magalhães, cartório de chancelamento das
propostas_ori~J_nda._s _d_a Câmara, é um absur~
do. _Não o fazer é um ab~urdo maior. Sabe
por quê, nobre senador? Vamos ficar agora,
se não aprovarmos, com os apoSentados do
campo, com os homens do Funrural, continuando a receber meio salário mínimo. Não
posso entender, primeiro, o tamanho desse
salário, que já chamam de mínimo. Vamos
admitir que ele seja o mfniruo indispensável
para a vida de um~ pessoa. Para mim, não
dá. Para mim, ele é chamado o salário da
união: da união da alma com o corpo. Se
diminuir um centavo, desencarna.
O meu irmão, o- trabalhador rural, recebe
meio, e dizem os doutos que, enquanto não
aprovarmo"s essa lei complementar, continuam os _nossos irmãos do campo, trabalhadores rurais, aposentados, recebendo meio
salário mínimo. Se é mínimo, como pode par-

351R

Quínta-feini 28

DIÁRIO QQ CONG_RESSO NACIONAL (Seção II)

ti r ao meio? É difícil de entender? Que mínimo é este? E ainda panem ao meio!
EstoU recebendo visítas, como l(der da
maior Bancada, no meu gabinete, primeiro
da Contag, dizendo.que não podemo:; deixar
de aprovar esse projeto imediatamente. E
estou recebendo visitas de lideranças de aposentados, dizendo que não podemos aprovar
esse projeto imediatamente. Por quê? Porque, se não aproYarmos, vai para o més de
agosto. Se vai para o mês de agosto, alegam
uns, dificilmentC haverá-_quorum, porque es-

taremos em eleiçQe:s. Isso não é verdade, porque quando- sinceramente posso dar esse
depoimento- precisamos, necessitamos verdadeiramente de quorum nesta Casa, ou as
lideranças fazt!m o chamado, óu todos os parlamentares acorrem à Casa. Muita gente pensa que o lugar do Parlamentar é no Plenário.
Isso perdoamos, porque, na verdade, este
País é jejuno de democracia, nós vivemos
lapsos de democraCia. Pela prática tradicional
democrática, todos sabem, o lugar do parlamentar é na base, é nas comissões, é nos
gabinetes, é também no Plem!rio. E por qué?
Porque nós parlamentares não temos o dom
de Santo Antônio, que é a ani.bigiiidade. Então, acontece que quando nós estamos na
base, não estamos no Plenário, quando nós
estamos na Coniissào, não Cstcirnós no Plenário; mas a televisão insiSte. continua insistindo em mostrar o· Plenário vazio, como se
issó fosse crime de lesa-pátria. Enquanto o
parlamento francés reúne-se 6, 7 a 10 vezes
no máximo por ano, o chinés reúne-se duas
vezes ao ano. Nunca vi um Parlamento reunir-se tanto quanto o nosso, rrias não chega.
Acho que há, atrás disso, um interc~ muito
grande no sentido_d_e que fiquemo~ senta_dinhos nas nossas poltronas, para que lá fora
as coisas aconteçam- à revelia e, principalmente, sem o noss.o.c:-_onhecimento. Devo dizer, que os projetos que apreSentei até hoje.
os melhores projetas, sem dúvida alguma,
foi ouvindo a base, inclusive _esse do poder
de compra do aposentado. Uma ex-contaR
dora de uma empresa que geri por muitos
anos disse-me: aposentei-me com 9,2 salários
mínimo_, estou rec.ebendQ3,6%, o que os Srs.
vão fazer? O que cu fiz? Apresentei uma
emenda na Constituinte, para que fosSe reabilitado parte _do poder de compra, porque,
como eu disse, comparando-se o poder de
compra do salário mfnimo de hoje com o
de 10 anos atrâs. o de hoje é bem menor.
Sr. Presidente, estamos diante de dois fogos: ''Se correr o bicho pega, se ficar o bicho
come".
Se aprovarmos imediatamente, a Contag
vai bater palmas. Por quê? Porqu_e os trabulhadores ruraL<; aposentados passarão a receber um salário mínimo. Ma.<i, muitos aposentados, e com muita razão, nos poderão acusar
de uma certa leviandade. A Câmara dos Deputados- e o sistema brasileiro é bicameral
-ficou com esse-projeto; agosto, setembro,
outubro, novembro, até o dia 15 de dezembro, e de 15 de fevereiro para cá até a data
de ontem, e o Senado Federal, o que é? Car-

tôrio para carimbar? Poder(amos abrir outra
instância. Como senador, no trabalho bicamera!, é muito importante a nossa função.
Como chancclador, essa profiss.:io não teria
nenhum- seritido. Monta-se um outro cartório
c coloca-se a( um oficial jurisdicionado para
carimhar :.t:-. decisões. Sinceramente. Sr. Presidente c Srs. Senadores nós deveríamos examimtr com maior cuidado e deveríamos, inclusive. dar um jeito de ar11arrar o poder de
comp·ra dn aposentado. pois ele hoje sai daqui alegre com a aprovação imediata, "a toque de caixa". do projeto como está; mas
daqui a trés, a quatro meses, estará dizendo:
el-.tüU-t:tiril:ptãndo a metade do que eu comprava com a minha aposentadoria. É muito
- r.ídl ser agradlivel à primeira vista. No entanto, ~e r sério, ser justo é bem mais difícil.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V.
Ex" um aparte?
OSR. RONANTJTO-Ouço,comprazer.
o nobre Se11ador Jutahy Magalhiies.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Lider
Ronan Tito: V. EX• já disse piaticamente tudo que teria que ser dito. tanto no aspecto
dc~te projeto que vai ser votado hoje ou amanhã, como- o das- dificuldades em que nós
nos encontramos para atender âs slicitações
4ue nos são feita:,; ver o que é justo. o que
·é certo, o que é correto. Como V. Ex· afirmou, não podemos ser aqui uma mera Casa
para referendar o que chega correndo âs nossas vistas e, muitas vezes, nem âs nossas vis. ta~. Este projeto. até agora, não o conheço.
.

O SR. RONAN TITO -

Nem eu.

O Sr. Jutahl Magalhães- Não conheço
o projeto. Vou _vutar no escuro, vou votar
~m saber realmente o que estamos votando.
Mas o que- temos a ver? É que esse projeto
passou quase um ano, como V. Ex• declarou,
na outra Casa. Quando discutimOs o Regimento, tentamos acabar com essa possibilidade de remeterem projetas em regime de
urgéncia para cá, pois querfamos exigir, pelo
-1l1enos, lO dias para análise e discussão deste
projetl). Foi aberta cxceção quando se obtivessem 50 assinaturas. Na época, recordo-me
que eu disse ser contra a exceção. Mas ques~
tionou-se que, em ca<;o de calamidade públiR
ca, precisava ter exceção. Respondi que iriam
virar caso de caJamidade pública todos os projetos que chegassem aqui na véspera da votação. E. é u qu_e eMá ocorrendo. Vou votar,
como declarei ontem, a favor. Mas, lamento
profundamente que_. por uma questão de ime.diatismo, de pressa, esteja prejudicando a
todos_ os aposentados que vão perder o salário
real que t~m hoje da aposentadoria, porque
vão perder essa vinculação que existe hoje.
Daqui para o futuro, vão perder, mas querem
que agora se vote o imediato. Muitas vezes
a explicação é de que teriam receio do veto
do Presidente, se modificarmos aqui. Mas se
não exercitarmos este direito, estamos abrindo mão de uma conquista da qual V. Ex~
teve grande participação e vamos perdê-la,
votando aqui sem saberextamente o que estamos votando.
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O SR. RONAN TITO- Agradeço a contribuição de V. EX". e incorporo-a ao meu pronunciamento. Sr. Presidente. No entanto,
também devo terminar dizendo o seguinte:
nãci-quero subtrair o povo; quero apenas representá-lo. Na medida em que tiver a manifestação favorável- e estou tendo neste momento por parte das entidades responsáveis
dirctamcnte por diversos estamentos da sociedade, como a Contag, pelo trabalhador
rural, como a Associação dos Aposentados,
manifestação quase unânime- no sentido da
aprovação- quero dizer que vou atender.
Também _quero confessar que já disse alguém que fazer política é "engolir sapos",
tem hora que acho que é também de engolir
··gato de fasto." Também quero me comprometer com todos os aposentados do Brasil
que, da mesma maneira que apresentei aquelas duas emendas - uma foi retornando ao
trabalhador rural a aposentadoria de um salário mínimo e amarrando esta aposentadoria
dos trabalhadores ao número d_e salários que
teve _quando se aposentou- vou apresentar
1.úrfa lei ordinária imediã!amente, aqui no Senado, para ver se conseguimos vê-la aprovada
também na Câmara, porque senão, não tenho
dúvida nenhuma que os técnicos -sempre
os técnicos- com os números, segundo eles
"sempre inquestionáveis, números são números",-Vamos sempre derrotando o povo com
os números. Vamos continuar- já disse isso
aqui mais de uma vez. mas, parece-me, com
o passar do tempo, não consigo inovar: enquanto tivermos, no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento técnicos, vamos
continuar obedecendo ãs regras do monetarismo, às regras das financeiras, _do econômico, e o social e o político "dançam ... J;.~
disse isto muitas vezes.
Vou repetii"uma outra coisa óbvia: no meu
entendimento. um dos maiores, senão o
m4ior, Ministro da Fazenda que este País já
teve foi José Maria Alkmin, porque acompanhou todas as''loucuras" de Juscelino Kubitschek e o País não explodiu; era político. e
se lhe mandass~ ,fazer uma raiz_quadrada era
possível que mlo soubesse. Naquele tempo, não havia e:.sas máquinas
japoneSa, nas quais hasta apertar as te"clas
para se ter o reSultado. Temos que colocar
um político nesse ministério, no ministério
mais político que existe, o Ministério da Er.;onomia; Fazenda e Planejamento; colocar um
político, que. ao entrar lá..::- s.cntar-sc naquela
cadeira, há de pensar nã9 nos números, mas
nas pessoa.<;, nos seres humanos que existem
neste País, para não c_ontinuar esse País no
vai bem, e o povo mal. Gostaria muito de
ouvir que o País vai bem e o povo também.

O Sr. Leite Chaves- Concede-me V. Ex·
um aparte?
O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, nobre S~!Ja~or.
O Sr. Leite Chaves- Senador Ronan Tito,
queriã:- aproveitar esse discurso de V._ Ex•, ilustre Líder do meu Partido, candidato seguramente vitorioso em Minas, para dú um
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recado às galerias, compostas hoje de nposentados. O JJ.ssunto vem dc~Ue ontem, e eles
precisam receber uma inforinação; e se V.
Ex" me permitisse. foi a forma que encontrei,
porque não dá tempo para fazer uma cmnunicação nem uma inscrição. V. Ex" sabe que
o Senado ontem. em massa, assinou um requerimento de urgência para o projeto dm;
aposentado:.. Obtivemos a totalidade das assinatura<;. sendo que oito eram condicionais,
porque as pessoas se reservaram o"- direito
de _emenda. Então, o número não daria para
isto. Por outro lado, haveria gnmde dificuldade do Executivo em aceitar o projeto tal
qual aqui está formulado. Os Uderes estiveram. hoje, com a Liderança do Governo no
Senado, que assegurou que até a primeira
semana de agosto este projeto será aprovado,
e hoj~ meSmo se pedirá à Presidência a designação de um relator. Eu, que assumi essa
responsabilidade, exigi que- digamos- o
Presidente desse uma satisfação às galerias
aqui presentes. De forma que, amanhã, às
9 horas e 30 minutos estará o Senhor Presidente da República me recebendo em companhia dos dois Líderes das categorias aqui presentes: o Sr. Oswaldo Lourenço, Presidente
da Confederação Brasileira dos Aposentados
e Pensionh;tas; e o Sr. Eno.s Amorim, Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. Então, o

Senado cumpriu com o seu dever. A aprovação do projeto, nesses termos. haveria de
ser extremamente ruinosa, no entendimento
do Miriistro da Saúde, mas o Senhor Presidente da República vai solenizar o seu compromisso com os aposentados. de que, logo
ao sair daquí o projeto, ele será aprovado
na íntegra, com as modificações que aqui forem sugerida....
O SR. RONAN TITO- Sancionado!
O Sr. Leite Chaves V. EX'

Muito obrigado a

O SR. RONAN TITO- Eil é que agradeço
a V. Ex"
Pois bem, foi bastante elucidativo o aparte
de V. Ex•, e fica aqui o nosso alerra..
Também, queria deixar mais um alerta, Sr.
Presidente; o ano de 1993 está chegando e
nós temos que rever a Constituição, por um
dispositivo. lemos que fazer algumas mudanças, e uma da~ mudanças que temos que fazer
é colocar o que é pensão numa pauta e o
que é saúde na outra. Todo país desenvolvido
de~te mundo tem o seguro, a pensão; os per1sionistas, os ápose-nt~dos têm a sua contribuição e a segurança na aposentadoria; e têm
também o seguro de saúde. Na medida em
que mexemos em qualquer dos números, então, dizem o seguinte; aí, a saúde não pode

Durante o discq_rso do Sr. Ronan Tito,
o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário,
deixa a cadeira da presidêitcia, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Encontra~se na Casa o Sr. Gilberto Miranda Batista, Suplente convocado da Representação do Estado do Amazonas, em virtUde
do afastamento do Titular, Senador Carlos
De'Carli.
S. Ex• encaminhou ã Mesa o diploma, que
será publicado na forma regimental.

É o seguinte o diploma encaminhado
à Mesa:

U PIESIUUIE DO JRIBUIAL REGIOMAL ELEIIDRAL DO lYlZOiiS, usando das
atribuições que lhe sa.o conferidas pelo art.. 215, da Lei 4.737, d~ 15
julho de 1966, expede o DIPLOMA de i'\

Suplente de Senador pelo Estado do Amazonas
ao Sr. GUlr&670
WBHII/OR
aRrnrn
eleito por" esta Cir~uils~riçãoeregistrado pela 1!Dllliocr/h m.tRNCR !JE!'llllfffl·
ncn na IW!liW.llaS
co.m__ie~e1JOl.B8:66;:15c__ _ _- - , , - . - - - - votosnominaisapurados nas eleiçl5es realizadas a
J,JH.}i986
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada
em 1211? li9R6
Manaus,iY_de de:z.gmbro de 19B.éi...
f
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dar assistência; se mexe na saúde. a aposentadoria não pode assistir.
Mas, Sr. Presidente, era só para dar esses
esclarecirnentos, e me comprometer com o
povo mineiro e, por que não dizer, com o
povo brasileiro, que continuarei obstillada~
mente nessa minha luta já de muitos anos,
e tentar assegurar aos aposentados do campo
e da cidade - pelo menos para o do campo
- o mínimo, que é ridic.ulo mas, pelo menos
é o mínimo. E, depois. assegurar aos aposentados, no mínimo, o número de salários que
ele recebia quando se aposentou. Era o que
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Designo os Srs. Senadores Áureo Mel lo,
Jutahy Magalhà~~ e _Dival_~o Suruagy para
comporeM a Comissão que deverá intrvduzir
S. Ex·' em Plenário, a 11m de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão, o Sr. Gilhcrto Miranda Batbta dá entrada no recinto, prestando o seguinte compromisso
regimental:
"Prometo guardar a Constituição Federal e as I eh. do País. des.empenhar fiel
e lealmente o mandato de Senador que
o povo me conferiu e sustentar a união,
a integridade c a in(,lependéncia do Brasil." (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Dec-laro empossado Senador da Repúblic-a
o nobre Sr. Gilberto Miranda Batista, que,
a partir de!-.te momento, passará a participar
dos trabalho~ da Casa.
Sobre a mesa. comunicação que será lida

gove-rnando o Estado com proficiência e brilho comum aos se-us antecessores. Por fim,
registro ao meu amigo Senador Carlos De'
Carli, não apenas o meu reconhecimento pe!o
seu gesto ao permitir-me este momento, mas,
e, sobretudo, pela sua demonstração de
amor, de dedicação à causa de sua gente,
compreendo a necessidade impostergável de
sua liderança., experiência e competência, nos
momentos atuais, na Secretaria de Desenvolvimento do Amazonas.
Senhore!>, não importa o prazo, não importa o tempo. Não sei até quando aqui permanecerei, mas importa-me a dignidade, o cumprimento do dever, a honra do cargo e a mi-nha ~olidaricdade aos meus pares.
O Sr. Mauro Bene'"·ides - V. Ex" me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA muita honra, nobre Senador.

Com

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Gilberto Miranda, neste instante em que V.
pelo Sr. I'· Secretário.
Ex• faz a sua estréia na tribuna do Senado
Federal, após a prestação do compromisso,
É lida a seguinte
recebido em nome de todos nós do Plenário
Senhor Presidente,
pelo ilustre Presidente, Senador Nelson CarTenho a honra de comunicar a Vossa Exce- neiro~ desejo saudar a presença de V. Ex~
lência, ã vista do disposto no art. 7" do Regino Senado Federal, integrando a Bancada
mento Interno. que, assumindo o exercício do glorioso Estado do Amazonas. V. Ex~ vai
da representação do Estado do Amazonas suceder, por um determinado espaço de temem sub:.tituição ao Senhor Senador Carlos po, até enquanto perdurar o impedimento
De'Carli adotarci o nome parlamentar abaixo do titular, substituindo o ilustre Senador Carconsignado e integrarei a bancada do PMDB
los De'Carli, que tem tido uma atuação marAtenciosas saudações
cada significativamente em defesa da temáAssinatura por extenso. -Gilberto Miranda tica amazónica, cxatamente nas intervenções
Batista.
que S. Ex" tem feito nas tribunas, quer das
Nome Parlamentar: Gilberto Miranda
Comissões,.quer do plenário. O Senador CarO SR. PRESIDENTE (NCfson CarnciiO) -- los De'Carli tem procurado demonstrar aqui-Concedo a palavra ao nobre Senador Gil- lo que é uma preocupação constante não apenas da Bancada do Amazonas, mas, hoje,
berto Miranda.
de toda a comunidade brasileira, que é a
O SR. GILBERT() MIRA[';DA (PMDB- questão amazónica. Tenho absoluta certeza
AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. __de que V. Ex• ocupará esta cadeira com a
Presidente, Srs. Seriadores,-dispensável. prc~- maior dignidade, e saberâ enobrecer as tradi~
sumo, dizer-lhes da inexcedível honra que çóes do povo amazonense.
sinto neste momento. O acesso a esta augusta
Casa é limitado a poucos. Como um de seus
O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito
membros a ostentar o galardão de Senador obrigado.
da Repúhlica, representando o grande EstaO Sr. Áureo Mello- V. Ex· me permite
do do Amazonas -·permitam~me dar a exata um aparte?
dimensão da luta, do empenho, da intelectualidade c da bravura que o instante requer
O SR. GILBERTO MIRANDA - Com
mercê das tertúlias ínternacionais e da angusprazer-,- nobre Senador Áureo Me \lo.
tiante quc~tão do meio ambiente.
O Sr. Áureo Me !lo - Quero registrar, na
Venho, com humildade, pedir a V. Ex• guaqualídade de titular da representação amazorida e amparo para as questões amazónicas
nense nesta Casa do Congresso, a minha alee juro manter o meu espírito nacional na_estri~
gria em ver V. Ex• substituindo, embora pro~
ta e obrigatória postura de um Senador.
visoriamente, a figura de Carlos Alberto De'
Cumpre%me, por dever e gratidão, erguer
Carli que é, também, um dos companheiros
meus préstimos às personalidades do meu Esmais diletos e mais queridos. Tenho certeza
tado. Dentre elas a figura originária de tantos
que, pelos antecedentes de V. Ex~ e pelo seu
políticos: Gilberto Mestrinho que hoS goverdesempenho â testa de outras investiduras,
nou por duas vezes e, ineditamente, pela vonserá um dos Senadores mais brilhantes da
tade do povo, tudo indica, nos governará pela
Casa e um daqueles mais capacitados a colaterceira vez; Amazonino Mendes, jovem,
borarem para o desenvolvimento do nosso
moderno e brilhante, Governador inesquePaís e do nosso povo.
cível,e dentre em breve, presente no convívio
honroso desta Casa; Vivaldo Frota, fruto exO SR. GJLBERTO MIRANDA - Muito
periente de todos os escalões políticos, hoje
obrigado, nobre Senador Áureo Mello.

O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Concedo
9 aparte a V. Ex•

O Sr. João Lobo- Senador Gilberto Miranda, apenas para, em nome do meu Partido, o PFL, saudar a chegada de V. Ex· a
esta Casa.

O SR. GILBERTO MIRANDA gado!

Ob[i·

O s·r. Ofvaldo Suruagy- Permite-me V.
Ex• ·um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA -Concedo
o aparte a V. Ex•
O Sr. Divaldo Suruagy- Gostaria de Congratular-me com V. Ex~ por integrar este Colegiada Maior da política brasileira. Tive a
oportunidade de, em São Paulo, conhecer
V. Ex~ que é dotado de um espírito público
e de um amor à sua terra, às suas origens.
V. EX1', tenho certeza, dignificará o-nome do
Amazonas no Senado da República. Será um
privilégio para nós ter V. Er. como companheiro.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Obri·
gado.
Finalizando meu pronunciamento, agradeço aos amigos, parlamentares e companheiros que hoje comparecem, prestigiando essa
solenidade, neste momento importante da
minha vida. Particularmente, quero agradecer a presença do meu inrião, Egberto Batista, digníssimo Secretário ESpecial do GOverno do Presidente Fernando CoUor, e do Mi~
nistro Bernardo Cabral.
Encerrando, agradeço aos Senhores Senadores o carinho com que me recebem.
(Muito obrigado! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa suspende a sessão por 5 minutos,
a fim de que os_Srs. Senadores possam cum~
primentar o novo Senador.

(Suspensa sessão às 17 horas e 38 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 40
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 91, DE 1990

Permite, sob condições. a existência de
contas bancárias em moeda estrangeira
e reduz as emissões para aquisição das
divisas em excesso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica autorizada a abertura de
conta sem moeda estrangeira em bancos, sa~
tisfazendo a determinadas condições de património líquido, volume de depósitos e montante de carteira de câmbio, em praças atendendo a condições especiais de financiamento
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do comércio ~xtcrior,. tudo de uc-ord() com
a regulamentação que for estabelecida a respeito pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN).
Art. 2" Poderão ser titulares da_<; conta..'l
de que trata o art, 1 ', as pcssoas_jurfdicas.
de direito púhlico ou privado. e as- pessoas
físicas que dispuserem de divisas e c:m particular:

I -As que operarem no comércio exterior. seja como exportadores ou impnrtadores de bens ou serviços.

II- As que tiverem adquirido túulns da
dívida externa de pessoas jurídicas, de direito
púhlico ou privado, sediada.-. no s'rasÍI.
III- As que possuírem divisas decorrentes do processo de conversão da dívida externa em investimento, em qualquer de :.uas fases.
§ 1" o~ bancos referidos no artigo prece~
dente poderão manter reservas cm moeda
estrangeira. conseqüentes ao saldo de seu ba·
lanço individual .de operações com divisas,
bem como das aquisições que fizer aos titulares das conta" previstas no mesmO artigo.
§ 2" As divisas cujos possuidores não desejarem manter c não forem adquiridas pelos
bancos cm que se encontrem as reSpectivas
contas. serão encaminhadas ao Banco do
Brasil S. A.. que as comprará_, __
Art. 3'' Os exportadores c importadores
de bens ou serviços poderão, livremente. fa·
zer suas operações nos hancos autorizados
a ter Contas cm. rnoeda estrangeira, precisan·
do~ porém, enviar uma cópia de seus contra·
tos de. ':'enda ou cqmpra de Pivísa.;; ao Banco
Central do Brasil (Bacen).
PaÚígrafo únicç, Os bat1CO:> referidos
neste artigo deverão comunicar· ao aanco
Central do Brasil (Bacen) as transaç6cs de
compra e venda de divisas que fizeram cada
mês, até o dia 15 (quinze) do mês sobseqücnte.
ArL 4·'
c _quando o Conselho Monetário Nacional julgar convenierÍte." poderá autorizar a emissão de certificados de depósito
correspondentes aos depósitos em moeda forte, bem como, em conseqüência. regularrientar a sua operação.
Parágraf<> único. Os certificados de depósito previstos neste artigo poderão servir para
operações no exterior, devidamente registrados no Banco Central do Brasil (Bacen), inclusive para a conversão da divida externa.
Art. 5" Fica autorizada a emissão de
Apólice de Conversão da Dívída Externa,
com correção cambial e prazo máximo de
resgate de 3 (três) anos. cuja aquisfÇâo ·por
candidato a investimento por conversão da
dívida externa dar<i. direito a uma conversão
no montante adquirido, desde que decidida
seu investimento dentro do prazo máximo
de resgate.
Art. 6" A inclusão. na declaração de renda do exercfcio financeiro de 1991, ano base
de 1990, de quant: sem moeda estrangeira
não constantes de c! :larações já apresentadas pelo contribuinte, pessoa física, não ensejará instauração de processo fiscal, com base
em acréscimo patrimonial a descoberto, des.-

se

de que obe_dec:i<!as as dispof'ições dos paní~
grafü:. deste attigo.
§ 1" O acréscimo patrimonial a que se
refere este artigo ficará sujeito à incidência
de impostos de renda com alíquota especial
de 3% (três por cento).
§ 2" Os .recursos em moeda estrangeira
deverão ser depositados em conta das pre·
vista.; no Art. 1" deste artigo, a qual, nos
primeiros 12 (doze} meses, só poderá ser debicada com aviso prévio de 30 (trinta) dia<.;.
3" As import<incias em moeda estran·
gdra depositadas na forma deste artigo :.erão
consideradas incorporadas ao patrimônio do
contribuinte, pessoa física. ern 31 de dezembro de 1(}:-l~. não sendo permitido:
a) instaurar processo de lançamentO por
farta ou inexatidão de declaraç~o;

*

bl exigir cÕmprovaç<1o da origem dos valo-
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à conversãu dispor desse prazo para decidir
sobre o investimento.
Paralelamente, aproveitou-se a existéncia
de contas em moeda estrangeira, para drenar.
da economia sobterrânea, moedas fortes entesouradas e movimentá-las na economia
aberta.
Enfim. o sistema instituído no projeto tem
seu melhor funcionamento no regime de câm~
bio livre, que também favorece as exportações; por isso também foi admitida, a critério
'do Conselho Mone(ário Nacional, a instau·
ração de referido r:egime.
Sala das Sessõ.cs, 27 de junho de 199Q Senador João Menezes

(A Comissão de
-

Assumo.~

Económicos

f?cc:isiiQ _TerminaJim) __

O -~B,. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)

,·es_ incOrpOrntfõs:

-O projeto lldo será publicado e remetido

c) aplicar sanções de qualquer natureza
<tdministrativa ou penal: e
dJ tomar por ba~e a situação irregular que
precedeu a r~gulamentação prevista neste artigo, para uma suspeiçiio especial no trata~
mento das futuras declarações.
Art. 7" Para complementar o :.istema
criado por esta lei. p6derá o Conselho Mone·
tário Nacional. quando julgar conveniente e
oportuno. bem como suficientemente acautelado. instaurar o regime de câmbio livre.
Art. H" A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
_f\.rt.. 9'' .. Rc.v.ogam-se as _disposiçõe!O em
contrário_.

à Comissão competente.

-

OJ ustificação

Uma das causas da e missão de moeda é
a aquisição de diVisas. sejam as exc-edentes
cm conseqúênda do saldo do balanço de pagamentos, sejam d9s provenientes da conversãu da dívida externa em investimentos.
Os motivos principais dessa aquisiçáO -são
o recolhimento ao Banco Central do Brasil
(Bacen). das divisa<; que a rede bancária tiver
em excesso e d_os_recursos destinados ao servi_ço da diyid<t externa.
_
Com o esquema de abertura de cOntas em
m()~da estr<tngeira, uma parte das divisas so·
bejas ficará em conta-corrente de seus gera~
dores. outra.em conta de reserva dos bancos
e só o remanescente precisará ser adquirido
pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Além disso, os ban_cos ficarão com maiores
disponibilidades de recursos em moedas for.tes, Í<!cilitand_o a descentralização e privatização das operações de comércio exterior.
Por outro lado, para dar maior liquidez
aos depósitos de prazo e criar um instrumento
de negociação em moeda estrangeira, foi prevista, se e quand-o o Conselho Monetário Nacional julgar conveniente, a emissão de certificados desses_ depósitos, na mesma moeda.
Ademais. para reduzir as emissões para
aquisição de di visas na conversão da dívida
externa em investimentos, sugeriu-se a cria·
ção de apólices com correção cambial, que
retardariam até 3_ (trés) anos a necessidade
dos cruzados e__ permitiriam aos candidatos

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. I'· Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N· 198, DE 1990
Req·ueremos urgêJlcia. _nos !ermos d_o are.
336, alínea b, do regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara n" 46/90. que acrescenta paragrafo ao art. 6", da Lei n" 8._025.,
de 12 de abril d' 1990.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1990. Maurício Corrêa ...:.:.:Márcio Lacerda - Jo<io
Calmon- Chagas Rodrigues- Mauro Bencvides -Afonso Sanchü - Cid Sabóia de
Carvalho -Afonso Arinos - Mário Covas
-João Castelo- Afforlso Camargo --Alb~rto Hoffmann -Mauro Borges - Saldanha Derzi- Gerson Camata - Divaldo Su~
ruagy - Jarbas ~a_.!isarjnÍlQ - Ronan Tito
- Lourival Bapt!Stã __:_ Humberto Lucena
- Francísco Rollembcrg - Marco Maciel
- Ruy B~celar- José Richa- Edíson Lobão.- Mansueto de Lavor --Jamll Haddad
- Aureo Mello- José Ignácio- Robe-rto
Campos- Odacir Soares- Dirceu Carneiro
-Antonio Luiz Maya -João Lobo- José
Paulo Biso!- Nabor Jünior -Iram Saraiva
- Pompeu de Sousa- Fernando Henrique
Cardoso :-Jutahy Magalhães- Wilson Mar~
tlns- Teotõnio Vilela- Mata-MachadoLouremberg Nunes Rocha - A.lcxandre
Costa - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra
- Meira Filho - Mendes Canale --Leite
Chaves- Hugo Napoleão- Jorge Bornhausen - Alfredo Campos -- Ney Mttranhão
-Moisés Abrão - Luiz Viana Neto.

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II. do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento de urgência
que s~á lido pelo Sr. 1~· Secretário.
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO N· 199, DE 1990

Requeremos urgência. nos termos do art.
336,_ alínea b, do Regimento Interno; para
o Ofício S/27/90. pára que O Governo do Esta=do do Mato Grosso possa emitir e colocar
no mercado, através de oft!rta~ púhlicas,
1.300.000.000 de LFTE·MT.
Sala da~ Scss6es. 27 de junho dt: I Sl90.
Alexandre Costa - Mauro Benevides
Marcondes Gadelha - Márcio Lacerda
Hugo Napoleão - Humberto Lucena
Maurício Corn~a- Chagas Rodrigues- Leite Chaves- FranciscO Rolleniberg- Meiia
Filho - Almir Gllbriel --Áureo Mello Wilson Martins -João Calmon - Lourival
Baptista- Jutahy Magalhães- Afonso Arinos- José Richa- Cid Sabóia de Carvalho
- Jarbas Passarinho - Edison Lobão Aluízio Bezerra - Antônio Luiz Maya Ruy Bacelar - Mári_O Cóviis -- Jamil Haddad - Fernando Henrique Cardoso - Louremberg Nunes Rocha- Mansueto de Lavor
- Pompeu de Sousa - Ney Maranhão Mendes Canal e - Saldanha Derzi- Teotônio Vilela Filho- Gerson Cama ta- Mauro
Borges- Alberto Hoffmann - Odacir Soares- Moisés Abrão- Luiz Viana NetoMata-Machado- Roberto Campos- Alfredo Campos- Afonso Sancho- Afons.o Camargo - Marco Maciel -Dirceu Carneiro
-José lgnádo Ferreira-Jorge Bornhausen
-João Castelo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirof
-O- req_uerimenú:> lidO- scfá Votado após a
Oidem do Día. ria fOi'iila do Regiriiento Irrterno.

Sobre a mesa~ .ofício que será lido _pelo
Sr. 1" Secre-tário.
É lido o seguinte

OFÍCIO
Do Sr. l Secre_tário da Câmara dos Deputados, encaminhando à deliberação do Senado
a seguinte matéria:
G

SUBSTITUTIVO.

Da Câmara dos DeputadOs ao Projeto de
Lei do Senado n• 97, de 1989 (nG 3.68.3/89,
na Câmara dos Deputados)
Dê-se ao Projeto a seguinte redaçao:
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.

O Collgres.-;o ~adonal decreta:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. l" O presente Código estabelece
normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5", inciso XXXII, 170, incisO
V, da ConstituiÇaa· Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
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_Art. 2" Consumidor é_toJa pessoa física
ou jurídica que adquire e utiliza produto ou
serviço como destinatário fmal.
Par<igmfl) único. Equipara-se a consumidor a coletividade_Uc pessoa~. ainda que inde-teni1ÚláveiS:-quehaja intervindo na!> relações
de COni>umO.
Art. 3" Fornecedor é toda a pessoa física
ou jurídica. púhlica ou privada, nacional ou
e~trangcira, bem cnmo os entes despersonalizados~ yue desenvolvem atividadcs de produção. montagem. criação, construção,
transformação. importaçüo, cxponaçiio. distribui~ão ou comercialização de produtros ou
preS1llçáo dt! serviços.
§ l" Produto é qualquer bem. mOvei ou
imóvel. material ou imaterial.
§ 2" Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de c-onsumo. mediante remuneração. inclusive as de_ n<).turcza bancária, financcira,_de crédito e securitária. salvo
as dccorn:ntei> dai> relaçôes de can-íter traba·
lhista.
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de
Relações de Consumo
----Art. .t." A Política Nacional de Relaçüei>
de CoOsumo tem por objetivo o atendim~nto
das necessidade:. dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção_de seus interesses económicos, a mel horta· da sua- qualidade de vida, bem como a
transferênda e harmonia das relações de con_sumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo;
II- ação governamental no ~entido de
proteger efetivamentc o consumidor:
a) por iniciativa dircta;
b) por incentivos â criação e desenvolvil1e_nto de associações representativas:
c) pela pres_ença do Estado no mercado
de consumo;
d) pela "garantia do!; produtos c serviços
com pardões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho:
III -harmonização dos interesses dos participantes da~ relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a
necessidade d~ desenvolvimento econõmico
c tc:c_n_ológico. de modo a viabilizar os princf~
pios nos quais se funda a ordem econõmica
(art. I70, da Constituição Federal), sempre
com base na boa·fé e equilíbrio das relações
entre _consumidores e fornecedores;
IV- educação e informação de fomecedoies e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas ã melhoria do mercado de consumo;
V- incentivo à criação pelos fornecedores
de meios eficientes de controle de qualidade
e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução
de conflliü!; de consumo;
VI- coibição e repressão eficientes de todos os:abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações indusúi8kdas marcas e nOmes comerciais e signos
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dh.tinti'-:~l~. yuc possam causar prejuízos aos
consumidores:
VH- racionalização c melhoria do!- serviços púhliws;
VIII- estudo con~tante das modificaçõe!-l
Jii mercado de consumo.
Art. 5" Para a execução di:l. Política Nacional da~ Relaçües de Consumo. contará o
Poder Público com os seguintes instrumento~. entre outros:
I - manutt!nção Je assistênc:ia jurídica, integral c gratuita para o consumidor carente;
I I - institui~,'ão de Promotoria~ de Justiça
de Dcfe~a do Consumidor. nn âmbito do Ministêrio Púhliço;
III -criação de delegacias de polícia especializada~ no atendimento de consumidores
vftimas Je infraçiles penais de consumo;
IV- criação de Juizados Especiais de Peyuc-nas C1usas e Varas Especializadas para
a solução de litígio:. de consumo;
V- cnn<.:e~são de est(mulos c desenvolvimeti.to da~ Associações de Defe:.a do Consumidor;
I" Os Estados. Distritn Federal e Municlpios mantl!rão 6rgãoi> de att:ndimento
gratuittl para nricntaçüo dos consumidores.
2·· A União, os Estados, o Distrito fe·
Jcral e os Municípios podenio fiscalizar preços e autuar lls infratorcs, ob~crvãndÕ Seu
prévio tabelamento pela autoridade competente.

*
*

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6"' São direitos blísicos do consumidor:
I - a proteçüo da vida. saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
n-a educação e divulgação sobre O·consumo adequado dos produtos e serviços+ asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade
_nas contratações;
III- a informação adequada e clara sobre
os difei-crit~_s produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, _caractedsti·
cas, composição, qualidade, preço e garantia,
bem_como sobre os riscos que'apresentem;
IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusula-; abu:.ivas ou impostas no fornecimento de produtos c serviços;
V- a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos su~
pervenientes que as tornem excessivamente
onerosas:
VI- a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, cole ti vas e difusos·
VIl--::- o aces~~ aos órg.ãos-)udÚ:iários e ad~
ministratr\;os. com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteçào jur(dica, administrativa e técnica
aos necessitados;
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VIII- a facilitação da dek~a de seus direi·
tos. inclusive com a inversão do ónus da pro·
va, a seu favor, no processo civil. quando,
a critério do juiz. for verossímil a alegação
ou quando for .ele hipossuficicnte, segundo
as regras ordinárias de experiência;
IX- a participação e consulta na formulação das polltica:s que os afetem diretamence, e a representação de seus interesses por
intermédio das entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor~
X- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
Art. 7' Os direitos previstos neste Códi·
go não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária. de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princípios
ge~is do direito, analogia, costumes c eqüi·
dade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor
a ofensa. todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas nor·
mas de consumo.

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Seniços
Da Prevenção e da Reparação dos Danos
SEÇÃO I
Da Proteção à Sàúde e Segurança
Art. 8'·' Os produtos c serviços colocados
no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os consiàerados normais e previsíveis
em decorréncia de _sua natureza c fruição,
obrigandO-se os fornecedores, em qualquer
hipótese. a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.
Parágrafo único. Em se tratando de produto indu:itrial, ao fabricante cabe prestar as
informações- a que se refere este artigo, atra·
vês de impressos apropriados que devam
acompanhar o produto.
Art. 9" O fornec_edordc produtos e servi~
ços potencialmente nocivos ou perigosos à
saúde ou segurança deverá informar. de ma~
neira ostensiva e adequada, a respeitO da sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuízO
da adoção de outras medidas cabíveis em ca~
da caso concreto.
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou servi·
ço que sabe ou deveria saber apresentar alto
grau de nocividade ou periculosidade à saúde
ou segurança.
§ 1~· O fornecedor de produtos e serviços
que' posteriormente à sua introdução no merw
cado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades
competentes e aos consumidores, mediante
anúncios publicitários.
§ 2~' Os anúncios publicitários a que se
refere o parágrafo anterior serão veiculados
na imprensa, rádio e televisão, às expensas
do fornecedor do produto ou serviço.

§ .3" Sempre que tiverem conhecimento
de periculosidude de produtos ou serviços à
saúde ou segurança dos cons_umidores, a
União, os Estados. o Distrito Federal e os
Municípios deverão informá-los a respeito.
Art. 11. O produto ou serviço que. mes·
mo adequadamente utilizado ou fruldo, apre·
sentt: alto grau de nocividade ou periculo·
sidadt! será retirado imediatamente do mer·
cado pelo fornecedor. sempre às suas expen·
sas, sem prejuízo da rcsponsahilidade pela
reparação- de eventuais danos.
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insuficiente~ ou inadequadas sobre sua fruição c riscos.
§ 1" O serviço é defeituoso quando mio
fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, lcvando-!>e em consideração as
circunMâncias relevantes, entre as quais:

I -o modo de seu fornecimento;
II-o resultado e os riscos que razoavel·
mente dele se esperam;
III- a época em que _foi fornecido.
§ 2· O serviço não é considerado defeituoso pela doado de novas técnicas.
§ 3" O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
-- SEÇÃO II
I - que, tendo prestado o servíço. o defei~
Da Responsabilidade pelo Fato do
to incxlste;
Produto e do Serviço
H- u culpa exclusiva do consumidor ou
Art. 12. O fabricante, o produtor. o de_terceiro.
construtor,. nacional ou estrangeiro, e o im§ 4" A responsabilidade pessoal dos proportadnr respondem. independentemente da fissionais liberais será apurada mediante a
existência Je culpa, pela reparação dos danos verificação de culpa.
causados aos consumidores por defeitos OeArt. 15. Quando a utilização do produto
correntes de prÕjeto, fabricação, construção, ou a prestação do serviço causar dano irrepamontagem, fórmulas, manipulação, apresen· rável ao consumidor, a indenização correstaçáo ou acondicionamento de seus produtos, ponderá ao valor integral dos bem; danifi·
bem como por info-rmaÇões insuficientes ou cados.
inadequadas sobre sua 'utilização c riscos.
Art. 16. Se comprovada a alta pericuiQ·
§ I" O produto é defeituoso quando mlo sidade do produto ou do serviço que provooferece a .segurança que dele legitimamente cou o dano, ou grave imprudência. negligên·
se espera, levando~se em consideração as cir· cía ou imperícia do fornecedor será devida
cunstáncias relevantes, entre as quais:
multa civil de até 1.000.000 (um milhão) de
I - sua apref>cntação:
vezes o Bónus do Tesouro Nacional- BTN,
I I - Q usQ_e os riscos que razoavelmente ou lndice equivalente que venha substituí-lo,
de Ie s_e esperam;
na açáo proposta por 4ualquer dos legitima·
III- a época em que foi colocado em cir- dos ã defesa do consumidor em juízo_, a critéculação.
_
_
rio do juiz. de acordo com a gravidade e pro·
§ 2" O produto não é considerado defei- porção do dano, bem como a situação econôtuoso pelo fato de outro melhor qualidade mica do responsável.
te_r sido colocado no mercado.
_ .Art. 17- Para os efeitos desta Secç_ão,
§ 3" O fabricante, o cOnstruior, o produ- cquipCiram·se aos consumidores todas as víti·
tor ou importador só náo será responsabi- mas do evento.
lizado quando provar:
SEÇÃO III
I -que não colocou o produto no mer·
Da responsabilidade por .,.feio do
cado;
produto e do ser.,.iço
II-que embora haja colocado o produto
Art. 18. Os_ fornecedores de produtos de
no mercado, o defeito inexiste~
III- a culpa exclusiva do consumidor ou consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos v(cios de qualidade
de terceiro.
Art. 13~ O comerciante é_ igualmente ou qucmtidade: que os tornem imprópios ou
responsável, nos termos do artigo anterior. inadequados ao consumo a que se destinam
quando:
_
ou lhes diminuam o valor. assim como por
I - o fabricante, o construtor, o produtor aqueles decorrentes da disparidade, com as
ou o importador não puderem ser identifi- indicações constantes do recipiente, da emba·
!agem, rotulagem ou mensagem publicitáfia,
cados;
II--o produto for fornecido sem identifi- respeitadas as variações decorrentes de sua
cação clara do seu fab•ricante, produtor, cons- natureza. podendo o consumidor exigir a
.substituição das partes viciadas.
trutO! ou importador;
III- não conservar adequadamente os
§ l" Não sendo o vício sanado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, pode o consuprodutos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetívar o midor exigir, alternativ_amente e à sua escopagamento ao prejudicado poderá exercer o lha:
direito de regresso contra os demais responI - a substituição do produto por outro
sáveis, segundo sua participação na causação da mesma espécie, em perfeitas condições
do evento danoso.
de uso;
ArL 14. O fornecedor de serviços resII....,.. a restituição imediata da quantia pa·
ponde, independentemente da existência de ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
culpa, pela reparação dos danos causado!> aos de _eventuais perdas e danos;
consumidores por defeitos relativos à prestaUI- o abatimento proporcional do preço.
ção dos serviços, bem como por informações.
§ 2" Poderão as partes convencionar are·
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dução ou ampliação do prazo previsto no pa~
rágrafo anterior. não podendo ser inferior
a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta)
dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de
prazo deverá ser convencionada em separa~
do, por meio de manifestação expressa do
consumidor.
§ 3'' O consumidor poderá fazr:r uso imc·
diato das alt~rnativas do § r-· dest~ artigo,
sempre que, em razão da extensão do vício,
a substituição das partes viciadas puder com~
prometer a qualidade ou caract~rísticas do
produto. diminuir~lhe o valor ou se tratar de
prodUio essencial.
§ -1." Tendn o consumidor optado pela alternativa do inciso l do § l" desic UrfigO, e
m:1o sendo possível a substitUição do bem,
poderá haver substituição por outro de esPécie~ marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual
diferança de preço, sem prejuízo do dbposto
nos incisos II c III do § l" dc!-.te artigo.
§ 5" No caso de fornecimento de produtos in natura será responsável perante o consumidor o fornecedo"r iinc-díato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
§ 6" São impr6prios ao uso c consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade
estejam vencidos;
I I - os produtos deteriorados, alterados.
adulterados, avariados, falsificados, corrompido~. fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos ou. ainda, aqueles em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou aprcsentaç5o;
III- llS produtos que, por qualquer motivo, se .revelem inadequados ao fim a que se
destinam.
Art. 19. Os fornecedores resporidem solidariamente pdlls vícios de quantidade do
produto sempre que, respeitadas as variações
decorrente:::. de sua natureza. seu conte-údo
líquido for inferior às indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alte-rnativamente e à sua esco·
lha;
I - o abatimento pmporcional do preço;
II -complementação do peso ou medida:
III- a substituição do produto por outro
da mesma espécie. marca ou modelo, sem
os aludidos vícios;
IV- .a restituiç5o imcOiãta da qUantia pa~
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos.
§ 1" Aplica-se a este artigo o disposto no
§ 4" do artigo anterior.
§ 2" O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição
e o instrumento utilizado não estiver aferido
segundo os padrões oficiais.
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem imp-róprlos··ao- consumõ ·ou.- thes· dimi=
nuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.po-dendo o consumidor exigir, alternativamente e â sua escolha:

I - a reexecução dos servíçós, sem custo
adicional e quando cabível;
I I - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;
-III- o abatimento proporcional do preço.
§ 1" A reexecução dos serviços poderá
ser confiada a terceiros devidamente capaci·
tados, por conta e risco do fornecedor.
§ 2" São impróprios os serviços que se
mostram inadequados para os fins que razoavelmente dc-le_s se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
Art. 21. No fornecimento de serviços
que tenham por objetivo a reparação de qual·
quer produto considerar-se-á implícita a obri·
gação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos,
ou que mantenham as especifícaçõe!-. técnicas
do fabricaate, salvo, quanto a estes últimOs,
autorização em c·ontrário do consumidor.
Art. 22. Os órgãOs "públicOs, por si ou
suas empresas, concessionárias. permissioriá·
rias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aO!-.
essenciais, contínuos.
Parâgrafo Unico. Nos casos de descumprimento, total e parcial. das obrigações referidas neste artigo, serão. as pessoas jurídicas
compelidas e cumpri-las e a reparar os danos
C'"dUsados. na forma prevista neste Código.
Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação
dos produtos e serviços nào o exime de responsabilidade.
Art. 24. A garantia legal de adequação
do produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do
fornecedor.
Art. 25. É vedada a estipulação contra~
tua! de cláusula que impossihilite, exonere
ou atenue a obrigação de indenizar prevista
nesta e nas Seções anteriores.
§ 1" Havendo mais de um responsável
pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta
e nas Se_ç_ões .anteriores..
§ 2" Sendo O dano causado por componente ou peça incOrporada ao produto ou
serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou--a incorporaç'ão.

SEÇÁO JV
Da decadência e da p['e.o;crlção
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca
cm:
I - 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento-OeSe:rviço e de produto não duráveis;
II- QO (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis:
- -§ t<>--- Jnit:ía-se-·a contagemdo prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.
§ 2" Obstam a decadência:
1- a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornece-
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dor de produto:- c serviços atê a resposta ne·
gativa corre~pondcnte, que deye ser transmitida de forma inequívoca:
I I - a reclamação formalizada perante os
órgãos ou entidades com atribuições de defesa do consumidor, pelo prazo de 90 (noventa)
- -dias;
III- a instauração de inquérito Civil, até
seu encerramento.
~ 3" Tratando·se de vício oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a
pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista
na Scção II deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhcdmento do
dano e de sua autoria.
Parágrafo único. Interrompe-se o· prazo
de prescrição do dire-ito de indenização pelo
fato do produto ou serviço nas hipóteses previstas no§ 1" do artigo anterior, sem prejuízo
de outras disposições legais.
SEÇÁOV
Da Desconsideração da
personalidade jurídica
Art. zg, O juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também serâ efetivada·quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividadc de p;e:ssoa jurídica provocados por má
administra:ção.
§ l" A pedido dç parte interessada, o juiz
determinará 4ue a efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o
acionista controlador, o sócio majoritário, os
sócios-gerentes, os administradores societárlos, c, no caso de grupo societário, associedades que a integram.
§ 2" As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas
são sub.sidiariamente reponsáveís pelas obrigações decorrentes deste Código.
§ J'.' As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.
§- 4" As sociedades coligadas só responder~o por culpa.
§ s~ Também poderá ser desconsiderada
a pessoa jurídica !-.empre que sua persona·
lidade for, de alguma forma,_obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
CAPÍTULO V
Das práticas comerciais
SECÁO I
Das dispoSições gerais

Art. 29. Para os fins deste capítulo e do
seguinte, equiparam-se a consumidores, todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas !'Jele previstas.
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SEÇÃO II
Da oferta
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientetriente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fo[necedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato
que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviÇos devem _assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sob~e _suas características, qualidade, quantidade. composição.

preço, garc.mtia. prazm;_de validade e origem.
entre outros dados. bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 32. Os fabricantes e importadores
deverão assegurar a oferta de componentes
e' peças de reposição enquanto não cessar a
fabricação ou importaçao do produto.
Parágrafo único. Cessados a produção ou
importação. a oferta deverá ser mantida p~r
período razoável de tempo, na forma da lei.
Art. 33. Em caso de oferta ou venda por
telefone ou reembolso postal deve constar
o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial.
Art. 34. O fornecedor do produto ou
serviço é solidariamente responsável pelos
atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
Art. 35. Se.o fornecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
1- exigir o cumprime-ntO forçado da obrigaç-ão·,- nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade:
I I - aceitar outro produto ou prestação de
serviço equivalente;
UI- rescindir o contrato, com direito à
restituição de quantia e eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas
e danos.
SEÇÃO III
Da publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil
e imediatamente, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá,
em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dadOs fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abu~iva.
§ 1•.> É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publi·
citário. inteira ou parcialmente falsa, ou, per
qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

*

2" É abusiva. dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza,
a que incite à violência, exploreo medo ou
a superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da cri<mça, desrespeitarwnlores ambientais. ou que seja capaz
de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde
ou segurança.
§ 3" Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar
de informar sobre dado_es~enc;ial do produto
ou serviço.
§- 4" Quando o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor poderá pleitear indenizaçáo por danos sofridos, bem como a ab~tenção da prática dõ ato, sob pena
de execuçáo específica, para o caso de inadimpl_emento. sem prejufzP:da sanção pecuniária cabível e de_ contrapropaganda, que
pode ser imposta administrativa ou judicialmente.
Ãrt. 38.' 6 ônlls da prOva-dá veracidadé
e con_:eção da informaÇãO oU comunicaç~·.~
publicitária cabe a quem as patrocina.

SEÇÃO !V
Das Práticas Abusivas
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
I - condicionar o fornecip1ento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa cau~
sa, a limites quantativos;
I I - recusar atendimento às demandas dos
consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
III- enviar ou entregar ao consumidOr,
sem solicitação prévia, qualquer produto, ou
fornecer qualquer serviço;
IV- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, teO:do em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus prOdutos ou serviços;
V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
V!- executar serviços sem a právia elaboração de orçamento e autorização expressa
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de
prâticas anteriores entre as partes;
VIl- repassar informação depreciativa
referente a ato praticado pelo consumidor
no exercício de seus direitos;
VIII -colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos ofici;,üS competentes ou, se normas específicas
não existirem, pela Associação Brasileira de
normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial- Coometro;
IX- deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo inicial a seu exclusivo critério;
X - praticar outras condutas abusivas.
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Parágrafo único. Os serviços prestadOs- e
os produtos remetido ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III.
equiparam-se às amostras grátis, íiiexistindo
obrigação de pagamento.
Art. 40. O fornecedor de serviço s_erá
obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio descriminando o valor da mão~de
obra, dos materiais e equipamentos a serem
empregados. as condições de pagamento,
bem como as datas de início e término dos
serviços.
§ 1" Salvo estipulaç--J.o em contrário, ovalor orçado terá validade pelo prazo de 10
(dez) di às, contados de seu recebimento pelo
consumidor.
§ 2'' Uma vez aprovado pelo consumi·
dor, o orçamento obriga os contraentes e so·
mente pode ser alterado mediante livre nego·
ciação das partes.
§ 3\' O _consumidor não responde por
quaisquer ónm:. ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de terce.iros, não previstos no orçamento prévio.
_Art. 41. No caso de fornecimento de
produtos ou de serviços sujeitos ao regime
de controle ou de tabelamento de preços,
os fornecedores deverão respeitar os limites
oficiais sob pena de,_ não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida
em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir, à sua escolha,
o desfazimento do negócio. sem prejuízo de
outras sanções Cabíveis.
SEÇÃOV
Da Cobrança de Dívidas
Art. 42. Na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou arii.eaç-a.
Parágrafo único. O con~umidor cobrado
em quantia indevida, tem direito à reposição
do indébito, por valor iqual ao dobro ao que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

SEÇÃO V!
Dos Bancos de Dados e Cadastros
de Consumidores
Art. 43. O consumidOr, sem prejuízo do
dísposto no art. 85, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registras
e dados pessoais e de consumo arquivados
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes.
§ 1~' Os cadastros e dados a de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter inforniações negativa~
referentes a período superior aS (cinco) anos.
§ 29 A abertura de cadastro, ficha, registro_ e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor
quando solicitada por ele.
§ 3\' O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigii:-sua imediata correção, devendo
o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis-,
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comunicar a alteração aos eventuais destinaArt. 50. ~garantia contratual é completários das informações incürFCtas.
mentar à legal c será conferida mediante ter§ 4" Os bancos de dados e cadastros relamo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou
tivos a con.sumidorcs. os serviços de prGteção
ao crédito e congêneres são considerados enequiVafente devé ser padronizado e esclaretidades e caráter público.
cer, de maneira adequada. em que consiste
a mesma garantida, bem como a forma, o
§ 5" Consumada a prescrição relativa à
prazo e o lugar em que pode ser exercitada
cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas. pelos respectivos Sistemas de
e_ os ónus a cargo do consumidor, devendo
Proteçào ~o Crédito. quaisquer informações
ser-lhe entregue, devidamente preenchido
que possam impedir ou dificultar novo acesso
pelo forneced(ú, no ato do fornecimento,
ao crédito junto aos fornecedores.
acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didáArt. 44, Os Orgãos públicos de defesa do
tica,_c:;om ilustrações.
consumidor manterão cadastro atualizado de
rec\ama-çõe!-i fundamentadas contra forneceSEÇÃO ll
dores de produtos e serviços devendo divulDas Cláusulas Abusivas
gá-lo pública e anualmCnte. A divUlgação indicará se a reclamação foi atendida ou não
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
pelo fornecedor.
outras, as cláu!;ufas contratuais relativas ao
fornecimento de produios e ser~·iços que:
§ l" Ê facultado o acesso às informações
lá constantes para orientação c consulta por
I - ímpossihilitem, exonerem ou atenuem
qualquer interessado.
a responsabilidade do fornecedor por vicio:;
de qualquer natureza dos produtos c serviços
§ 2\' Aplicam-se a este artigo, no que couou impliquem renúncia o.u disposição de diber, as mesmas regras enunciadas no artigo
anterior e as do parágrafo único do art. 22
reitos. Nas relações de cOnsumo entre o fordeste Código.
necedo(_ e o consumiodor-pes..c;oa jurídica, a
Art. 45. As infrações ao disposto neste
indcnizáção pÚderá ser limitada, em situa·
Capítulo. além de perdas e danos, índenições justificáveis;
II - subtra-i3m ao consumidor a opç;.1o de
za-ç-ão por danos morais, perda dos juroS e
outras sanções cabíveis, ficam sujeitas à mul- . reembol5.o da quantia já paga, nos casos pre~
ta de natureza civil, proporcional à gravidade
vistos neste Código;
.
da infração e à condição económica do infraIII - tran~firam responsabilidades a ter·
ceiros; tor, cominada pelo juiz na ação po·rposta por
qualquer dos legitimados â defesa do consuIV- estabeleçam obrigações consideramidor em jutzo,
das iníquas, abusivas, que coloquem o consu·
midor em desvantagem exagerada, ou s~jam
CAPíTULO VI
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
Da Proteção Contratual
V -segundo as circunstâncias, c em parti·
SEÇÃO l
cular segundo a aparência global do contrato,
venham após sua conclusão, a surpreender
Disposições Gerais
o consumidor;
-- vr::..=..:..: eStã"6CiCç-ã"ln --invérsão do ónus da
Art. 46. O.s_contratos que regulam as reprova em prejuízo do consumidor;
lações de consumo não obrigarão os consumiVII- determinem a utHização compulsódores se não lhes for dada a oportunidade
ria de arbitragem;
de tomar conhecimento prévio de seu conteúimponham representante para condo, ou se os respectivos instrumentos foi-em
redigidos de modo a dificultar a compreensão
cluir ou realizar outro negócio jurídico pelo
consumidor;
- de seu sentido a alcance.
· IX- deixem ao fornecedor a opç~o de
Art. 47. As cláusulas contratuais serão
concluir oU não o contrato, embora obriganinterpretadas de maneira mais favorável ao
do o consumidor;
consumidor.
X- permitam ao fornecedor, dcireta ou
Art. 48. As dclcarações de vontade
indirctamente, variação do preço de maneira
constantes de escritos particulares, recibos e
unilateral;
pré-contratos relativos às relações de consuXI- autorizem o fornecedor a cancelar o
mo, vinculam o fornecedor ensejando inclucOfltrã:tO--unÜateralmcnte, sem que igual disive execução específica, nos {ermos do art.
reito seja conléfido ao consumidor;
_
83 e parágrafo,
XII:_ obríguem o consumidor a ressarcir
Art. 49. O consumidor pode desistir do
os custos de cobrança de sua obrigaç.ão, sem
contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar
que igaul direitO lhe seja conferido contra
de sua assinatura ou do ato de recebimento
o fornecedor;
do produto ou serviço, sempre que a·cont.ratação de fornecimento de produtos e serviç-os
XIÍJ - autorlzemo fornecedor a modificar
ocorrer fora do estabelecimento comercial,
unilateralmente o conteúdo ou a qualidade
dO-contrato, ap_ós sua celebração;
especialmente por telefone ou a domictlío.
Parágrafo único. Se o consumidor exerXIV- infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
citar o direito de arrependimento previsto
XV- estejam em desacordo com o sisteneste artigo, os valores eventualmente pagos,
ma de prOt"e-çãO ao consumidor;
a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetaXVI -_possibilitem a renúncia do direito
riamente atualizados.
de in_de,Jlização por benfeitorias necessárias.

vur....:....

Junho de I990

§ l" Presume-se exagerada, entre outros
casos, a vantagem que:
f......,.. ofende os princípios fundamentais do
sistema jurídico a que pertence;
· I I - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;
III-::....:..:Se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do corltrato. o interesse das
Pãftcs e outras circunstâncias peculiares ao
caso.
§ 2" A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços
de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.
§ 3"_ O Ministério Público, mediante in-quérito civil. pt)de efetuaro controle administrativo ab~trato e preventivo das cláusulas
contratuais gerais, cuja decisão terá ca_ráter
geral.
§ 4" É facultado a qualquer consumidor
ou entidade que o represente requerer ao
Minist~rio Público que ajuíze a competente
ação para ser declarada a nulidade de cláusula
contratual que contrarie o disposto neste Código ou de qualquer forma não assegure o
justo equihbrio entre direitos e obrigações
das rartcs.
Ai.-L 52. No fornecim~nto de PrOdutos
ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao c_on_suroidor, o fornecedor deverá, entre outros reqüisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre;
I -preço do produto ou serviço em moeda
corrente nacional;
II- montante dos juros de mora e da taxa
efetiva anual de juros~
III- acréscimos legalmente previstos;
IV- nUmero e periodicidade das prestações~

-V -soma total e pagar, com e sem financiamento.
§ 1" As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigação no seu termo
não poderão ser supqriores a 10% (dez por
cento) do valor da prestação.
§ 2'1 Fica assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional
dos juros e demais acréscimos.
- § 3'·' O fornecedor ficará sujeito a multa
civil e perda dos juros, além de outras sanções
cabíveis, se descumprir o disposto neste artigo.
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamen~
to em prestações, bem como na<> alienações
fiduciárias em garantia, consideram~se nulas
de pleno direito as cláusulas que estabeleçam
a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a
retomada do produto alienado.
§ l" Na hipótese prevista neste artigo, o
devedor inadimplente terá direito à compen-
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sação ou a restituição das parcelas quitadas
à data da resolução contratual, monetariamente atualizada, descontada a_ vantagem
econômica auferida com a fruiç"áo.
§ 2"

Nos contrato!. do sistema de consór-

cio de produtos duráveis. a compensação ou
a restituição das parcelas quitadas, na forma
deste artigo. terá dc::.contada. além da vantagem econômica auferida com a fruição; os
prejuízos que o desistente ou inadimplente

causar ao grupo.
§ 3'1

Os contratos de que trata o caput

deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

SEÇÃO lll
Dos contratos de adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou
~rviços, sem que o consumidor pos~a discutir
ou modificãr sub:-.tancialmcnte seu conteúdo.
§ 1" A inserção de cláusula no formulário
não desfig"Ura a natureza de adesão do contrato.
§ 2\' Nos contratos de adesão admite-se
cláusula resolutória, desde que alternativa,
cabendo a escolha ao consumidor. ressalvando-seo disposto no§ 2" dó artigo ai:ttcrior.
§ 3" Os contratos de adesão e:;;critos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor.
§ 4" As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverãp ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. § 59 Cópia do formulário-padrão será remetida ao ministério púbHco que, mediante
inquérito civil. poderá efetuar o controle preventivo das cláusulas gerais dos contratos de
adesão.
CAPiTULO VIl
Das sanções administrativas
Art. 55. A Uniâo,oSEstadoseoDistrito
Federal, em caráter concorrente e nas suas
respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
§ 1"' A União, os Estados, o Distrito Fe~
dera! e os Municípios fíSc81ízarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e
o mercado de consumo, no intereSse da preservação da vida, da saúde, da segurança,
da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.
§ 2" As normas referidas no parágrafo
anterior deverão ser uniformizadas, revistas
e atualizadas, a cada dois anos.
§ 3" Os órgãos federais, estaduais, do
DiStrito Federal e municipais com atribuições
para fiscalizar e controlar o mercado de con.sumo manterão comissões permanentes para
elaboração, revisão e atualização das normas

referidas no§ 1", sendo obrigatüria a p<~rtici
pação dos consumidores e fornecedores.
§ 4" _Os órgãos oficiais poderão expedir
notifica-ções aos fornecedores para que. sob
pena de desobediência. prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor.
resguardado o segredo industrial.
Art. 56. As infraçõc-s das normas de defesa do COnsumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções administrit.üvas,
sem prejuízo de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas:
I-multa;
I I - apreensão do produto;
IIJ- inutilização do produto;
IV- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V- proibiçãt) de fabricação do produto;
VI- suspensão de fornecimento de produto ou serviço;
VII- suspensão temporária de ativídade;
VIU - revogação de concessão ou permis~
são de uso;
IX..,...- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade~
X- interdição, total ou parcial, de estabelecimento. de obra ou de ativida-de;
XI- intervenção administrativa;
XII- imposição de contra propaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas
neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas, cumulativamente, in·
clusive por medida cautelar antecedente ou
incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com- a gravidade de infração, a vanta·
gem auferida e â condição económica do fornecedor, será-aplicada mediante procedimento administrativo nos termos da lei, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n"
7.347, de 24 de julho de ~985,.sendo a infr.ação ou dano dt! âinbito nacion-al, ou para os
fundos estaduais de proteção i:iO consumidor
nOs demais C"d.Sos.
Parágrafo -único. A multi:i será em mon~
tantc nunca inferior a 300 (trezentos) e não
superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), ou índice equivalente que venha
substituí-lo.
Art. 58. As penas de apreensão. de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de proàUto ou serviço, de cassação
do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela
!idministração, mediante procedirriento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade
ou de qualidade por inadequaçl1o ou insegurança do produto ou serviço.
Art. 59. As penas de cassação de alvará
de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravi-
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dade previstas neste Código e na legislação
de consumo.
- § 1" A pc na de cã.Ssaçào dã coflCesSii.O-se·
rá aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual.
·§ 2" A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de
licença, a interdiçâo ou suspensão -da atívidade.
§ 3" Pendendo ação judicial na qual se
discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da sentença.
Art. 60. A imposição de contrapropaganda será co~inada quando <? fornecedor
incorrer na prática de publicidade engariosa
ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre ãs-exjJ"ensilS do infrator.
§ l" A contrapropaganda será divulgada
pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e. preferencialmente nomesmo veículo, local, espaço e horário, de forma
capaz de desfazer o malefício da publicidade
enganosa ou abusiva.
§ -2" A contrapropaganda se-rá aplicada
pelos órgãos públicos comp-etentes da proteção ao consumidor, mediante procedimento
administrativo, assegurada ampla defesa, cabendo recurso para o ministro de Estado da
respectiva área de atuação administrativa,
quando a mensagem pubHcitária for de âmbito nacional.
§ 3" Enquanto não promover a contra
propaganda. o fornecedor, além de multa
diária e outras sanções, ficará impedido de
efetuar, por qualquer meio, publicidade de
seus produtos e serviços.
TiTULO II
Das infrações penais
Art. 61. Constituem crimes contra as relações do consumo previstas neste Código,
-sem prejuízo do disposto no Código Penal
e leis especiais, as condutas tipificadas nos
<~rtigos seguintes.
Arf. 62. Colocar no mercad-o. forne-cer
ou expnr para fornecimento produtos ou serviços impróprios:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
c multa.
§ I·' Se o crime é culposo.
Pt'!na - Detenção de três meses a um ano
ou multa,
§ 2" As penas deste artigo são aplicáVeis
sem prejutzo das correspondentes à lesãtt corporal c à morte.
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidadc
de produtos, nas embalagens, nos invólucros,
recipientes ou publicidade:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem
deixar de alertar. mediante recomendações
escritas ostensiva-;, sobre a periculosidade do
serviço a ser prestado.
§ 2~· Se o crime é culposo:
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Detenção de um a seis meses ou

multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores à nocividade ou periculosidade de produto cujo conhecimento seja posterior -à sua colocação
no mercado:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de retirar do mercado,
imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou
perigosos, na forma d-este artigo.
Art. 65. Executar serviço de alto grau de
periculosidade, contrariando determinação
de autoridade competente:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo
são aplicáveis sem prejuCzo das correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 66. Fazer afirmaçiío falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre
a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviços:
Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.
§ l'·' Incorrerá nas mesmas penas quem
patrocinar a oferta.
§ 2'! -se o crime é culpOso.
Pena - Detenção de um a seis mes.es ou.
multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria saber ser enganosa ou
abusiva:
Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas que fizer ou promover publicidade de
modo que dificulte sua identificação imediata.

Art. 68. Fazer ou promover publid.dade
que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem fizer ou promover publicidade
sabendo-se incapaz de atender a demanda.
Art. 69. Deixar de organizar dados fátic_os, técnicos e científicos que dão base ã publicidade:
Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.
Art. 70. Empregar, na reparação de- produtos, peças ou componentes de reposíção
usados, sem autorização do consumidor:
Pena- Detenção de três meses a um ano
e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constragimento físi~
c0 ou moral, afirmações falS:is, incorretas ou
enganosas ou de qualquer outro procedimen~
to que exponha o consumidor, injustifica·
mente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena- Detenção de três meses a um ano
e multa.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso
do consumidor às informações que sobre ele
constem em cadastros, banco de dados. fichas
e registros:
- Pena - Detenção de seis meses a um ano
ou multa.
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro. banco de dados, fichas ou
registras que sabe ou deveria saber ser inexata:
Pena - Dç_ten_ção _de um a seis meses ou
multa,
ArL 74. !5eixar de entregar ao consumidor o ter_mo de garantia adequadamente
preenchido e com especificação clara de seu
cooteúdo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código,
incide nas penas a esses cominadas na medida
de sua culpabilidade. bem como o diretor,
administrador ou gerente da pessoa jurídica
que promover. permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, o_ferta. exposição
à vem:! a ou manutenção em depósito de produros ou a oferta e prestação de serviços nas
condições por ele proibidas.
Art. 76. São circunstâncias agravantes
dos crimes tipificados neste Código:
1- serem cometido~ cm época de grave
crise económica ou por ocasião de calami~
dade;
I I - oca~ionarem grave dano individual ou
coletivo;
III- dissimular-se a natureza ilícita do
procedimento;
IV- quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja
condição e_conômico-social seja manifestamente superior à da vlüma;
b) em detrimento de operário ou rurícola;
de menor de dezoito ou maior de sessenta
anos; ou de pessoas portadoras de deficiência
mental, interditadas ou não;

V- serem praticados em operações que
envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produto? ou serviços essenciais.
Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspOndente aõ mínimo e ao máximo de dias
de duração da pena privativa qa liberdade
cominada ao áime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art.
00 e§ l", do Código Penal.
Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o
disposto no~ ares. 44 a 47, do Código Penal:
1- a interdição temporária de direitos;
II- a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às
expensas do condenado, de notícia sol;lre os
fatos e a condenação;
III- a prestação de serviços à comunidade.

A rt. 79. O valor da fiança, nas infrações
de qu_e trata este Código, será fixado pelo
juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 (cem) e 200.000 (duzentas mil)
vezes o valor do Bônus do Tesouro NacionaiBTN, ou índice equivalente que venha substituí-lo.
Parágrafo único. Se assim recomendar a
~ituação económica do indiciado ou réu, a
fiança poderá ser:
a) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até_ vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos
crimes previstos neste Código, bem como a
outros crimes e contravenções que envolvam
relações de consumo. poderão intervir. como
assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 81, incisos IJI e IV.
aos quais também é facultado propor ação
penal suhsidiária. se a denúncia não for oferecida no prazo legal.
TÍTULO lll
Da Defesa do Consumidor em Juízo
CAPÍTULO I
Disposi~es

Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente ou a
título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, a_s_sim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuab, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
IJ- interesses ou direitos cole ti vos, assim
entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisível de
que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base;
111- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.
Art. 82. Para os fins doart. 30, parágrafo
único, são legitimados _concorrentemente:
I - o Ministérío Público;
li-a UniãO, os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal;
III- as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código;
IV- as associações legalmente constituída~ há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código
dispensada a autorização assemblear.
§ 1" O requisito da pré-constituição pode
ser dispensado pelo juiz, nas aç-ões previstas
no art. 91 e seguintes, quando haja manifesto
interesse -sócia! evidenciado pela dimensão
ou característica do dano, ou pela relevância
do bem jurídico a ser protegido.
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§ 2\' Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios_ Públicos da União,
do Dístiito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses direitos de que cuida este
Código.
§ 3" Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso
de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.

e

Parágrafo único. - Poderá ser ajuizada, pelos legitimados no artigo anterior ou por qualquer outro interessado, ação visando o controle ab!;trato _e preventivo das cláusula<> contratuais gerais.
Art. 84. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providênciaS que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.
§ I~ A conversão da obrigação cm perdas
e danos somente será admissível se por elas
optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2" A indenização por perdas e danos
se fará sem prejuízo .da multa (art. 287 do
..
CPC).
§ 3~' Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificadO' receio de ineficácia do provimento fmál, é líclto ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi-ficação préVia, citado o réu.
§ 4" O juiz poderá, na hip6tese do § 3"
ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, se
for suficiente-ou compatível com a obrigação,
fixando prazo razoável para ·o cumprimento
do preceito.
§ 5" Para a tutela específica ou para a
obtenção do r.esultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais com busca e apreensão, remoção
de coisas e pessoa<>, desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva, além de
requisição de força policial.
Art. 85. COntra atas ilegais ou abusivas
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo, individual, coletivo ou difu- ·
so, previsto neste Código, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas de lei
do mandado de segurança.
Art. 86. Aplica-se o habeas data à tutela
dos direitos c interesses dos consumidores.

dariamenie cOnden<!_d_os e:m hononirios advocatícios e ao_dé~uplo das custas, sem prejuízo
da re.Sponsabilidaçie por perdas e danos.
Art. &L Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso
poderá ser ajuizada em processo autónomo,
facultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autOs, vedada a denunciação da lide.
· A-rt. 89. · As normas d_este Título aplicam-se, no que for cabível, a outros direitos
ou interesses difusos, coletivos e individuais
humogeneos. tratados coletivamcnte.
Art. 90, Aplicam-se às ações previStas
neste Título aS normas do Código de Processo
Civil e da Lei n" 7.347, de 24 de julho de
19R5, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariar suas disposições.
CAPÍTULO II
Das Ações Colefivas para a
Defesa de Interesses
Individuais Homogêneos
Art. 91. Os legitimados de que trata o
art. 81 poderão propor em nome próprio e
no interesse das vítimas ou seus sucessores,
ação civil colctiva d_e responsabilidade pc!C'S
dan_os individualmente sofridos, de acordo
com o dispOsto nos artigos segUintes.

Art. ~2. O Ministério Público, se não
ajuizar a ação. atuará sempre como fiscal da
lei.
·
Parágrafo único. Aplica-se à ação previs·
ta no artigo anterior o art. 5", §§ 2" a 6'',
da Lei n·• 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 93. Ressalvada a competéncia da
justiça federal, é competente para a causa
a justiça local:
1- no foro do lugar onde ocorreu ou deva
ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II -no foro da capital do Estado ou no
do Distrito F~deral, para os
danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente.
Art. 94. Proposta a ação, será publicado
edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortcs, sem prejuízo de ampla divulgação
pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de defesa -do _consumidor.
Art. 95.. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando
a responsabilidade do'\-éu pelos danos causados.
Art. 96. Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93.
Art. 97. A liquidação e a execução de
sentença poderão ser promovidas pela vítima
Art. '07. Nas aç6es coletivas de que trata
e seus sucessores, aSSim como pelos legitimaeste .Código, não haverá adiantamento de
dos de que trata o art. 81.
custas, emolumentos, honorários periciais e
Parágrafo único. A liquidação de sentenquaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada f!1á· _ ça, que será por artigos, poderá ser promovida no foro do domicílio do liquiQ.ante, café,- em honorários de advogado, custas e desbendo-lhe provar, tão-só, o nexo de causalipesas processuais.
dade, o dano e seu montante.
Parágrafo único. Em caso de litigância de
Art._ 98. A execução poderá ser coletiva,
má-fé, a associação autora e os diretores ressendo promovida pelos legitimados de que
ponsáveis pela propositura da ação serão soli-
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trãia o art. 81, abrangêndo as Vitimas--CUJas
indenizaçõcs já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuízamenta de outras execuções.
§ 1" · A execução colctiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação.
da qual deverá constar a ocorrência ou não
_
.
do _trânsitQ em julgado.
§ 2" É competente para~ execução o juízo:
I - da liquidaç<io da sentença ou da ação
condenatória, no caso de execução individual;
l i - da ação condenatória, quando coleti va a execução.
.
Art. 99. Em caso de concurso de créditos
decorrentes de condenação prevista na Lei
n"7.347, de 24dc julho de 1985. e de indenizaçõcs pelos prejuízos individuais resultantes
do mesmo evento danoso, estas terão preferencia no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto
neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985, ficar-á sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau às
ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de o património do devedor
ser manifestamente suficiente para responder
pela integralidade das dívidas.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interes..<>ados em número
compativel com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 81 promover a
liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para fundo criado pela
Lei n''7.347, de 24 de julho de 19R5.
CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade
do Fornecedor de
Produtos e Sen-iços
Art. 101. Na ação de responsabilidde civil do fornece(jor de produtos e serviços, sem
prejuízo do dbposto nos Capítulos I e II deste
Título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio
do autor;
ii- o i-éu que ho-Uver COntratado -se-guiO
de responsabilidade poderá chamar ao prQcesso o segurador, vedada a integração do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos
termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Se o réu houver sido .declarado falido, o
síndico será intimado a informar a existência
de seguro de responsabilidade facultando-se,
em caso ã:firmativO, o ã]uizamento de ação
de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado
o litisconsórcio obrigatório cot.teste.
Art. 102. Os legitimados a agir na forma
deste Código poderão propor ação visando
compelir o Poder Público cpmpetente a proibir em todo o território naCional, a produção,

I
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divulgação, distribuiç<,lo ou venda, ou a decer~

minar alteração na composição, estrutura,
fórmula ou acondicionamento de produto,
cujo uso ou consumo regular se revele nocivo
ou perigoso à saúde pública c .i incolumidade
pessoa_L
§ 1" Os fornecedores poderão ingressar
no feito como assistente:;.
§ 2" O ret<!rdameoco pela autoridade

competente, por mais de 60 (sessenta) dias,
do cumprimento de decisão judicial em ação
de que trata este artigo. configura crime de
responsabilidade nos termos da lei.
CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada
Art. 103. Nas ações coletivas_de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes. exceto se o pedido for ju-lgado imprncedcnte por insuficie:ncia de provas, hipótese cm que qualquer legitimudo po-

derá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hip6tese do inciso I do parágrafo único do an.
RO;
II - ultra partes. mas Hmitadamente ao
grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos
do_ inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do panigrafo único
do art. 80:
III- ergaomnes, apenas no caso de procedência do pedido, para benefiCiãr todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso IJI do parágraf~> único do arL 80.
§ l" Os efeitos da coisa julgada previstos
nos incisos I c II não prejudicarão interesses
e direitos individuais dos integrantes da coletiv'idade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2~ Na hipótese prevista no inciso III,
em caso de improcedência do pedido, os inter~ssados que não tive_Iem intervindo no processo como Jitisconsorte poderão propor açào
de indenização a título individuaL
§ 3" Os efeitos da coisa julgada de que
cuida o art. 16, combinado com o art. 13
-da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, não
prejudicarão a~ ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostos individualmente ou na forma prevista neste Código
mas, se procedente o pedido, beneficiarão
as vítimas e seus sucessores, qUe poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos
dos art&. 96 a 99.

· § 4~· Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas
nos incisos f e U do parágrafo único_ do art.
SO;~não induzem litispendência para <is ações
ind1 iduais, mas os efeitos da coisa julgada
erga mnes ou ultra partes a que aludam os
inciso II e lU do artigo anterior não beneficiarão os autores das açóes individuais, se
não for requerida sua suspensão no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciéncia nos

autos \izamento da ação coietiva.

DÜ CONGRESSO NACIONAL (Sedio II)
TÍTULO IV
Do sistema nacional de defesa
do consumidor
Art. 105.

Integram o Sistema Nacional

ue Defesa do Consumidor SNDC, os Orgãos
federais. estaduais, do Distrito Federal e mu~
nicipaís c as ciltidades privadas de defesa do
consumidor.
·· Art. 106. O Departamento Nacional de
Defeo:;a do Con~umidor, da Secretaria Nado·
na! de Direito Econômico - MJ, ou órgão
federal que venha substituí-lo, é organismo
de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. cabendo-lhe:
1- planejar, elaborar, propor, coordenar
e executar a política nacional de proteção
ao consumidor:
I I - receber+ analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apre·
sentadas por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou privado;
IU- prestar aos consumidores orientação

pennanente sobre seus direitos e garantias;
IV- informar, conscientizar e motivar o
consumidor através dos dife:centes meios de
comunicação;
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação
de delito contra os consumidores, nos termos
da l~gislaçáo vigente;
VI- representar ao Ministério Público
competente para fins de adoção de medidas
processuais no âmbito de suas atribuições;
VII- levar ao conhecimento dos órgãos
competentes as ínfrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, cole ti vos, ou individuais dos consumidores;
··VIU- M>licitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados. do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscaliza-ção de preços, abastecimento, quantidade
e segurança de bens_ e serviços;
IX- incentivar, inclusive com recursos fimihcefroS e OUtros programas especiais a formação de entidades de defesa do consumidor
pela população e pelos órgãos públicos esta·
duais e municipais:
X- requisitar bens em quantidade suficiente pára fim:. de estudos e pesquisas, com
posterior comprovação e divulgação de seus
resultados;
XI- encaminhar anteprojetos de lei, por
intermédio do Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional, bem como ser ouvido com
relação a projetas de lei, que versem sobre
preços, qualidade, quantidade e segurança
de bens e serviços;·
Xll -celebrar convênios cü"m entidades
nacionais e ·íntei-nacionais:
XJJI -desenvolver outras acividades compatlveis com sua<> finalidades.
Parágrafo único. Para a consecução de
seus objetivos, o Departamento Nacio.nal de
Defesa dO Consumidor poderá solicitar o
concurso de órgãos e entidades de notória
especialização técnico-científica.
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TÍTULO V
Da com:enção coleth:a de consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à
quantidade. a garantia e características de
produtos e serviços, bem como à reclamação
e composição do conflito de consumo.
§ 1" A convenção tornar·!;e-á obrigatória
a partir do registro do instrumento no cartó·
rio de títulos e documentos.
§ 2" A convenção somente obrigará O!i
filiados às entidades signatárias.
§ 3" Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade
em data poMerior a registro do instn;~mento.
Art. 108. Podem as partes signatárias da
convenção fixar sançOes em cãso de seu descumprimento, inclusive para fins de imposição de penalidade administrativa pela autoridade competente.
TÍTULO VI
Disposições finais
Art. 109. O preâmbulo da Lei n" 7.347.
de 24 de ju-lho d~ 1985, passa a ter a seguinte
redação:
"Disciplina a ação civil pública deres-.
ponsabilidade por danos causados ao
meio- ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisaglstii:o,_assim como a: qualquer oUtro in"teresse difuso ou
coletivo. e dá outras providê-ncias.
Art. 110. Acrescente-se o seguinte inci·
so IV ao art. 1" da Lei n" 7.347, de 24 de
julho de 1985:
"IV- a qualquer outro interesse difuso ou coletivo."

Art. 111. O inciso II, do art. 5", .da Lei
7.347 L de 24 de_ julho de 1985, passa a
ter a seguinte redaçào:
"II- inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio -am~
biente, ao consumidor, ao patrimõnio
artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo."
Art. 112. O § 3\', do arL_s~ .. da Lei n"
7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter
a seguinte redação:
n~

"§ 3" Em caso de desistêncíâ íri."íundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou
outro legitimado assumirá a titularidade
ativa.··

Art. U3. Acrescente-se os seguintes §§
4", 5" e 6" ao art. 5", da Lei n~· 7.347, de 24
de julho_ de 1985:
"§ 4\' O requisito da pfé-constituição poderá ser dispensado pelo juiz,
quando haja manifesto interesse social
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evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevãncia do
bem jurídico a ser protegido.
§ 5" Admitir-se-á o Htisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos
da União. do Di:arito Federal e dos Estados na defesa dos interesses c direitos
de que cuida esta lei.
§ 6" Os órgãos públicos legitimados
poden1o tomar dus interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências legais, mediante cominações,
que terá eficácia de tftulo executivo extrajudicial. ..
Art. 114. O art. 15 da Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985. passa a ter a seguinte
redação:

''Art. 15. Decorridos 60 (sessenta)
dias do trãnsito em julgado da sentença
condenatória, sem que a associação au"
tor<- lhe promova a execução, dev_erá fazê-lo o Minbtério Público, facultada
·igual inicüttiViaOS demais legitimados."
Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17
da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único e constituir o caput
com a seguinte redação:

"Art. 17. Em caso de lítigânCía-de
má-fé. a associação autora e os diretores
responsáveis pela propositura da ação
serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perda~ e danos.''

O SR. PRESIDENTE (Nelsán Carneiro}
- Presenres na Casa 65 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 31, de 1990
·
(apresentado pela Comissão Mista de
---OrÇamento, como conclusão de seu Parecer n" 48, de 1990-CN), que aprova
as contas do Governo da República, re·
Jativas ao exercício financeiro de 1988.
A Presidência esclarece ao Plenário que
foi aberto o prazo de 15 dias para apresentação de emendas perante a Comissão Mista
de Orçamento.
A matéria não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senª---~_Qre~ que o aprovam queiram
peri:nanecer Sentados_ (Pausa.)
Aprovado.
_
-Aprovado o projeto, a :rriatéria vai à Comissão Diretora~-para redação final.
É o seguinte o proj_~to aprovado:

PROJETO DE DECRETO

-LEGISLATIVO
N" 37, DE 1990

Art. 116. Dê-se a segUin-te redação ao
art. 18. da Lei n" 7.347, de 24 de julho de
1985:
"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação, autora, salvo comprovada de má-fe, em honorários de advogado, custas e despesas processuais_ ..
Art. 117. Acrescente-se a Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985. o seguinte dispositivo,
renumerando-se os seguintes:

Aprova as Contas do Governo da
República, relativas ao exercício financeiro de 1988. n
O Có!lgresso NaCional decreta:
Art. 1~ Ficam aprovadas as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao
exercício financeiro de 1988, conforme o disposto nos artigos 48, IX; 71, I e 166, § 1",
I, in fine, da Constituição Federal.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, revogada_~
as disposíçóes em contrário.

"Art._ 21. Aplicam-se à defesa dos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
direitos e interesses difusos, coletivos e
-Esgotada a Ordem do Dia.
.
individuais, no que for cabível, os dispoPassa~se, agora, à apreciação do Requensitivos do Título III da Lei n" , de 1990,
mento n~ 198, de 199ü, de urgência, lido no
que instituiu o Código de Defesa do ConExpediente para o Projeto de Lei da Câmara
sumidor.
Art. 118. Este Código entrará em vigor • Ii'46, àe f990.
Em votação o requerimentO.
dentro_de 180 (cento_e oitenta) dias a contar
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
de sua publicação, revogadas as disposições
permanecer sentados. (Pausa.)
em contrário.
Aprovado.
_
__
Art. 119. Revogam~se as disposições em
Aprovado o requerimento, passa-se à imecontrário.
diata apreciaç3o da ~atéria.
(À Comissão Temporária.)
-DiscuSsão; em furilo úriiCó~ do Projeto
de Lei da Câmara n~ 46, que acrescenta
parágrafo ao art. 69 da Lei n~ 8.025, de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirq_)
12 de abril de 1990.
-O substitutivO -será_encaminhado à ComisDependendO de parecer da Comissão
são Temporária qUe examinou a -proposição
de Co~stituiç~ó. Justiça e- Cidadania.
inicial.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, para proferir parecer.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Seandores:
"Parecer de Plenário sobre o Projeto
de Lei n~ 46/90, da Câmara dos Deputados,
Projeto de Lei n1• 5.132 na origem·,_ que acres~
centa parágrafo ao art. 6~ da Lei no 8.025,
de 12 de abril de I 990."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como já foi
dito no anúncio da matéria, este projeto de
lei acrescenta parágrafo ao art. 6~ da Lei n•
8.025, de 12 de abril de 1930, determinando
que se considera legítimo ocupante, nos termos do artigo ao qual se acreScenta este parágrafo, o servidor que no momento_da aposen-tadoria ocupava regularmente o imóvel fun·
cional ou, na mesma condição, o cônjuge ou
companheira enviuvada e que permaneça nele residindo na data da publicação desta lei.
No méríto~ é de grande alcance social esse
projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, que visa garantir ao servidor aposentado
ou, na sua falta, ao seu cônjuge ou companheira, o direito de preferência ao qual já
nos referimos.
O requisito básico para que os destinatários
da medida tenham direito à preferência é que
o servidor, no momento da aposentadoria,
ocupasse regularmente o imóvel. Em atendimentO ao disposto no art. 65, da Constituição
Federal, a propositura veio a esta Casa para
~ revisão da feitura da lei. Na justificação,
o Deputado Geraldo Campos e outros autor~s da propositura assinalam o que ~e segue.
Este prjeto é inspirado ria Emenda n9 174
à Medida Provisória n? 149, de autoria do
Deputado Jalles Fontoura, que foi tida como
aprovada pela maioria dos Congressistas pre·
sentes à reunião que aprovou o projeto de
lei de conversão da citada medida provisória,
e que deu origem ã Lei no 8.025, de_l2 de
abril de 1990, que dispõe sobre a alienação
dos bens imóveis residenciais de propriedade
da União, e dos vinculados ou incorporados
ao FEHB, situados no Distrito Federal e dá
outras providências.
Quanto ao aspecto constitucional, llão en·
con~ramos nada que venha a se contrapor
às disposições da Lei Maior do País., A matéria é-de competência da União, de·á.tribuição
do Congresso Nacional segundo o art. 48,
caput, e de iniciatíva deferida parlamentar
federal, art. 61, capot. Logo, ela realmente
poderia nascer de iniciativã -de deputado federal, e, sendo de competência da União,
teria de tramitar, na Câmara dos Deputados,
e posteriormente_ ter a rem~ssa a esta Casa.
Também não liá reparos a fazer quant()
à ~écriica legis[atiVa.
No to_cante ao mérito é imperativo assegurar o direito de preferência de aquisição do
imóvel funcional ao servidor aposentado ou
a seu cônjuge. De resto, Sr. Presidente, é
de se salientar que o projeto de lei já segue
outras direrizes da legislação nacional, inclusive exatamente sobre imóveis, quando_ ao
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inquilino sempre se deu preferência para
aquisição do imóvel devidamente locado nas
oportunidades de se manifestar o desejo de
venda pelo proprietário.
Não vislumbramos razão plausível para se
excluir o aposentado do direito de preferên·
cia, se até nos contratos regidos pelas normas
de Direito Privado e inquilino, como acabei
de salientar, tem garantido tal direito, A perdurar a situação hoje existen_t_e, estaríamos

favorecer aos aposentados, que, como legftiw
mos ocupantes, nos termos desse artigo agora
alterado, no momento da aposentadoria ocupavam regularmante o imóvel funcional e,
na mesma condição, o cónjuge ou companheiro enviuvado e que permaneça nele residindo na data da públicação dessa lei.
A nossa manifestação, a manifestação da
nossa Bancada, neste instante, é exatamente
no sentido de que se acolha essa iniciativa,
cometendo uma injUsta âísCriminação contra com este esclarecimento, que vale também
o servidor que, ao se aposentar, ocupava legi-- como uma homenagem aos Senadores de
timamente o imóvel funcionaL Entendemos, ~Brasília, Maurício Corrêa, Pompeu de Sousa
dessa forma, que a iniciativa ·e das mafs juStaS,
e Meira Filho, que sempre estiveram integradas mais nobres, e deve merecer a nossa apro- dos e identificãdos com essa causa, pela justevação.
za de que ela se reveste.
Diante do exposto, !->Ornas pela constitucio·
oalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
O Sr. Pompeu de Sousa - Sr. Presidente.
no merito, pela aprovação do Projeto de Lei
peço a palavra para discutir.
de n~45, de 1990, enquanto louvamos a inicia~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tiva dos proponenetes.
-Tem a palavra V. Ex•
É o parecer, Sr, Presidente.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
DF. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs.
-O parecer é favorável.
Senadores, o nobre Senador Mauro BerreCompletada a instrução da matéria, pasvides já abrevia a minha intervenção, dizendo
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
da nossa posição na Comissão Mista que deu
O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente parecer sobre a Me.d!da ProviWria, na qual
nos batemos- e batemos com todas as nospeço a palavra pa'ra discutir:
sas possibilidades de vitória, com todas as
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nossas forças, com todo o nosso empenho
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau- -para que· isso fosse incluído no projeto
ro Benevides.
de lei de conversão que transforma aquela
medida provisória em lei.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Mas, Sr. Presidente, não podia deixar de,
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
em nome do nosso partido, o Partido da SoCial Democracia Brasileira, e em nome da
tribuna neste instante, depois de ouvir o parecer do eminente Presidente da Comissão de. Bancada do Partido no DistritQ Federai. traConstituição, Justiça e Cidadania, Senador
zer aqui o apoio, o mais veemente~ o mais
incondicional, à aprovação desta medida, a
Cíd Sabóia de Carvalho, no sentido de ixque demos todos os esforços no sentido da
pressar o meu apoio a essa proposiÇão oiigisua trafll:itação urgente porque, na verdade,
nária da Câmara dos Deputados, que chega
ao Senado Federal e aqui se privilegia, mui
Sr: Presidente, é um ato de justiça que se
merecidamente, do rito regimental da urgênpresta aos servidores que dedicaram a sua
vida ao S~rviço Público, que dedicaram praticia.
Eu mesmo, Sr. Prehldente, fui signatário_ camente a sua vida a BrasOia e que, na hora
e-ni que, já merecendo o repouso, são trata~
do pedido de urgência, por solicitil.çáo que
me foi feita pelo ilustre Senador Maurício
dos como - vamos dizer - imprestáveis-,
corno objetos descartáveis, e isso ofende a
Corrêa, sempre empenhado em defenderesdignidade humana, não só do_aposentado cosa causa. Desde quando aqui se: ~s~utiu a
mo a dignidade humana do servidor público,
Medida Provisória n~ 149, diante da Comissão
a dignidade do homem.
Mista de que fazíamos parte - o Senador
Pompeu de Sousa também partilhava dessa
posição- o nobre Senador Maurício Corréa
O Sr. Maurício Corria - Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.
sempre chamou a atenção de Senadores e
Deputados para aquela lacuna que se regis~
O SR. PRESIDENTE'(Nelson Carneiro)
trara na Medida Provisória no 149.
- Com a palavra o nobre SenadOr.
Vindo à tribuna, neste instante, homenaO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
gear~ portanto, os aposentados que se vão
Para discutir, Sem revisão do orador.) -Sr,
favorecer com essa modificação da Lei n•
Presidente, em primeiro lugar, para agrade8.025, originária da Medida Provisória fio 149,
cer pela!> nobres palavras do Senador Mauro
desejo prestar a manifestação de justiça, priBenevides; em segundo, para dizer que tammeiro ao Senador Maurício Corrêa, aos autobém tinha apresentado um projeto com essa
res na' Câmara, ao Senador Pompeu de Soumesm_a finalidade, já tendo consciência de
sa, enfim, àqu~Ies que possibilitaram· esse
que havia um na Câmara. O que fosse aprogrande momento, que é o Senado Federal,
vado primeiro, o autor do segundo projeto,
acolhendo a inipiafiva da Câmara, possibilitar
em uma das Casas_, desistiria. De modo que
a subida do autógrafo às mãos do Senhor
é por -iSsO que, anteontemt cancel?mos a urPresidente da República, que, certamente,
gêrida qi:ie d.istia.
o sanpionará, viabilizando iniciativa que vai
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Mas é preciso ficar registrado que a aprovação desse projeto só foi possível também,
porque houve a interferência pessoal do VicePresidente da República, Itamar Franco,
quando no exercício da Presidência da Repú·
blica, que chamou em seu gabinete o Sr. João
Santana, e, juntamente com a representação
de Brasília, Senador Pompeu de Sousa, os
Deputados Maria de Lourdes Abadia, Augusto Carvalho, Sigmaringa Seixas, Jofran
Frejat, inclusive eu, ficou acertado nesse instante, que o Governo daria sua anuência.
Só que quero registrar aqui, portantó, que
foi um trabalho difícil, mas, felizmente, chegou a um borll ·resultado.
.E deixar registrado o empenho, a raça, a
coragem do Presidente da entidade que organizou todo esse movimento, que é o Sr. João
GOilçalves, e, inclusive, cumprimentar os
aposentados que. diuturnamente, num gesto
de perseverança, conseguiram essas assinaturas que possibilitaram o regime de urgênw
cia. · ·
E rã. isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N• 46, DE 1990
(N• 5.132/90, na Casa de Origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 6",
da Lei n• 8.025, de 12 de abril de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 6' da Lei n• 8.025. de 12
de abril de 1990, fica acrescido do seguinte
parágrafo:
"Art. 60

r---~·•••••v••••••••'••••• .. ••••••

§" 59 Considera-se legítimo ocupante, nos termos deste artigo, o servidor
que no momento da aposentadoria ocupava regularmente o imóvel funcional
ou, na mesma condição, o cônjuge ou
companheira enviuvado e que permaneça nele residindo na data da publicação
desta lei."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
--Art. 3 9 Revógam~se aS disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n 9 199, de 1990~ de urgência, lido
no Expediente, para o Ofício n~ 27, de 1990,
relativo a pleito do Governo do Estado de
Mato Grosso.
Em votação _o r~querif!le_~to.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da matéria, que foi despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
Solicito ao nobre Senador Márcio Lacerda
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB MT. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha, para exame
do Senado Federal, pedido formulado pelo
Governo do Estado do Mato Grosso. no sentido de ser autorizada a emissão e col.ocação

no mercado • .através de ofertas públicas de
hum bilhão e trezentos milhões de Letras Financeiras do Tesouro do Estado - LITE·
MT, a fifi de permitir a obknção dos recursos
necessários ao resgaste de 457.500.000 LFTE-MT, -colocados com o objetivo de antecipar receita orçamentária, vencidas em
1"-5-90. l''-6-90 c a vencer em 1-7-?0 e 1''-8-90.
A Diretoria de Política Monetária do Banco Central do Brasil informou que a não realização da opemç<io poderá trazer sérias conseqüên~ias para o Ban_co do Estado do Mato
Grosso, que vem sendo debitado em sua Conta Reservas Bancárias, sem a necessária co-

Colocação

vencimento

Data-Base

10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-8-90
10-8-90

10- 6-92
t0-12-92
10- 6-93
10-12-93
10- 6-94
10-12-94
10- 3-95
10- 6-95

10-5-90
10~5-90

10-6-90
10-6-90
10-7-90
10-7-90
10-8-90
10-8-90
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bertura, das LFTE-MT vencidas, e cuja situação será agravada com os próximos resgate-s.
A operação em questão, se autorizada, realizar-se-á de acordo com as seguintes condições financeiras básicas:_
a) quantidade: 1.300.000.000 LFTE-MT;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) _rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial):
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) cronograina de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos:

Quantidade
237.748.834
200.000.000
151.323.602
200.000.000
180.000.000
115.000.000
f15. 927.564

wo.ooo·.ooo

1.300.000.000

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução_ n" 565,
de 20-09-79, do Banco Central do Brasil.
O processado está devidamente instruído
na forma prescrita art. 9'·' da Resolução n"
94, de 15 de dezembro de 1989, desta Casa
Legislativa.

No caso em exame, mesmo após a realiza·
ção da operação em causa, conforme atesta
o Banco Central do Brasil, continuará o Estado obedecendo os limites fixados na referida
Resolução n" 94/89 do Senado Federal.
Em face do exposto, somos pelo acolhimento do pedido na forma seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 27. DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas,
1.300.000.000 LFTE·MT.
Art. 1-" Ê o_ Estado do Mato Grosso, nos
termos do art. 9'' da Resolução n" 94, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal,
autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 1.300.000.000
LFTE-MT (hum bilhão e trezentos milhões
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Mato Grosso).

Colocação

Vencimento

Data-Base

10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-7-90
10-8-90
10-8-90

10- 6-92
10-12-92
10- 6-93
10-12-93
12- 6-94
10-12-94
10- 3-95
10- 6-95

10-5-90
10-5-90
10-6-90
-10-6-90
10-7-90
1 o-·7-90
10-8-90
_10-8-90

Art. 2'' A operação, destinada ã obtenção de recursos para o resgate_ de 457.500c000
LFTE-MT (quatrocentos e cinqüenta e sete
milhões e quinhentas mil Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Mato Grosso), obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 1.300.000.000 LFTE-MT;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras_dQ Tesouro Nacional (mesma tax_a referencial);
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) cronograma de colocação e vencimentos
dos títulos a serem emitidos:

Quantidade
237.748.834

2oo.ooo:ooo
151.323.602

2oo:ooo.ooo
180.000.000
115.000.000
115_.927. 564
100.000.000

1 .300.000.000_
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forma de o;;_oloc_ação; através de

oferta~

públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 20-09-79. do Banco Central do BrasiL
Art. 3" A twtorizaçáo de que trata esta
resolução deverá ser exercida até o di:J l ,.
de agosto de I !J<JO.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer. Sr. Presidente.

O .Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado do Mato
Grosso, nos termos do art. 9'' da Resolução
n" 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal. autorizado a emitir e a colocar no
mercado. através de ofertas públicas,
1.300.000.000 (um bilhão e trezentos milhões) de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Mato Grosso (LFTE·MT).
- Art. -"2" A operação, destinada à obtenção de recursos para o resgate de 457.500.000
(quatrocento~ e cinqüenta e sete milhões e

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O Parecer da COmissão de ASsuntos Económicos conclui pc!lã apreseilütção do projeto
de resolução que "autoriza o Governo do
Colocação
Vencimento
Estado de Mato Grosso a emitir e a colocar
no mercado, através de ofertas públicas,
01-07-90
01-06-92
1.300.000.000 LFTE~MT", para os fins que
01-07-90
01-12-92
especifica.
.. 01-07-90
. 01-06-93
Completada a instrução da matéria, pas- - 01-.07-90
01-'12-93
sa~se à discussão do projeto, em turno único.
01-07-90
o1-o6-94
Em discussão. (Pausa.)
01-07-90
01-12-94
Náo havendo quem peça a palavra, encerro
01-08 90
01-03-95
a discussão.
01-0B.-90
01.-06-95
Em votação.
:
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
g) forma de colocação: através de ofertas
A matéria vai à Comíssãõ Diretora, para
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
redação final.
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ait. -3,,- -A-ãutorizaçãõ -de qúe ir-ata esta
--Sobre a mesa, parecer da Comissão DireResolução deverá ser exercida até o dia 1"
tora que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
de agosto de 1990.
É tido o seguinte
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor
Parecer n~ 226, de 1990
na data de sua publicação.
Comissão Diretora

Redação final do Projeto de ReSÇl·
lução n~ 27, de 1990.

A Comissão Dire·tota aprese-nta a redãção
final do Projeto de Resolução n" 27, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a emitii e colocar no mercado, através
de ofertas públicas 1.300.000.000 (hum bilhão e trezentos milhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso
(LFTE·MT).
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho
de 1990. -Alexandre Costa, PresidentePompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz
Maya- Áureo Mello- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N" 226. DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 27, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item28, do Regimento interno, promulgo
o seguinte

RESOLUÇÃO N•
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, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas,
1.300.000.000 de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTE·MT).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-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.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a Mesa, redação final de proposição
aprovada na Ordem do Dia de hoje, e que,
nos termos do Parágrafo único do art. 320
do Regimento Interno, se não houver oposi·
ção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário.

É lida a seguinte
PARECER N' 227, DE 1990
Comissão Diretora
Redação fmal do Projeto de Decreto
Legislativo n" 31, de 1990.
A Comissão Díretora apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n"
31, de 1990, que aprova as contas do Governo
da República. relativas ao exercício finan~
ceiro de 1988.
Sala de RCuillOes da ComisSão, 27de junho
de 1990. -Iram Saraiva, Presidente- Pom~
peu de Sousa, Relator - Mendes Canale Antônio Lui:z Maya.

quinhentas mil) Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTE-MT),
obedecerá às seguintes con<Jições:
a) quantidade: 1.300.000.000 - LFTE·
MT;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do TesOurO Nadonaf(mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro};
O cronograma de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos:

Data-base

01-05-90
01-05-90
01-06-90
01-06-90
o1-oi-9o
01~07.,-90

01-08-90
01,-08-90

.Quant i dar:! e

237.748.834

200.000~000

151.323.602
200 . oooc; ooo
180.000.000
115.000.000.
115.927.564.
100. 000. 000
1.300.000.000

ANEXO AO PARECER N"227, DE 1990
Redação final do Projeto de Decreto
_Legislativo n~ 31, de 1990, que aprova
as contas do Governo da República, relativas ao exercício financeiro de 1988.

O Congresso Nacinoal decreta:
Art. 1o São aprovadas as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao
exercício fÚlanceiro de 1988, conforme o disposto nos arts. 48, inciso IX; 71, inciso I e
166, § 1~', inciso I, in fine, da ConstituiÇão:
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer lido vai ã publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. P Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERJMENTO N• 200, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento ln~
terno, regueiro dispensa de publicação dare~
dação final do P"ro jeto de Decreto Legislativo
n" 31, de 1990 (apresentado pela Comissão
Mista de Orçamento, como conclusão de seu
Parecer Ul' 48, de 1990-CN, que aprova as
contas do Governo da República, relativas
ao exercício financeiro de 1988.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Pompeu de Sousa.
O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovada.

para os servidores civis, para os servidores
de um modo geral.
Se lermos o art. 41 da Constituição da Re·
pública, vamos encontrar o seguinte texto:

Aprovada a redação final, o projeto vai
à Câmara dos Deputados.

___:_ -~~~aQ eStáVeiS, -_ap6s dois ·anos de" efe·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senado.r Çid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
à tribuna, de certo modo, motivado pela pala·
vra do Senador Alexandre Costa.
Penso que, lamentavelmente, no BrasH, a
Constituição ainda não foi devidamente entendida. E até mesmo oS governadores dos

Estados, e seus respectivos procuradores têm
cometido grandes equívocos, a respeiito da
nova situação jurídica, referente ao servidor
público.
Ocúpo a tribuna, Sr. Presidente; para de~
clarar que mudou a sistemática do Direito
brasileiro relativa à estabilidade e efetívidade. Antes da Constituição de 8 de outubro
de 1988, a efetividade _é que era o- instituto
jurídico maior e que continha em si a estabili·
dade. Ser efetivo era ser, conseqüentemente,
estável; o funcionário público era efetivo e
o extranumerário mensalista, acolhido por
normas constitucionais, ou por normas legais
conseqüentes, era estabilizado e, posteriormente, equiparado ao funcionáriO efetivo,
para todos os efeitos do Direito Administrativo brasileiro.
A técnicá da Constituição de 1946 foi equi·
parar, pela estabilidade. o extranumérário ao
funcionário efetivo. Mas o funcionário efetívo era uma coisa e o fundõnário estãvel,
equiparado ao funcionário efetivo, era outra,
até que veio a Lei n? 3.780, de 1960, e numa
readaptação fez desaparecer essa diferença
conseqúente da legislação, então vigente.
A partir daí, continua-ram 'as irregulãrid<i·
des da administração brasileira. As pessoas
continuaram sendo nomeadas sem concurso
e posteriormente, vieram outras leis de readaptação, tanto no âmbito federal, como es·
tadual e municipal.
_.Essairregularidade nuncacessou. no-BrasiL
Quando se instalou essa última Assembléia
Constituinte, era -muito grande o número de
servidores públicos nomeados ao arrepio da
ConstitUição anterior. E, então, cuidou-se
nessa Constituição, de dar-se o tratamento
final, teleológico, para esta questão, de modo
que o assunto ficasse para sempre resolvidO
na legislação brasileira. E foi essa a forma
que o Constituínte brasileiro encontrou, e or·
gulho-me de haver contribuído - tanto nas
reuniões como na oferta de sugestÕes e emen·
das -para essa nova realidade jurídica ati·
nente ao servidor público brasileiro.
A Constituiç<'io não trata do assunto apenas
nas disposições transitórias, basicamente no
art. 41, como também refere-se a ele, quando
determina que haverá o regime jurídico único

tivo exercício, ós servidores nomeados
em virtude de concurso público."
Notem bem que o servidor que faz o concurso é nomeado em caráter efetivo para,
posteriormente, cumprido o estágio probatório, tornar-se estável. Logo, na Co:nstitui·
ção atual, a _estabilidade é maior que a efeti·
vidade.
É preciso que a Mesa do Senado escute
o que- estou falando, para que os servidores
da Casa também não sejam prejudicados; é
preciso que a Nação escute essas assertivas,
para que os governadores e prefeitos parem
com essl:l. tentativa de prejudicar os servido·
res, querendo exigir concurso para quem já
é estável.
Na verdade, Sr. Presidente em exercício,
Senador Pompeu·de Sousa, que tem tanto
interesse por esse asSunto; hoje, quer queiram ou não queiram os governadores, quer
queiram ou ·não queiram -os- prefeitos, quer
os ministros de estado queiram ou não, a
efetiviáade é o passo iniCial de quem ingressa
no serviço ·público e vai cumprir o estágio
probatório, para alcançar a estabilidade. A
estabilidade _é maior; não há por que se_ cogi·
tar de dar efetividade a quem tem estabilidade, porque se a pessoa é estável, conseqüentemente_é efetiva. A não ser que a lógi·
ca, tão bem organizada pelo nosso ilustre filósofo Augusto Comte, esteja totalmente controvertida e se distanciando até dos princfpios
matemáticos; porque, -matematicamente
quem é estável é efetivo.
Quem aqui rio-Senado Federal- digo em
alto e bom som -for estável, é efetivo. Se
ele for estável é efetivo, porque a Consti·
tuição é muito clara no seu art. 41:
"Art. 41. São estáveis, após dois
- anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de concurso públi·
co."
Aqui vdu aterrissar no discurso do Senador
Alexandre Costa. Todo concurso, Sr. Presidente, é para efetividade ou para efetivação.

Si:Taço "UIT(Con-G!.lr5Ci e.p<ira 4ue .eU assuma

um cargo cm cara'"d!r cfetivo, não sabendo
eu, no entanto, se vou cumprir o estágio pro~
batório.
Se cUmprir o estágiO probatório, serei estável; se não cumpri-lo, vou perder o emprego
conquistado· Pelo concurso, mas para o qual
não tive habili_tação pragmática, tive habili·
tação_ intelectual, mas não -ti Vi aptidão para
o desempenho do cargo.
Quem, por exemplo, assumir por concurso
e não tiver lhaneza no tratO, não tiver boa
freqüéncia, se vier bêbado para o trabalho,
se for pessoa que cometa delitos administrativos· óu· delitos vL<~tos a<;sim, de acordo c6In
a lei penal. esses não completarão estágio
probatório, serão afastados e perderão a efetividade, sem que cheguem à estabilidade.
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Considero que é um absurdo querer-se
concurso de quem é estável, porque se a pessoa é estável, conseqüentemente, é e(etiva.
Faz-se concurso para alcançar-se a efetivi·
dade e, permanecendo no cargo, alcançará,
no período de dois anos, a estabilidade.
Agora, Sr. Presidente, vejamos o § l" do
art. 4~:
··o servidor público estável só perderá
o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja as·
segurada ampla defesa.''

É bom que e~te dispositivo seja decorado
por todos os brasileiros. inclusive, pelos servi·
dores públicos que estão sendo ameaçados
de demi~são sem nenhum criterio, porque isto é uma norma constitucional; mas, no mo·
menta, é também a esperança, é a verdadeira
prece democrática, é um discurso que caracteriza toda a alma da Constituição de outubro
de 19HH.
Sr. Presidente, vamos agora verificar o _art.
19 das Disposições Transitórias. Um artigo
que nasceu de Constituintes como eu, de
emendas, proposituras de autoria de muitos
de nós. Inclusive, este que está falando aqui,
agora, apresentou emenda desse tipo, com
16 mil assinaturas. Também apresentei várias
sugestões, ainda na fase das subcomissões,
e um sem- número de emendas em outras
oportunidades. De tal sorte que tenho minha
parte de alma, de corpo e de intenção nesse
art. 19 da Constituição Federal.
Veja V. Ex· e-vejam os Srs: Senadores onde
nasce a confusão; a confusão que pOde ser
propositada, porque é uma confusão feita por
homens cultos. Conheço pessoas do Ministério Público que fazem confusão quanto a
isso, mas não é por falta de sapiência, é para
obedecer a uma ordem odienta de um Chefe
de Estado, é para obedecer à ordem indevida
de um Govtüriadoi--, ãe urri PrereitO~ qe-um
Ministro ou de quem quer que seja.
O art. 19 das Disposições Transitórias diz
o seguinte:
"Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal
c dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundaçõ-es públicas,
em exercício na data da promulgaqão da
___Ç_<?_l!S_t~t!J~Ç-~_q_, _h_á_Q~15J_~e!19~-~-?!!9_!i _C()!).:_
tinuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da
Constituição, são considerados estáveis
no serviço público.··
Portanto, já naquela fase em que o concur·
sado alcança, depois"de dois anos de estágio
probatório. Agora, qual é a confusão? O tempo de serviço. Uma das primeiras confusões.
Quanto ao tenno "continuado"', no primeiro
turno, havia a expressão, "ininterrupto" o tempo ininterrupto - que foi uma impo·
sição dos pequenos partidos. Mais tarde, nas
conversações de Lideranças, das quais participei juntamente _c_om defensores dos funci6·
nários públicos, como os Deputados Geraldo
Campos, Ubiratan Aguiar e tantos outros,
tiramos esse ''ininterrupto" para pormos
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"continuado'', A palavra foi trocada, exatamente porque ininterrupto é aquilo que não
se interrompeu. E continuado é aquilo que
continua. Não importa se houve interrupção;
náo importa se o tempo de serviço parou em
agosto e voltou em dezembro. isto é, parou
em agosto e continu9u eín dezembro, logo,
é um tempo continuado. Nem há outra palavra, na língua portuguesa, que diga melhor
quanto a isto.
Trabalhei 3 anos na Cabal, parei 2 anos,
depois dos quais voltei e fui contratado no
Ministério da Justiça, onde trabalhei mais .S
anos. Logo, o tempo de servíço com_eçado
na Cabal continuou no Ministério da Justiça.
Esse termo "continuado" vejo em contraposição a "ininterrupto", exatamente para
não permitir h;so que acontecería de não contar o tempo fracíonado dos servidores públicos que tenham se estabilizado, ou viessem
a se estabilizar, ou deixassem de sé-lo, exatamente por esta razão.
A outra confusão que se iaz é que se quer
transformar o que a Constituição escreveu
em favor do servidor, como sendo contra ele.
Vou ler agora o§ lo do art. 19:
"§ 1" O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo setá contado
como título quando se submeterem a
concurso· para fins de efetivaçáo, na forma da lei."
O que entendem, inclusive no Ceará? Que
todo servidor estabilízado tem que fazer concurso; mas, não é não. O que está escrito
ai - participei de todos os trabalhos e_ isso
nasceu da minha cabeça como da de muitos
outros Constituintes-- é eill defesa do sérvidor. Significa diier que o tempo de serviço
de quem foi nomeado indevidamente, era ilícito, não era um tempo correto porque a nomeação era indevida; a admissão, nomeação,
ou contratação era coisa indeVidã; ent~o a
.Constitii:ição ti-atou de fúmar lícito esse tempo de serviço e de transformar em título; isto
é, o tempo de serviço gue tenha um servidor
nomeado indevidamente é título, na hipótese
dele fazer concurso; concursO para· quê? Para
efetivação; todo concurso é para efetivação.
Competia à Comissão de R-edãção, da qual
não fiz parte, lamentavelmente, trocar a pala~
vra efetivação por efetividade, pelo mesmo
ficaria em um português mais bem escrito;
a palavra "efetividade" traduziria melhor a
intenção do Constituinte. O tempo de serviço
do servidor que se estabilizou é seu título;
sempre que ele for fazer qualquer concurso
é para efetividade; 'concurso se faz para efeti~,
"vidade, não se faz concurso paraestabilídade,
faz-se concurso para efetividade e cumpre-se
o estágio probatório pam a estabilidade.
O Sr. Odacir Soares - V. Ex• me concederia um aparte?

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHOOuço V. Ex•, Senador, com o máximo prazer.
O Sr. Odacir Soares - Observo, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que V. Ex~
faz judiciosas considerações sobre essa questão, vamos chamar, do plano de classificação
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tiu. Ah! Eles querem! Eles querem! São pesde cargos e empregos do Senado, em obesoas humanas que estão pedindo, estão sendo
diência às normas da Constituição. Mas o
esclare<:idas, estão querendo. Então, vamos
que me chamou mais atenção em relação a
fazer porque eles querem.
esta questão, que já fof levantada, inclusive,
Agora, mesmo contra a vontade deles, vapelo Senador Alexandre Costa, no seu discurso na parte da tarde, é o fato de que a matéria
mos corrigir, a seguir, em favor deles próprios. que, neste momento de angústia, não
ainda se encontra em fase de deliberação na
podem perceber toda a força da realidade
própria Comissão de Constituição, Justiça e
e não sabem do sentido maléfico que há na~
Cidadania. A matéria aiilda não está vencida
quilo que vamos aprovar. Mas vamos aprovar
nem no âmbito das Comissões Técnicas do
e consertar, o mais depressa possi'vel, já com
Senado. A matéria não está ainda sujeita à
o apoio de todas _as lideranças; mas vamos
apreciação deste Plenário, o projeto não foi
atender, porque são pessoas humanas que
aprovado pelo Senado e, portanto, transforestão aqui, vêm ao Senado, vão aos nossos
mado em uma lei interna do Senado Federal.
gabinetes, encontraat conosco nos corredoDe modo que qualquer imperfeição, qualres, são pessoas humanas, são pessoas que
quer incorreção, qualquer irregularidade do
geraram outras pessoas, são pais, sãO irmãos,
ponto de vista de conceituação ou definição,
são filhos, trabalham, respiram, vivem, têiTI
incluída no projeto, deverá ser corrigida pela
necessidades e devem merecer todo o respei~
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadato de um senador.
nia e posteriormente poderá, também, ser
corrigida pelo Plenário do Senado Federal.
O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um
De modo que o que me parece, na matéria aparte, nobre senador?
publicada pela Folha de S. Paulo, é o f~to
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOdi:i-riOI:ícia Jlão eStar colocada corretamente,
Pois não. Ouço V. EX" com todo prazer.
sem pretender adentrar no mérito da matéria,
sem pretender discutir a matéria jornalística
O Sr. Odacir Soares- O fato fundamende a Folha de S. Paulo. O fato fundamental
tal, parece-me, é que a atual Constituição,
é de que a matéria, objeto desse projeto da _ ao assegurar o regime jurídico único para os
atual Mesa Di retoca do Senado Federal, não
servidores da administração pública direta,
foi sequer apreciada ainda pela nossa Comisdas autarquias, das fuodações, das autarquias
são. Parece-me que é isso.
especiais e dos Poderes Legislativo e Judiciário, pretendeu, na realidade, corrigir distorO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ções graves existentes entre os regímes estaMas estou falando não propriameitte a respeito do Senado, mas de um modo geral.
tutário e celetista. Na realidade, encontramos
No Ceará, por exemplo, há sempre aquela
hoje, no Senado Federal, no Poder Judiciário
estória de que todo mundo tem que fazer
e no próprio Poder Executivo, especificamente, médicos sendo remunerados em cada
concurso, que· o estávenem que fazer concurplano de classificação de cargos, empregos
so, e como virou moda, neste País, perseguir
e salários de maneiras diferentes. Encontrao servidor público, até que apareça uma nova
categoria a ser perseguida, cabe a nós todos
mos mêdicos melhor remunerados em deteraqui, que somos homens conscientes e resminados órgãos e encontramos, em outros
órgãos do próprio Poder Executivo com reponsáveis, começar a colocar os pingos nos
"is", porque há muita gente, principalmente
muneração menor; e os encontramos em ounos Estados, falando qual se fora jurista,
tros órgãos com remunerações menor aínda.
A Constituição, ao garantir estabilidade
quando fala, na verdade, como opressor;
àqueles que têm mais de cinco anos no servíço
quando fala, na verdade, como deturpador
público municipal, estadual e federal, ao mes~
da ordem constitucional.
mo tempo em que assegurou o regime juríEstou falando de um modo geral. Aqui
dico único, pretendeu na realidade - e este
no Senado não há esse perigo, porque somos
é o espíiito da Constituição --protegei- o
vigilantes. Não vamos deixar os servídores
servidor público. O objetivo das duas normas
da Senado serem esmagados, não; só se for
constitucionais -aquela que estabelece a gadepois de terminado o nosso mandato e assumirem pessoas Com 'formaç3o 8nti-hurriana,
rantia do regime jurídico único, que elimina
o regime cefetista da prátíca do Estado, e
pessoas que não gostam do ser humano, pora norma que dá estabilidade ao servidor que eu gosto da pessoa humana. Para mim
o espírito dessas normas é o de proteção ao
a coisa mais importante é o ser humano, a
servidor público ...
primeira coisa é o ser huinano. Sei que há
quem gosta mais de cachorro, há uns que
O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHOgostam mais de automóveis,. outras gostam
E não de punição. Muitos têm transformado
mais de dinheiw; o dólar é muito sedutor,
isso em dispositivo capaz de punir o servidor
o poder é mais sedutor ainda, mas os Senapúblico.
dores Odacir Soares, João Lobo, Afonso
O Sr. Odacir Soares- Os dois dispositivos
Sancho, eu e outros que estão aqui, gostamos
se casam, se harmonizam com o objetivo únimesmo é" de gente, da pessoa humana; gosta~
co e preCípuo de dar proteção efetiva ao servímonte quem é como nós, ser humano e não
dor, não apenas contra a demissão arbitrária,
podemos concordar em nada que fraciona a
contra a demissão injusta, contra a persepos-sibilidade da esperança da criatura humaguição política, como também no sentido de
na; daí a violência que este Senado está sogarantir um regime jurídico único que lhe
frendo hoje de atender aos aposentados conas~egure, .vara a prestação de serviços idênti~
tra a convicção de todos nós. Ninguém discu-
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cos, a mesma remuneração. É a qucst;io da
isonomia salarial, que vem sendo perseguida
nos mais diversos recantos do País de_ forma
efetiva e permanente pelo servidor público
brasileiro. De modo que queria aperias ressal~r este fato. A Constituição Federal vigente,
nesses dois dispositivos- no da estabilidade
e no do regime jur(díco único - pretende
assegurar, dar proteção e garantia ao servidor
público brasileiro. Era o que queria dizer.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Agradeço a V. Ex' O aparte de V. EX" adianta
um tópico rápido do meu discurso. que é a

isonomia. Sabemos que esta não pode ser
alcançada repentinamente pelos encargos financeiros. pela questão orçamentária, mas
ela é uma meta que. um dia, será alcançada.
Podemos atê não ver esse dia tal é a distorção,
mas não podemos nivelar por baixo, diminuir
quem ganha mais, ou paralisar quem ganha
mais, para esperar quem ganha menos. Também não é posstvel. Mas, e-sse princípio da
isonomia ...
O Sr. Odacir Soares- A bonomia é sempre para cima.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Exatamente. Nivela-se por cima-, e quando
for possível; primeiramente, no mesmo Po-der, mais tarde entre todos os Poderes. São
metas que foram apenas traçadas pela Com;tituição Federal.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato de estar na tribuna para dizer
que o Senado Federal aprovou o meu projeto
de lei. Dizer meu projeto de \ei ~ ate;; uma
arrogância minha, ou falta de modéstia, porque este projeto é extraordinariamente correto, e não pertence a mim. No entanto, ele
é da cultura jurídica da Nação, é de Etelvina
Lins, é de muitos parlamentares, é de outras
leis, inclusive os princípios SãO os ·mesmos
da lei que permitiu o controle à àecução
do pleito presidencial recentemente ferido na
Nação. Mas o fato é que o Senado aprovou
o projeto de lei que impede demissões, nomeações, remoções, transferências do serviço
público, 4 meses antes do pleito e 4 meses
depois. Essa matéria foi para a Câmara, e
não entendo como a Câmara Federal possa
aceitar a condição de cúmplice, neste instante
em que o servidor público brasileiro vive momentos de grande apreensão._ É uma época
eleitoral tradicionalmente com o servidor ·
protegido pela legislação brasileira. Mas, desta vez, não porque a Câmara esüf"SCndo desidiosa nessa matéria, como desidiosos foram
todos aqueles que esqueceram esses princípios na elaboração da lei que tratou das inelegibilidades, por exemplo, porque, muito embora esse assunto não seja propriamente eleitoral- matéria eleitoral do art. 16 da Constituição -muito embora seja matéria atinente
ao Direito Administrativo - a garantia do
servidor - , isso era para ter preocupado a
todos no momento em que pensam tamb~m
na sua reeleição. Quero fazer um apelo às
lideranças da Câmara dos Deputados para
que, pelo amor de Deus, como diria o nosso
José Paulo Biso!- só que eu não sou gaúcho

para dar aquele grito que alcança os 4 pontos
cardiais, o meu é nordestino e quase sofrido
como um gemido, de um sofredor da seca
- mas, pelo amor de Deus, não vamos permitir que continue esse estado de_ coisas no
Pais. O _meu telefone começa a tocar às 5
horas da manhã, não pára de tocar a qualquer
hora da noite. São os servidores_ em desespero! Pessoas que estão com medo de serem
demitidas: há os maldosos que dizem: eu vi
o seu nome na relação. Como não hâ critério
algum, perguntam: vocé tem quantos anos?
Tenho 30. E dizem: quem tem 30 vai serposto em disponibilidade. É mulher, tem 25.
vai ser posta em disponibilidade. Ninguém
sabe. As pessoas estão vivendo momentos
de terror, momentos de angústia e não vamos
aqui culpar apenas a inconseqüência do Secretário João Santana, vamos culpar também
a nós todos do Congresso Nacional, porque
estamos desidiosamente permitindo este fa-

to.
Era o apelo final em minha fala, Sr. Presidente. Perdoe-me haver alongado o meu discurso, mas esta temática é fascinante, em uma
hora em que Oservidor público brasileiro vem
sendo perseguido tenazmente, sem que se sai~
ba nem a razão pela qual.
Durilil.te o discurso do Sr. Cid Sab6ia
de Carmlho, o Sr. Nelson Carneiro, Pfesideme, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pofnpeu de Sousa,
~3" Secretário.
O s({:·PRESIDENTE (Pompe~ de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

o--sR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Pr~sidente, Srs. Senadores, há um princípio
ele~cTitar; qUe toda criança, quando começa
a se dar conta de que existe, de seu espaço,
conhece muito bem: "o direito de um termina
quando começa o do outro ...
l~aac Asimov sintetizou, em menos de dez
palavras, uma frase que tem tudo para se
tornar slogan a ser usado por todos aqueles
que, como eu, combatem o pernicioso vício
do tabagismo e são prejudicados pelos fumantes. Disse Asimov: "Sua liberdade de fumar termina onde começam meus pulmões".
Estou citando linhas gerais e trechos do
admirável artigo denominado "O direito de
respirar", do eminente professor de Medicina
da PUC de São Paulo, e membro técnico
do grupo que assessora o Ministério da Saúde
p~ra controle do tabagismo no Brasil -que
tenho a honra de presidir- o Professor José
Rosemberg. O artigo foi publicado na seção
"Ponto de Vista''.-n8 página "102' da revista"
Veja, de 27 de junho.
co-irt"ess.e artigo concordo em gênero, número e grau. Admirável, sob todos os aspectos.
Ao longo de minha vida, profissionalmente
iniciada comõ médico, tenho dedicado importante espaço de tempo a combater o tabagismo; tenho procurado, por todos os modos,
demonstrar à sociedade, principalmente aos
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jovens e às mulheres (que têm o dom 'divino
da gravidez) quanto aos malefícios que o _cigarro causa aos seres humanos, para não
mencionar o próprio meio ambiente.
Em seu artigo. o Professor José Roscmberg
cita que 2 milhões e 500 mil fumantes morrem
por <tno em todo o mundo, cifra que representa 59( do total de mortes no mundo,
anualmente. São cadáveres vítimas de doenças graves, como cânceres diversos, cm espe·
cial dos pulmões, enfartes, entre outras.
Além do mais, os que deixaram de morrer,
estão convivendo, prejudicadamente, com
bronquites, enfisemas, para citar apenas estas
duas.
"Existem fumantes- diz o Professor José
Rosemberg - que se sentem cerceados em
sua liberdade e reagem com indignação quan·
do algum obstáculo interfere no ato de acender um cigarro - o motorista de táxi que
não quer saber de fumaça em seu carro, as
mesas de restaurantes e quartos de hotéis re·
servados aos não-fumantes ou os vôos no ex·
terior que os tabagista.;; d_evem enfrentar a
seco."
Menciona o ilustr-e profes.~or de Medicina
artigo da bdíssima atriz Oáudia Raia, qUe
a todos encanta com sua graça e beleza (estas
opiniões são minhas, não manifestadas pelo
ilustre médico, embora também as possa
ter ... ) mas, a atriz Cláudia .Raia defendeu
em artigo ··o seu direito de fumar onde lhe
aprouver. sem patrulhamento para abandonar o vício'·. Concordo que "não se combate
a epidemia tabagística atacando suas vítimas", os fumantes.
"Os fumantes têm direito como qualquer
cidadão. O que _se pode fazer. e temos o dever
de _faz;ê-lo, ~ informá-los como também à popUlação, qUanto aos mãlefícios do fumo"-, regístra o Doutor José Rosemberg.
"Esclarecer não é interferir na vida dos
outros. A liberdade individual é intocável.
e cada um tem o direito de consumir seus
anos de vida como quiser. Dou toda razão
aos fumantes: todos os tabagistas têm o direito de fumar em paz", diz o artigo.
Mas ele também reage:
"Contudo, quanto ao direito de fumar onde quiserem, não há justificativa que conforte
os fumantes passivos ou involuntários. Os
produtos tóxicos do cigarro- nicotina, tabaco, monóxido de carbono e centenas de outros, inclusive os cancerígenos, que se difundem na atmosfera - são inalados também
pelos não-fumantes. Ao final de poucas hora'>, es.'>es produtos já podém ser detectados
no sangue, na urina e na saliva dos que são
obrigados a conviver com a incómoda fumaça
do cigarro ...
Enfim, "é postulado primordial não prejudicar a saúde e o bem-estar da coletividade ''.
As medidas que impedem o fumo em locais
onde normalmente há maior concentração
humana são plel,iament_e justificáveis,- com
base na preservaÇão da saúde públiça e pelos
comprovados malefícios o"casionados pela
inalação das substâncias tóxicas do tabaco./
Concordo com o final do brilhante artigo
do eminente Professor José Rosembeq~,
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quando afirma "cm nada ferem O!> direitos
dos tabagistas de continuar fumando. Podem
fumar o quanto quiserem, mas não onde qui-

serem".
Sr. Presidente, solicito seja incorporado a
este meu pronunciamento, devido a su.a importância, o artigo do Professor José Rosemberg. E chamo a atenção dos Srs. Senadores
para que o leiam. portanto que significa para
fortalecer a opinião dos que já nào fumam,
bem como para alertar. mais uma vez. os
que se envenenam com o tabagismo. (Muito
bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE: REFERE:
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO'
Ponto de Vista
Veja, 27-de junho, 1990

O DIREITO DE RESPIRAR
Por José Rosemberg
Existem fumantes que se sentem cerceados
em sua liberdade e reagem com indignação
quando algum obstácolo interfere no ato de
acender um cigarro - o mo.torista de táxi
que não quer saber de fumaça em seu carro,
as mesas de restaurantes c quartos de hotéis
reservados aos não-fumantes ou os vôos no
exterior que os tabatistas devem enfrentar
a seco. A atriz Cláudia Raia é um exemplo
dessa atitude c defendeu, em Veja, o seu di·
reito de viver como quer e fumar onde lhe
aprouver, sem patrulhamento para abandonar o vício. Os- fumantes não estão de todo
sem razão. Não se combate a epidemia tabagística atacando as suas vítimas. É antieducativo c contraproducente pressionar os tabagistas a abandonar o cigarro.
Eles_lém seus direitos como qualquer cidadão. O que se pode fazer, e temos o dever
de fazê-lo, é informá-los como também a roda
a população que o tabagismo está matando
anualmente 2,5 milhões de fumantes- 5%
do total de mortes no mundo. São vítimas
de cerca de _duas dezenas de doenças, principalmente bronquite crónica, enfiscma, cân·
cer de pulmão e enfarte.
Esclarecer não é interferir na -viaa -dos Outros. A liberdade individual é intocável. e
cada qual tem o direito de consumir seus anos
de vida como quiser. Dou toda a razão aos
fumantes, todos os tabagistas têm o direito
de fumar em paz. Conto.do, quanto ao direito
de fumar onde quiserem, não há justifiCativa
que conforte os fumantes passivos ou involuntários. Os produtos tóxicos do cigarro ~
tabaco, nicotina, monóxido de carbono e centenas de outros, inclusive os cancerígenos,
que se difundem na atmosfera- são inalados
também pelos não-fumantes. Ao fiilal de
poucas horas, esses produtos já podem ser
detectados no sangue~- na urina -e-na saliva
dos que s-do obrigados a conviver _com a incómoda fumaça do cigarro. O motorista não~fumante que· transporta
tabagistas no seu táxi no fim do dia terá no
drganismO substâncias tóxicas em quantidade
equivalente à que teria se tivesse fumado dez
cigarros. O mesmo acontece, em graus variáveis, com os fumantes passivos em restau-

rantes, hotéis, locais de lazer, de trabalho
e tanto!> outros. Nos aviões,_ o problema é
agravado pelo ar seco, mais ionizado, e pela
menor pressão de oxigênio. Os elementos do
fumo penetram mais facilmente no organis-mo e causam maiores transtornos. Tripulação
e passageiros não-fumantes, ao final de algumas horas de viagem, têm no seu sangue concentraçãO de nicotina equivalente ao consu·
mo de vários cigarros. Conforme o número
de fumante~ r .a ventilação, o ar ambiente
chega a conter 100 ou mais partes por milhão
de matéria partículada - nas boate~ e em
alguns recintos. esse número pode atingir
10.000. O padrão de bom ar é apeaas nove.
A exposição prolongada à. poluição tabagística é altamente prejudicial a saúde. Crianças com pais tabagistas têm, com muito mais
freqüéncia, "Chiado no peito", bronquite,
bronquiolite, asma e pneumonia. Jovens e
adultos não-fumantes vivendo por anos na
situação de fumantes passivos apresentam diminuição na capacidade funcional respiratória. Em todos os lugares do mundo, especialmente Japão, Grécia. Alemanha, Inglaterra,
Estados _Unidos e Canadâ, tem sido comprovado que as pessoas expostas à poluição tabagística por quinze anos ou mais têm duas a
três vezes mais risco de contrair câncer de
pulmão. Estima-se nos Estados Unidos que
anualmente 5.000 fumantes. passivos morrem
de cáncer de pulmão.
Isso tudo preocupa as instituições médicas
internacionais e a Organização Mundial da
Saúde. Mais de oitenta países já possuem leg_islação de combate ao tabagismo e cerca
de cinqüenta incluem medidas de proteção
aos não-fumanteS proibindo o fumo nos locais
de trabalho, ensirro, reuniões, lazer, nos
transportes coletivos terrestres e aéreos. Essas proibições não devem ser encaradas pelos
tabagistas como cerceamento de suasHberdades. Não nos sentimos cercea_dos por não podermos entrar com nossos automóveis nas
ruas prolhidas ao tráfego nem estacionar onde não é__ pennitido. Indústrias que poluem
o melo _ambiente devem ser m_ultadas e até
fechada~ e isso não é um atentado a sua liberdade e a seus ~irei!os._É postulad_o_primordial
não prejudicar a saúde e o bem-estar da cole-_
tividade.
As medída<; _que impedem o fumo em locais
onde normalmente há maior concentração
humana são pienam-ente justificáveis com base na preservação da saúde pública e pelos
comprovados malefícios ocasionados pela
inalação das subs-tâncias tóxicas do tabaco.
Por outro lado, em nada ferem os direitos
dos tabagistas de continuar fumando. Podem
fumar o quanto quiserem, mas não onde quiserem. Isaac Asimov sintetizou admiravelmente a queMão com menos de dez palavras:
"Sua liberdade de fumar termina onde começam meus pulmões"'.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares:
--

0 SR. ODACIR SOARES (PFL- RO.
PrOriuocia o segUinte

discu~so.)-

Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, volto â tribuna desta
Casa com o objetivo de evidenciar aspectos
do processo de ocupação de Rondônia, efetuado, .como se sabe, tanto pelos Projetas
de Colonização Oficial, como pelos processos
de licitação de terras públicas ou de regularização fundiária, a cargo do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária- Incra.
Com efeito, concentram-se na segunda metade dos anos sessenta os esforços para im·
plamaç<io de uma política de desenvolvimen~
to, ocupação e crescimento econômico da região anlazónica. impulsionada por alguns aspectos que tentarei, aqui, demonstrar.
Do ponto de vista econômico, o potencial
daquela região é representado pelas riquezas
minerais- imensas jazidas de ferro, estanho,
manganês, bauxita, cobre, zinco e ouro - ,
pelas riquezas florestais, que representam oitenta por cento das reservas brasileiras e_ trin~
ta e três por cento do volume de reservas
mundiais, com possibilidade tecnicamente
defensável de formação de culturas permanentes de seringueiras, cacau, dendê, ao lado
de palmeiras menos conhecidas como açaí,
pupunha, hacaba, patuâ, e de fruteiras tropicais como capuaçu, bacurl e graviola. No
campo da pecuária, frise-se o enorme potencial existente tanto nos campos naturais de
Roraima, Puciari e Lábrea, como a vantajosa
implantação de pastagens em zonas de cerrado, além da criação de búfalos nas várzeas
amazónicas. Não sé desconsidere, também,
o potencial existente no campo da pesca. Fica
bem evidente, assim, o incrível ab!'.urdo que
poderia representar o desprezo dessa imensa
potencialidade, além do descaso irresponsável para com O habitante daquela imensa região.
A par dos fatores económicos, ressalte-se
a motivação nacionalista e política, poi!'., representando onze mil quilómetros de fronteira, a Região Amazônica constitui um verdadeiro problema de :.egurança nacional, o
que recomenda ações de ocupação raciorial
t.'! planejada dessas fronteiras afastando o perigo da invasão alienégena e promovendo sua
integração cultural ao País, idéias tão bem
expressas pelo estudioso da Região Amazónica, Cosme Ferreira Filho, em seu livro
•'Amazônia em Nova Dimensão". Destaquese, também, que a ocupação racional da
Amazônia tem servido para reafirmar o sentido da conquista- tão importante fator de
fixação do sentido de nacionalidade - pací·
fica, produtiva, unindo elites e massas em
um único ideal e reduzindo as tensões poli~
ticas e sociais. Merece realce ainda o cerceamento que essa ocupação representa às perniciosas_ ações dos poderosos cartéis internacionais do narcotráfico.
A1ént - e acima -desses aspectos, desejo
enfatizar, Sr. Presidente e Srs, Senadores,
que o processo de ocupação dos vazios demográficos da Amazônia brasileira pode - e
José Rosemberg é professor de Medicina da PUC
-São Paulo e membro técnico do grupo que asses·
sora o Ministério da Saúde para o controle do taba·
gismo no Brasil.
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L Õ PIC- Ouro Preto, criado _em 1970,
com área de _cem mil hectare_s, para assentamento de mil íami1ias, e. devido ao grande
e permanentes; o aumento- e o conseqüenfluxo-migratório, essa área foi ampliada para
quatrocentos e cinqüenta mil hectares. dotate barateamento- da oferta de alimentos;
a criação de novos pólos de -desenvolvimento;
do de solo de boa fertilidade natural, de farta
o- incierrlento da~ expOrtações de prOdutos
rede hidrográfica, representa o mais destaindustriais-para-m.CihoÍ' PoSícion'amento na
cado projeto do lNCRA com resuJtados sigbalança de pagamentos do País, da Região
nificativos: riiais de cinco mil famflias assentadas; mais de um mil e seisce"ritoS quilómetros
e dos Estados; o estabelecimento de um ..modelo de referência" de agricultura que prode malha viâria, armazenamento de dezesporcione, ao mesmo tempo, a exploração da
sete: mil e trezentas toneladas de alimentos;
Amazônia e a preservação dOs recurSos na tU-_ duzentas e dezoito salas de aula; mais de q uarais não-renováveis.
tro mil casas de construção definitiva, produção de arroz seque-iro;- mílho e feijão, além
Todos esses. fatores, objetivos c metas têm
do cacau e do café; incremento da pecuária.
sido perseguidos pelo Incra - atendendo à
Em virtude de seu crescente desenvolvimenorientação federal, a partir das dirctrízcs trato, o PIC Ouro Preto constitui, atualrnente,
çadas no E~tatuto da Terra- na implemena sede do Municipio de Ouro Preto d'Oeste,
tação de uma política de ocupação da terra
com pofn.i1aç<io estimada em mais de sessenta
em- Rondónia e na Amazónia, cujo marco
mil habitante-s. (Quadro n" 2)
decisivO fcii o·es.tiibelecimento, em-1971, de
2. O I'IC-"Siãriey-Oirão, Criad"õ
i971.
uma metodologia para a Programação Opecom a área _inicial de duzentos mil hectares,
racional dos Projetes de Assentamento de
p:.1.ra assentamento de um mil e quinhentas
Agricultores, composta de três grandes unifaml1ias, com lento desenvolvimento _devido,
dades de trabalho: organização fundiária; Orsobretudo; à menor riqueza dÕs produtos naganização agrária e j:>romoção·agrária, constiturais e do solo, apresenta os seguintes resultuindo um conjuato de atividades executadas
tados: cerca de seiscentas famr1ias assentadas;
por meio dos seguintes programas básicos:
cento e sessenta quilómetros de estradas; cadistribuição de terras, organização territorial,
pacidade de armazenamento de duas mil e
administração do projeto, assentamento dos
quinhentas toneladas; vinte e oito salas de
colonos saúde e previdência social, habitação
aula; mais de quatrocentas habitações definirural, unidades_ agrícolas, infra-estrutra físitivas; além do café, seringueira e guaraná
ca, empresa cooperativa, crédito agrícola e
comercialização. Alguns desses programas -culturas permanentes -_ocorre o cultivo
são de inteira responsabilidade do INCRA, de_arroz, mifho; leijão, -mandiOc-a e banana
cm proporções modestas: a atividade pecuácabendo-lhe, além da coordenação, desenria é pOUCO desenVOlVida.
volver a implantação em três faSes:- iffiple3. O PIC Ji-Paraná, criado em 1972, com
me:ntação, consolidação e emancipãÇão.
A partir de 1'::174, passou-se a utilizar meto-_ área inicial de qu_atrocentos mil_ he_ç_tares, p_ara assentamento de quatro mil fainílias, dotadologia mais simplifíCãda, nos Projetas de
do de solos de boa fertilidade e de topografia
Assentamento Díiígído - PAD - , em que
plana apresenta-resultados sigtiificativos, pa_s-_
se reduziu o número de programas e em fase
sãliâo hoje a constitUir a moderna cidade de
mais recente, lançou-se mãos dos Projetas
Cacoal, cõm população estimada em sessenta
de Assentamento Agrário, ainda mais singee Cinco mil habitantes: mais de quatro mil
los em sua conceituação. constituindo-se de
famílias assentadas; cerca de um inil e quiapenas dois programas - o âe organização
nhentos quilómetros de estradas; c-àpacídade
territorial e o de distribuição de terras.
Cumpre ressaltar, Sr. Presidente e Srs. Se- de armazenamento de dezoito mil toneladas;
cento e dezessete salas de aula; mais de três
nadores, que, na obtenção dos resultados pomil habitações definitivas; cultivo do milho,
sitiv-OS no pfocesso de- COfOniZ-aÇàO Tmplemenarroz, feijão, mandioca e banana em quantitado em Rondônia nos anos setenta e oitenta,
dades signlftCãtiVãs: com- destaque para a culalém da fundamental ação desenvolvida pelo
tura do café e do cacau. (Quadro n~' 2)
INCRA, -contribui a fertilidade do solo da4. O PIC Padre Adolfo Rohl. criado em
quele Estado, notadamente no espinhaço da
1975, representa, na realidade, um desmemBR-364- Porto Velho -Cuíabá -,no trecho que vai de Ji-Paraná até Ariqueffies, em . bramento do PIC OUro Preto, dOtãdo do solo
da mais alta fertilidade em Rondônia, com
cujo reconhecimerito e Cxploração foi de funrede hidrográfica riquíssima, apresenta resuldamental importância o trabalhl1 conjunto de
tados significatiVos: mais de irês mil fanu1ias
um grupo de técnicos· da "Food and Agriculture Organization- FAO"--e da ComiS- · assentadas; mais de setecentos quilómetros
de estradas; capacidade de armazenamento
são de Solos do Ministério da Agricultura.
de mais de doze mil toneladas; cento e seis
É nesse trecho que se -instalam aos Projetos
Integrados de Colonização - PIC - e os salas de aula; maiS de dUas mil habitações-Projetas di AsSC::ritãiiú~ntõ DirigidO =PAD-,-- definltiYãS_;__ail!m do increffiento e excelente
produção de cacau, são animadores os resulà exceção dos PIC Sidtiey Girão- localizado
na BR 319 - e Paulo Assis BraSil- situado tados obtidos no cultivo do arroz, milho e
feijâO.- no vale do rio Guaporé.
5. O PIC Paulo Assis Ribeiro, criado em
Na etapa de colonização que vai de 1970
a 1980, foram instalados os seguin_~e_s pro- 1973, .com área de trezentos mil hectares, para assentamento de duas mil e quinhentas
jetas:
deve - atender aos objctivos do desenvolvimento regional. promovendo: a fixação do
homem ã terra; a criação de empregos diretos

em
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famHias, possui as maiores reservas de mogno, cerejeira e ipê, o que explíca o grande
número de serradas existentes na área. Alguns resultados m~recem destaque: assentamento de mais de três mil fam!lias; rede viária
de_cerca de seiscentos quilómetros; restrita
.capacidade de armazenamento- mil toneladas; cento e trinta e sete salas de aula;mena:s
de duas mil habitações definitivas; as lãvot:lfas
permanentes- café-cacau- são inéxpressivas e a produção do milho, do arroz e do
feijão deixam a desejar.
6. O PAD Burareiro, criado em 1974,
coin -área de se_ti~centoS -e noVenta e seis mil.
hectares. para assentamento de pequ-enÕs
p-rCfdutores em lotes de duzentos hectares e
promoção de licitação de terras públiCas destinadas. ao pequeno empresário, com lotes
de quinhentos a mil hectares, visava à transfe-rência de minifundiários do cacau do Sul da
Bahia para aplicar sua experiência em AriqUemes, criando, ali, um novo pólo produtor
de cacau, idéia que não vingou. Os. resultados_
obtidos, no entanto, são animadores: cerca
de mil e quinhentas. famtlias assentadas; mais
de seiscentos quilómetros de estradas;_capacidade instalada de armazenamento de oito mil
e quinhentas toneladas; cem salas de aula;
mais d!:! novecentas habitações~definitivas; a
produção de cacau é expressiva - mais de
cinco mil hectares -,_ seguida da do caf~_.
aléú1 do cultivo do arroz e do feijão; a pecuária bovina conta com cerca de doze mil cabe-ças. (Quadros n"' 1 e 2)
7. O PAD Marechal Outra, criado em
1975, _dotado de solo de pouca fertilídade,
CQnta, ap_esar disso, com resultados positivos,
o que propoi-Cioiwu o surgimeiito da Nova
Ariquemes, com população estimada em
_mais de oitenta e dois mil habitantes, com
área plantada de café da ordem de vinte e
seis. mil hectares,_ e de cacau da ordem de
dezoito mil hectares, o que lhe confere a situação de oitavo município, por ·area plantada, no I?rasil.
Com esse relato, _Senhor Presidente e Senhores Senadores. desejo fazer justiça e re-al:.-çar o trabalho desenvolvido pelo Incra nesse
primeiro momento do processo de colonização de Rondônia, trabalho marcado pelo entusiasmo, dedicação e eficiênda, valores que
mais se acentuam quanto mais nos embrenhamos nas dificuldades enfrentadas.
Situa-se nos anos oitenta a segunda etapa
do processo de ocupação de Rondônia, prOmovida com o apoio técnico e financeiro do
Programa Integrado de Desenvolvimento do
Noroeste do Brasil- o Polonoroeste ;....., que
conta com a atuação integrada dos Ministérios da Agricultura, Transportes e antigo
Interior com os Governos estaduais de Mato
Grosso e Rondônia, cabendo .ao Incra atuar
na Coloniz<içãõôe Novas_Áreas e na Regularizaç-ão Fundiária e -contando com investimentos do Banco Mundial - BIRD -- da
ordem de trinta e três por cento dos recursos
previstos. Dessa fase de colonização de Rondônia constam os se:guintes projetos:
1 - O Projeto Machadinha, com área de
duzentos e nove mil hectares, com cerca de
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duas mil famílias assentadas. trinta e oito saIas de aulas e onze postos médicos, conta
com uma precária malha viária de cerca de
setecentos quilómetros, o que, além dC prejudicar o escoamento da produção, deixa o hoje
Município de Machadinho em relativo isolamento. O principal entrave ao pleno sucesso

gão governamental no processo de colonização de Rondõnia. Resultam tais assentament_os da pressão dos migrant.es para obtenção de tc-rr~s. com participação de organizações de nível nacional - Comunída:des
Eclesiais de Base, Mov_i_m~_nto_dos Sem-Terra, partidos políticos - ou de ~ssociações
do projeto deve-se, sobretudo, a pouca ferticomunitárias desenvolvidas, como instrulidade do solo. com apenas quinze por cento
mento de pressão locai. exercida junto ao
de terr.as boa:. para a lavoura. Aliado a esse
Incra. ou ao Governo do Estado. São os se·
guintes: (Quadro n·• 4)
fato r, ressalte-se a ocorréncia de descntrosamento entre alguns órgãos governamentais
1 --O Projeto de Assentamer1;t0 Agrário_
envolvidos. Apesar dos percalços, resultado!'.
São 'f'efipe, cOm área de vinte e um mil hectafavoráveis tém sido obtidos: na safra
res, situado no Município de Pimenta Bueno,
1989/1990, colheu-se um total dt:! seis mil e
canta com quatrocentas e ssesenta e uma fa·
trezentas toneladas de arroz, três mil e oitoml1ias regularmente assentada<;, com rede
centos de milh;J e setecentos e trinta de feijão,
vi~ria de cento e vinte quilómetros de extenpara uma área cultivada, respectivamente, de
são e doze sala'i Oe aula, não dispondo de
cinco mil e duzentos. três mil e quinhentos
facilidades de armazenamento nem de habie novecentos e vinte hectares. O cacau e o
tações do tipo permanente. A produção agrícafé, numa área cultivada de trezentos e nocola, também pre~ria, é representada pelo
venta e quatro e trezentos c cinqüenta- hectacu~tivo do café_- lavoura permanente - ,
res, respectivamente, alcançaram nessa safra
do milho. do arroz e do feijão, além de contar
a produção de cento c sessenta e trezentas
com um rebanho bovino de seiscentas cabee noventa toneladas, respectivamente. (Quaças.
.
.
.
dro n" 3)
2 - .O-Projeto de Assentamento Agrário
2- O Projeto Urupá, com área de sesSenta
Itaperama, de localização privilegiada, no
mil, oitocentos e sessenta hectares de solos
Município de Ji-Paraná, próximo à BR~364,
de fertilidade média e_ alta, em excelente locaconta com cerca de trinta e quatro mil hectalização geográfica, conta mais de mil e duzenres de solos de alta e média fertilidade, com
produção agrícola de café_, cacau, feijão, mi·
tos colonos assentados, com cerca de trezenlho e arioz, além da criação de bovinos, suítos quilõmetros de rede viária, com vinte e
nos e da avicultura.
seis salas de aula e seis postos de saúde, não
dispondo de armazém para a produç<io. Do3 -,-O Projeto de Assentamento Agrário
tado de excelente reserva florestal, o projeto
Pyrineus, também situado no Municipio de
Ji-Paraná, beneficia-se dos _pri_vilégios decortem incrementado também a produção de
culturas anuais- millio, feijão; arrô·:Z: e manrentes ·da promidade de um.importante cen·
dioca - além do cacau e do café, culturas
tro aba;;;tecedor de utilidades e demandador
·
dC Produ-ção agrícOla·. Contan-do com a fertilipermanentes. (Quadro n" 3)
dade do solo na área de cinco mil e duzentos
3 - O Projeto Cujubim, criado em 1984,
hectares que ocupa, o projeto já assentou
com rnetas ambiciosas, após realizados estudos pedológicos _em que_ Se evidenciou a baixa cento e.s.etenta e cinco famílias regularizadaS
que obtCrn excelente produtividade no cultifertiliâade dos solos, foi alterado em seus objetivos originais; paSsando a contar cOffi árCa · vo do café,- câCau, arroz, feijão, mandioca
e milho, além da criação de bovinos, s.uínos
de trinta e nove mil hectares, para ass.enta·
e da avicultura.
menta de quinhentas e quatro fam!lías, con4 - O Projeto de A~.sentamento Agrário
tando com cento e cínqüé-nta quilómetros de
Vitóríi da União está situado no Município
estradas, cinco sala-; de aula e seis postos de
de Colora"do d'Oeste, próximo de Cerefeiras
saúde. Localizado em área de terra dti-baixa
e de Vilhena, o que lhe confere posição priví~
fertilidade e propensa à erosão, foi sugerido,
Iegiada, acrescida da fertilidade natural da
para o êxito do projeto_, o cultivo de culturas
área de vinte e um mil e quatrocentos hectaperenes combinadas com culturas anuais co~
res, onde estão regularmente assentadas qui·
mo fonte de subsistência. Os resultados obti~
nhentas e vinte e uma familias. Ao lado da
dos são precários: houve forte evasão de colo~
precariedade_das estradas- apenas novenra
nos, descumprimento das metas, malversae st!-is ·qUIIOmetros de malha viária - conta
ção dos. recursos. Em trinta de maio passado,
com a ocorrência de malári'a. Além da produo Presidente Fernando Collor foi inteirado,
ção agrícola bastante expressiva - café, caao lado dos Ministros das Pastas envolvidas
cau_, arroz, feijão e milho- desenvolve ati vi·
. e do Ministro da Justiça, de todas as irregula~
dade pecuária- bOvino, suíno- e a aviculridades ocorridas, tendo o Chefe do Governo
tura.
afirmado que, a par da apuração das respon5 - O Projeto de Assenr_amento Agrário
sabilidades, pretende_ demonstrar, mediante
Tancredo Neves, situado em uma gleba de
a recuperação do Projeto Cujubim, o que
triii.tã-e três mil hectares próxima aos Munide benéfico pode re~ultar quando se aliam
cípios de Ji-Paraná, Alvorada d'Oeste e Ouro
a técnica agronómica DraSifeira e a seriedade
Preto d'Oeste, o mais populoso, assentou mil
de propósitos.
e dez famílias. Conta com setenta e oitfrquilô~
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
metros de malha viária, com trinta salas de
os Projetas de Assentamento Agr;irio, realiaula, não dispondo, porém, de habitações
zados pelo Incra, entre 1980 e 1989, reprepermanentes nem armazenamento para a
sentam outro aspecto da atuação daquele ór-
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produção agrícola que envolve as culturas do
café, cacau, arroz, milho c feijão, além de
incipiente pecuária bovina.
ó - O Projeto de Assentamento Agrário
Vale do Jamary, apesar de situado no Município de Porto Velho, em uma área de cerca
de trinta e cinco mil hect<!-res, é constituído
Je terra de fertilida,de baixa, o que_oçasiona
baixa e incipiente produção agrfcola- arroz,
milhão, feijão. mandioca, abacaxi, cana-deaçúcar - e inexpressiva produção pecuária.
O projeto. no entanto. cumpre· a função social da terra, assentando trezentas e setenta
e quatro fami1i.as.
_7 -_9 Projeto de Assentamento Agrário
BOm Princípio, situado numa área de cento
e noventa mil hectares no Munidpio de Co~ta
Marques, tem no seu isolamento a principal
causa do insucesso. A infra-_estrutura de saúde. estradas, escolas é praticamente inexistente, a produção agrícola é inexpressiva.
_Ainda outro aspecto da participação do Incra no processo de colonização de Rondônia
merece destaque, Senhor Presidente e Senhores Senadores: .a _alienação de terras pú~
blicas. A primeira foi realizada na Gleba Corumbiara, situada no Município de Vilhena,
num total de um milhão de hectares, onde
foram licitadas propriedades de extensão va~
riável entre dois mil e três mil hectares. Essas
terras estão destinadas, em sua maioria, à
pecuária de corte ou são mantida<; em reserva
de valor,
A segunda alienação de terras públicas foi
efetu.ada em 1Y76, na Gleba Burareiro, uma
áreade duzentos e dezoito mil hectares, situa·
da no Município de Ariquemes, distribuída
em duzento~ lotes de quinhentos hectares e
cento e dezoito lotes de mil hectares. Efetuados os estudos, as terras destinavam-se à cacauicult_~:~ra, projeto pioneiro em terras públicas_no País. Os resultados indicam que_ cerca
de cem _lote~ de quinhentps hectare_s c_umpri·
ram sua destinação original. A maior parte
dos adquirentes, no entanto, mantêm as terras como reserva de valor, numa região em
que, devido a proximidade de Ariquemes próspera cidade de oitenta mil habitantesas terras adquirem valor ainda maior. Talvez
fosse o caso de o Incra aproveitar essas terras.
férte_is, em localização de excelente infra-estrutura para aí assentar colonos que verdadeiramenr··- as utilizassem com a destinação ante·s de~ mliiada.
Por 1.1ltimo, quero ainda citar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a política de regulari_zação fundiária feita pela equipe do Incra,
em Rondónia, que teve a criatividade para.
conceber, harmonicamente, a linha de trabalho de regularizar terras de seringalistas, através da conceituação da visão realística e histórica, do "trinco familiar", o que evidência
a criatividade, a capacidade de entendimento
com a população local, competência e, sobre~
tudo, vontade e determinação posta a serviço
da coletividade~--~~ região e do País. _________ _
Ao fazer um retrospecto no período dos
governos militares, que coincidiram com o
processo de ocupação de Rondônia, ou talvez
fosse resultado desse mesmo período, vamos
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encontrar no período do Governo Médici,
1969 a 1974, dois Ministros da Agricultura,

tar um-período marcado por extrema violên·
coadjuvado, no setor de colonização, pelo
cia nos conflitos de terra, que se traduzem
Engenheiro Agrônomo Assis Canuto, q_ue
Cirne Lima e Moura Cavalcante. Enquanto em números tristemente relevantes: quinheniniciou o Pfímeiro projet9 - OUro Preto administravam a agricultura brasileira, Sr.
tas e trinta e nove mortes, figurando o meu
e é hoje Deputado Federal.
Presidente e Srs. Senadores, presidia o Ibra, Estado num quarto lugar de conflitos, com
No .Governo Geisei, que decorre de 1974
subsdepois Incra, o Dr. Moura Cavalcante,
cinqüenta e oito mortes.
a 1979, o Estado de Rondônia passOu a ser
tituído pelo Dr. Walter Costa Porto, logo
Enquanto isso, passaram pela Presidência
gerenciado a partir da Coordenadoria Regioa
depois que aquele foi para o Ministério da
do Incra, sucessivamente, os Drs. José Gona!, CR-12, sediada em Rio Branco, Acre,
Agricultura.
mes da Silva, Rubens Ingelfritz e Mario Luiz
sob o comando de Assis Canuto, secundado,
Como auxiliares diretos da Presidência do
Pegoraro. Anote-se, ainda, que o Ministro
no setor fundiário, pelo Capitão Sílvio Farias,
Incra, chefiava o Departamento de PrOjetas
Nélson Ribeiro exerceu, cumulativamente, o
e, no de colonização, pelo EngenheirO Agrô·
e Operações (DP), o Dr. Hélio Palma ArruMillistério da Reforma Agrária e a Presidênnono Reynaldo Gaivão Modesto.
da, enquanto que a direção do Departamento
cia do Incra. A simples revisão dos fatos geJá no Governo JÇ>ão Figueiredq,_9e 1979
Fundiário (DF), foi exercida pelos Drs. ~nio , rendais e dos dirigentes da política de r'efora 1985, o Estado de Rondônia, emancipado
Villaverde Castillo e João Mendonça Amoma agrária revela uma situação profu.ndaadministrativamente,_ passou a contai:- com
rim Filho.
mente ipstável, com conflitos de idéias, de
uma Coordenadoria Regional _do Incra, a
No período do Governo Geisel, de 1974
posições política.~, e de forte conotação !de?- CR -17, chefiada por Bernardes Lindoso e dea 1979, tivemos um único e competente Milógica, difiCultando, ãté, a recuperação dos
pois pelo colonizador Reynaldo Gal vão Monistro da Agricultura, o hoje deputado fedenomes dos ocupantes das importantes chefias
desto, até 1982, quando se afasta para exercer
ral por Minas Gerais, Dr. Alysson Paulineli,
dos Departamentos Fundiário"-e -de projetas
mandato no Senado Federal, sendo sub::.ti·
e na Presidência do Incra, o engenheiro agrôtuído pelo Dr. Emani Carvalho Coutinho Fie operaçõeS' do Incra.
nomo maranhense, Dr. Lourenço José Tavalho, que ali permanece até o início da NovaAo fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
res Vieira da Silva, auxiliando o Dr. LouRepública, em março de 1985.
uma retrospectiva do comando do Incra em
renço, na direção do Incra, atuou no Deparmeu Estado, faço-a, também, para deixar exComo se pode verificar' Sr. Presidente e
tamento de Projetas e Operações (DP), o
presso o meu testemunho e reconhecimento
Srs. Senadores, a equipe de dirigentes do Inmesmo Dr. Hélio Palma Arruda, que proje-· aos téCnicos: agrónonloS, topógrafos e advo·
cra, em Rondônia, ao lado de ser competente
tava a sua permanência desde o_ Governo Mégados, que vivenciaram os primeiros momen- e dedicada, sofreu alterações regulares ao lardici, enquanto que no Departamento Fundiátos da ocupação de Rondônia e_ da construçao go de 15 anos. Entretanto, com o advento
rio (DF), assumia o Dr. Cristiano Machado
do Estado. Historicamente, é difícil ou injus- da Nova República, e repetindo no plano esNeto, que viera de administrações regionais
tadual os ''entrawewsa_i." já_ detectados no plano
to falar-se do desenvolvimento de Rondônia,
do Incra, nos Estados do Rio Grande do Sul,
sem refe_rir a relevância e o destaque assumi- da administração central, viu-se a CR-17 mer·
Paraná e Minas Gerais.
dos, mormente na década 1970-1980, pelo
gulhada em constantes e prejudiciais mudan·
No período do Governo João Figueiredo,
ças de administradores, competentes uns,
Incra.
1969 a 1985, esteve no comando da agriculNo Governo Médici, 1969 a 1974, o Ibra pouco comprometidos outros e ideologicatura brasileira, em rápida passagem, o Minismente marcados outros mais. A guisa de
possuía uma Delegacia-DFZ-4-, chefiada
tro Delfim Netto,logo depois substituído por
exemplific3Çã0, forneço o quadro sucessório
por Jorge Pankov, tendo como colaboradoAmaury Stábile. Por todos os seis anos de
res, na parte fundiária, a falecida e inesque- do Incra, em Rondônia, no período março
Governo Figueiredo, o Incra teve um único
cível figura humana do Çapitão-Sílvio Farias,
de 1985 a 1990:
Presidente, o Dr. Paulo Yokota, secundado
nas chefias do DP, por Cláudio Ribeiro, Gio• Emani Carvalho Coutinho Filho ............................ ~.......... _ até 15-4-1985
vani Anízio Alves e Cristiano Machado Neto,
• Antonio Gomes SantiagO: .............................................. . 14-6-85 a 13-1-1986
no Departamento Fundiário por Odair Za• Nilson Campos Moreira ................................................. . . 14-1-86 a 17-9-1986
nata.
18-9·86 a 31-10-1988
• Oda_ir Martini .............................................................. .
.é no período na nova República, Sr. Presi• João Basco Oliveira Almeida ........................................... _ 8-6-89 a 3-4-1990
dente e Srs. Senadores, durante o Governo
Jos6 Sarney, de 1985 a 1990, que vamos enIsto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem
1980 e 1989. No setor Educação, no perfodo
contrar uma situação de grande instabilidade reportar as interinidades, que aumentam exinicial da colonização de Rondônia, forarii
administrativa no setor de Reforma Agrária pressivamente a descontinuidade administraabertas Oitocentas e seis salas de aula, e no
e Colonização. Tivemos como Ministros da tiva do Incra, em Rondônia.
período 1980-1989, apenas cento e vinte e
Agricultura o Senad9r Pedro Simon, depois
duas salas.
substituído pelo Dr .lris Rezende, o campeão
Concluindo, Sr. Presidente e Srs. SenadoPara referir o que resultou em termos de
da produção de grãos. Mas ao lado do Minis- res, se se comparam os períodos 1970-1980
crescimento populacio'nal e organização tet:ri ·
tério da Agricultura, fora criado o Ministério
e _1980-1989, observa-se, claramente, que o
torial doEstado, basta lembrar que, no perfo·
do Desenvolvimento e da Reforma Agrária
do 1970 a 1980, reorganizaram-se e brotaram
primeiro período resultou muito mais provei- Mirad -, que existiu de março de 1985
toso e benéfico para ROndônia e para os coloas cidades- Ariquemes, Jaru, Ouro Preto
a 16 de janeiro de 1989, quando foi extinto.
nos que ali chegaram. EnquantO de 1970 a
d'Oeste, Cacoaf, ~Qfím de Moura, Colorado
Nesse período, o Incra ficou subordinado
1980 foram assentadas, em Rondônia, cerca
do Oeste e Cerejeiras. No período mais reao Mirad, ocorrendo, porém, superposição
de vinte e duas mil famí1ias, apenas oito mil _ cente, de 1980 a 1989, a única cidade que
de tarefas e entrechoques de idéias, o que
e oitocentas o foram entre 1980 e 1989. Em ·surgiu- Machadinha <i'Oeste- está ameacertamente levou o Presidente Sarney a extintermos de abertura de estradas, no primeiro
çada de esvaziamento ou, no dizer dos técnigüiro Incra, em 16 de janeiro de 1989, recomcos do Banco Mundial, de "favelização".
período foram implantados aproximadamen·
posto em 29 de março de 1989, a partir de
te seis mil quilómetros, contra menos de do_is__
__ No que diz respeito à Agricultura, o quadro
um decreto legislativo, que o reviveu, mas
mil quilómetros, entre 1980 e 1989.
não é diferente. A colheita de expressiva pronão o fez de pleno, o que somente veio à
- dução agrícola - seja de cultivos anuaís ou
ocorrer em 12 de julho de 1989.
de lavouras permanentes - resultou quase
A capacidade instalada de armazenamenexclusivamente da primeira etapa, de
to, nos loteamentos do Incra, seja de respon·
Além da existênciâ turilultuada que viveu
1970'1980. Da etapa de 1980-1989, talvez se
sabilidade da Cibrazem ou do Cagefo, repre·
o Mirad, por onde passaram sucessiva e rapipossam fazer pequenas e honrosas exceções,
sentou, no período 1970-1980, o total de sesw
damente os Ministros Nélson Ribeiro, Dante
como o Projeto Urupá. Situação idêntica
senta e oito mil toneladas, contra um único
de Oliveira, o saudoso Marcos Freire, Jáder
ocorre com a pecuária.
armazém, o do Projeto Machadinha, entre
Barbalho e Leopoldo Bessone, pode-se ano-
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não -alcançasse, no período subseqüente, o
mesmO dinamismo, a mesma qualidade e os
mesmos auspiciosos resultados.

Ao analisar, Senhor-Presidente e SenhOres
Senadores, e tentar buscar ou identificar os
fatores que levaram à situação vantajosa do
período 1970 a 1980, em cqnfrontação com
o período 1980a 1989, acredito poder apontar
os seguintes fatores:

1) Aspectos que contribuíram positiva·

a) falta de recursos ou recursos insuficientes, liberações em tempo inoportuno_ (na
Amazónia ou _se fazem as coisas no momento
certo - estradas por exemplo, abertura de
áreas- ou o "custo Amazónico" fica ainda
mais acrescido;

a) recursos do PIN, relativamente abundantes, pelo menos até o ano de 1976/77;
b) recursos do Proterra, para financiamentos à agropecuária, com prazos largos e juros
subsidiados;

c) localização dos PIC e PAD,

a administrações pouco sérias e plenas de a tos
corruptos.
Há poucos dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Presidente da República se deslocou
ao meu Estado, para fiscalizar, para conhe·
cer, e não apenas para as costumeiras festas
de entregas de t(tulos dominiais, ou de Autorizações de Ocupação, ou de Licenças de
Ocupação. Temos à frente do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária um produtor
rural, técnico competente, de raro dinamismo, e, ao seu lado, no segundo posto deresponsabilidade do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, um técnico experimentado e já amadurecido nas lides e direção
do Incra, retocado pelas experiência da iniciativa privada, o Engenheiro Agronórno
Lourenço José Tavares Vieira da Silva. Formulo, aqui e agora, o apelo de se fazer uma
escolha acertada, como acertada seria a fixação, a efetivação, na Presidência do Incra,
do Dr. José_ Reynaldo Vieira da Silva, um
técnico da Casa, para ajudar o Ministro Cabrera e o Excelentíssimo Senhor Presidente
da- República, no processo de reconstrução
da agricultura brasileira -que passa·, indiscutivelmente, pela revalorização do Incrae _da retomada e correçáo dos equívocos cometidos na colonização de Ro-ndónia, prepa·
rando 6 Estado para os anos futuros, com
a_ participação da colonização privada, sem
lutas, e em favor do crescimento económico
e social dos agricultores de minha terra. (Mui·
to bem!)

2) Aspectos que contribuíram negativamente para a "década perdida", pelo Incra,
na atuãção em Rondônia -1980-1989:

mente para o sucesso do Incra de 1970 a 1980:

b) falência dos recursos do Proterra, que
praticàiriente acabaram; os financiamentos
par~ a~~ultores, deixaram de existir:
c) utl(jzação de terras com solos de baixa
fertilidade naturaL Os solos bons estão parcialmente ociosos;
d) ideologizaçáo do processo de reforma
agráría ou mesmo de colonização:freqüente
invasões, lutas sangrentas, passando pela vertente de organizações dos "sem terra". Comunidades Eclesiais de Base, CUT, PT, etc.;
e) extrema descontinuidade administrativa, com constantes modificações das equipes
de direção, e os atos reflexos nas unidades
de execução, na direç.ão estadual do Incra
e nos -~~rminais de execl!-ção;
f) entrega da direção do Incra a dirigentes
pouco conhecedores da problemática fundiária, da reforma agrária e colonização, e até

predomi~

nantemente, em áreas de terras de fertilidade
natural média a alta, além das vantagens de
localização, na espinha dorsal de Rondônia,
a BR-364;
d) firme e decidida definição de objetivos:
"Integrar para não Entregar", ao lado da
vontade de fazer, de ultrapassar os objetivos;
e) seriedade, dedicação, competência da
equipe de direção nacional do Incra, respaldada nas equipes locais que, apesar de sofrerem, junto com os colonos, a hostilidade do
ambiente amazónico, souberam somar esforços e conduzir o processo de colonização_ em
Rondônia.
Em contrapartida, Sr. Presidente e Srs. se~~
nadares, é importante buscar a identificaç<iõdos fatores que contribuíram para que o processo de ocupação do interior de Rondônia
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QUADRO 1

A COLOHIZAÇXO OFICIAL EM

ROHDONI~'

LOCALJZAÇXO DE PROJETO,

FAMíLIAS ASSENTADAS, INFRAESTRUTURA BÁSICA - 1971-1980

______________________

,

ESTRADAS

HUNICiPIO

PROJETO

fAHiLIAS
ASSENTADAS

-----------------·---PU: Oure Preta
OUre Preta d 'Ocstll
PIC Sidnc~ Girio
PIC Ji-Parará
PIC P~t~Adolphc Rchl
P IC Paula Au is Rl ba.i r o
PAD Burare i r o

5.161

1.680

~:«cal

558
4.649

1.537

Jaru.

3.126

749

Vllhcna
Colorado da Oe11t11

3.144

569

.1.!540

6i3

--~-~~~~~ D::·~··~·;____ Ar

AiU1AZENS
CAPACIDADE
INSTALADA

SALAS
DE

AULA

HABITACXO
DEFINITIVA

(t)

GuaruJâ Hirla

•••

17.301
2.501
18.008
12 'Hllt

•••

219
29
117

4~128

•••

•••

3 .. 254
2.181

137

1.779
924
2.311

...

•••
l qli.CIIIIS
-------------------••• 15..
·---==---=:

Ar i

TOTAL

VICINAIS
<k•)

qtu!~•es

4~60.:3_ _ _;_75;_7

22 .. &81

5.983

FONTE: INCRA/Coot'dln&dorla EIPicial Território dto Rond8nla.
Grupo dlt Organ lzado • ProtlOçio AgrárJa - 1971-19St.

8.5et
8.511

67,791

"Colcnln,~o':
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QUADRO 2

A COLOHIZAÇXO OFICIAL EM ROHDOHJA
ÃREA E PRODUCXO DE CULTIVOS ANUAIS E PERMANENTES - 1980

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

ARROZ

PIC~/PADs

4reil.
Cha>

FtíJ~C
Prod.

Prcd~

ti!LHO
Árta
Prod.

Ar R&

(t)
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------

CACAU
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nt da
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CAFÉProd.

"'

...

-------------------------------'" 1.871 1.216
'"
14.715 25.1 ..
7.771

•••

7.821

-4 .. 692
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4.322 6.916
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16.726 26.763 11.0tt 16.5ü

3 .. 4!)6

3.. 6-46
18 .. 011

9.126

1 .. 200
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41.501

1.7tl 1.296

1.150

1 .. -444

6.528

•••

7.875

16.226 8.581 4.633
-4.:536
1.741 1.167
3.124
391
-L-61.228 19.79E 12.918

3.127

-2.000

2~40f

1.301

5.941

9.828
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~~-·.,..

Ouro Preto
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S~dm~~
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Rohl
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12.2:51

12 .. 541

1.871

6.671
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7 .I!S3

Outra 6.411

8.:524

Ribeira
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13.111

2.749
2.541

------------TOTAL
68.126 113.029 41.711
---------FONTE: INCRA, Coordenadoria E5pecial

5.141

-asa
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(h a)

•••

7.3il
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•••
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2t.t00
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Território do Rondônia, 1971-1981.

QUADRO 3

A COLOHlZACXO OFICIAL EM ROHDONIA, FASE POLONOROESTE,
LOCALIZACXO E

~REA

DO PROJETO, FAM!LlAS ASSENTADAS, INFRAESTRUTURA BÁSICA, 1980-1989
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A COLOHlZACXO OFICIAL EH ROHDOHtA: OS PROJETOS DE ASSEHTA!ERTO

PROJETO

MUNICíPIO
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FAHiLIAS

ESTRADAS
VICINAIS

CAPACIDADE

ASSENTADAS

(kM)

INSTALADA

AGR~RIO.

ARI'IAZENS

1980-1989

SALAS
DE
AULA

HABITACiíO
DEFINITIVA

(t)

120

JI-Piir.niÍ
Co1orado ,rro-uta
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JI-Paran:í.
lll v orada d 'Oest 11

1.111
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374

••

1.435

12&

4.187

479

SS:o Filipa
Itap lrttaa
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Pir~n~li

J!-Paraná
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OW"'o Preto d ·aeah
Porto Vdho
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Boa Princípio
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-----"'---.--

TO T A L
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4
4

••

7

••
•

FONTE: EI1ATER - ROHDôNIA

... u• inforaa•io

QUADRO 5

MORTOS EH CONFLITOS DE TERRA NA AKAZOHlA - 1985-1988
UNIDADE

1985

1986

1987

Rondônia
Acre

7

27

23

A11a.zona.~

4
i

3

2
i

,.

97

93

a

,.

49
28
7

3
20
7
6

192

123

••

1988

TOTAL

-------------------------------------------------------------Mato Gros.so
s
51
13
4
76
'Ror-aima

Pari

..•

Mar;~.nhio

43

Gol;i..c

,

TOTAL
FONTE:

---C~ilti"O

EcuMinlco

Outro ·assunto, Sr~ Presidente, me traz à
tribuna. O engenheiro agrónomo Murilo Xavier Flores, Presidente da Empresa Brasileira

de Pesquisas Agropecuárias- Embrapa, indicou ao Ministro Antonio Cabrera, da Agricultura e Reforma Agrifiía,-o nome do enge-

nheiro agrónomo Manoel Tourinho para o
cargo de diretor da região Norte/Nordeste
daquela empresa.
Hoje, foi publicado no Diário Oficial da

União, o ato de nomeação do _engenheiro
Manoel Tourinho, assinado pelo Presidente
Fernando Collor de Mello.
MANOEL MALHEIROS TOURINHO
Pesquisador da Ceplac

Formado pela Escola de Agronomia da
Amazônia, Belém, Pará, como engenheiro
agrônomo e mestre em Desenvolvimento Rural pela Escola de Pós-Graduação do Instituto Interamericano de Ciências Agrfcolas da

Ôlt Docull~tntação

1

5

sa
7

22

•
••

259
27

539

e InforMaçio

Organização dos Estados Americanos, Turrialba, Costã. Rica, doutor ertt Sociologia pela
University of Wisconsi, USA. Nasceu a 16
de novembro de 1939, em Porto Velho, Rondõnia. Foi pesquisador da Divisão de Economia e SOC1ologia da Ceplac. Profe-ssor Titular
da Fundação V niversidade Santa Cruz, da
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus
e ltabuna, Bahia, Diretor da Escola Média
da Agricultura da região Cacàueira, Ceplac,
em Uruç_uca, Bahia, Diretor do Departamento de Extensão Rural da Cepl"c, Chefe-Adjunto do Centro de Pesquisa do Cacau e
Coordenador Regional da Ceplac, Itabuna,
Bahia. Foi membro do Conselho Estadual
de Educação, Salvador, Bahia, e é filiado
à Sodedade Bfãsileira de Economistas Rurais, The Rural Soldological Society, The International Rural Sociology Society e à Sociedade Brasileira de SOciologia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito Bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Fernando
Collor de Mello, em cerimónia realizada no
Palácio do Planalto, sancionou lei que concede isenção do Imposto sobre Produtos lndustrialízados para a compra de automóveis utilizados para os serviços de táxi. Essa medida
representa uma diminuição noS preços desses
veículos da ordem de 37% para os carros
a gasolina e de 32% para os carros a álcool,
atendendo, assim, a uma antiga reivindicação
dos taxistas que lhes possibilitem garantir
condições mais dignas de sobrevivência.
A regulamentação da Lei n9 8.000, pelo
Ministério da Economia, é um reconhecimento aos excelentes serviços que têm sido
prestados pelos taxistas, e é o cumprimento
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de um compromisso da campanha do Presidente Collor.
Fez-se justiça, mais uma vez, ao esforço
de uma classe que vem sempre tocando o
ônus maior do~ fregüentes aumentos dos
combustíveis e dos veículos.
Há que se louvar a sensibilidade do Governo que, mesmo implementando um plano
de estabilização econômica que extinguiU -in-

centivos e subsídios, mantém a decisão de
isentar do IPI os taxistas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpre,
agora, fazer desta Tribuna dois apelos, duas
reivindicações:
O primeiro dirige-se aos governos estaduais. Como se sabe, o Governo Federal está
sugerindo aos Secretários Estaduais da Fazenda a isenção também _do Im_posto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(JCMS). Esperamos que os governadores sejam sénsíveis às aspirações dos motoristas ,de
táxi e que enviem à Asseritbléia Legislativa
projeto de lei que garanta o benefício da isenção do I CMS para a compra de automóveis
pelos taxistas que têm esses vefculos como
instrumentos de trabalho.
O segundo apelo volta-se para o Governo
federal, exatamente para a Caixa Económica
Federal.
Desejamos que a CEF, dirigida competentemente pelo Presidente, Dr. Lafayette Coutinho Torres, examine a possibilidade de ser
aberta uma lioha especial de crédito para a
compra de carros a serem utilizados para táxi
-com prazos e juros compatíveis com a capacidade de pagamento desses profissionais
-como, aliás, já foi feito no passado, tornando-se, assim, um pouco menos difícil a vida
da categoria.
·
Finalmente, desejo congratular-me com
toda a categoria de taxistas pela conquista
da isenção dei IPI, ao tempo em que comprometemo-nos continuar a lutar para que novos
direitOs sejam conquistados. E imperativo fazer justiça a essa classe que, agora, parece
ter o reconhecimento do Governo federal,
através de medidas práticas e concretas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na última sextafeira, dia 22, o Presidente Fernando Collor
foi à televisão dar um depoimento sobre seus
primeiros cem dias de Governo, pretendendo
apresentar, com a eloqüência qU:e lhe é pecu:.
liar, um Brasil novo, diferente do que encon~
trou no dia de sua posse.
Nada mais frustrante. Na verdade, não havia necessidade de um pronunciamento sobre
a conjuntura nacional, eis que melhor a sentem os brasileiros e brasileiras no seu cotidiano. Mas o Presidente falou. Preferiu falar.
Mas o que apresentõu? Apenas, como dado
de realidade, o fato de que a inflação baL\:OU

Qúinta-feira 28

3545

do patamar de 80% Para 8% ao mês, o que
quenos poupadores da cad~rneta puderam
é, sem dúvida, um feito, mas ainda distante
sacar uma quantia fixa ínfima: E o que aconde uma conquista que ttanqüilize a Nação.
teceu? Aconteceu que aeconomiafoiirrigada
O resto do pronunciamentO do Presidente
por detentores de recursos retirados dos bloCollor cinge-se a palavras -de euforia: e proqueios, passando a ostentar uma .. bolha'' de
messa: "temos que abandonar a idéia de que
consumo que pressionou os preços e comproa inflação não pode ser vencida, •· " o futuro
meteu o poder de compra dos salários. Gaé agora, e o Brasil já começou.a mudar";
nharam os "tubarões", os que tinham mais
" ... arrancarmos o Brasil, para sempre, das
e que eram mais ricos. Enquanto isto, até
garras do atraso, da miséria e do subdesenvol~
agora o mercado financeiro ressente-se da
vimento"; .. já superamos as provações mais
brutalidade da intervenção, desconfiando de
duras e precisamos continuar a acreditar e
novas investidas que poderiam criar mais tena confiar no Brasil"; •• .. ,voltar a ter esperança
são e ansiedade. Inúmeros exemplos demonsem -i.uri flifU!o melhor''.
tram também que os grandes empresários
conseguiram livrar~se dos cruzados novos,
A verdade é que_o Presidente Collor tinha
passando~s a terceiros, ao Estado ou ao reimuito pouco a apresentar de concreto à Nano das negociatas, onde até mansões de mição, a não ser a reiteração de palavras de
nistros vendidas nesta moeda serviram como
esperança. _Rigorosamente, ele continua na
mecanismo de conversão. Está provado que.
OposiçãO;- tentando manter um clima de cre·
quem ficou com o dinheiro retido não foram
dibilidade que o levou à vitória nas urnas.
os grandes, foram os pequenos investidores
Agora, porém, ele é o Presidente da Repú~
que tinham aplicações históricas que não apeblica. É o responsável, como ele mesmo assu~
nas lhes davam segurança como contrj~uíam
miu, pelos descaminhos da política econô~
para a institucionalização de meca-riíimos de
mica. É o responsável pela deterioração no
poupança e investimento de longo prazo.
pOder de compra dos salários dos trabalha~
É verdade que esta reforma monetária foi
dores. É o responsável pelo desemprego que
decisiva para a redução momentânea das ex~
acompanha o infcio da recessão. É o responpectativas inflacionárias e que a inflação baisável pelo descalabro no sistema de saúde.
xou de 84% para algo em torno de dez por
É o responsável por milhares de demissões
ce-nto ao =-mês. Mas qual o pieço disto? E
injustas, feitas sem critério, e que levaram
qual a garantia de que estas expectativas não
ao comprometimento da imagem do servidor
estão aperiits-ripr6sentadas per algum tempo
público e seus serviços. Ou não é? Ou a situapara saltar, dentro de alguns meses, para um
ção real do fafs é outra que não a de uma
patamar insuportável?
economia em cola.pso?
O preço da política antHnflacionária está
O Presidente, todos sabem, não tem qualrecaindo principalmente sobre os trabalhaquer Plano de Desenvolvimento para o Bra~
dOres.
sil, não tem qualquer definição sobre o papel
O desemprego tem aumentado considera~
do Estado como instrumento de orientação
velrnente depois da edição do Plano Collor.
do processo de desenvolvimento, nem instruPesquisa realizada em maio na Grande "S3o
mentos definidos para alcançá-los como ouPaulo, pelo Dieese e pela Fundação Seade
trora grandes Presidentes tiveram para impledemonstra que havia, no mês de maio, 947
mentar suas idéias e programas. O Presidente
mil desempregados na região, 86 mil a maiS
Collor tem apenas o Plano Brasil Novo; condo que em abril e 404 mil a mais do que
cebido às pressas, por mãos inexperientes,
no final çlo ano passado. Márcio Alves Pinto,
sob o bafo quente das noites do último verão.
diretor da Fundação Seade, afirma categoriEm sua apresentação, há cem dias, este plano
camente na Gazeta Mercantil, de 19 de junho
aparecia articulado a um conjunto de itens.
passado: "O desemprego hoje é maior do
Agora, porém, parece que não há necessi~
que o de 1987 e só é menor que de 1985,
dade de se discuti-lo, ponto por ponto. Fica~
mas, ao contrário desses dois anos, ele cresce
se com a idéia vaga de que o Plano foi cum·
com velocidade muito maior". Isto significaprido e que a inflação, apesar dos maus brasiqúê-poderemos chegat ao final do ano numa
leiros, está sob contfole. Vejamos:
situação de verdadeira calamidade social geO Plano Brasil Novo tinha três aspectos
rada pelo 'desemprego nos grandes centros
fundamentais: A Reforma Monetária, a Reurbanos.
forma do E!!tado e a Reforma da Economia.
Outro irÍdicador de conju~t~ra, da Fíe~p.
Qüaís oS r'ésÕltados destas várias reformas?
o !NA, demonstra também a franca entrada
A Reforma Monetária tinhã como objetivo
ceritfãCo controle da inflaçá9~ . atra\(éS do en~ . das empresas na recessão. Desde•março o
índice está simplesmente despencando sem
xugamentó do nível de liq-uidez, eliminação
que isto represente diminuição de preços. Ao
da especulação financeira e desindexação geral da economia.
· contrário, como acentua Carlos Eduardo
Uchoa Fagundes, diretor do Departamento
O nível de liquidez foi apertado com os
de Documentação e Estatfstica da Fiesp, em
confiscos de direitos sobre o siStema finanpronunciamento à Gazeta Mercantil, de 19
ceiro. Todos sabem que nenhum espfrito de
de junho passado, "os custos fixos das empreeqüidade presidiu estes confiscos. A poupansas começam a se diluir em um número menor
ça pagou um preço maior do que o open,
de produtos produzidos e vendidos, e isto
os que tinham mais tiveram relativamente
agrava a situação doS: preços. "Walter Sacca,
maiores diVídf:ndos, porque conseguiram satambém da Diretoria da Fiésp, afirma que
car até 25% de suas verdadeiras fortunas aplia situação é preocupante: "Desd~ a adoção
cadas na ciranda financeira, enquanto os pe-
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do Plano, cm 28 setorcs que estamos consultando, 22 diminuíram o nível de prodUção,
três mantiveram estável e apenas trés aumentaram a produção".
A Reforma Monetária, introduzida pelo
Plano Coih)l' há cem dias, trouxe. portanto,
muita indefiniÇão soDie os rllltíoS da economia e nenhuma garantia quanto à estabilidade dos preços. Cortou é certo, por um tempo, o índice de preços mas o processo tfão
está contido, podendo até se reacender com
inusitado vigor na medida cm que a recessão

bater no fundo do poço gerando desorganização da economia, quebra das empresas e
descontinuidadés setoriais.
Vejamos então a dita Reforma do E!-tado,
complemento indispoensável da poiCtica antiinfladonáriã, pelo componente de corte das
pressões deficitárias ao setor público.
A Reforma do Estado deveria ter deslanchado o prot.:esso de privatização de estatais
deficitárias, reduzido o custo financeiro da
União no pagamento de sua divida mobiliária
c racionalizado a administração pública.
A questão da privatização, instrumentalizada pelos Certificados de Privatização com
compra compulsória pelo setor financeiro
tem tão poucos resultadl)S_ concretos que o
Presidente Cullor sequer se referiu ao tema.
Com efeito. esta não ser..í jamais uma questão
a ser l-evada a toque de _caixa dos índices de
pOpularidade. Trata-se de patrimônío público, com intcre~scs extremamente complexo~
envolvidos que não podem passar à margem
do S:ongrcsso Nacional. Até com alivio podemos dizer que o Presidente não obteve grandes resultados nef.te campo nos cem dias de
seu governo...
_____ _
O custo financeiro da dívida pública. ·tOdos
sabem, é o principal componente das despe:
sas desde que a divida externa recriou internamente um endividamento inusitado do setor púhlico na esteira da produç<'io de megassuperártis comerciais. O Plano, ineqüivocamente, contribuiu para aliviar momentaneamente_ parte deste custo ao represar 50o/c
aproximadamente da dívida mobiliária e submetê-la a juros de Mi: ao ano mais ·correção.
Esta era na verdade uma medida que muitas
veze-s aparecia sob o rótulo de "moratória
interna" e que seria tomada por qualquer
governo que de_sc:jasse realmente controlar
a inflação e reorganii:ar-aS-fiil.anças públiCas.
Mas o fato r determinante deste Processo ainda não foi tocado; ele reside na necessidade
de gerar grandes excedentes comerciais no
setor externo com vistas à ,geração de divisas
para o serviço da dívida. E verdade _que não
estamos pagando os credores privados, estamos numa "moratória técnica", maS estamos
gerando imensos superávits que continuam
pressionando a política monetária e corroenQo as finarlças públicas. Isto só se resolverá
sob duas condições: quando fizernlos unia
negociação nãO conVencional da dívida que
alivie o País desta sangria externa além de
sua capacidade de pagamento e quando uma
nova pólltic,'l econômica reequilibrar a situação do balanço de transaç6es cotrt;!ntcs de
forma a neutralizar o efeito inflacionário dos

excedente~.

En4uanto isto não ocorrer. resta
ao Governu_ reduzir a Reforma do E:~tado
a·esta "palhaçada" das demissões sem critérios e sem base legal.
Todo:. os dia:. milhares de funcionários sujeitam-se à humilhação de ter seus contratos
~uspcnsos ou sua situação redefinida com colocaç~io à disposição, retorno à origem etc.
Consta que 90 mil servidores já foram demitidos e que. ao longo dos cinco anos. esta
me_ta_:-;_c__devará para 360 mil. como resultado
díJ.S.Qr_lc_lincar de _3QC(. em cada Ministério.
Me-Sino _sob n _ri~Co de incelldiar o movimento
sindica( que através. da_ CUT. está a exigir
um ba~ta nesta histeria. o governo não cede.
Faz das demissões um espetáculo dantesco
na tentativa de mostrar-se à Nação como restaurador da moralidade. Mas que moralidade
é esta que demite motoristas. vende carros
ofkiais e depois aluga a peso de ouro carros
de..' locadoras. no próprio Palácio do Planalto'?
O Governo e :\uas.estatais poderiam muito
bçm levar a cabo um plano de racionalização
Lh.l adminbtração, ma.<> com critérios, com serenidade, sem pressa, até porque a conjuntura econõmica é adversa. Tem, aliâs, o Govúllo- a rCsponsahilidadc de compatibilizar
a política de emprego com a política monetária, d~ f_~?rma a fazer com q_u~_numa fase
recessiva na indústria,_ com vistas à contenção
de preços. corre.spondsa maior lentidão na
Reforma Administrativa. h.to, pmém, está
muito aLém da sensib(lidadc desce xz rno
que se orgulha de ter ~ub~tituído a luta de
intcresse_s legítimos pelos índices de popula·
ridade ....
Finalmente. como anda a Reforma da Economia do Plano Collor, constante de um conjunto de idéias concernentes à liberalização
da economia brasileira? Pelo visto no pronunciamento do Senhor Presidente Collor, na
promessa" de que nesta semana nos será apresentado um do_cumenco com as diretrizes de
política iridustrial e comércio exterior que
"definirão as li_nhas do nosso desenvolvimento ecônomico e a forma de incorporação do
Brasil no mundo moderno". Só esperamos
que o 'Simplismo que pautou a Reforma Monetária não seja reeditado na prometida Reforma Económica.
Nunca é demais que, em primeiro lugar
náo somos -iiilüCplataforma de cxportaçôes
dé Um pequeno Pafs, mas uma eCOnoriilã com
160 milhões de habitantes, dos quais 80'"milfiões em nível de misé-ria absoluta, sendo
30 milhões de crianças ·abandonadãs à sua
própria sorte, que chegou a montar uma estrutura industrial invejável capaz de engendrar um PIB na ordem de 350 bilhões de
dólares. Uma economia e uma sociedade destes portes não comportam simplificações grotescas do gênero, "Vamos faz.cr a modernização a qualquer preço e forçar a política
de preçoS-VIa comércio exterior". Além do
mais, estudos cuidadosos sobre os países asiáticos começam a demonstrar que se O' modelo
é erilpfesari8:1 cm todaS as sUas decisões e
conformador do tipo de desenvolvimento que
se pretende, incluSive ilo campo social, graças
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ao que estes_pa(ses detêm razoável qualidade
de vida.
Em resumo, deixou muito a desejar a fala
do Presidente Collor. As tensões q~e-~nvol~
vem o País exigiam Um exame mais cuidadoso
dos resultadS do Plano Collor e se não uma
auto crítica de seus excessos_ um apelo à razão
quanto aos futuros passos de um governo
que, aos cem dias, começa a dar sinais de
envelhecimento ... (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PfL_ ~ AL.
P(qnuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as surpreendentes _e
vertiginosas transformações políticas que
marcaram o ano de 1989, no Leste Europeu,
suscitaram interpretações ao mesmo tempo
precipitada:. e temerárias em todo o mundo.
A mais polémica delas, de autoria do professor e técnico do Departamento de Estado
Francis Fukuyama, decretou de forma sumária o que ele denominou "o fim da História",
com a suposta superação definitiva do confronto ideológico e o advento de um só sistema político e econ?mico em todo o mundo.
Em suas próprias palavras:
"Ao observar o fluxo de acontecimentos desta última década, é difícil evitar
a impressão de _que aconteceu algo de
fundamental na história mundial. O ano
passado viu uma torrente de artigos comemorando o fim da Guerra Fria e o
fato de que a paz aparentemente está
surgindo em muitas regiões do mundo.
Mas talvez o que estejamos testemunhando mio seja exatamente a passagerrí
de um período determinado da história
do pós-guerra, mas o ponto final da evolução ideológica da humanidade e o surgimento da democracia liberal ocidental
como forma definitiva de governo humano. Tomando emprestado o vocabulário
de Hegel e Marx, pode ser o fim da história"
Isto significa, em última análise, a superação da Dialética hegeliana e do conceito marxista da luta de classes. Colocada a questão
erri termos ideológicos, teríamos seguramente material para uma longa e profunda polêmica apenas aflorada no Brasil, exatame"Ilte
a partir do provocador e estimulante debate
detonado pelo texto do especialista americano.
A minha intenção. no entanto, não é de
colocar o problema nesses termos nem_ness.e
nível, mas, ao contrário, a de situá-lo no patamar da Política. Ressalvo, desde logo, que
seria impossível essa abordagem sem recorrer
aos infindáveis recursos e conceitos da própria_ Filosofia Política -de que _a _prática da
Põ1ítica é, necessariamente, unia inevitável
projeção, no sentido em que Hegel escreveu
que "o pensamento precede a ação:·.
A bipolaridade mundial advinda comO he·
rança da Segunda Guerra Mundial, cte que
a Guerra· Fria foi apenas uma conseqüência,
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tinha como fundamento a hegemonia de duas
grandes potências, os Estados Unidos e a
União Soviética, não só como as maiores expressões militares depois do conflito, mas
também como os detentores. à época, do monopólio do poder nuclear que deixou de existir na década de cinqüenta.
O confronto que se estabeleceu a partir
desse fato se fundamentava num conflito
ideológico, sem dúvida, entre liberalismo e
marxismo, como concepções políticas, e entre capitalismo e socialista como concepções
económicas. Tratava-se portanto, de duas
cosmovisões absolutamente divergentes, tan.to no campo da Filosofiã. Pólítica quanto no
da prática da Política e no da formulação
econômica.
O crescente aumento da densidade política
e econômica dos países da Europa Ocidental
de um lado, as divergências ocorridas dentro
do bloco socialista, como no caso da Iugoslávia de Tito, das insurreições na Hungria
e na Thecoslováquía e do afastamento ocor·
rido entre a União Soviétic<J. de Kruschev e
a China de Mao-Tsé-Tung, de outro. mostraram que passados menos de dez anos, a aparente simplicidade do mundo bipolar herdado
da Segunda Guerra Mundial estava se transformando numa realidade bem mais complexa e dotada de diversidade do quo poderíamos supor. Some-se a todos esses fatos o movimento emãndpacionista das ex-colónias européias na África, o á.dvento do primeiro-regi·
me marxista na América com a histórica declaração de Fidel Castro dizendo-se "marxis·
ta-leninista" e a subida de Allende ao poder
no Chile, para se constatar que os quarenta
e quatro ·anos decorridos entre 1945 e 1989
tinham marcado e modificado sensivelmente
o que parecia uma divisão permanente e ine. vitável do mundo em apenas dois hemisférios. Aos .roucos, se cristalizou, graças aos
esforços de Sukarno, na Indonésia, e de Nehru, na Índia, a convicção de que, ao lado
dos dois primeiros mundos em permanente
e completo antagonismo, havia um outro sub~
jacente e igUalmente ponderável, logo denominado exatamente de "Terceiro Mundo".
Tudo isso alterou a aparente simplicidade
de uma compreensão reducionista da Política
Internacional, estimulada pelos interesSes
prevalecentes nos dois grandes blocos, separados pela ··cortina de Ferro".
A década de sessenta, por sua vez, ao lado
do fim do m-onopóHO do poder nuclear, gerou
outras estimulantes novidades, a nível mundial. Refiro-me, em especial, ao surgimento
do caminho europeu para o so-cialismo, o "eurocomunismo·· e a consolidação de um novo
e poderoso pólo de poder económiCo na ÁSia,
com a pujança emergente da economia jap{l·
nesa. O confronto Leste-Oeste estava em vias
de esgotar o -potencial de realimentação de
seus próprios interesses, na medida em que
a idéia de Comunidade Económica-Européia
ganhava força e significaçãO,--fazindo surg"(r
um terceiro pólo do poder mundial.
Considerar que as duas grandes potências
esgotavam o universo de concepções antagõ 7
nicas em termos ideológicos, políticos e eco-

nômlco~ era, inqucstionawlrnentc, um redu·
cionisrno inaccit<ivel.
A diversidade doutrinária do t.:hamado
"bloco socialista" tornou-se um dado de
enorme relc_vância e significação para a cawctcrização política que tinha sido cunhada em
decorrência da Guerra Fria. Ela está expres·
sa. ainda hoje, nas inúmeras vertentes que
separam a "linha albanesa·· do marxismo-leninismo da União Soviética, da mesma ma~
neira como faze-m confrontar modelo ingoslavo de Tito. o primeiro dissidente. da linha
chinesa de Miio-Tsé· Tung da Revolução Cu!·
tur_al, por sua vez superado, a partir da ~hega
da ao_ poder de Dt!ng-Xiao-Ping, que levou
à denúncia e-_ao cárcere a famosa "gang dos
quatro". Todos esses são fatos que, ao longo
de quase trinta anos, tornaram uma reminis·
cCncia histórica a antiga ortodoxia marxistaleninista, dos tempos hiStdricos do dissolvido
Comint~r. tornado anacrónico Qepois da
aliança que levou_a UniãO Sovié~ica a lutar
coritra a ame(;lça nazj~ta.
-·se esse ioi _o panorama de transformações
no chamado Bloco Socialista, não menos significativas foram a'i mudanças ocorridas no
mundo ocidental. Caracterizar como liberal
um reglrtiC Cõino o sueco do ex-primeiro-mi·
nistro Olof Palme·, por cúmplo, cujo partido
governou o País durante quarenta anos, seria
o mesmo que comparar os: regimes de partido
únfco dª _Âffica emancipada, com o difuso
c problemático sistema pararlamencarista de
Israel, seguramente sem paralelo no mundo
ocide-ntal. Essas mudanças, porém, não ocorreram apenas· nos pãíSeS flão-beligl:!rantes du·
rante a Segunda Guerra Mundial. Na Euro·
pa, mesmo, o exemplo de um razoá vai predomínio do SPD do ex· primeiro ministro Willy
BrarJ.dt, com a sua ostpolitik, precursora da
distensão inaugurada por Kissingcr, em relação à China e à própria União Soviética, era
uma indicação segura da grande diversidade
políiíca do chamado Bloco C(;lpitalist(;l.
Foram, portanto, as diversidades e peculia·
ridades dos dois lados da Cortina de Ferro
que, mais do que qualquer outro fato r, contri·
buiram para St!'pultar na década de oitenta.
o- antigO COflceito do pós-guerra da política
de blocos e, mais do que isso, da concepção
reducionista e simpiTfkãdõra da existência de
apenas dois blocos em completo e perfeito
antagonismo.
Aos poucos, sem que pudéssemos nos
aperceber da profun(!j_dade de tais mudanças,
o conflito Leste-Oeste cedeu lugar ao. conflito
Norte-Sul. A perce-pção de que tão ou mais
significativas que as diversidades político-ide-ológicas eram as divergências econômicas
do desenvolvimento, levou a uma sutil e lenta
mudança na então prevalecente po!Ctica de
alianças táticas e estratégicas, na este-ira das
quais -surgiram- a Trilateral e a Reunião dos
Sete Grandes, reunindo as sete maiores eco·
nomias do mundo ocicntal. Essas iniciativas
foram uma ·rcspo"sta à crescente importância
da questão económica, sobre o problema
ideológico.
Temos que considerar a contribuição que,
para·essà trarlSrorm·aç--do, deram os conflitos
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lut.:alizado!-. da CorCia, cm 1YS-1 com a divisão
Jo País e a superaç-ão definitiva Ja .. estratégic-a. do dominó", que levou ao fracasso da
intervenção militar dos EstadOs Unidos no
conflito do Vie-tmí, numa guerm não declarada, sem precedentes no mundo contcmptl·
râneo.
A idéia-fon;a que levou :1 criaç-ão do euro·
comunismo. ou seja, da Concepção estratégica de que era possivel a implantaçáo do
socialism9_pela via eleitoral, através Je uma
política de aliunça~ táticas, não se co~sumou
na Europa. onde tinha sido imaginada por
Enrico Be-rlinguer, mas sim na América. através da aventura eleitoralmentc-_bem,.sucedida
e politicamente fracassada de Salvador Allende. Nenhum dos sistemas socialistas então_
existentes no mundo tinha consumado sua
vitória :-;eniio através das armas. Através de
insurreições internas bem-sucedidas. como
na União Soviética, na China ou em Cuba.
ou na ponta d<ts baioneta:-. do Exército Vermelho, como no caso dos países do Leste
Europeu. Afora o caso cubano, creio não
ser errado dizer que o universo socialista que
emergiu do pôs-guerra era. como no caso da
Guerra Fria, uma herança dos Acordos de
Yalta negociadO!-. .entre Roosevelt c Stálin.
com a ati va mas impotente rcação de Winston
Churchill.
Até o ano passado. o mundo só conhecia
países democráti.cos_ o_u não democráticos
que, por uma ou outra via, tinham se transformado em p<li~es de regime marxista. Não havia, no entanto, nenhum precedente de um
regime comunist<l que. violenta ou pacificamente. se tivesse transformado _num regime
democrático.
As vitórias eleitorais dos Partidos socialistas de __ Miterrand. na França, de Felipe
González, na Espanha, c de Mário Soares,
em Portugal, contribuíram para <J.umentar
aipda mais a _diversidade ideológica das con·
cepções rotuladas de "esquerda ... como de
resto já ocorria em países tão diversos quanto
a Grécia, a Suécia e a Argélia. O que na
realidade existia de comum, entre o regime
político, o sistema económico e a concepção
social de países com governos socialistas como a__Espanha e a França, e países com regi·
mes socialistas como a União Soviética ou
a Alemanha Oriental, a não ser a circunstância de que todos se alinhavam ideoiogi·
camente na chamada "esquerda''?
A própria denominação _de Vnião das__Re·
públicas sOdallstas Soviéticas, calcada na
conVicção de que o socialismo marxista-le~
ninísta é apenas uma etapa da luta pela implantaçào final do com.unismo, contribuiu pa·
ra reforçar, especialmente entre nós, a confu·
são conceituai que sempre teve curso entre
''governos ~ocialistas·· e ''regimes socialistas''
ou entre sistemas económicos tão diversos
quanto o capitaliSmo e o socialismo segundo
a concepção marxista-Ieninista, tomados
usualmente como se fossem sistemas políti~
cos.
Esta confusão. deliberadamente estimulada por ambos os lados, como tática politica,
não resiste a nenhuma classificação científica
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que permita categoriz:ar a prática da política
e a prática da economia existente nos países
contemporâneos, em grupos com c-crracterís~
ticas comuns, tanto nos que respeita à organização política, quanto no que se refere à estrutura dos respectivos sistemas económicos.
Para que sejam universais, as categorias de
sistemas políticos, regimes pOlíticos e sistemas económicos, h;to é, as diferentes formas
de estado e as diversas formas de governo,
tém que ser antinómicas, isto é, excludentes
entre si, permitindo a combinação de uma

com outra categoria, cm relação a todos os
aspectos considerados.

trário de liberal-democracia é a social-democracia.
Antes dele, o pensador e ensaísta italiano
Carlos Rosse\i, assassinado pelos nazistas na
França, onde se exilara, já tinha proposto
e formulado a concepção do que ele mesmo
chamou de socialismo liberal, para caracte·
rizar os regimes que, tal como os existentes
em países como a Suécia ou a Inglaterra trabalhista, podiam entrar na categoria de sociais-democratas ou, se quisermos, na de socialismo-democrático, em oposição ao socialismo-autocrático.

Segundo o grupo de trabalho de cientistas
políticos instituído pela Unesco, em 1951, pa·
ra a caracterização dos regimes que pudessem
ser classificados como democracias, os requisitos--mínimos seriam pelo menos quatro: a)
a vigência de um corpo de franqüias e liberdades individuais garantidas por um estatuto
constituCiOnal; b) a liberdade da livre-competição eleitoral assegurada através do sufrágio universal e de garantias de propagandas
_e apuração das eleições; c) a liberdade de
informação, através da liberdade de publicar
e_ comercializar jornais e puhlicações periódicas; e d) o reconhecimento do direito de
representação política, inclusive das minorias.
Com tal rigor técnico, conceituai e de elas·
sificação dos padrões de_ organizâção e desempenho dos sistemas político e económico,
não há como pretender confrontar os regimes
apenas por Linia única característica, como
pretendem alguns, para prognosticar que o
cenário político mundial do futuro será apenas o do "liberal-democracia-ocidental",
com o-desaparecimento do confronto ideológico entre .o comunismo ou o socialismo-marxísta de um lado e a liberal·democracia do
outro.
As profundas, amplas, agudas e relevantes
transformações ocorridas ao longo dos últimos quarenta e quatro anos não foram suficientes apenas para quebrar o dogmatismo
ideológico marxista-leninista do que já foi um
bloco monolítico atrás da Cortina de Ferro.
Seus efe"ifOs permearam o mundo ocidental
Tal como na organização económica, tam- e nos deram exemplos de igual diversidade
bém nos regimes polfficos a categorização é
no mundo ocidental. Por isso mesmo. o fim
indispensável. Os sistemas marxistas-leninisdo monopólio do poder político nos países
tas. tais como concebidos e exe_cutados na
do Leste-Europeu, iniciado com o Sindicato
União Soviética, a partir da Stálin, ou na Solidariedade na Polónia, atingindo o seu clíChina de Mao-Tsétung. são, por sua configU- max na próxima reunificação alemã, e que
ração, pelo seu exercício, pela sua prática
ainda produzirá frutos com transformações
e pela !<lua ação. si,tternas autocráticos que_
inevitáveis na China e em Cuba, não significa
mais s~ equiparam ,a regimes oligárquicos e
nem que esses países estejam caminhando
igualmente autocrá~cos, como era o caso do
para uma economia de mercado sem limitaParaguai do General Alfredo Stroessner, do
ções, nem que o futuro do mundo vai se depaque a sistemas políticos em vigor na Suécia, rar com um só e único sistema político em
na Inglaterra, na Alemanha Ocidental e na todos os países.
França que se auto caracterizam ou cOmo
Seguramente que o confronto Leste-Deste
socialistas uu como sociã.is·democratas.
tende de perder significado, como efetivaÉ um erro supor, como assinala o profes- mente se constata por indícios tão veementes
sor, cientista político e senador italiano Nor- como os acordos de limitação e de redução
berto Bobbio que liberalismo seja sinônimo dOs arsenais de armas químicas firmados ende democracia ou que socialismo seja catego- tre os Estados Unidos e a União Soviética,
ria oposta a lihcralismo. O contrário de de- . e auto-dissolução do Pacto de Varsóvia, e
mocracia, ensina ele, é a autocraçia e o con- dentro de pouco tempo da própria OTAN,

Sob esse aspecto, podemos rotular como

comunistas os sistemas económicos ·que não
admitem a propriedade privada, não aceitam
a economia de mercado e declaram, na etapa
atual de sua realização, a propriedade coletiva dos meios de produção monopolizada
pelo Estado, A categoria oposta seria a da
economia capitalista, que se funda na propriedade privada dos meios de produção, admite o livre jogo do mercado e só aceita a
intervenção do Estado corno força normativa
e reguladora da livre-iniciativa. Se af se esgotassem as duas categorias econOmicas, o autor do ensaio que proclama "o fim da História.. poderia até ter razão. Ocorre, no entanto, que a experiência de inúmeros pa(ses, como é o-caso da Suécia so-cialista de Olof Palm,
da Inglaterra trabalhista de Harold Wilson,
e da Alemanha OCidental social-democrática
de Wilfy Brandt, mostra que há uma terceira
s_ªJegortã'de sistemas econõmiCos que pode..-mos, com propriedade, chamar de socialista.
se quisermos. ou de social-democrata, se preferirmos. E aquele que admite a coexistência.
indistintamente, da propriedade privada e da
propriedade coltiva, ainda que estatal, dos
meios de produção·, aceita a livre-competição
do mercado e respeita as regras da iniciativa
privada e, finalmente, não aceita a intervenc;ão do Estado apenas como· força normativa
e reguladora do mercado, mas também como
agente ativo do processo económico para. ao
mesmo tempo, promover o desenvofivmento
e superar a~ desigualdades económicas.
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inquestionáveis reminiscências da Guerra
Fria.
O confronto Norte-Sul, porém. permanece
ainda insolúvel. Podemos ter até superado
o conflito político-ideológico, mas ainda não
fomos capazes de superar o confronto económico entre a prosperidade e o desenvolvimento de um lado e o atraso e o súbdesenvolvimento do outro.
O socialismo marxista foi capaz de vencer
a miséria e a desigualdade social, como o
sacrifício das liberdades individuais. A líberal-democracia que preservou as liberdades
individuais, ainda não foi capaz de vencer
o desafio da igualdade sociaL Essa realidade
do mundo contemporâneo, portanto, tem um
significado que transcende a convicção quanto ao '"fim da História" e gera a crença de
que estamos assistindo não ao fim do socialismo marxista no Leste Europeu, mas a sua
transformação em socialismo democrático,
em social-democracia ou, se quisermos, como
preconizou Cario Rosseli, em -sociãlismo liberal. Essa crença se baseia na suposição linear
e contínua da História, em vez de se alicerçar
na sua concepção cíclica idealizada por Spengler.
O que as populações d_e países como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polónia, a Romê·
nia, a Bulgária e a Alemanha Oriental ~cla
mam, não é o fim de suas conquistas sociais
que eliminaram, em maior ou menor grau,
com maior ou menos eficácia, a miséria e
as abissais diferenças que separam as populações do Terceiro Mundo. O que pedem, ao
contrário, é o restabelecimento da liberdade
política, do plurarismo, do respeito às franquias e aos direitos individuais de que já desfrutaram, antes do advento do socialismo·
marxista que lhes foi imposto na esteira de
um aCõrdo de partilha entre as duas grandes
potências, como espólio da destruição do nazi~fascismo.
Esse novo regime, em que pese as vitórias
eleitorias que em países como a Romênia e
a BUlgária mantiveram a titularidade dos antigos Partidos Comunistas no poder, repre·
senta um deslocamento no espectro ideológico da esquerda para o centro, da ffiesma
forma como a advento da democracia cristã
na Itália, do socialismo democrático na Espa·
nha e na França e da social-democracia na
Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, representa um deslocamento de antigos
regimes de direita, no mesmo sentido. Esses
novos sistemas políticos que estão surgindo
no Leste Europeu não teriam sido possíveis
sem a ''Perestroika'' e a "Giassnost'' lançadas
por Michail Gorbachev, como o maior movimento reformista do socialismo-marxista da
era pós-Siálin de que se tem notícia. O seu
futuro, a sua viabilidade e o seu sucesso estão,
por conseqüência, ideológica e materialmente ligados ao futuro, à viabilida-de e ao sucesso
da política de abertura liderada internamente
pelo líder soviético.
São concepções políticas renovadoras, como modernizadoras são as propostas económicas de fazer conviver a iniciativa estatal
do setor produtivo com a iniciativa privada.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)

Junho de 1990

Entendo, portanto. que em vez do "fim da
História", estamos vivendo um período denso e criativo de renovação histórica.
É um erro supor que os ventos da modernização política e ideológica se esgotam aí

qu que algum país de raz_oáve_l expressão polí·
tica ou económica. seja
cliamado mundo
socialista, seja no denominado mundo capita·

no

lista, ficará imune a essa onda de transformações renovadoras. E a grande vertente
dessas mudanças, como sempre, há de ser
a ciência, colocada acima dos dogmas e das
ideologias.
O historiador cubano Manoel Moreno Fra-

ginals, que há pouco tempo esteve no Brasil
para participar do seminário sobre cultura
latino-americana, em entrevista que não teve
a repercussão que merecia, já assinalou a im·
portãncia desse fato, quando afirmou que "a
principal função do intelectual, hoje, é elimi·
nar os dogmas, tanto os de direita, quanto
os de esquerda". O embasamento científico
de sua postura crítica representa o que pode~
rici. ser a mais Jucida análise da importância
dessa fidelidade à ciência:
"0 historiador deve começar pelos fatos, e só depois experimentar a eficácia
das teorias: o percurso contrário pode
produzir boa ideologia, mas não produz
boa ciência. O problema é que muitos
intelectuais marxistas jUlgam leVar a verdade embaixo do braço. Quando deparam com um fato, medem sua impor~
tância pelã i"eação que ele provoca na
teoria. Fazem o que parece, ser um teste
alérgico, e aquilo que a teoria repele deixa magicamente de eristii'. O historiador
que parte do esboço marxista de história,
e só depois prova os fatos, não está fazendo história."
A advertência que ele, um marxista, faz,
não serve apenas para os marxistas. Serve.
indistintamente, para todos os intel~ctuais,
sejam eles de direita ou- de esquerda, desde
que coloquem suas crenças e seus conhecimentos a serviço de suas ideologias. E isto
foi, seguramente, o que fizeram aqueles que,
como Francis Fukuyiama, decretaram, prematura e temerariamente, o "fim da História··. esquecendo-se de que entre liberal-democracia-ocidental, uma etapa vencida na
história universal, e a utopia marxista do socialismo, como via para o comunismo, seguramente pode haver outros regimes, outras
concepções e outros sistemas, entre os quais
o mundo contemprâneo está fazendo, lúcida
e oportunamente, a sua própria opção, independentemente dos governos, graças ao poder de mobilização das sociedades de massas
em que estamos nos transformando. É este
o sentido verdadeiro e completo da afirmação
de Hegel a que temos que nos curvar, quando
afirma que é o pensamento que precede a
ação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, venho à tribuna para
denunciar o estado calamitoso das estradas
federais em Santa Catarina.
- --·
O nosso Estado tem um crédito do Governo Federal em matéria de estradas. Obras
fundamentais na área de estradas, que precisam ser realizadas pelo Governo Federal, se
arrastam pelo longo dos anos sem solução.
t. o caso da Rodovia da inte_gração catari~
nense. a B R-282, até -hoje não concluída,
principalmente um trecho de mais de 40km
de Láges a Florianópolis. É o cas9 do trecho
Gaspar Navegantes da BR-470. E o caso da
Corupá-São serito da BR-280. É o caso da
duplicação da BR-101, um trecho que em
Santa Catarina chamamos de Rodovia da
Morte, tal é o grau de exaustão e_congestionamento, e tantas são as vidas ceifadas ali.
Mas nem estamos falan-do do que está para
implantar e asfaltar.
Estamos falando dos trechos prontos, pri11cíp.it[illerite das BR 282 e 470, e a estado lastimável em que se encontram.
São crateras (não buracos) absolutamente
eScandalosos: espalhados por aquelas estradas, que tornam cada viagem uma verdadeira
aventura cheia de riscos de vida, inclusive.
Os prejuízos materiais com a quebra de
toda espécie de veículos automotores, as vida<> já perdidas por causa das crateras, os
ferimentos graves- ou superficiais, se constituem numa realidade quase diária de quem
trafega naquelas estradas. inclusive a BR-153
não antes mencionada.
É impossível transitar nas BR-282, 470 e
153 à noite, ou quando está chovendo, ou
com a neblína tão comum neste período do
ano.
E, enquanto isso, ainda é cobrado o selopedágio, essa taxa cobrada de_ todos os veículos que trafegam em rodovias federais, que
nós votamos no Congresso, com a esperança:
de que o Executivo aplicaSse os valores cobrados na recuperação das estradas .. , Estranha
situação, a nossa. Nunca as estradas federais
estiveram -tãO ·precárias, deterioradas, perigosãs, como depois que se instituiu uma taxa
para ... recuperar e manter as estradas federais!
Não há uma única pessoa que trafegue por
aquelas rodovias com alguma freqüência que
não tenha uma história de um pneu estou·
rado, uma roda amassada, uma interrupção
na viagem por causa dos buracos.
Essa conta' é do Governo Federal, princi-palmente o atual. Esse gS'verno só pensa em
fechar organismos de Estado, demitir, priva~
tizar, "enxugar". Não há uma única ação concreta em nenhum setor, seja o de educação,
da saúde, ou de transportes.
O Governo Collo_r só se empenha no exibícionísino,- na pirotecnia, no marketing político e governamental.
Mas, governador que é bom ... Medidas
concretas, providências para melhorar a vida
da população, nes~e campo, não existe governo. E não se diga, que é por falta de dinheiro,
porque o Governo recolheu todo o dinheiro
que estava em circulação, com o Plano Co-
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lior. Além disso. onde está o dinheiro do
selo-pedágio?
Um património de bilhões de dólares se
deteriora, sucateia, por absoluta ausência- de
Governo, com prejuízos que se estendem para empresas, para o escoamento da produção,
em prejuízos materiais incauculáveis e em irreparáveis perdas humanas.
Fique aqui lavrado o meu protesto, que
sei ser o protesto, o clamor da gente trabalhadora e produtiva do meu Estado. pelo Estado
de caos e bancarrota em que estão as estradas
federais situadas em território de S. Catarina.
É o meu apelo, que_sei também ser o apelo
do meu Estado como um todo. para que o
Governo Federal comece _a governar, desça
do palanque. tome medidas e providências
concretas e urgentes, em todas as áreas, mas
de modo especial para tapar as crateras, perigosas, ameaçadoras, profundas, que fazem
parte hoje do cenário das rodovias federais
em Santa Catarina. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária para amanhã, ãs 10 horas.
I

PROJETO DE LEI DO SENADO
N·· 199. DE 1989
Discussão, em turno Suplementar, do Projeto de Lei do Senado n" 199, de 1989, de
autoria do Senador MauríciO Corrêa, que _regulamenta o § 2" do art. 171 da Constituição,
que dispõe sobre o tratamento preferencial
ã empresa brasileira de capital nacional na
aquisição de bens e serviços, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'' 205, de 1990, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do ven·
cido.
2

Veto Total
PROJETO DE LEI DO DF
N'" 65. DE !989
(Incluído em Ordem do Dia nOs termOs
do art. 10, § 4~", in fine, da
Resolução nu 157, de 1988)
DiscussãO, em tUrno único, do veto tocai
aposto ao 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.
3
Veto Total

PROJETO DE LEI DO DF
N·· 97. DE 1989
-(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do arl. lO, § 4·1 in fine, da
Resolução nv 157, de 1988)
DiscuSsão, em turno único, do veto total
aposto ao Projeto de Lei do DF n~' 97! de
_1989, que cria, no Governo do Pistrito Federal, um grupo de trabalho para redefinir as
regiões administrativas do Djstrito Federal
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(dependendo do relatório da Cõmissão do
Distrito Federal).

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está encerrada a presente sessão.
·(Leo•anra~sl!

a sessão às 18 horas-e 35

mimaos.)

1*1 ATO DO PREStDENTE

517, inciso IV e 488, § 4"; do Regulamento

Administrativo do Senado Federal bem como
o artigo 11, da Resolução n" 87, de 1989,
Com proventos integrais, observado o disposto no artigo -37, ·inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Ftideial, 11 de- junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
("')Republicado por haver saído com omissão
no DCN, S_eção II, de 13-6-90.

N' 104, DE 1990

O Presidente

do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental c regulamentar. de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorga-da pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo cm vista o que consta do Processo n" 001.437/90-9, resolve aposentar, voluntariamente, JOÃO DA CRUZ DE JESUS COSTA, Assessor Legislativo, SF_AS-3, Parte Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo
40, inciso III, alfnea a, da Constituição da
República Fed_erativa do Brasil, combinado
com os .artigos 515, inciso II; 516, incho I;

ATO DO PRESIDENTE
N• 118, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua_comperência regimental e regulamentar, cm conformidade Com a delegação de
cQrnpetência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo
e~ vista o que consta do Processo no
0º7.953/90-9, resolvc rescindir o contrato de
trabalho do senhor JUAREZ CIRINO DOS
SANTOS, Assessor Técnico, DAS-3, do Gabinete. do Senador-Leite Chaves, contratado
sob o regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
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por Tempo de Serviço, a partir de 22 de junho
de 1990.
Senado Federal, 27 de junho de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 119, DE 1990
O Presidente do Senado Federã1,- ilo 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 tendo
em vista o disposto na Resolução n" 130, de
14 de novembro de 1980, e o que consta do
Processo n'' 007.817/90-8, resolve manter a
contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Ser"viço, do senhOr
LUIZ VIANA QUElRQZ, no emprego de
Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, com
lotação e exercício no Gabinete do Senador
Luiz Viana Neto, a partir de 20 de junho
de 1990.
Senado Federal, 27 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presídente.
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SENADO FEDERAL .
Faço saper que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneifo;<Presídente, nos termos do
art. 48, item 28, dei Regimento Interno,- pro1J1ulgo a seguinte ·
. r:··
'"" .
.
RESOLUÇÃO N' 20, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a eníliir e a colo.car ·no mercado,
através de ofertas públicas, 1.300.000.000 de Letras Financei'i·as do Tesouro do Estado do
Mato. Grosso (LFTE - MT). ·
· ·
··
·
·
Art. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso; nos termos elo iirt. 9' da Resolução ri' Çf<f,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizado ·a emitir e a cÓ.loéar no ínercadq, _ati-aves ·
de ofertas públicas, 1.300.000.000 (um bilhão e trezentos milhões) de Letras.:Fin!Úi·ceiras ··do Tesouro do ·
Estado do Mato Grosso (LFTE -M't).
Art. 2' A operação, destinada à obtenção de recursos para o resgate de 457.500.000 (quatrocentos· ·
e cinqüenta e sete milhões e quinhentos mil) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso
(LFTE- MT), obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 1.300.000.000- LFTE ~ MT;
b) modalidade: nominativa--"' transferível;·
c) rendimeptos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); . ·
d) prazo: até 1.826 dias;
·
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um-cruzeiro);
·· '
I) cronograma de colocàção e vencimento ·dos títulos a serem emitidos:
Colocação
01-07-90
01-07-20
01-07-90
01-07-90
01-07-90
01-07-90
01-08-90
01-08-90

Vencimento
01-06-92
01-12,92
01-06:93
Oh1Ul3 ..
01-06-94
01-12-94
01-03-95
01-06-95

Data-Base
01-05-90
õ1~05-90

01-0640
. 01-06-90
01-07-90
01-07-90
. 01-08-90
01-08-90

Quantidade
i

'

237.748..834
200.000.000'151.323.602
200.000.000
180.000.000
115.000.000
. 115.927.564
100.000.000
1.300.000.000
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EXPEDIENTE

CEtn'IIO~DOSIW,DONDE....

IIIA.aDOCGFJI·-··-U

I'ASSOS POIITO

lmpreuo sob a responublltdHe ~Meu do S.n.O Fedet'al

, Oiretor-Geral do- Senado Federal

· AGACEL DA SILVA MAIA
· Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAII AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Dtretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
RORIAN AuGUSTO COUTINHO MADRUGA

Semestral ........ ·····················-·-··-·~--------_-·_,..,- Çr$ 1-I!",DO.

Duetor Adjunto

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.
·
Art. 3" A a_utorização de que trata esta resolução deverá sei exercida até o dia 1' de agosto
. - - .
- - . de 1990.
Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28·de junho de 1990. -Senador NelsOn Carneiro, Presidente.

- SUMÁIUO
1 ~ ATA DA 86• SESSÁO, EM 28 DE
JliNHO DE 1990
1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Secretário-Geral da
Presidência da República
-:- N·' 832/90, cncaminhan(jo cópia_ do
Avlso.n" 252/90. do MiniStériá da Agricultura e Reforma Agrâria, sobre os quesitos con~tantes do Requerimento de Informações n" Só/90, de autoria do Senador
Muta,Machado.

- No 835/YO, encaminhando informações prestadas pelo Ministério da Economia. Fazenda e Plunejarilcnto sobre os
quesitos constantes do Requerimento n'·'
648189, de autoria dos Senadores Alexan"
dre Costa c Lourcmberg Nunes Rocha.
- N" 909/lJO, encaminl:tando cópia do
Aviso n'' 475/90, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre quesitos constantes do
Requerimento n" 41/<JD, de autoria do Senador Mârdo Lacerda.
1.2.2- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da
Câinara dos Deputados

Encarriinhando autógrafos de projeto de
lei sancionado.
-Projeto de Lei do Senado nu 141185
(n" 8.042!~6. naquela Casa), que altera
díspositívo da Lei n'' 3..071, de l" de janeiro de 1916, Código Civif Brasileiro, que
dispõe sobre a herança jacente e a sucessão legítima. (Projeto que se transformou
na Lei n" 8.049190.)

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos cfos segui~teS_pr_ojetos:
-Pró jeto de Lei da Câmara n'' .51190'
(n9 4.415/84, na Casa da origem), de ini- ·
ciativa do Sr. Presidente da República,
que acréScenta parágrafo ao art. 27. da
Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
e parágiafo 'úniCo. aO art. f6 da Lei n~5.692, de 11 de agosto de 1971, alterada
pela Lei nG 7.044; de 18 de outubro de
1982.
-'ProjetO de Lei da Câmara nG 52/90
(n~ 6.763/85, na casa de origem), que
proíbe o transporte de presos condenados
ou à disposição da Justiça 'em transporte
coietivo.
....:..projeto· de Lei da Câmara n 9 53/90
(no 8.390/86, na Casa da origem); de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que reajusta o valor da pensão especial
concedida- a J ustiniana Fleury Passe1'3 e 'revertida a Maria Nilza Fletiry Passos, filha
do ex~Deputado Edson Junqueira Passos.--- Projeto de Lei da Câmara no 54/90
(no 93/87, na Casa de origem), que altera
a redação,do art. 932 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 · - Código de
Processo CiviL
-Projeto de Lei da Câmara fi 9 55(90
-(h? 182/87, na Casa de origem), de iniciativa d'? Sr:_~residente da República-, que
·dá no~a redaçáo ao art ..33 da L~i n 9 4.t37,
. _:de 19 de setembro de 1962, •:.que regula
a repressão-ao abuso do poder económi-

co". -- .

.

~-

.

-PrOJeto de Lei da Câmara n 9 56190
(n9 314/88, na Casa de origem), que deter:

tnhut o to{llbamento do antigo éstúdio da
Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e sua
transformação em Museu da História do
Rádio no Brasil.
-Projeto de Lei da Câmara n9 57/90
(n9 2.167/89, na Casa de origem), que alte·
:a o art. 23 da Lei n? 7.498, de 25 de
-runho de 1986, que dispõe sobre a regula· •
mentação do exercfcio da enfer~ageffi e
dá outras providências.
-.-Projeto de Lei da Câmara fi? 58/90
(n9 3.048/89, na Casa de origem), que determina que as armas de fogo apreendidas
sem o correspondente registro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em ato
público, na forma que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara n? 59/90
(n?3.638/89, na Casa de Origem); que atri·
bui a denominação p~esunto à produção
que especifica e dá outras providências.
~Projeto de Lei. da Câmara n". 60/90
(n"3.85~i89, na Ca~a de 'origem), de ini·
ciaii~a do _9!. Presidente da República,
que concede pensão especial à viúva do
Do~tor Francisco de Paula Quintanilha ·
Ribeiro.
-Projeto de Decreto Legislativo n'·'
35/90 (n" 232/90, na Cãmara dos DepUta·
dos), que aprova a indicação, por parte
do Presidente da República. dos membros
da Comissão Diretora do_ Programa Na·
cíonal de Desestatização.
- Projeto d_e_ Decreto Legis1~tivo _n~
36!90 (n" 93/89, na Câmara dos Deputa·
dos). que aprova o texto do Acordo sobre
P.r~v_enÇ!!o, Co--!Jtro\e, Fiscalizaç,ãq e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico IHci-
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to de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, celebrado.entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, ~sina
do em Brasma, em 3 de junho de 1987.

-

Projeto de Decreto Legislativo n"

37/90 (n" 131/89, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo de
Cooperação Científicâ, Técnica e Tecno-

lógica e do Protocolo Complementar ao
Acordo de Cooperaçáo Científica, Técnica e Tecnológica, celebrados em Maputo, em 1" de junho de 1989, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Moçambique.
-Projeto de Decreto Legislativo n?
38/90 (n" 133/89, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o texto do A~o~d_o ~e
Cooperação Cultural entre o lJOvemo da
República Federativa do Brasil e. o Governo da~ República Popular de Moçambique, celebrado em Maputo, em 1~> de
junho de 1989.
- Projeto de Decreto Legislativo n~
39/90 (n" 164/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
sobre o Comércio de Trigo, que integra
o Acordo Internacional do Trigo -_1986,
aprovado pela Conferência Negociadora
do Conselho Internacional do Trigo CIT, realizada em Londres, em março de
1986.
- Projeto de Decreto Legislativo n"
40/90 (n" 167/90, na Çâinara dos DepUtados), que aprova o texto do Acordo de
Cc-produção Cinematográfica, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, em Maputo, em 1•
de junh'b de 1989.
- Projeto de Decreto Legislativo n'·'
41190 (n" 171/89, na Câmara dos Deputados), que-aprova o texto do Convênio de
Cooperação Judiciária em Matéria Civil,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em Madrid, em 13 de abril ae 1989.
1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n" 25!90
(n" 2.036-B, de 1989, na Casa de origem),
que determina a indicação no prazo de
prescrição nos títulos de crédito (_cambiais).

- Projeto de Decreto Legislativo n?
26/88, que susta o Decreto n~ 96.930, de
4 de outubro de 1988, que altera o·Estatuto da Fundação_ Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq.
1.2.4- Comunicações da Presidência
.....:. Remessa à Comissão de Assuntos
Económicos do Projeto de Decreto Legislativo n" 35190, lido anteriormente, em fa~
ceda omissão regimental sobre a matéria.

-Prazo piira apresentação de emendas
aos Projetes de Decreto Legislativo n9s
36 ã 41/90, lidos anteriormente.
1.2.5- ·Leitura de Projeto
--PrOJefõ de Lei dO senaâo n" 9:2190,
de autoria do Senador Leite Chaves, que
altera a Lei n" 4.215. de 27 de abril de
1963, e torna obrigatório o Exame de Ordem para admissão nO quadro de advogados.
1.2.6 - Requerimento
-N9 201/90, de autoria do Senado
Severo Gomes. de licença para tratamen~
to de saúde,_ no período de_ 25 ã 29 do
corrente. Aprovado.
1.2.7- Discursos do E"pediente
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA
-Indicação do Professor Hilton Rocha
para o Prêmio Nobel de Medicina.
SENADOR ANTÓNIO LUIZMA YA
-Ano Internacional da Alfabetização.
SENADOR WILSON. MARTINSViolência no Pafs. Reforma agrária. Política de preços agrícolas.
SENADOR RUY BACELAR - Dia
Internacional do Cooperativismo.
1.2.8- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 93/90, de
autOria do S.enad_or Dii'_ceu Carneiro, que
dispõe sobre o afastamento de servidores
federãis eleitos para diretoría de associa~
ção de acionistas minoritários de empreSas sob coptrçle d?- .União..
1.2.9- Requerimentos
- N'·' 202790, de autoria do Senador
Ney Maranhão, solicitando ao Poder Executivo através da Secretaria do Meio Ambiente esclarecimentos qüe menciona.
- N~' 203/90, de urgência para o Ofício
n" S/24, de 1990, que eleva temporariamente limite fixado pelo item I do art.
39 da Resolução 94, de 15-12-89, "COm republicação no DOU de 29-12-89 do Senado Federal, a fim de que possa vir a contratar operação de crédito, junto à CEF,
no valor de 25.827.343,56 BTN.

- N~> 204/90, de urgência para o Ofído
n" S/25, de 1990, qUe autoriZa a emissão
·mercado, ?-través de
e a colocaçáo,
ofertas públicas, de 5.000.000.000 LFT do
Estado de !ioiás. ·
,

no

1.2.10 - Comunicações da Presidência
Abertura de prazo para ap-resentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n• 25/90.
Arquivamento do Projeto de Decreto
Legislativo n\' 26/88, de autoria do Senador Mauríçio Com'!a, que susta o Decreto
n~_96.930, de 4 de outubro de 1988, que
altera o estatuto da Fundação Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico- C.NPq, e abertura de prazo para a: interposição de recurso de um
décimo _dos membros do Senado no sentido da tramitação do projeto.
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L3- ORDEM DO DIA
Projetg de Lei do Senado n'·' 199, de
1989, de-autoria do Senador Maurício
Corrêa·, que regulamenta o § 2" do art.
171 da Consül:uição, que dispOe sobre o
t.ratamento preferencial à empresa brasi·
!eira de capital nacional na aquisição de
bens e serviços, e dá outras providências.
Aprovado em turno suplementar. À Câmara dos Deputados.
Veto total aposto ao 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. Discussão encerrada.
1.3.1 - Pronunciamentos
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, pela ordem- Apelo à CâiD.ara
dos Deputados para que aprecie projeto
de sua autoria, que dispõe sobre a admissão e demissão de servidores públicos em
- período eleitoral.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA
- 134" a.niversáriO do Corpo de Bombeiros do Distrito FederaL
SENADOR LEITE CHAVES- Projeto de lei que dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social.
1.3.2- Ordem do Dia (continuação)
Continuação da votação do veto_ total
ao Projeto de Lei do DF o\' 65/89', inteirompida anteriormente. Aprovado.
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
DF n\' 97, de 1989, que cria, no Governo
do Distrito Federal, um grupo de trabalho
para redefin1r as regiões adnl:Tflistratív<is
do Distrito Federal. Aprovado.
1.3.3 -- Matérias apreciadas após a Or·
· demdo Dia
-Ofício n'' S/24/90, emregiméde uriê~ciã., rios termos ·do ReQuerimento n~
203190, lido no Expediente da presente
sessão. Aprovado, hos termos do Projeto
de Resolução n'-' 28.190, após parecer da
comissão competente.
- Redação final do Projeto de Resolução n~ 28/90, em regime de urgência.
Aprovada. À promulgação.
-Ofício n" S/25/90, em regime" dC urgência, nos termos do Requerimento n"
204/90, lido no Expediente da presente
sessão, Aprovado, nos termos do Projeto
de Resolução n\' 29/90, após parecer da
comissão competente.
- Redação final do Projeto de Resolução n'·' 29/90, em regime de urgêriCia.
AProvada. À promulga§'ão.
1.3.4- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CHAGAS RODRIGUES
- Concessão de liminar pelo Supremo
Tribunal Federal, garantindo vencimentos integrais aos funci~nários públicos colocadoS e-m disponibilidade. Transferência de servidores do DNER do Rio de
Janeiro para Brasília. Índice de inflação
do mês de junho, segundo dado pela FIPE.
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SENADÓR ALFREDO CAMPOS~
Dia Internacional dn Cooperativismo.
SENADOR NELSON WEDEKIN Reivindicações da Frente Siildical dos
Sindicatos e Federações Je trabalhadores
du E:.tado de S<io Paulo, destinadas a mi-notar os efdti.ls do Plano Brasil Novo sobre a classe trabalhadora.

clarecerem as graves denúncias feitas
quando se demitiram da Rede Ferroviária
Federal.

SENADOR J UTAHY MAGA·
LHÃES, pela ordem- Inclusão de marérias em regime de urgência, na Ordem
do Dia.
SR. PRESIDENTE- Resposta ao Se·
nador Jutahy Magalhães.
SENADOR JAMIL HADDAD Dispensa: de licitação para -contratação de
empreiteiras, destinadas à recuperação
das estradas.
SENADOR DIVALDO SURUAGY
- Considerações sobre os 100 dias do
Plano Collor.
SENADOR ROBERTO CAMPOS134" aniversário do Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES- Requerimento de S. Ex•. encaminhado ao Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos. cOnVocando os
Srs. Mário Chiesa e Almir Braga para es-

SENADORODACIRSOARES-Situação dos aposentados da Previdência
Soci!ll.
SENAbOR MARCO MACIEL -1m·
Plantação de montadora de automóveis
no Estado de Pernambuco.

1.3.5 - Designação da Ordem do Dia
da próxima Ses.,'>ão
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM
SESSÃO ANTERIOR
--Do Sr. Scliador João Menezes, proferido na sessão de 13-6-90.
. 3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

SENADOR ALBERTO HOFF·
MANN -:-Encontro dos Presidentes do
Brasil e da Argentina, nos próximos dias
5 e 6 de julho, em Buenos Aires. Trabalho
editado pela revista de engenharia, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande
do Sul, sob o título "Inundações. quem
os responsáveis?"
SENADOR NEY MARANHÃO Trabalho do Sr. Roberto Perchiavalli Filho sobre o problema da pesca no Pais.
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Sessão, em 28 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Gilberto Miranda- Odacir Soares- Ronaldo_
Aragão - Olavo Pires -João Menezes ...:....
Alrnir Gabriel - Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio,
Luiz Maya - Alexandre Costa - Edison·
Lobão --- João Lobo - Chagas Rodrig11es
- Afonso Sancho·- Mauro Benevides José Agripino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena- Marco Maciel- Ney Maranhão - Francisco Roflemberg - Lourival
Baptista- Luiz Viana Neto -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar-José Jgnácio Ferreira
- João Calmon - Jamil Haddad - MataMachado - Ronan Tito - Mário Covas _:_
Mauro Borges - Iram Saraiva ~ Pompeu
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho
- Roberto Campos - LourernbeJg Nunes
Rocha- Márcio" Lacerda -Mendes Canale
- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins
-Leite Chaves_-= Affonso Camargo -José
Richa -Nelson Wedekin - Alberto Hoffmann- José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareci~
mento de 52 Srs. Senadores~ ·Havendo númeto regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriícfamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1\' Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
(ProjetO que se transformou na Lei n"
H.049, de 20 úc junht> de 1990.)
AVISOS DO SECRETÃRIO-GERAL DA
Encaminhando à revisão do Senado autóPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
grafos dos seguintes projetas:
_ _N'·' 832/90;-de 25 do corrente, encaminhan- __do C<]pia-d() A_vjso n"-'252, de -19 de junho
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
de 1990, do Ministério da Agricultura c::: ReN• 51, DE 1990
fõrxnã Agfáfiâ, coffi eSdarediDCntos sobre os
(N• 4.415/84, na Casa de origem)
quesitOs Cr?l!Sia~te~ do RcqUer{mcntO dê ln~
(De iniciativa Jo Senhor Presidente
formações -ri" 86, de 1990, de auioría do Sena- dor Mata-Machãdo.
da República)
N•.• 835/90, de 25 do corrente, encaminhan·
Acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei
do inforrri3ções prestadas pelo Ministério da
n" 5.540, de 28 de no\o·embro de 1968,
Economiá, Fazenda e Planejamento sobre os
e parágrafo único ao art. 16 da Lei n~
quesitos constantes do Requerimento n" 648, .
5.692, de II de agosto de 1971, alterada
çle 1989, de autoria dos Senadores Alexandre
pela Lei n• 7.044, de 18 de outubro de
Costa e Louremberg Nunes Rocha.
1982.
N\' 909/90, de 26 dó córfcnte, ·encaininhan·'
O
Congresso Nacional decreta:
do cópia do Aviso n•· 475, de 13 de junho
Art. 1·· Acrescenta-se ao art. 27 da Lei.
de 1990, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos so- _ n_'l 5.540, de 28 de novembrO de 1968, o seguinte parágrafo. numerado como§ 3":
bre quesitoS constantes do Requerimento n"
41, de 1990, de autoria do Senador Márcio
"Art. 27.
......... ~···········
Lacerda.
§ 3~ O Ministério da Educação e
Cultura poderá designar outras universi~
dadcs, além das mensionadas neste artigo, bem como estabt::ledmentos públicos
Encaminhando autógrafos de projeto de ~;a
isolados, para procederem ao registro,
· sancionado:
, N·~ 121/90, de 27 do corrente, referente ~aQ. ·
fixando em cada caso o âmbito da com. Projeto de_ Lei do Senado n" 141, de 1985,•
--petência que por essa forma venlla a ser
(n~ 8.042/86, naquela Casa), de autoria;do
atribuída a cada instituição."
Senador Passos Pôrto_, que altera dispositivo
Art. 2" Acrescente-se ao art. 16 da Lei
da Lei n\' 3.071, de 1" de janeiro de 19_16.-._ n'' 5.692, de 11 de agosto de 1971, alterada
---=Código CiVIf Brasileiro, que dispõe so6re ~~ , pc.la Lei n~ 7.044, de 18 de outubro de 1982,
"* herança jacente e a sucessão le_gíti.ma.
~ . o seguinte pa.rágrafo único:
·

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁIÚO '"- DA C~MARA DOS DEPUTAQOS
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"Art. 16. . ............................... .
Parágrafo único. Para que tenham
validade nacional, m;, diplomas e certificados relativos às habilitações profissio-

nais deverão ser regístrados em órgão
local do Ministério da Educação e Cultura, ou em órgão próprio do sistema de
ensino dos Estad_os,_do Distrito Federal
e dos Territórios, por delegação do mesmo Ministério."

Art. 3" E~ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4"
contrário.

Revogam-se as disposições em

MENSAGEM N" 346, DE 1984

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exp<'sição de Motivos da Senhora Ministra de Estado da Educação e Cultura, o anexo
proJeto de lei que "acrescenta parágrafo ao
art. 27 da: Lei n" 5.540, de 28 de novembro
de 1968. c, ainda, parágrafo único ao art.
16 da Lei n·· 5.692, dt! 11 de agosto de 1971,
alterada pela Lei n" 7.044, de 18 de outubro
de 1982 ...
BrasJ1ia, 1" de outubro de 1984. -João
Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 131, DE
I7 DE SETEMBRO DE !984, DO MINISTÉRiO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Excelentíssmo Senhor Presidente. da República.
Tenho a honra de encaminhar à conside ...
ração de Vossa Exceléncia projeto de lei que,
de um lado. acrescenta § 3'·' ao art. 27 da
Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
a qual "fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior c sua ·articulação
com a escola média", versando o dispositivo
citado sobre o registro de diplomas de cursos
de graduação e de pós-graduação, para. fins
de capacitaç-J.o para o exercício profissional,
e, de outro, introduz um parágrafo único ao
art. 16 da Lei n·• 5.692171, que "fixa diretrizes
e bases para o ensino de 1" e 2" graus", alterada pela Lei n" 7.044, de 18 de outubro de
1982, dizendo respeito o referido dispositiVo
ao registro de certificados e diplomas de habilitações obtidos em cursos de 2° grau.
2r-- Com referência ao ensino de grau universitário, é de se ponderar:
a) A sistemática em vigor (Lei n" 5.540,
de 1968, art. 27, §§ 1" e 2°} estabelece que
os diplomas correspondentes a cursos superiores reconhecidos pelo Conselho Federal
de Educação, ou de pós~graduação creden. ciados por esse mesmo órgão, sejam registrados nas próprias universidades que os expediram, se essas forem federais ou estaduais;
em universidades federais designadas pelo
Ministério da Educação e Cultura, aqueles
expe_didos por universidades particulares ou
estabelecimentos isolados de ensino superior;·
e nas universid~des ~staduais (que se_achem.

nas condições do art. 15 da Lei' n'l 4.024, de
20 de dezembro de 1961), aqueles provenientes de estabelecimentos isolados mantidos pelo Estada..
b) Com o crescimento da rede de escolas
que mínistram o 3" grau de ensino e a conseqüente elevação do número de diplomados,
-avolumou-se o trabalho dos órgãos incumbidos do registro, trabalho esse que é acrescido de minucioso. procedimento de verificação da regularidade dos estudos realizados,
para detectar eventuais situações viciosas no
histórico escolar e identificar possíveis fraudes o que, em conseqüência, pode acarretar
relativa demora no fluxo dos processos.
c) Essa problemática está a reclamar o
alargamento do princípiO descentralizador
consagrado pelas Leis de Diretrizes e Bases
da Educação, aplicando-o, mais amplamente; ná registro de diplomas, de modo a fazer
flu-írem, de maneira I!Jais r~pida, as et_apas
do registro, sem prejuízo da indispensável
segurança no que-diz respeito â validade do
documento. A medida adequada será, em
nosso entender, aume'ntar o número de insti-tuiÇões às quais se delegue competência para
promover o registro,acelerando-se o processo e desafogaild6-se os Orgãos aos quais a
providência já está delegada.
3, No que se refere ao ensino de 2~ grau,
a legislaçã'o pertinente â matéria foi alterada
recentemente pela Lei n'l 7.044, de 18 de outubro de 1982, em seu art. 1", que deu nova
redação ao art. 16 da Lei n~ 5.692, de 11
de agosto de 1971, abolindo o seu parág'tafo
único.
Pela nova lei, caberá aos estabelecimentos
de ensino expedir os referidos certificados
e diploma'i, nada se dispondo a respeito da
necesSidade de registrá-los em órgão local do
MEC, tal qual acontecia quando Vigente o
parágrafo único da Lei n" 5.692, de 1971.
Oiã, no mom'entoein que se pretende valorizar os títulos decorrentes das habilitações
profissionaiS--desenvolvidas pelas escolas de
2" grau, parece-nos imprescindíveis, que a
oferta' -das -mesmas seja objeto de atenção
constante do poder público. A habilitação
profiSsioital deve, pois, merecer atenção do
Governo Federal não só no momento da sua
concepção, explicitada pelo Conselho Federal de Educação, e durante o seu desenvolvimento, na forma de apoio técnico e financeiro po·r parte dos órgãos do MEC, como,
também, quando da titulação dos alunos, a
fim de se garantir maior credibilidade aos
diplomas e certificados que venham a ser expedidos.
Para tanto, faz-se necessário que, ao art.
16 da Lei n'·' 5.692, de 1971, alterada pela
Lei n\' 7 .044, de 1982, seja acrescentado parágrafo único, que restabeleça o registro, em
nível federal, de certificados e diplomas de
habilitações profissionais de 2~ grau, assegurando-se, no entanto, a plena descentraliza,
ção do processo.
4. O projeto ora submetido, â elevada
aprovação de Vossa I;xceléncia pretende, de
um lado, estender a outras instituiçôes além
das já previstas, a co~petência de que trata
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o art. 27 da Lei n'' 5.540/68, sempre que se
apresentar a necessidade de maior cei_eridade
do -processamt!nto do registro de diplomas;
e, de outro lado, rest.abelec.er a.figura do registro dos certificados e diplomas relativos
às habilitações profissionais ao nível do 2"
grau, assegurando-se tambt!m a possibilidade
de se descentralizar o processo, sob a forma
de delegação de competência a órgãos dos
próprios sistt!mas de ensino locais.
Renovo a Vossa Excelência as expressões
do meu mais profundo respeito. - Esther
de Figueiredo Ferraz.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 5.540, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articula_ção com a escola média, e dâ outras
providências.
Art. 27. Os diplomas expedidos por uni·
versidade federal ou estadual na& condições
do art. 15 da Lei n\' 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação,
bem como os de decursos credenciados de
pós-graduação, serão registrados na própria
universidade, importando em capacitação pa~
ra o exercício profissional na área abrangida
pelo respectivo currículo, com validade em
todo o território nacional.
§ 1" O Ministério da Educação e Cultura
designará as universidades federais que deverão proceder ao regist-ro de diplomas correspondentes aos cursos referidos neste artigo,
expedidos por universidades particulares ou
por estabelecimentos isolados de ensino superior, importando o registro em idênticos
direitos.
§ 2\' _ Nas unidades da Federação em que
haJa uniVersidade estadual, nas condições referidas neste. artigo os diplomas correspon~
dentes aos mesmos cursos, expedidos porestabelecimentos, isolados de ensino superiOr
mantidos pelo Estado, serão registrados nessa universidade.
Art. 28. Vetado.
§ I''
§ 2"

Vetado.

Entre os períodos letivos regulàres
conforme disponham os e.'itatutos e regimentos, serão executados programas de ensino
e pesquisa que assegurem o funcionamento
contínuo das instituições de ensino superior.
LEI N'' 5.692, DE II DE
AGOSTO DE 1971
Fixa DirefriÚs e Bases para o ensino
de I" e 2~ graus e dá outras providências.

Art. 16_ Caberá aos estabelecimentos
expedir os certificados de conclusão de sériê,
conjuitto de disciplina.;; ou grau escolar e os
diplomas ou certificados correspondentes àshabilitações profissionais de todo o ensino
de 2P grau, ou de parte deste.
Parágrafo único. Para que tenham validade nacional, os diplomas e certifjcadoS re-
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lativos às habilitações profissionais deverão
ser registra dos em órgão local do Ministério
da Educação e Cultura.
····················-··················--···~

LEI N"7.044, DE IS GE
OUTUBRO DE I982

Altera dispositivos da Lei no 5.692, de
11 de agosto de 1971, referentes à prolis·
sionalização do ensino de 2~ grau.
O Presidente da Repúbli~~·- faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sa:ncíono
a seguinte lei:

Art. l" Os arts. 1'', 4'', s~. 6", 8", 12, 16,
22, 30 e 76 da Lei n~ 5.692, de 11 de agosto
de 1971. passam a vigorar com a-seguinte
redação:
"Art. l" O ensino de l·'e 2" graus tem
por objetivo geral proporcionar ao edu~
cando a formação necessária ao desen·
volvirnento de suas potencialidades como elemento de auto-realização-, preparação para o trabalho e para o exercício
consciente da cidadania.
§ 1" Para efeito do que dispõem os
arts. 176 e 178 da Constituição, enten-de-se por ensino primário a educação
correspondente ao ensino de 1" grau, e,
por ensino médio, o de 2" giaU.
§ 2" O em.;no -de 1" e 2" graus será
ministrado obrigatoriamente na língua
nacional.
Art. 4'' Os currículos do ensino de
I" e 2" graus terão um nUcleo comum,
obrigatório em âmbito nacional, e uma
parte diversificada para atender conforme necessidade e possibilidades concretas, âs peculiaridades locais, aos planos
dos estabelecimentos de ensino e à<; diferenças individuais dos alunos.
§ 1\' A preparação para o trabalho,
como elemento de formação integral do
aluno, será obdgãtóri:ã no ·cnsiri.O de l'
e 2'' graus e constará dos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino.
§ 2~ A preparação para o trabalho,
no ensino de 2" grau, poderá ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de en_sino.

§ 3" No ensinO de 1" e 2'·' graus, darse-á especial relevo ao estudo de língua
nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira.

ArL 5o Os currículos plenos de cada
grau de ensino, constituídos por matérias
tratadas sob a forma de atividades, áreas
de estudo e disciplinas, com as disposições necessárias ao seu relacionamen-to, ordenação_e_seqüéncia, serão eStruturados pelos·estabelecimentos de ensino.
Parágrafo único. Na estruturação
dos currículos, serão observadas as seguintes prescrições:

a) as matérias relativas ao núcleo comum de cada grau de ensino :;erão fixa_das pelo Conselho Federal de Educação;
b) )as matérias que comporão a parte
diversificada do currículo de cada estabeleciemtno serão escolhidas com ba5c
cm relação elaborada pelos Conselhos
de Educaç-ão, para os respectivos sistemas dt.! ensino;
c) o estabelecimento de ensino poderá incluir estudos não decorrentes de ma_térias relacionadas de acordo com a alínea anterior;
d) as normas para o tratamento a ser
dado à preparação para o trabalho, referida no§ l" do artigo anterior serão definidas, para cada grau, pelo Conselho de
Educação de cada sistema de ensino;
---e) para oferta de habilitação profissional são exigido~ mínimos de conte4do
e durac;do a serem fixados pelo Conselho
Federal de EduCação;
f) para atender às peculiaridades regionais, os estabelecimentos de e-nsino
poderão oft!recer outras habilitações
profissionais para as quais não haja mínimo de conte-údo e duração previamente
estabelecidos na forma da alínea anterior.
Art. 6" As habilitações profissionais
_ poderão ser realizadas em regime de
Cooperação Com entpresas e- outras entidades púhlicas ou privadas.
Parágrafo único. A cooperação
-quando feita sob a forma de estágio,
mesmo remunerado, não acarretará para
as empresas ou outras entidades vínculo
algum de emprego com os ·estagiários,
e suas obrigações serão apenas as especi-'
ficadas no instrumento firmado com o
estabelecimento de_ e_nsino.
Art. 8" A ordenação do curriculo será ft.!ifa põr séries anuais de disciplinas,
áreas de estudo ou atividades, de modo
a permitir, conforme o plano e as possibilidades do estabelecimento, a inclusão
de opçtíes que atendam às diferenças individuais dos alunos.
§ l'' Admitir-se-á a o:Cgani:zação seme-stral no ensino de_l'-' e 2\' graus e, no
de 2" grau, a matrícula, por disciplina.
sob condição que assegure o relacionamento. a ordenação. e a seqüência dos
estudos..
§ 2ú Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam alunos de
diferentes st!ries e de equivalentes níveis
de adiantamento, para o ensino de línguas estrangeiras e de outras disciplinas,
áreas de estudo e atividades em _que tal
solução s-e-aconselhe.
Art. 12-. O regimento escolar regulará a substituição de uma disciplina,
área de estudo ou atividade por outra
a que se atribua idêntico ou equivalente
-----·valor formati-vo, t!XCiuídas as que resultem do núcleo comum e, quando for o
caso, dos mínimos fixados pelo Conselho
FeQerQ-1 de Educação para as habilita·.ções profissionais.
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P~rágrafo único, Caberá aos Conselhos de Educação fixar. para os estabelecimentos de ensino situados nas respectivas jurisdições, os critérios gerais que
deverão presidir ao aproveitamento de
estudo definidos neste artigo.

"Art. 16. Caberá aos estabelecimentos de ensino expedir os certificados
de conclusão de série, de disciplinas ou
grau escolar, e os diplomas ou certíücados~ correspondentes às habilitações
profissionais.
Art. 22. O ensirio de 2" grau terá a
duração mínima de 2.200 (duas mil e duzentas) horas de trabalho escolar efetivo
e será desenvolvido em pelo menos três
séries anuais.
.§ I~ Quando se tratár de habilitação
profission_al, nesse mínimo poderá ser
ampliado pelo Conselho Federal de Educação, de acordo com a natureza e o
nível dos estudos pretendidos,
§ 2~ Mediante aprovação dos respectivos Conselhos de_ Educação, os sistemas de ensino poderão admitir que,
no regime de matrícula por disciplina,
o aluno possa concluir em dois anos, no
mínimo, a cinco, no máximo, os estudos
correpondentes a três sérieS- da escola
de 2" grau.
Art. _30. _ Exígir-se~á com for[nação
mínima para o exercício de magistério:
a) no ensino de 1" grau, da P a 4•
séries, habilitação específica de 2~ grau;
b) no enstno de 1\' grau, da 1• a 8•
séries, habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação representada por ficenciatura de 1" grau, obtida
em curso de curta duração;
c) -em todo o ensino de 1" e 2" graus,
habilitação ~pecífíc3. -obtida em curso
superior de graduação correspondente a
licenciatura plena.
§ l'-' Os professores a que se refere
a alínea a poderão lecionar na 5' e 6•
séries do ensino de I~ grau, mediante
estudos adicionãiS cujos mínimos de conteúdo e duração serão fixados pelos competentes Conselhos de Educação.
§ 2~_ Os professores a que se refere
a alínea b poderão alcançar, no exercício
do magistério, a 2~ série 'do ensino de
2\' grau mdiante estudos adicionais correspondentes, no mínimo, a um ano letivo.
§ 3" Os estudos adicionais referidos
nos parágrafos anteriores poderão ser
Objeto de aporveitamento-em cursos ulteriores.
Art. 76. A preparação para o trabaTho no e'nsino de 1~ grau, obrigatória nos
temos da presente lie, poderá ensejar
qualificação profissional, ao nível de sé~
rie realmente alcançada pela gratuidade
esccifai erri. Cada sistema, para adequação
às condições individuais, inclinações e
idade dos alunos."
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Art. 2" Ê assegurado ao!> atuais alunos
do ensino de 2" grau o direito de conclu_ir
seus est'udos na fvrma pela qual os iniciaram.
Art. 3" São revogados o art. 23 da Lei
n" 5.692, de 11 de agosto de 197L e demais

disposições em contrário.
Art._ 4·1 Esta lei entra em vigor na data
de sua puplicaçfi.o.

Brasília. lS de outubro de 1982; 16J" da
Independência e 94" da República.

(A

Comissão d(' Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 52, DE I990
(N? 6. 763/85, na casa -de origem)
Proíbe o transporte de presos conde~
nados ou à disposição da Justiça em
transporte coletivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica proibida a condução de pre"
sos condenados ou à disposição da Justiça
em transporte coletivo de passageiros dentro
das unidades da Federação.
Are. 2'' A violação do disposto no artigo
anterior por auwridade policial, judiciária ou
militar, constitui crime punível com pena de
2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de: 20 (vinte) a 50 (ci'nqüenta) diasmulta.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. ..f." Revogam-se as -disposições em
contrário.
·
(A Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 53, DE I990
(Na 8.390/86, na Casa de _origem)
(De iniciatiVa do Senhor Presidente
da República)
Reajusta o valor· da pensão especial
concedida a J ustiniana Fleury Passos e
revertida a Maria Nilza Fleury Passos,
filha do ex-Deputado Edson Junqueira
Passos.
·
O Congrcss_o Naciônal decreta:
Art. l'' A pensão e..'ipecial de que trata
a Lei n" 3.448, de 5 de novembro de 1958,
modificada pela Lei n" 6.390, de 9 de dezembro de 1976, concedida _a !_ust_in_ianjl Fleury
Passos e revertida a Maria Nilza Fleury Passos, filha do ex-Deputado e Engenheiro Edson Junqueira Pass_os, fica rcaj ustada no valor
cor~espondente a 4 (quatro) vezes o s~lário
mínimo vigente no País.
Art. 2" A despesa proveniente desta lei
correrá à conta dos Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Economia.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

MENSAGEM N' ~80, DE 1986
ExcelentÍssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional.

.Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter â _elevada
deliberação de Vossa!> Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "reajusta o valor da pensão
especial concedida a Justiniana fleury Passos
e revcrrida a Maria Nilza Fleury Passos, fiiha
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos".
Brast1ia. 20 de novembro de 1986- José
Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 292, DE
14 DE NOVEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
FAZENDA DILSON FUNARO ..
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto
de lei que autoriza o reajustamento da pensão
especial concedida a Justiniaria Fleury Passos, viúva do ex-Deputado Edson. Junqueira
Pa'>sos, da qual é atualmente beneficiária Maria Nilza Fleury Pas.<;os. filha daquele parlamentar.
2.. Referida pensão foi" instituídã pe-13 Lei
n·' 3.448, de 5 de nove_mbro de 1958, pelo
valor de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros antigos) mens_aíS, e, póstci'"iormi!n"te, refixada em
importância equivalente a duas vezes o maior
salário mínírrlo vigente no País, através da
Lei n" 6.390,· de 9 de dezembro de 1976.
3. A benefiCiária solicita a atualização do
valor dessa_ pensão especial cuja quantia con~
, sidera irrisória, em comparação às pensões
percebidas por viúvas de deputados falecidos
no exercício de seus respectivos mandatos.
4. · Considerando a pequena importância
a que está reduzida e em harmonia com os
procedimentos adotados para os q~.sos da espécie, proponho seja o valor dessa pensão
especial elevado para o equivalente a quatro
salários mínimos vigentes no País, a fim de
prestar à beneficiária u'ma renda vitalícia que
proporcione ufif"ã"existência condigna.
Aproveito a oportunidade para· renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.
rA ComiSsão -1Ssuntos Sociais.)

de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 54, DE 1990
(N~

93/87, na Casa de origem)

Altera a redação do art. 932 da Lei
n~ 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
·
O Congresso N aciónal decreta:
Art. l" O art. 932 da Lei n~ 5.869, de

11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 932. O possuidor que tenha
jus_to receio de ser molestado na posse
poderá impetrar ao juiz que o _segure
da turbação_ ou esbulho iminente, me~
diante mandado proibitório, em que se
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comine ao réu_ determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito."
Art. 2'' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições _em
contrário.
I:.EG/SLAÇÃO CITADA

LEI N" 5.869, DE 11 DE
JANEIRO DE 1973
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LIVRO I
Do Processo de Conhecimento
TÍTULO 1
Da Jurisdição e da Ação
CAPÍTULO I
Da Jurisdição
Art. l" A jurisdição civil, contenciosa e
voluntária, é exercida pelos juízes em todo
o território nacional conforme as disposições
que este Código estabelece.
Art. 2\' Nenhum juiz--p-re-stará- a: tUtela juúdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais.

LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais
TÍTULO I
Dos Procedimentos Especiais
de Jurisdição Conten,ciosa

................... C'APíTúL'O ·y·· ...
Das Ações Possessórias
SEÇÂO I

·: ··· ....... ··n~~··oi~~~içõ;~· c;;~i~-· ··· ·····.--·
Art. 920. A proposíturá --de uma ação
possessória em vez de outra não obstará a
que o juiz conheça do pedido e outorgue a
proteção legal correspondente àquela, cujos
requisitos estejam provados.
Art. 921. É lícito ao autor cumular ao
pedido possessória o de:
r - condenação em perdas ,e danos;
U - com-inação de pena para caso de nova
turbação ou esbulho:
III- desfazimento de construção ou plantação feita em ?etrime~to de_ sua posse.
Art. 922. E lícito ao réu, na contestação,
alegando que foi o ofendido em sua posse,
demandar a proteção possessó[iã e a indenizaçtio pelos prejuízos resultantes da turbação
ou do esbulho cometido pelo autor.

··········si·çxü'iií········
Do" Interdito Proibitório
Art. 932. O possuidor direto Ou indifeto,
que tenha justo receio de ser molestado na
posse, poderá impetrar .ao juiz que o segure
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da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório, em que se comine ao
réu detenninada pena pecuniária; caso trans·
grida o preceito.
Art. 933. Aplica-se ao hi.t-C.rdi,to proibi·
tórío "o âispOsto -n-a Seção anterior.

rA
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Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N· 55, DE 1990
(ND 182/87 t na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor' Presidente
da República)
Dá nova ·redação ao art. 33 da Lei -n"
4.137, de 10 de setembro de 1962, que
regula a repressão ao abuso do podereconômico.
O Congresso Nadonal decreta:

Art. I" O art. 33 da Lei n" 4.137, de 10
de setembro de 1962, passa a vigOrar com
a seguinte rcdação:
"Art. 33. A notificação conterá:
a) inteiro ceor da ier)fesentlição e da
deliberação que determinou a inSta-uração do processo administrativo:
b) indicação do dia, hora e local em
que terá início a prova e poderá ser apreSentada a defesa, ou oferecido o compromisso de cessação da prática que motivou a instauração do processo.
§ 1" A aceitação final do compromisso de cessação dará lugar à suspensão.
do proc~ssO e à adoção de medidas administrativas destinadas a fiscalizar-lhes o
cumprimento.
§ 2'' Verificada a cessação da prática
e decorrido o prazo que o Cade fixar,
o processo será arquivado por decisão
do Plenário, ouvida a Procuradoria.
§ 3" -o Coni.prõriiíssO de cess~_ção 'de
prática imputada a empresa, proposto
em qualquer fase de síndicáncia ou das
averiguações preliminares, deverá ser
submetido à decisão do Plenárió- doCade."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação:
Art. 3" Reyogam-se as disposições cm
contrário.
MENSAGEM N" 202, DE 1987
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 da Justiça. o anexo projeto de lei q~e "dá nova rcdação ao art. 33
da Lei n" 4.137, de 10 de setembro de 1962,
qUe regula a repressão- ao abus_o do poder·
económico".
Brasília, 22 de julho de 1987. -JoséSarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 359, DE
16 DE JULHO DE 19R7. DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTI·
ÇA.
Excele-ntíssimo Senhor Presidente da RePública:
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com a finalidade de submeter à sua
elevada consideração o incluso projeto de lei
que dá __!)ova redação_ ao art. 33 da Lei n"
4.137, de 10 de s.etembro de 1962.
Cuida-se de disciplinar o procedimento administrativo apficável ao compromisso de cessação_ .do abuso do poder económico, dando-se oportunidade ao eventual infrator de
antecipar-se à sanção admínistrativa, com
eviderlte economia processúal e pronta regularização do mercado e em proveito para os
consumidores. evitando-se gastos para a ad·
ministração pública. decorrente do prosseguimento do processo.
--o procedimento ora proposto encontra antcc:Cdentes na prática norte-americana e de
países iõtegrantes do Mercado Comum Europeu, além de outros como a Argentina, que
tem procurado, de forma exitosa aliás, ree&tabclecer o sadio funcionamento do mercado,
mediante compromisso ofertado pelo eventual infrator c apreciado pela autoridade ad·
-mínistrafivã compcteilte, que naturalmente
disporá de poderes bastantes. para subordinar
sua aceitação às cOndições que íulgar necessária<;.
Colho a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus sentimentos de consideração e respeito. --Paulo Brossard de Souza Pinto,. Ministro de Estado da Justiça.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 4.137,
DE lO' DE SETEMBRO DE 1962
-Regula a repressão ao abuso do poder
económico.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de·
CJ::t~ta,7:,eu.s_anciono a seguinte lei:
········-·~

...

..-~~~··.-.....,-··"····•···············~·····

33. A notificação conterá:
a) inteiro teor da representaçáo e da deliberação que determinou a instauração do
processo administrativo;
b) indicação do dia, hora e local em que
terá, início a prova e poderá ser apresentada
a defesa.
Art. 34, _Conside.rar·-~e-á revel o OõtTficado que não apresentar. defesa no prazo le-gal. contra_ ele correndo os de maL~ prazos,
indejl_e-riáentt!mente de notificação. Qualquer que seja a fase em que se encontt:e o
processo, nele poderá intervir o revel.
A_rt.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidãdania.)

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-- N• 56, DE 1990
(N• ~-14/88, na Casa _de origem)
Determina o tombamento do antigo estúdio da Rádio Nacional, no Rio de Janei- .

ro, e sua transformação em Museu da
História do Rádio no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' Fica tombado, como autêntico
valor do património cultural e artístico do
Pai~. o tradicional estúdio da Rádio Nacional.
localizado no 22" andar Oo antigo- edifício de
"A Noite ... na pra~a Mauá. no Rio de Janei·
ro, atualmcnte sob a administração do lnstiwto Nacional de Propriedade Industrial INPI.
Art. 2" O estúdio da Rádio Nacional, objeto do tombamento determinado por esta
lei, será transformado em Museu da História
do Rádio no Brasil, adotadas as necessárias
provid~ncias pelo Ministério da- Cultura.
Art. 3'' As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias
própria!..
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publica~ão.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

rA Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 57, DE 1990
(N" 2.167/89, na Casa de origem)
Altera o art. 23 da Lei n• 7.498, de
25 de junho de 1986, que ••dispõe sobre
a regulamentação do exercício da enfer-

magem e dá outras. providências''.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O arL 23 ,da Lei n" 7.498. de 25
de junho de 1986, passa a vigorar acrescido
de- um parágrafo, numerado como§ zu, tranSformando-ge o seu parágrafo único cm § 1",

na

forma-seguí~te:

''Art. 23.

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

§ I"
............................ "'~-§ 2· Fica assegurado aos. A tendentes

de Enfermagem admitidos antes da vi·
gência desta lei o exercício das atividades
elementares de enfermagem, observando-se o disposto no art. 15 desta lei."
Art. 2" Esta lei entra ern vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições. em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lél N•' 7.498,
DE 25 DE JUNHO bE I986
Di~põe sobi-e a l-egulamentação do
exercício da enfermagem e dá outras providências.
Art. 15. As atividades referidas nos arts.
12 e 13 desta lei, quando exercidas effi instituições de saúde públ.icas e privadas, em pro·
gramas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação -e supervisão de enfermeiro .
Art. 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de erifermagem, em virtude
de Caréncias de recursos humanos de nível
médio nessa área, sem possuir formação es-
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pecífica regulada em lei, será autorizado, pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer atividades elementares de enfermagem,
observado o disposto no art. 15 desta lei.
Parágrafo único. A autorização_ referida
neste artigo, que obedecerá ~os critérios baixados pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida durante.
o prazo de 10 (dez) anos, a contar da promulgação desta lei.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 58, DE 1990
(No 3.048/89, na Casa de origem)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 60, DE 1990
(N~ 3.856/89, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente
da República)
Concede pensão especial à viúva do
Doutor _Francisco de Paula Quintanilha
Ri~eiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'' É _concedida à Senhora Anita
Qufntanilha RibeirO, viúva do eminente hOmem público Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro, uma pensão especial, mensal e vitalícia,_ ço~rresJ)onâente a 10 (dez) Vezes O valor
do salário mínimo, a qual será de caráter pesM
soai e intransferível, a ·qualquer título.
· Art. 2" A despesa decorrente desta lei
correrá à conta dos encargos previdenciários
da União, sob a supervisão do Mini~tério da
Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3" E:.ta lei enira- em vigor na data
de sua pub!TciiÇãõ-.
Art. 4" Revogam-~e a~ dhpo!!ições em
contrário.
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Educação, que reme-tesse informações constante~ da pasta de assentamentos funcionais
do ex-sel'Vídor, o que ficou atendido, com
o Aviso MEC n'-' 1.018, de 19-12-86.
Vê-se, da documentação enviada, que o
de cujus foi admitido, a 3-8-43, na flinçâo
de Inspetor de Ensino Secundário, na qual
veio a ser amparado pelo art. 23 do ADCT
de 18~9-46. Esteve afastado do cargo, a partir
de 1·'-2-55, por ter sido nomeado Chefe da
Casa Civil do Govefno de ·são Paulo. Fícôu
licenciado, para tratar de interesses particulares, no período de 5-3-59 a 31-3·61, quando
veio 3. ser nomeado Chefe do Gabinete CiVil.
Por Decreto de 13-7-61, foi exonerado do
cargo efetivo, de que era titular.

Da resenha biográfíca, anexada ao requerimento, consta que fora servidor da DOPS
paulista, desde 1"-1-39, e titular da Secretaria
Determina que as armas de fogo
de Finanças, da Prefeitura de São Paulo, bem
apreendidas sem o correspondente regiscomo Coordenador do Grupo Executivo do
tro, pelos ôr.gãos policiais, sejam destruíMetropolitano de São Paulo (1966.)
das em ato público, na forma que espeEle faleceu a 13-10-72.
cifica.
Como ~ sabido, a pensão devida aos famiIiares.de servidores públicos federai.s (Lei n~
O Congresso Naciorial decreta:
Art. l" As armas de fogo de uso não proi3.373, de 12-3-58), assim como a previdenMENSAGEM N' 634, DE 1989
bido apreendidãs- peloS órgãos policiais e que
ciária, devidas aos dependentes do segurado
Excelentíssimos
Senhore::.
Membros
do
não disponham do respectivo registro, deve- - COrigreSSO Nacfõriãf:
(art. 55 da CLPS, aprovada pelo Decreto n·•
.
.
-rão. periodicamente, ser destruídas em ato
77.077/76), dependein de continuada contriNos
termos
do
art.
61
da
Constituição
Fe. buição, cuja paralização inviabiliza a concesM
público, pré-via e amplamente divulgado.
deral, tenho a honra de submeter à elevada
Parágrafo único. As armas de fogo de uso
são do correspondente benefício, dado o seu
de
Vossas
Excelêilda<>,
aCompadeliberação
proibido terão o destino previsto em legislacaráter securitário.
nhado
de
Exposição
de
MOtivos
do
Senhor
ção espec lica.
Ocorre que, conseqüentemente, não haCoosultor-G~eral da República, Interino, o ·
Art. 2' O Poder Executivo, ouvido o Mivendo comprovação, suficiente, de ter-se
anexo
projeto
de
lei
que
"concede
pensão
.
nistério ril_Justiça, regulamentará esta lei no
conservado o ex-servidor na condição de seM
especial à viúva do Doutor Francisco de_PauJa
gurado, torna-se precário o direito à pensão
prazo de 60 (sessenta) diaS.
Quintanilha
Ribeiro",
comum, embora tenha sido ele filiado ao ex~
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
Br~11ia, 6 de outubro de 1989:'- JoséSarM
de sua publicação.
tinto lP ASE, por mais de 15 anos.
ney.
Exitem algull).~§. pensões especiais, que poM
Art. 4" Revogam-se as dispos!ções em
contrário.
dem ser concedidas, à conta _do__Te;souro NaM
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 4, DE 26
DE SETEMBRO DE 1989, DO SEcional_, à viúva de funcionário acometida de
(À Comissão de Constituição, Justiça
doença especificada (L.ei n" 3. 738/60) e aos
NHOR CONSULTOR-GERAL DA
e Cidadania.)
familiares do funcionário falecido em conseREPÚBLICA, INTERINO.
qüência dessas mesmas doenças (Lei n"
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~
6.782/80), independente de _contribuição,
pública:
mas em ambos os casos. até então, temMse
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Determinou Vossa Excelência o encamiexigido que, à data do óbito do servidor, ele
N• 59, DE 1990
nhamento a esta Consultaria Geral da Repúainda mantivesse o vínculo funcional, mesmo
(N~ 3.638/89, na Casa de origem)
blica, para exame e proposta de solução, o
que já esteja, na inatividade, hipótese esta
pedido
de
pensãoformulado
pela
viúva
do
Atribui a denominação presunto à pro- '
também inocorrcnte, na_espécie.
Doutor Francísco de Paula Quintanilha Ri~
dução que especifica, e dá outras provi~
Das diligências feitas junto aos Goveinos
beiro,
que
foi
Chefe
do
Qabiriete
Ci"vil
da
dências.
Presidência da República. -durante o período
do Estado de São Paulo e da capital paulista,
O Congresso Na~ional de.creta: -~
.
.
de 31-1-61 a 25-S-61 (Encam.inhamento feito
resultou esclarecido que o referido cidadão,
Art. 1\' Denomma-se presunto, seguidO 1 pela AJO/PR n" 2.334, de 15-12-86.)
conquanto tenha exercido relevantes fun·
das especificações que couberem, exclusiva-·
ções, nessas entidades, não teve ali oportuM
Alega a peticionária que ficou viúva, em
mente o produto obtido com_ o pernil dos
nidade de deixar nenhum tipo de pensão.
situação b~stante modesta, passando a viver
suínos ou com a coxa e a sobrecora dQ peru.
Assim, cessada a condição de contribuinte
de uns poucos bens de faml1ia, sem qualquer
Parágrafo único. O produto obtido com.
da previdência social e à fãtta dOs pressupensão ou pecúlio, mas já estaria agora a
a matéria-prima do peru terá a denominação ·. passar privaçõe!'i. Ela juntou ao seu pedido,
postos necessários à concessão de pensão code presunto de peru.
mum, à CO{lta d~ Tesouro Nacional, restaria
para conhecirriento, uma cópia do requeriArt. 2'-' O produto definido nesta lei pode
mento feito ao Ministério da Previdência e. o apelo ao defeiünento de pensão especial
ser designado: cru, defumado, tipo Westfália, · Assistência Social, pleiteando o benefício, a- graciosa. dependente esta de expressa autoritipo Bayone;· enlatado, c_om osso ou de ou~ra
zação legislativa, para cada caso de per si,
que se julga com direito, o qual foi denegado,
forma que caracterize sua peculiaridade.
o que costuma ser feito;-excepcionalmelüe.
à falta de vínculo com o Simpas, ao tempo
Art. 3" _Esta lei entra em vigor na data
do falecimento do ex-contribuinte. Veio em: a favor de determinadas personalidades, com
de sua publicação.
anexo, também, uma resenha biográfica do
relevantes serviços prestados à causa pública,
Art. 4" Rcvogam~se as disposiÇões em
ou de seus dependentes, conforme fói feito
extinto homem público.
contrário.
Para habilitar esta CGR a examinar o pleipelas Leis n"' 7.558, 7.55~ e 7.561, di,(A ç:~missão de Assuntos Socitils;) to eni causa, foi Solicitado ao Ministério da · . 19-12-86, publicadas,no DOU de 23-12-86.
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Em face de todo o exposto, não há como
deferir-se qualquer modalidade de pensão,
à falta dos pressupostos fáticos ou jurídicos.
para tanto necessários, a despeito das p_of!d~
ráveis razões invocadas pela solicítante, salvo
se ficasse _comprovado- que o ex-servidor, ao
falecer, estivesse_ vinculado ao serviço público
ou filiado à previdência social.
_
__
A Vossa Excelência, porém, como Supremo Chefe da Nação, -no seu prudente discortino, considerando os relevantes serviços

i) Michal Lcnn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal qc Moraes;
I) Ricardo do Vaile Dellape. __ . . .
Art: 2"-ESie -decretO legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Ãrt. 3o Ficam revogadas as disposições
em ·coil.trário.
MENSAGEM N" 467, DE !990

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congress.o Nacional:
De conformidade com o disposto no art.
prestados pelo referido eminente político e
59 da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
homem público, a quem o país muito lhe deve
tenho a honra de subme1er à aprovação do
- . caberá ajuizar da conveniência de dar-se
Congresso Nacional o nome das pessoas a
ao pleito em causa o mencionado tratamento
seguir "indicadas, para integrar, como memexcepcional.
bros titulares e suplentes, a Comissão DireNesse caso, então, poderá ser promovida
tora do Programa Nacional de Desestatizaa medida legislativa necessária, com vistas
ção: _
ã concessão de pensão graciosa.
I..:......:_ ffiembrOs efetivos:Isto o que se pode sugerir, no caso pre~
a) João da Silva Maia, Secretário Nacional
sente.
de Economia, do Ministério da Economia,
Tenho, pOis. a elevada honra de submeter,
Fazenda e Planejamento, na qualidade de reã superior consideração de Vossa Excelência,
presentante dessa Secretaria de Estado;
o anexo Projeto de Lei, com sugestão de ser
b) Paulo César Ximenes Alves Ferreira,
encaminhado ao Egrégio Congresso NacioSecretário-Executivo do Ministério da Infranal, se assim houver por bem Vossa ExceEstrutura, na qualidade de representante
lência.
Com os protestos do meu respeitosõ _apr~- Clessa----secretaria de Estado;
c Sérgio Cutolo dos Santos, Diretor do
ço. - Sebastião Baptista Affonso, ConsulDepartamentO de Assuntos Económicos e
tor-Geral da República Interno.
Sociais, da Secretariá Nacional do Trabalho,
(À Comissão de Assuntos Social~.)
do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, na qualidade de representante dessa
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Secretaria de Estado;
N.. 35, DE 1990
d) Eduardo Marco Modiano, economista
(N~ 23V90, na Câmara dos J)eputados)
e professor universitáriO, eSpecialista em macroeconomia, que presidirá o colegiado;
e) Carlos Eduardo Bulhões Pereira, advoAprova a indicação, por parte do Presigado, especialista em Direitb Económico e
dente da República, dos membros da CoDireito Comercial;
missão Diretora do Programa Nacional
f) Nelson Eizrik, advogado, especialista
de Desestatfzação.
em Diniito comerêial e mercado de capitais;
O Congtesso Nacional decreta:
· g) Ernesto Rubens Gelbcke, contador, esArt. 1\' Ficam aprovados, nos termos do
pecialista em Ffinanças;
art. SOda Lei nP 8.031, de 12 de abril de
h) Luiz Gonzaga -de Mello Belluzzo, eco1990, os nomes que itão compor a Comissao
nomista e professor universitário, especialista
Diretora do Programa Nacional de Desestaem macrQeconomia;
·
tização:
-i) Geraldo Hess, engenheiro_civiJ; especialista em Finanças;
I -na condição de titulares:
j) Bernardo Goldfarb, contador, especiaa) João da Silva Maia;
lista em .Administração de Einpresa;
.b) Paulo César Xinienes Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
I) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior,
advogado, especialista em Direito Econômid) Eduardo Marco Modiano, que presidi,c9; ·-rá o colegiado;
. . .
e) Carlos Eduardo Bulhóes Pedre1ra;
I I - como suplentes:
f) Nelson Eizirik;
a) José Francisco de Lima Gonçalves, asg) Ernesto Rubens Gelbcke;
sessor.especialista na qualidade de represenh) Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo;
tante do Ministério da Economia, Fazenda
i) Geraldo Hess;
e Planejamento;
·
j) Bernardo Goldfarb;
_ h) Luiz André Rico Vicentç, Secretário
I) Máiio SaBes de Oliveira Malta Júnior;
Nacional de Energia, do Ministério da InfraII- na qualidade de suplentes:
Es_trutura, na qualidade de representante
a) José Francisco de Lima Gonçalves;
dessa Secretaria de Estado;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro. Assessor
c) Marcelo Affonso Monteiro;
_Q_a__Secretaria Nacional do Trabalho na qualid) José Pio Borges de Castro Filho;
dade de representante do Ministério do Trae) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
balho e da Previdência Social;
f) Norma Johssen Parente;
d) José Pio Borges de Castro Filho, c.ngeg) Valter Gonçalves;
-nbeiro, especialista em Administração de
h) J'úlibi.Sérgio Gomes de Oliveira;
Emp-çe.sas:

r
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e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi, advOgada, especialista em Direito Comercial e
mer.cado.de capitais;
f) Norma Jonssen Parente, advogada, especialista em mercado de capitais;
g) Valter Gonçalves, contador, especialista em Finanças; ·
h) Júlio Sérgio Gomes de Almeida, economista, especialista em Finanças;
i) Michael Lenn Ceítlin. engenheiro, especialista em Administraçáo de Empresas;
j) Carlos Henrique Leal de_Moraes, economista, especialista em macro-economia:
I) Ricardo do Valle Dellape, administrador, especialista em Finanças.
.
Na indicação desses nomes, buscou-se assegurar, à Comiss_ão Diretor-a do Programa
Nacional de DeseStatiiaçãO, a integração de
representantes dos ministérios aos quais estão afetos encargos relevantes, na execução
do referido programa e de especialistas conceituados, e-m Dire-ito Econômico, Direito
Comercial, mercado de capitais, Economia,
Finanças ou Administração de Empresas.
. BrasJ1ia-DF, 12 de junho de 1990.- Fernando Collor
RESUMO BIOGRÁFICO
João da Silva Maia
Formação superior:
-Mestrado em Economia - Faculdade de
Ciências Jurídicas e Econômicas da UniVersidade federal do Rio de Janeiro.
-Curso de Pôs-Graduação em Economia
Industrial e de Tecnologia - Instituto de
Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
-·Graduação em Cíéncias EcOilómicaS ,:_
UFRJ.
- Curso de Engenharia - Universidade de
Brast1ia ( 1974/1976-incompleto).
Experiência Profissional:
-Secretário Nacional de Econoffiia -do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
--::-Respondendo pela Superintendência Na·
clonai de Abastecimento - SUNAB.
-Secretário Municipal de Planejarnento da
Cidade do Rio de Janeiro, agosto de 1987
a dezembro de 1988.
-Secretário Adjunto de Preços Ifidustriais
da Secretaria Especial de Abastecimento e
Preços do Ministério da Fazenda- maio de
1986 a junho de 1987.
-Professor de Economia Brasileira da Universidade Federal Fluminense (licenciado).
-Analista Legislativo do Senado Federal (licenciado).
CURRICULUM VITAE
Paulo César Ximenes Alves Ferreira
I - Dados Pessoais:
Nome: Paulo César Ximenes Alves Ferreira
Matrícula: 8.077.710-8
Data de nascimento: 30 de dezembro de 1943
Estado civil: casado
Naturalidade: Rio de Janeiro_ (RJ)
Filiação: Pedro da Costa Alves Ferreira e
A1..1ra Ximenes Alves Ferreira
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Residência: SQS 314- Bloco '"'G:-·- Ap.
306
Telefones: 245-1594- Brasília (DF)
ll .....;

Pr~cipais

Cursos Realizados:

Em 19RR- Secreüirio E!>pecial de Assuntos
Econômicos do Ministério da Fazenda;
Em 1988- Secretário do Tesouro Nacional;
Em 1988- Secretário-Geral do Ministério
da Fazenda:
Em 19YO- Secretário-Executivo do Ministério da Infra-Estrutura.
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Bolsas de Pesquisa: Convênio UnB/SUDECO ja-fe 1979
Convênio ANPEC/IPEA·INPESotd980 a
fe 1981
Convênio UnB/FINEP ja-ju 1981
Bolsas de Estudos: Convênio UnB/CAP~S
MEC ma-de 1980
Convênio UnB/CNPg ja-de 1981_

Primário: Colégio Metropolitano- Término
em 1954 -Rio de Janeiro (RJ)
Ginásio: Colégio Metropolitano -período
Brasília -DF, 7' de junho de 1990.
1955/1956, Rio de Janeiro (RJ);
Paulo Cêsar Ximenes Alves Ferreira.
Colégio Baptista- período 1957/1959, Rio
Experiência ProfiSsional Recente
DADOS PESSOAIS
de Janeiro (RJ);
Científico: Escola Preparatória de Cadetes
Nome: Sérgio Cutolo dos Santos
do Ar- período 1961/!963;
Analista Financeiro: Comissão de Incorp. e
Endereço: SQN 308-:- Bloco H -Ap. IOR
Superior: Faculdade de CiCncias Econõmicas - Brasr1ia, DF
Fusão de Empresa-COFIE Ministério da Fada Universidade Federal do Rio Grande do
·
zenda fe 1979 aja 1980
Fone: 274-6381
___ _
Sul- período 1968/1972;
Assistente de Ensino: Tópicos Especiais- eill
Profissão: Economista; Pós-graduado Pela
-Intensivo de Estatística para Técnico de
Economia Brasileira UnB -Departamento
UnB.
Nível SuperiOr, realizado no Instituto de Made Economia ja-ma 1981
idade: 36 anos (18/dez/1Y52).
temática da POntifícia Universidade Católica
P_rofessor: Introdução à Economia
Experiência ProfissiOnal:
do Rio Grande do Sul, no período de outubro
UnB - Departamento de Economia ma-ju
1. Política económica, com especialidade
a dezembro de 1973;
1981
em política de rendas.
....:_I Curso para Inspetores (CINSP), no pe~
Professor: Política e Programação Económi2. Emprego e remuneração no setor públiríodo de_J8 de agosto a 17 de ourubro._de
ca
1975;
co.
Universidade Católica de Bras11ia ma~ju 1981
J.. Acompanhamento conjuntural do mer-Curso de Política Monetária, realizado no
Coordenador: Sistema Nacional di:: Emprego
cado de trabalho e das contas da Previdência
Centro de Estudos Monetários Latino-Ame·
DF
Social.
__ _
ricanbs, no período de 20 de junho a 5 de
GDF - Ministé_rio do Trabalho ago 1981 a
4. Estatlsticãs ~Trabalho.-_
dezembro de 1977, nas cidades do México,
mai 1985
Nova Iorque e Washington.
Atividade Exercidas:
Coordenador: Função Trabalho
1. Dii"etor do Departamento de Assuntos
Sec. Serviços Sociais- GDF abr 1983 a mai
ill - Experiência Prof'..sional:
1985
Económicos e Sociais da SNT/MTPS
(ma/90).
.
Coordenador: Coord. Análise do Mercado
Em 1964 (setembro) - ingresso no Banco
2. Assessor Económico do Ministro do Trade Trabalho .Sec. Emprego e Salário - MTb
do Brasil S/A., como escriturário, na agência
jun 1985 a fev 1986
balho Qa/89 a ma/90 e jal87 a abr/88).
de Londrina (PR);
3. Secretário Executivo do Conselho de SaConsultor: Governo do Distrito Federal
Em 1966 (julho)- ingresso no Banco CenTema: I Plano Trienal de Governo 'ago-nov
lários de EmPresas Estatais-CISE (ja/89 a
tral do Brasil S/A, requisitado do Banco do
ma/90)
1985
Brasil, sendo lotado na então Contadoria Ge4-. Subsecretário --de Salárío do Ministério
S1,1bseCretário: Sub~cretária. _de·Salário
ral, no Rio de Janeiro (RJ);
Sec. Emprego e Salário - MTb mar 1986 a
do Trabalho (no/85 a de/86).
Em 1967 (janeiro)- transferido para o Demar 1987
- · -··-5. Colabor_ad_or Externo do Internacional
partamento Regional de Porto Alegre, cofor Labour Studies/Ort do PREALC/OlT Ass.essor de Ministro: Assessoria EcOflêirtti.ca
missionado Subencarregado do Setor Regia(terna: emprego e remuneração-no setor púGabinete do Ministro - MTb abr 1987 a mar
. nal de Registro Contáveis;
-blico). ·
·
1988
Em 1969 (setembro) -comissionado encar6. Consultor_ do Instituto de Estudos do Se- Presidente: Conselho Regional de Economia
regado do Setor de Fiscalização do Serviço
jan-dez 1987 e ago-dez 1988
tor Público/FUNDAP/GõVernó Estado de
Regional da Inspetoria de Bancos, em Porto
São Paulo.
Pesquisador: programa de Estudos da Fome/
Alegre (RS);
NESP/UnB Area de Pesquisa: Ocupação e
Em 1974 (janeiro)- -transferido para BraCurriculum Vitae
Renda abr 1988 a jan 1989
sília e comissionado Economista no DepartaColaborador Externo: Internatíonal Institute
mento Económico;
Dados Pessoais
for Labour Studies/OIT
Em 1974 (novembro)- comissionado Eco- Nome: Sérgiõ Cutolo dos Santos
Terna: Emprego_ e Remuneração no Se_tor Púnomista Asssitente, no Depec;
Filiação: Antonio Bernardo dos Santos e Diblico abr~jun 1988
Em 1976 (agosto)- comissionado Assistenva Cutolo
Professor: Recursos Humanos em·sailde Púte-, no Depec;
Data de Nascimento: 18 de dezembro de 1952 blica
Em 1978 (fevereiro) - comíssiO:Oiido CoorNacionalidade: brasHeira
NESP/Unb- SUDS jun-dez 1989
denador do Serviço de Orçamento MonetáCarteira de Identidade; n"226.968-SSP/DF Consultor: FUNDAP/Governo do Estado de
rio, no Depec;
CIC/CPF: n" 057.187.911-04
São Paulo
Em 1978 - Chefe Adjunto da DiviSão de
Tema: Economia do Setor Público ago-out
'Programação;
FoniifiÇãÕ- ProrLSSionai
1988
Em 1979 - Assessor do Ministério da FaCurso Superior: Economia - Universidade ·Colaborador Externo: PREALC/OIT
zenda;
Tema: Determinação das Remunerações no
de Brasma (UnB) 1971-1972
Em 1982-ChefeAdjunto do Departamento
Pós-graduação: Mestrado em Teoria Econô- Setor Público ago-dez 1988
Económico do Ministério da Fazenda;
mica ----: UnB (tese não apresentadâ) Consultor: OPAS-MPAS-NESP/UnB
Em 1983.:.... Chefe do Departamerito de OpeTénia: Financiamento da Seguridade Sócia!
1980·1981
,rações Bancárias - Bacen;
de• 1988 e jan 1989
Cursos de Extensão: Problemas Urbanos Em 1985 - Chefe do Departamento RegioUnB ma-ju 1975
-Assessor de Ministro: Assessoria Económica
nal de Porto Alegre;
Em 1987- Consultor Especial da Presidên- . Formação Económica da América Latfna -- Gabinete do Ministro - MTb fev 1989 -aUnB ag·no 1978
Secretário Executivo: Cons-.- de Salários de
cia do Bacen;
Empresa Estatais-CISE
Em 1987 -Secretário-Geral Adjunto do Mi- Treinamento para: Coorde'haâores - FEAJ
.USP se-ou 1982
Gabi_r;1ete çl.o I\:linis~o Mfb mar I 989-ª
~tério da Fazenda_;

e

e
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Secretário Executivo: Cons. de Remuneração e Proventos - CIRP
Gabinete do Ministro - MTb mar 1989 a

01.

TRABALHOS RECENTES
Estudo sobre a Região.Geoeconômica

de Bras1lia. GDF-MTb ConvêniÓ SINE/DF,

Brasília: abril/83. Cc-autoria.
02. Programa de Atendimentos às Populações de Baixa Renda nas Áreas de FormaçãoProfissional e Emprego. SENAC-SEN_AISSS/GDF, Brasília: janeiro/84.

03.. ___ _O Me.rcado_de Trabalho no Distrito Federal. CORECON/DF, Brasília agosto/84

04. Políticas Governamentais da Atuação ·
no Setor não Organizado Economia: uma Reflexão Crítica. SMO/SES/MTb, Brasflia se_tembro/1984.
05. _Ações Govenamentais de Atuação no
Seta r Organizado do Mercado de Trabalho.
GDF-MTb Convênio SINE/DF, Brasília: fe~
vereiro/84
06. Políticas Emcrgenciais -de Emprego; O
caso Chileno. BID-MTb/PRODEMO, Brasília: março/84.
07. PoiUicadeEmpregoeRenda: Uma proposta parào DF. GDF-MTb Convênio SlNEI
DF, Brasília: agosto/84. __
.
08. A Pi-estação de Serviç()s no Setor Público. SESIMTb, Brasília: março/1985. Co::au·
toria.
09. Notas sobre a Área Trabaiho no Plano
Trienal do DF: Subsídios para a Formulação.
COFECON-GDF, Brasflia: agosto/1985.
10. Evolução do Mercado de Trabalho em
1985. SES/MTb, .Brasflia: fevereiro/1986.
11. Evolução do Mercado de Trabalho no
Brasil: Çomportamento e Perspectivas. SES/
MTh, Brasflia: maio/1986.
12. O Servidor Público e o_ Plano de Consistência Marcroeconómico, Boletim CORECON/DF, Brasnia: maio/1987.
13. A Evolução- das Remunerações na AdminiStração Pública Diieta e AU:tãrquica.
SESIMTb, junho/1987.
14. A Crise do Estado Brasileiro e o Servidor Público, ANFUB-CEISP/Universídade
da Bahia, salvador: setembro/1987.
15. O Seviciamento da Lógica: AlgurDas
Considerações sobre a Atual Política Econô·
mica. Programa da Fome/NESP/UnB, Brasflia outu,bro/1987.
16. Mercados de Trabalho no Setor Público
F~deral: ~ubsídios para o Debate, Texto para
DiscussãO n~ 9, SES/MTb, Brasília: março/1988. :co-autoria.
17. Emprego e Remuneração no Setqr Público Btasileiro. IIEUOIT, Brasília: junho/1988.
·
·
18. Cafacterístícas Estruturais do Emprego
e das Rémunerações no Setor Público Brasiliro. Econômia do Setor Público Relatório
191l8, volume I.FUNDAPIIESP, São Paulo:
novembro/1988.
19. O Conflito;DistributiV"o no In-terior do
Estado: Retrospectiva 1980 a 1988 e Dois
Estudos de Caso (Banco do Brasil e Magistratura). Texto para Discussão n~ 15. SES/MTB,
Bras;(Ha" dezembro/1988.
__

Curriculum Vitae
·Dados Pesso~
Norõe: Eduardo Marco Modiano
Data de nascimento: 20-07-1952
_Naciona.lidade: J3,rasileira
Naturalidade; Rio de Janeiro
EstadO civil: casado .
Identid;!de n•: 2533529 I.F.P
CPF n•: 335.830.137/00
End. residencial: Rua Cícero Goes Monteiro,
20/502
22471 - L'agoa - Rio de Janeiro
Te!: 256-4656
·
Formação Acaidêmica
Graduação
Engenharia de Sistemas
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, 1970-1973
Economia
·Faculdade de Ciências Políticas e Económicas, Rio de Janeiro, 1972-1974
Administração Pública
Fundação Ge~úlio Vargas, Rio de Janeiro,
1971-1972
Pós~Graduação

Mestrado em Administração (S.M.), Finanças e Sistemas de Informação Alfred P. Sloan
School of Management, M.I.T, Cambridge,
EUA. 1974-1978
Doutorado Interdepartamental (Ph.D.)
Pesquisa Operacional e Economia Alfred P.
Sloan School of Management, M.I.T., Cambridge, EUA. 1976-1978
Experiêlicia ProriSSional
1989-90 "l~cono'mista-chef~ do Banco Sterling

S. A., Rio de Janeiro
1987 Diretor do Departamento de Economia
da PUCIRJ ·
19&6 Diietor-Presidente
Eco.note'ch Consultaria e Projeções
Econõ,tnicas Ltfia, Rio de Janeiro
Principais ConSultarias Prestadas:
-Fiai: do Brasil S.A.
- Çeiltrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrob~s
__
_
.
_
- Ce.91ig- Cia. Energética de Minas Gerais
.
-Belauto- Belém Automóvel S.A.
- Co.D.feder8.ção Nacional da Indústria
-Petróleo ~piranga S.A:

=:=~~ ~~~~~~ S.A.

-Co(lstrútora Mendes Júnior S.A .
1985-86 Diretor
M:_acroro.étrica Pesquisas Econórriicas LTDA
Rio de J1aneiro
Consultaria de Análise e Projeções Económicas
1984-90 Professor Associado Departamento
9~ Economia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Pós-Graduação

Mes1rac;.lo em Administação (S.M.),
FifiatlçaS: e Sistemas de Informação Alfred
P.. Sl.oaQ_~chool of Magement, M.I.T, __Cambridge, EUA: 1974-1978
Doutorado ]nterdepartamental (Ph.D.)
Pesquisa Operacional e Economia Alfred P.

Junho de 1990

Sloan School of Management, M.LT., Cambridge, EUA. 1976-1978
Experiência Profissional
1989-90"Consultor do Banco Sterling S.A.
1987-90 Díretor do Departamento de Economia de PUC/RJ
1986-90 Diretor-Presidente
Econotech Consultoria e Projeções
.Económicas Ltda., Rio de Jadeiro
PrinciPais Consultorias Prestadas:
- Fiat do Brasil S.A.
-Centrais Elétricas Brasileria S.A. ~
Eletrobrás
- -CEMIG - Cia. Energética- de Minas
Gerais
-Belauto- Belém Automóvel S.A
-..;_Confederação Nacional da Indústria
----Petróleo Ipiranga S.A.
-Banco Arbi S.A.
-Banco Investcorp S.A.
-Construtora Mendes Júnior S.A.
1985-86 Diretor
Macrométrica Pesquisas Económicas- LIDA
Rio de Janeiro
Consultaria. de Análise e _Projeções Económicas
1984-90 Professor Associado Departamentô
de EcOnomia
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro 1982-90 Consultor
Cia. Vale do RiODCiCe~ruo de Janeiro
Projeto desenvolvido pelo Departamento de
Economia da PUC-RJ
1979-84 Professor Assistente
Departamento de Economia Pontifícia Universid3de Católica do Rio de Janeiro
1978-79
Professor Visitante
Alfred P. Sloa'n School of Management, M. I.
T., Cambridge, EUA
Teses Orientadas:
Título: Abastecimento Interno, Exportação_
e Geração de Energia: Uma AvaliaÇãó do Processo de Sub!:!tituição na
Agricultura Brasileira.
Aluno: Luiz Henrique Koat_z de Gurvitz
Título: "Um Modelo de Desiquilíbrio para
a.s Export_açÇ>es Brasileiras de Produtos Manufaturados
Aluna: Sandra Maria Carreira Polónia RiOs
Títulõ: "Dois Ensaios Sobre Política Mane~
tátia no BraSíi''
··
-·
Aluna: Patrícia Cavalheiro de P. Lyrio
Título: "Efetividade da Política Salarial no
- Brasil: 1964-1985" · ··
·· ·
J\lu~o:_ Gustavo Maurício Gonzaga

Disciplinas Ministradas:

Graduação:
-Análise Microeconômica
Pós-Graduação:
-Econometria
-Economia Internacional
-Macroeconomia
- Sel\linário de Política Econ6míca I e Ü
Publicações:
Livros

Junho de
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-"Da Inflação ao Cruzado: A Política Económica no Primeiro Ano da Nova República", Editora Campus, Rio de Ja~
neiro, 1986.
-"Inflação: Inércia e Conflito", Editora
Campus, Rio de Janeiro, 1988.
Artigos:

- "Sensivity Analysis and Robust Regres·
sion in the Estimation of Mutual Funds
Performance: 1945-1964''. Alfred P. Sloan

School of Management, Working Paper,
924-77, Abrill977.

-"Dilemas da Política Energética" (çom F.
Lopes) Conjuntura Ec_onômica, Dezembro 1980.
-"A Three-Sector ModeLof a Developing
Country", Texto para Discussão n" 12, Departamento de Econofnià, PUC RJ, Outubro 1980.
-"A Dynamic Optimizatio:n Model of Depletable Resources" (with J. F. Shapiro).
Technical Report, MIT ORC 161 1979,
Março 1979, e Bell Journal of Economics,
1980.
- "Energy Príces, Inflation and Grawth"
(com F. Lopes). Trabalho apresentado no
Congresso Latino-Americano da Royal,
Econometric Society, Rio de Janeiro, Ju·
lho 1981.
-"Choques Externos e Preços Internos: Dificuldades da Política de Ajuste", em Ari-

da, P. (org.), Dívida Externa. Recessão
e Ajuste Estrutural: o Brasil Diante da
Crise. Paz e Terra, São Paulo, 1982.

-"Estratégias de Racionamento:__ uma Generalização", Estudos Económicos, vol.
12, n" 3, Dezembro, 1982.
-"A Economia do Carvão Mineral", Pes-

quisa e Planejament_o Económico, vol. 12,
n• I, Abril de 1982.
-"Conseqüências Macrocconómicas da
RestriçãO Externa de 1983: Simulações
com um Modelo Econométrico para a
Economia Brasileira", Revista Brasileira
de Economia, voL 37, n°3,Setembro 1983.
-"Energia e Economia: Um Modelo Integrado para o Brasil'', Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. 13, n~ 2, Agosto
1983.
-"A Dinâmica de Salários e Preços na Economia Brasileira: 1966-1981, Pesquisa e
Planejamento Económico, voi. l3, n" 1,
Abrill983.
-"Indexação, Choque Externo e Nível de
Atividade: Notas sobre o Caso Brasileiro"
(com F. Lopes), Pesquisa e Planejamcnto
EconómiCo, voL 13, n~· 1, Abril 1983.
-"Inflação e controle do Déficit Público:
uma Análise Teórica e Algumas Simulações para a Economia Brasileira (com D.
D. Carneiro), Revista Brasileira de Economia, voL 37, no 4, Dezembro 1983.
-"Indexación, Shock Externo y Niver de
Actividad: Notas sobre el Caso Brasíleno,
Desarrolo Económico, Abri11984.
-"Elasticidade-Renda e Pre.9s o a J?eman, da de Energia no Brasil", Texto para Discussão n~ 68, Departamento de Economia
PUCIRJ, Maio 1984.

-"A Mágica d(l NOvo Cruzeiro e a Geração
da Nova lnfl_ação", Texto para Discussão
no 78, Departamento de Economia, PUC/
RJ, Outubro 198.4.
·-''Salários, Preços e Câmbio: Os Multiplicadores dos. Choques numa Economia Indexada", vol. 15, n" 1, Abri! 1985.
- "The Dynamics os Wages and Prices in
the Brazilian" Eçonomy: 1966/1981, Brazílian Economic Studie"s, Abril1985.
-"Inflação: Análise do Impacto de Mundanças. na PoUtica Salarial", Texto para
Discussão, nQ 108, Departamento de Economia, PUC/RJ, Setembro 1985.
----:_':Repasses Mensais: Uma Alternativa de
Política Salarial", Revista de Economia
PoUtica, vol. 6, n~ 1, Janeiro-Março 1986.
-"O Pacto Social: A Experiência de Israel",
Texto para Discussão n~ 117, Departamen·
to de Economia, PüC7RJ, Janeiro 1986.
-''Inflação Zero: Poucas Dúvidas, Muitas
Certezas", Conjuntura Económica, número especial, Col. 40, Abril 1986.
-~·A Inflação e_ a Moeda Indexada", Pes·
quisa e Planejamento Económico, vol. 15,
n'l, Abril 1986.
-''O Choque Argentino e o Dilema Brasileiro", Revista de Economia Política, vol
6, n' 2, Abril/Junho 1986.
-"Três meses Depois", O GlobO, 1-6-1986.
-"O"CrUZacdO:_A Cdse da Matur_idade", O
Globo; 20.'7-19'86.
· - ·
-"Mitos e Fatos Sobre o Setor Público Bra, sileiro"; Texto para Discussão no 134, Departamento de Economia, PUC/RJ, Agosto 1986.
-"A Escala-Móvel e o Fio da Navalha",
Pesquisa e Planejemento Económico, vol.
16, n~ 3, Dezembro 1986.
.
-"A Espera de 87", Revista IStO É, n? 522,
24-12-1986.
-"A Short-Rum Model of a Semi-Industrialized Economy", Trabalho apresenta·
do no Congresso Anual da Internacional
Economic Association, Nova Delhi, De~
zembro 1986.
-

-

"Investimento ein. 1987: Recuperação
Frustrada", Folha de S. Paulo.

-

"Restrições Internas e Externas ao Crescimento", .em O Rio Discute a dívida, Im·
prensa Oficial do Estado do Rio de Janei·
ro, 1987.

-

"Debt, Growth and StructUral Adjustment in Latin America: An Appraisal of
the Baker IniciatíVe", Report to the
Group of Twenty Four, UNDP/UNCTAD, Maio 1987 (com M.P.Abreu e W.
Fritsch)
"El Plan Cruzado: Bases Teórica Y Li·
mitações Prácticas", El Trimestre Economic6, vol. LIV, no Especial, México, setembro de 1987.

"Investimento e Crescimento na Ecofio·
ritia Brasileira - Situação Atual e Perspectivas", Digesto Económico, 328, pags.
20-.24, São Paulo, ·jcineifo/fevereho de
1988.
"Repasses Mensais X Reajustes Trimestrais", Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 18, INPESIIPEA, pags. 83-100,
Rio de Janeiro, Abril1988.
-

-

"The Two CiuZadoS: Thi.Bfasilian Stabilization Programs of February 1986 &
June 1987";Texto para Discussão n9190,
Departamento de Economia, PUC/RJ,
Maio 1988.

-

'"EI Primer Intento dei Cruzado: El Programa Brasileno de Estabilízación de Febrero de.1986", em M. Bruno, et allil,
( org.) lnflación y Estabilización la Expe~
riencia de Israel, BraSii,'Bolívia y México,
El Trimestre Económico, n9 62, Ed Fondo
de Cultura Económica, 19 edição, México
1988.

-

~'The Cruzado First Atteffipf: The Braziliari Stabilization Program of February
1986", em Michael Bruno,_ et allil (org.)
Jnflation Stabilizatíon: The Experiense of
Israel, Argentina, Brasil, Bolivia and México, The M.I.T. Press, P edição, Londres, 1988
·

-

"A Restrição Externa ao Crescimento
Económico Brasileiro: uma perspectiva de
longo prazo", INPESIIPEA, Pesquisa e
Planejamento Económico, vol. 18, n~ 2,
pags. 271-296, agosto 1988 (com w
Fritsch).

"Debt, Growth and Structural Ajust_in Latin America: An Appraisal of
the Baker Initiative" (com: M. Abreu e
W. FI;ítsch), Texto para !)isCUssão n~ 149,
Departamentü de Economia, PUCIRJ, Janeiro 1987.
Illei'l~

-"The CrUzado Plan: Theoretical Foundations and Practical Limitatioi'ls", Trabalho
apresentado no seminário Planes Antiin·
flacionárioS: -de Argentina, Brasil Y Perú,
Bogotá, J_a~eiro 1987. _
"A Economia Internacional· e a Economia
Brasileira: Perspectivas" (com W.
Fritsch), mimeo, Março 1987.
"A mílação Pós=-Cruzado II", Folha de
S. Paulo, 12-4-87.
- --~'Estratégias Não-Recessivas de Combate à Inflação~·. Folha de S. P.aulo, 7 a
9-6-87.
- "0 PÍB em 1987: entre Expansão e Recessão", Folha de S. Paulo.
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-

"Aju.ste Externo e Desequilíbrio Interno
1980-1984", em M. Abreu (org.) Cem
Anos de Politica Económica na República,
no prelo, Ed. Campus, Rio de Janeiro,
1989 (com D.D. Carneiro).
''AóperadostrêsCruzados: 1985/1989'',
em M. Abreu (org.), Cem Anos de Política
Económica na República, no prelo, Ed.
Campus, Rio de Janeiro, 1989."
-

"Feijão com Arroz·2, Entre a Hiper-Já
e a Hiper Mais Adiante", Economia em
Perspectiva, o9 59, CORECON, São Paulo, Junho 1989.
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Nome: Carlos Eduardo Bulhões--Pedrelra
CuiTiculum Vitae
Dados Comerciais

-Rua da Asse~bléia n" 10, Grupo 3820
20011 -Rio de Janeiro - RJ
-Telefones - (021) 231-1121 1 231-1552
I 231-1608
- Telefax- (021) 221-0665
-Telex~ (021) 23317
Dados Residenciais
- Rua Carvalho de Azevedo n~ 300, apt~
401~22471-

Lagoa- Rio de Janeiro--

RJ
-Telefone -:- (021) 286-8550°
Dados Pessoais

-Profissão: Advogado
-Data de Nascimento: 6 de fevereiro de
1949
-Filiação: José Luiz Bulhões Pedreira e GilM
da Pessoa Raja Gabaglia

-Nacionalidade: Brasileira
-Naturalidade: Rio de Janeiro
-Estado Civil: Casado
Escolaridade

1 - Cun;o Superior (196811972)
Faculdade de DireitO -da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
2-Curso de Administração e Gerência Fi·
nanceira (1968)
Pontiffcia Universidade Católica do Rio de
Janeiro
3- Curso de Administração Financeira
(1971)
Fundação Getúlio Vargas
4- Curso de Inglês (Set./74 a Fev./75)
Georgetown University
5- Curso Clássico (196511967)
Colégio Estadual Souza Aguiar
6 -.Cursos Primário e Colegial (195511964)
Instituto Souza Leão
·
Atividades ProfiSsionais
1) Escritório de Advocacia C. E. Bulhões Pedreira
Desde janeiro de 1981 éxerce suas atividades
profissionais através de escritório própriO,como consultor de empresas em matérias
tributárias, comerciais, Civis e administrativas. No exercício da advocãcia profere
pareceres jurídicos e elabora projetas de
operações de organização e reorganização
de empreendimentos económico, inclusive
d~ atos. jurídicos de cisão, iricorporação
e fUsão e de abertura de capital.
Z) A~sociação Comercial do Rio de Janeiro
É membro do Conselho Empres#ial de Assuntos Jurídicos e Tributários, que tem por
finalidade precípua estudar projetas legislativos e propor medidas legislativas e administrativas visando o desenvolvimento
das empresas privadas.
3)- Junta Comef-cial do Estado do Rio de Janeiro
·
No período de abril de 1987 a janeiro de
1989 exerceu o cargo de Vogal da JUCER.JA, presidindo sua 3~ Turma e integrando.
o Colégio de Vogais, como representante
da Secretaria de Indústria e Comércio-do·
Governo do Estado do Rio de Janeiro.

4) Coitselho de Contnl>uintes do Ministério

da Fazenda
No período de julho de 1979 a julho de 1980
exerceu as funções de Conselheiro VicePresidente da 3• Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes e de Conselheiro
da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
instâncias do tribunal Administrativo encarreg-ãdo do julgamento de processos fiscais;
5) J .L. BuihOes Pedreira- Advogados
No período de 1975 a 1980 exerceu advocacia
-nésse escritório como consultor de empresas-em Direito Tributário, Direito Comeidai (especialmente em matérias societárias e em mercado de capitais), Direito
Civil e Direito Administrativo, participando das mesmas at~vidades que atualmente
__ desenvolve em seu escritório.
6) Comissão de Valores Mobiliários
Em 1977 colaPorou com'-os membros do Primeiro Colegiada da CVM na organização
jurídica da autarquia, participando das
elaborações de seu regimento interno e
de outros atos relativos ã instalação da autarquia.
7) EscritóriO Jones, Day Reavis e_Poque
Em 1975 estagiou nesse escritório de advocacia norte-americano, situ~do eni Cleveland, como convidado, acompanhando os
advógados responsáveis pelo escritório no
atendimento-a Clientes e na realização de
negócios Jurídicos.

8) Grupo Unibanco
-Iniciou suas atividades profissionais, ainda
como estagiário, no Grupo Unibanco-, ten·
do implementado a fusão dos departamentos jurídicos das empresas do Grupo no
Rio de Janeiro e chefiado esse departamento nos anos de 1973 e 1974, atuando
como assessor da Diretoria e respondendo
pelos serviços jurídicos do departamento,
inclusive pela elaboração de contratos
bancários, de contratos de garantia de co-locação pública;de valores mobiliários, de
contratos de arrendamento mercantil e de
atos societãrios. Colaborou, com o Diretor
~Jurídico do Grupo, na elaboração de propostas de normas legais ao Governo, como
as regulatórias dos negócios- jurídicos de
arrendamento mercantil.
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L Dados Pessoais
Nome: Nelson Eizirik
Data e Local de Nascimento: 19 de fevereiro
de 1950-Porto Alegre- RS
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Residência: A v. EpitáciO Pessoa, 3400- Ap·
to. 1!07Tel.: 226-2292
Profissão: Advogado
Endereço Profissional: Rua da Assembléia,
1Q- Conj. 1906-20011- Rio de Janeiro
- RJ Te!.: 232-1126
2. Formação Acadêmica
-Bacharel em Ciências Jurídicas - Faculdade de Direito da UFRGS:, Porto Ale·
gre, 1972.
-Mestre em Ciências Jurídicas- Faculdade
de Dir.;:ífO da PUC, Rio de Janeiro- Tese
defendida e aprovada em 1976.
3. Atividades Profissionais
-Pesquisador "Senior" do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Coordenador das atividades de pesquisas e cursos
do setor de Direito - março de 1974 a
dezembro de 1981. Chefe do Departam.ento de Estudos e Pesquisas do Instituto,
no perfodo de julho de 1980 a julho de
1981.
-Consultor Jurídico da ·Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro agosto de 1980 a dezembro 1981.
-Pesquisador Adjunto do Setor de Direito
da Fundação Casa de Rui Barbosa -março de 1979 a dezembro de 1980.
-Chefe da Assessoria de Regulação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro- janeiro
de 1982 a abril de 1983.
-Assessor Jurídico da Diretoria Executiva
da Fundação Nacional de Arte - FUNARTE, de agosto de 1981 a julho de
1985.
-Assessor Jurídico (externo) da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, de abril de'
1983 a maio de 1986.
-Advogado no Rio de Janeiro, associado
ao_ Escritório de Advocacia Arnoldo
- Wald, de janeiro de 1983 até maio de 1986.
-Professor da Faculdade de Direito Cândido Mendes/Ipanema, desde 1975 (atualmente em licença).
- Professor do Instituto de Direito Público
- INDIPO -da Fundação Getúlio V ar·
gas, _nos cursos de Direito de EJllpresa e
DireHo Bancário, deSde 1979.
- Diretor da Comissão de Valores Mobiliários, de maio de 1986 a fevereiro de 1988.
-Membro do Conselho de Recursos do Sistema Financeí!O Nacional, de maiÕ de
1986 a fevereiro de 1988.
-Titular do Escritório de Advocacia Eisirik
e Associados, a partir de abril de 1988.

Atividades AcadêmiCas
1) Faculdade de Direito EstOCio de Sá
(1986)
Como professor convidado, lecionou Di·
- rei to Comercial (mercado de capitais) para .t
alunOs do 4~ ano daquela Faculdade.
2) Fundação Getúlio Vargas (1987)
Coro.Q professor convidado, proferfu aulas SO·
bre demonstrações financeiras das companhias em curso para advogados, economistas e empresários promovido pela Fun- 4. Seminários e Congressos
dação.
- Seminários da "Internacional Faculty
3) -PODtíffCla- ÜniveiSidade Católica (1987)
on Corporate Law and Securities RegulaCdmo professor convidado, ptdferiu aula pation" da Faculdade de Direito da Univerra alunos do 49 ano da Faculdade de Direisidade da Pensilvânia (Center for Study
to sobre liquidação extrajudicial de instiof Financial Institutions, dirigido pelo
Prof. Robert Mundheim):
·
~ção financeira.
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a) julho/agosto de 1975, na UniVersidade

da Pensilvânia, Estados Unidos;
b) julho de 1976 na Universidade de
Frankfurt, Alemanha;
c) julho de 1977, na London School of Business, Inglaterra na Universidade de
Ruan, França;
d) agosto de 1978, no Japan Securities Research Institute, Japão;
e) julho de 1979, como um dos organizadores, ·no Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais, Rio de Janeiro.
- "Taller de Derecho Y Ciencias Sociales", na Universidade de San Marco, Li·
ma, Fevere:iro de 1976, promovido pela
International Legal Center e ConSejo Latino Americano de Derecho Y Desarollo.
-"III Coi}ferencia Interamericana de ComissíorieS de Valores Y Organismos Similares", novembro de 1977, Buenos Aires;
Argentina.
- "IV Conferencia Interamericaila de Co·
misiones de Valores y Organismos SimHa·
res", novembro de 1978, Queretaro, Mé-

xico.

-

-Encontro do Grupo de Trabalho. UNES·
CO/AlJD -(Associação Internacio.ãat de
Juristas Democratas), projeto de pesquisa
..Transferência de Conhecimentos Jurídicos para a América Latina'', CaracaS,-Venezuela, junho de 1979.
-III Encontro Anual das Ent'ídades- de
Pós-Graduação em CiênCias Sociais,- no
grupo de trabalho sobre "Dii"eito" Sociedade", Belo Horizonte, outubro de 1979.
- Intemational ConfereriCe on La w and
Society, Wisconsin, junho de 1980.
- Conference on the Internation:ilizatioil
of the Capital Markets (ALi-American
Law Instítute, ABA- American Bar Association e NYSE- NéW YO!k Stock- Exchange),;:New York, março 'de 1981.
- Round Table on Corporate and Securities Regulation, na Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos, março de 1981.
- Conference on lnsider Trading Regulation, Genebra, março de 1984.
5. Trabalhos Publicados

e

A) Livros
-Regulação e Controle__ dõ Mertado de
Capitais (O Papel da SEC ria eXpei"íênciii
norte-americana). Em co-autoria com Hélio O~ Portocarrero de Castro. Rio de Janeiro, IBMEC, 1974.
-O Papel do Estado na Regulaçã-o do
Mercado de C~pitais. Rio de Janeiro, IBMEC, 1977 {publicado também em espanhol, edição especial para a III Conferên·
cia Interamericana das Comissões deValores, em 1978).
- 0 Poder Judiciário e-a- Jurisprudência
sobre Sociedades Anónimas e Instituiç6es
Financeiras. Em co-autoria com- AUrélio
Wander Bastos, Rio de Janeiro, IBMEC,

1980:
-QueStões de Direito Societário e Mercado
de Capitais. Rio de Janeiro, Ed. Forense,

1987.
-Mercado de Capitais e S/A_- Jurisprudência. Em co-autoria com Aurélio Wan-
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-Seção de jurisprudência sobre sociedades
anóriiinas e ii:lstituições financeiras (co-aUto·
ria c_om Ariádna Bohomoletz Gaal e Maria
Cristinã Víeíra- de Souza). Revista Brasileira
de_ Mercado de Capitais, n" 1 7, 18, 19 e 20.
-Alcance da responsabilidade das Bolsas de
Valores. Revista Brasileira de Mercado de
n• 4, Jan./Abri1, 1976.
Capitais, n9 20 maio/ago, 1981.
-Relações entre direito e eConomia- Ensi-Regulação e auto.~ regulação do mercado
no Interdiciplinar do Direito~ Revista da
de valores mobiliários.
Associação Latino-Americano de Meto-ReviSta de Direito Mercalltii; nd 48, oU/
dologia do ensino jurídico. ALMED, n?
dez, 1982.
·
·
especial, 1977, Santa Maria.
- Disclosure and insider trading regulation:
- 0 privilegiamento de infârmã.ções e o "Ca·
Recent Developments in Brazilian Law {Em
so Petrobrás". Revista Brjisileira de Merco-autoria cOm· Modesto Carvalhosa), Jourcado de Çapitais, n~ 10, jan./abril, 1978
nal of Compara tive Corporate Law and Secu-Tem co-au'toria com Horácio de Mendonça
ri,tii_Regulation, 4 (1982) - North Holland
Netto ). .
. .
_..
·_:::p_Tribunal de Contas e as_empresas priva~
Publishing Com pany.
-Modernização democrática e intervenção
das. Revista Brasileira de Mercado de Cado Estado na economia, in Uma nova organipi.tais, IÍ" 11, maio/ago. 1978.
zação pcilítica.constitucional para o Brasil de
- La regulación dei mercado--de valOres mohoje;, Fortaleza, Universidade Federal d_o
biliarios Y el papel de 1~ jurisprudencia:
Ceará, 1982.
El caso brasileno. Memoria, IV Conferên-:-Insider Tradip.g e responsabilidade,de adCia lnteramúicana de -ConiisíOne"s de Vaministrador de companhia aberta. Revista da
loreS y Org'anismos Similares; 1978,' México..
Co_missão de Valores _Mobiliários, vol. 1, n"
- O liberalismo econOmico -e a criação das 2, maio/ago.,1983,_também publicado na Revista de Direito Mercantil, n9 50, abriVjun
disciplinas de Direito Comercial e econo1983.
mia política. In: Os Cursos Jurídicos e as
-Crédito hipotecáriõ, habilitado em tíqui-_elites.- políticas brasileiras, org. Aurélio
dação extrajudicfal - cabiiilento de juros e
Wander Bastos, Brasflia, Câmara dos Decorreção monetária. Revista de Direito ~er~
p"utadOs, 1978. Publicado tarnbéni na Recantil (Seçâo de Jurisprudência), n~ 51, ju/
vista de Direito Màcantíl,-Sãõ Paulo, RT,
setl, 1983.
n• 35, jul.lset. 1979.
- Propriedade e questão na grande empresa,
- The Role of the Stafe in the Regulation
in O mercado de capitais - Atualidade e
of the Securities Markets: _The Brasilian
perspectiva. Rio de Janeiro, Comissão NacioE:xperience. Journal of Córiiparative Cor·
nal de Bolsa de Valores, 1983.
-por8.te Law arid SeCuritíes Regulation, 1
- Recent Developments in Brazilian Law
(1978), North Holland, Amsterdam.
Regarding Insider Trading Regulation._ Étu- Comentários ao Anteprojeto sobre Fun·
des Suisse.s de Droit EuJ"opéen, vo128, 1984.
dos 157 (em co-autoria com Horacío de
Genebra ("Colloque Internaticmal - L'A·
Mendonça Netto, Hélio O. -P_ortocarrero
vant Projt de Loi Fédérale sur les Opération
e Walter L. Ness., J r.), Revista Brasileira
D'Initiés).
- ---de Mercado de Capitais-, n? 10, Jan./abril,
-Responsabilidade do U nderwriter pela ve1978.
racidade das informações em uma emis~ã9
-Auto-Regulação: Perspectivas após o "Caso Cepalma". Revista Brasileira de Mer- _ pública. (Em C9·autoria com Arnoldo Wald).
Revista da Comissão de Valores Mobiliário,
cado_de Capitais, -n? 13, jan./abril, 1979.
vol2, na 5, maio/ago., 1984.
- Bolsa de Valores - Competência Fiscali·
-A designação "grupo de sociedade" e a
zadora das Operações Bolsísticas - Lei
interpretação do art. 267 da lei das S.A. (em
no-4.728/65._ Revista de Direito Mercantil,
co-autQria com Arnoldo Walçl.). Revista de
São Paulo, RT q9'34, abril/junho, 1979 (Se·
Direito Mercantil, nG 54, abril/jun., 1984.
ção de Jurisprudência).
-Propriedade e controle na companhia
-Notas parã umii toilriã Crítica do Direíto.
aberta - Uma aná_li_se_ teór:íc.a. Revi~t_a__ d_e
..Revísta-do Curso de Direito da UniverDireito Mercantil, nP 54, abriVjun., 1984.
sidade Federal do Ceará, V. 21, jan./ju·
-A Instrução CVM nn 31/84 e a regulamenM
nho, 1980.
tação do "insider trading". Revista de Direito
-As lições do ''Cas_o Vale"._Revista BS:siMercantil, n9 55, ji.tl,set., 1984.
leira de Mercado de Capitais, n? 16, jan.fa-Responsabilidade civil e administrativa do
bril, 1980.
direito de corl!panhia aberta. Revista de Di-reito Mercantil, n~ 56, óut, dez., 1984.
- COmentárfos ao anteprojeto de instrução
-Das funções económicas dos mercadOs a
da -CVM que dispõe acerca do aumento de
termo' e do ProjetO de Código Civil (em OOw
.capital por subscrição de aç6es e registro de
autoria com Arnoldo Wald). Revista_de_ Indistribuição de ações mediante subscrição pú·
fotmãçãó Legislativa do Senado Federal, no
blica (em c:o-autoria com João Ricardo dos
86,"abriVjun., 1985.
Santos, Miguel D. -FOnseca Tavàres, Reginaldo F. Pereira e Walter L Ness, Jr.), Re-A Ordem Econô_mica na Constituinte. Re·
vista de Direito Mercantil. n9 60, out, dez.,
vista Brasileira de M~rcado de Capitais, n~
der Bastos, Rio de Janeiro, Comissão Na_.cional de Bolsas de Valores, 1988.
B) Artigos, Ensaios e Corneritários
-A evolução recente da regulação do mer·
cado_.de capitã-is nos Estãdos UnidOS. Revista .Brasil~ira, ~e_ Merca~~ dE!, Capitais

16, janlabri1, 1980.

·
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-O Regime JurídicO das Bolsas de:: Valores
4. Presidente da ComissãO de Exames de- Economia do curso Banco de Desenvolvi·
e sua autonomia frente ao estado (em co-au~
Suficiêilcfaâ_Q__I~rB - z~- Regio0ai - 1978.
menta sob a responsabilidade do Departato ria com Amoldo Wald). Revista de DireitO --5_. Meinhro da Comissão Nacional de Normento de Economia da FEA-USP em convê9
Mercantil, n 61, jan, março, 1986.
mas Técnicas.de Auditoria do IAIB - 1978
nio com o BID - Banco Internamericano
e 1979.
-Nova lei do mercado de valores mobiliá·
de Desenvolvimento - 1973.
rios. Revista da Comissão di: Valores Mobi. SemináiiosdaDirecta-BDO periódicoS de·
6. Membro da Delegação Brasileira na
liários -CVM~ Vai: 4~ no 14, o-ut./dez., 1986.
Conferência Interamericana de Contabilida- atualização profissional sobre legislação fiscal
- 0 mito do "controle gerencial----ªl_guns dade_- Santiago-- Chile -1980.
e demonstrações financeiras- em diversos ·esdos empírii::ás-.-ReViStiàe-Dlre"ito-Mercantil,
7. Membro da Diretoria ;Nacional do Ibratados ao longo dos anos, incluindo seminários
n•"66, abril/junho, 1987.
coa de 1984 a 1988, sendo de 7/86 até 6188
de apresentação simultânea via satélite.
-Aspectos jurídicos do "underwriting" ~ Re·
Vice-Presidente de Assuntos Técnicos a nfvel
. Professor do IOPEC no Curso de Audivista de Direito Mercantil, ri<.> 66, abril/junho,
nacional.
toria e no Curso de Sistemas e Controle Orça1987.
S. Coordenãdor da Conente - Comissão
mentário e Informações Gerenciais - 1972
c) Participação em outras pt_J_!}Iicações
Nacional de Normas Técnicas da Ibracon (85
a 1975.
e 86) e do Grupo de Trabalho sobre InstituiComo consultor especial, nos seguintes pro·
. Professor no Curso de Auditoria promojetos de pesquisa, que resultaram nos livros:
ções Financeiras (86).
.
.
vido pelo Sindicato dos Contabilistas do Esta~
-Jurisprudência sobre títulos de crédito_-_ 9. ~embro da Comissão Organizadora do
do de São Paulo (CEPAEC) -1975:
'
Cheque: Rio de Janeiro, FCRB/IBMEC,
U Congresso Interamericano dos Professores
. Professor e Assessor do Curso de Pós1980.
.
.
. Graduação
em
Auditoria
pela
UniVersidade
l)giYruitáríos de Ciências Contábeis, reali-Jurisprudênçia sOOre títulos de crédito·, Federal de Pernambuco em convêniO com
zado em São Paulo -1985.
lQ. ___ Representante do Brasil pelo Ibracon
Nota Promissória. Rio de Janeiro, FCRB/IB·
o IAJB - 1976 e 1977.
MEC,-1981.
·no Steering Commitee IAS-12 do lASC, In. Professor e Coordenador do Curso de Pós~Jurisprudência sobre título de crédito ternacional Accounting Standards Commitee' Graduação em Auditoria para o Banco CénLetra de Câmbio e outros títulos._ Rio de Ja~-1988 e 1989.
·
tral do Brasil pela F1PECAFI (USP) em
neiro, FCRB/IBMEC7-198I:-·
11. Presidente da Comissão Nacional das
1978, 1979 e 1980.
-Transferência de te~!lc;llogia - jurispru. Instrutor, através da Directivos nos cursos
Normas de Auditoria do Ibracon - de 7/88
déncia judicial e adniínistrativa. Rio de Janei~
a 6/90.
. .
.
de:
Formação Uinversitária
ro, FCRB/IBEMC, 1981.
Correção Monetária- 1976.
Curso de Gradt.iãção
Junho de 1990.
. Técnica de Preparação de Relatórios ......;.
FacUldade de Economia e Administração
SUDENE -1977.
Curriculum Vftae
da Universidade de São Paulo-"FEA/USP
Reflexos contábil-financeiros da nova Lei
Dados Pessoais
.- Curso: _Ciências Contábeis
das S.A. em São Luis, Recife, João Pessoa,
. --Ano de Conclusão: 1969
Nome: Eiíiesto Rubens Gelbcke
Fortaleza, Natal, Campina Grande e SalvaNascimento: 1"·12-43- São Paula
Curso de Pós- Graduação
dor -1977.
Filiação: Ernesto H. E. Gelbcke e Ignês
. Cursos: Pós graduação (em regime de
. Instrutor em diversos cursos profissíon"aís,
tais como Co-11vers_ão de Balanços, ConsoGelbcke
mestrado) com _área de_ -~~gcentraçª-o c;~
Endereço residencial: Rua Eduardo Saigh FiCiência-s Coli"tãbeis, tendõ cursado:
lidação e Métodos de Equivalência Patrimolho, 172, Morumbi- SP- Fones: 843-3-151
1. Teoria Contábil do Luci-o- 1970
nial, A nova Lei das S.A., Correção Integral,
e 843-1455
2r Contabilidade Gerencial-1970
etc,, através do IOPEC.
Endereço comercial: Av. Paulista, 2001 3. Cori'iã.bífidade Geral- 1970
. Professor do Curso de Administração_ Fi139 andar- CEP 01311 -São Paulo - SP '4. Análise" d~s Inst_ituições Financeiras nanceira da FEA·USP- Instituto dC Adrrii·
Telex: (Oll) 36662.; Telefax: (Oll) 288-9479; · 1971
.
nistração à Eletrobrás -1979.
Telefones: (Oll) 283-3220 283-5114 251·2966~: _ 5. Contabilidade Decisorial-1971
Instrutor no Curso de Contabilidade para
Profissão: Contador6. Análise dos Investimentos - 1972
diversas turmas de fiscai~ de imposto de renda
, Ativídades ProtiSSfonals
7. Balanço Fiscal-1972
-e Outros impoS~()Sda Receita Federal, através
Ocupação atual:.
8. Teoria da Contabilidade -1973
da ESAF-~ EsCola Superior de AdminiS·
. Instituição: Directa BDO Auditores e Con9. Auditoria -1973
traçãb Fazendária em Brasflia, São Paulo,
sultores
··
-_ 10. Auditó.ria - Mercado de Çapitais Rio de Janeiro e Recife em 1980.
. Empresa: Directa Auditores -SiC Directa
1974
. Coordenador e instrutor no programa de
ConsultÕres S/C Ltda.
Formação Pronssional
treinamento dos gerentes de agências, geren~
. Período: Desde 20-4~76 a atual
._ :Q}versos cursos_de formação profissional
tes regionias, inspetor e contadores da Caixa
. "Cargo: Sócio Fundador e Diretor Presidenpromovidos pela Arthur Andersen & Co.
Económica do Estado de São Paulo te
. Viagens de estudos, profissionais e de neCEESP em convênio com a FIPECAFJ OCU:páÇão anterior
g6cios a âiversõs países.
!981.
, De maio de 1965 a abril de 1976, carreira
Atividades docentes - Na profissão e em
• Seminário e palestras diversas ao longo,
até Gerente CoOrdenador de Auditoria na
Univercidades : · dos anos pela Directa-BDO; IOB, AbrasArtun Andersen em São Paulo, onde tam·
. Professor colaborador contratado da
. ca, Ibracon, Ordc;:m dos Economistas, Sebém exercia a função de membro dp Comitê
FEA-USP UniverSidade de São Paulo -Fanac, etc.
de Políticas Técnicas de firma nO Brasil.
culdade de Economia e Administraç$o de
Atividades Profissionais Paralelas
1972 a 197Õ no_s Cursos de Graduação_e, de
Livros Publicados
1. M-embro da Delega_ção- Brasileira na 1978 a 1989, no~ Cursos de Pós GradUação
1. Co-Autor do livro "Manual de ContabiCOnferênCia Interamericana de Contabilida-, nas disciplinas "Auditoria" e ·~TópicOs Co'nlidade das Sociedades por Ações"- E di l
de- Porto Rico -_1974.
temporâneos de Contabilidade".
tora Atlas- 11.,978--; Convénio Fi peca-;
2. Delegãdo- e -relator da Câmara de EStu-: . Assessor e Professor de Curso de Exten· ·
fi/Comissão de Valores Mobiliários para
dos de Princípios de Contabilidade no Con- · são Universitária: de Auditoria promovida pe1" edição em convênio com o Banco Cengresso Brasileiro de Contabilidade - Salya-: la Reitoria-dá Universidade de São Paulo sob
tral do Brasil na 2d ediçâo (1980) e da
dor-1975. _
_ .
: aresponsabilidadedoDepartamentodeCon3• edição (em andamento)", em convênio
3. Priineiro Vice-Presidente do Instituto.: tabilidade da FEA-USP -1974.
-com a CoQímec (1989). Foram produzi·
dos Auditores Independentes do Brasi1,'1 • Professor convidado de Análise Finan~eidas cerca de 30 tiragens deSse livro nas
(IAIB) 2' R~onal-1978 e 1979,
ra do Curso de Pós·Graduação na área de,
du~s primeiras edições.
R
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2.

Co-Autor do livro :.Contabilidade Intermediária"- EditOra Atlas -llJ80, com

outros professores da USP.
3. Co-Autor da Obra "Contabilidade e Demonstrações Financeiras'' pubHcado pelo
JOB - TPD - 1()81 com atualizações
periódicas.
Trabalhos Publicados ou Dh•ulgados

1.

Apresentador e Co-Autor do trabalho

"O Uso da Amostragem
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

. 20.

Estatísti~~

na

2L Reflexos do Plano Cruzado e novos modelos PropostOs das Demonstrações Financeiras para puhlicação da DirectaBDO- 1986.
22. Demonstrações Financeiras com Corre·ção Integral c modelos para publicação
- 1987.
23, _.Mo de lo de Parecer dos Auditores sobre
Demonstiações Fmanceiras_com Corre_ção fntegral-1987.
·
2.4. CõriYeisão de Deffionstraçõe;s Finánceiras de outras moedas para a moeda brasileira- Trabalho base para pronunciamento profissional ----:-_1986.
._ _ _
25. ··nefu'onstraçOes Financeiras coni Corresão Integral- Trabalho base para pronunciamento profL<>sional - 1985.
26. DiVersos outros trabalhos pela Directa:
BDO. Ibracon e outros.
.
27.- Relaiório em coaautoiia em nome do
Ibracon com sugestõe~_~o IASC -ln~
ternational Auditing Standards Committes sobre FinanciãJ Rép_oiting in-Jiiperinflationary Economies (Minuta de
lnternational Accounting Standard).
Outras
• Membro Instituidor da FIPECAFI I Fun-daÇão de Pesquisas em Contabilidade
Atuária e Finanças- USP.
• Membro do Conselho Curador da IPECAFI- lnstituto de Pesquisas ein Contabilidade. Atuária e Finanças - 1988 e
1989.
.
.
• Representante eleito dã classe docente
cOrrespondente junto a Congregação
FEA-USP -1982.
.
• Membro do Conseiho FiScal da NEC do
Brasil S.A.- 1988.
• Membro do Conselho Fiscal da S.A. Indústrias Reunidas f. Matarazzo- 1989.
• Membro da Õiretorta, Conselho Consultivo ou Conselho Fiscal da Ação Co~u
nitátia: do Brasil- São Paulo, há diversos
anos.
Curriculum Vitae

Auditoria" no Congresso -dOs Jovens
Cientistas- 1966- São Paulo.
Consolidação de Balanços- FEA-USP
-1973.
Artigo -Entrevista na revista "Ü Dirigente Industrial" sobre as Demonstrações Financeiras no Brasil para Companhias Abertas -1973.
Efeitos da Inflação sobre as Demonstrações Financeiras- Pricc Levei - FEAUSP e outros - 1974.
Dolla1· Statement - 1974.
Reflexos contábeis da Nova Lei das S. A.
Livrete da Directa~ 1976.'
Artigo Sobre Problemas de COntabilização do ICM - Revista Legislação Nordestina - 1977.
Avaliações de Investimentos Revista Directivos Analisa - 1978.
A Contabilidade de Custos dentr.o da nova legislação Revista Directivos Analisa
-1978.
As Modernas Técn"ica~ de Amostragem
nos exames de Auditoria. Revista Directivos Analisa -1978.
A Correção Especial do Balanço de
1978. Revista Directiv"os Analisa 1978.
·Plano de Contas pela Nova Lei das S.A.
Revista Directivos Analisa -1978.
Como elaborar a DemonstraçãO-de Origens e Aplicação de Recursos - 1978.
Reflexos da nova legislação fiscal na
Contabilidade de Custos - Revista O
Dirigente 1ndustrial-1970.
Os Resultados não Realizados na AvaNome: Luiz Gonzag~ de Mel!o Belluzzo
liação de Investimentos - Boletim do
IAIB -1978.
I - Dados Pessoais
.
Contabilidade e Auditoria do Brasil Nome Completo: Luiz Gonzaga de Mello BeO Limiar de uma nova era? - Conlluzzo
gresso Brasileiro de Contabilidade ·Data de Nascimento: 29 de outubl'o de 1942
(1984).
Local de Nascimen_to: São Paulo-SP
Avaliação da Profissão no .BrasH ~sua
Filiação: Luii: Gonzaga Belluzzo
Normatização como base para u· ' ProMaria Candelária de Mello BeUuzzo
grama de Tqtbalho -1985 e Programa... Estado Civil: Casado
de Trabalho sobre Normas de Auditoria · RO n" 2.824.342 - SSPISP
·e Princípio Contábeis - lbracon ....:.._- CIC n"024.419-008197
1985_
Endereço: Alameda Jaú, 705 -.Ap. 101
Trabalho Interamericano sobre Confli- - 01420- São Paulo-SP
tos entre os Princípíos COntábeis e a
II- Formação Acadêmica
Legislação FiScal e Setoriaf - Co-AuEstudo de segundo ciclo: Colégio São Luiz.
tor. Conferência Interamericana de
e Colégio Santo Inácio- São Paulo-SP
Contabilidade - Rio de Janeiro 1984.
GradUação
O Parecer dos Auditores lndepcntentes·
1. Bacharel em Ciências JurídicaS e_ SoCiais
-Trabalho base para pronunciamento
pela Faculdade de' Direito dei UniverSiprofissional - 1986.
dade de São Paulo, 1965
2. CurSo de-Ciências Sociais (incompleto)
Reavaliação de Ativos- Trabalho base.
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e•
para pronunciamento profissional -·
Letras da Universidade de São Paulo.
1986.
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Pós-Gra~uação

I.

CurSO de Trdnamento em Problemas de_
Desenvolvímen_to Econômico. pela Co.missão EConómica para a América Latina (CEPAL) e Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Sociât
(ILPES), 1966.
2. Cur~o-~m Planejamento Industrial, pelo
Instituto Latino-Americano de Planificação Econ9mica _e Social QLPES) e pela
UnT\,-ersidade Estadual de Campinas.
1969.
.
3. Doutor em Ciências pela Universidade
_Es~adual. de C<tmpinas, TítUlo da Tese:
"Um estudo sobre a crítica da economia
política", defendida em 23-3-1975 e- aprovada com grau "A" (excelente).
III - -Atividades Docentes
I. Professor Titular de Economia - Unicamp -1985
2. Professor de Economia B..rasileira Curso de DesenvolvirhCnto Económico
~promovido p'ela CEPAL- na Cidade
do México (novembro/1984).

IV- Outras Atividades
• Exerceu as seguintes atividades na Fundação de Desenvolvimento Administrativo
(FUNDAP). órgão ligado à Secretaria do
Gover_no do Estado de São Paulo.
• Técnico Adjunto- de 14-7-1976 a
9-1978.

• Técnico Titular- de 10-8-1978 a
30-4-1979.
• Diretor Adjunto (Comissionado) - de
14-7-1976 a 26-3-1979.
• Consultor Autônomo, junto à Diretoria
Executiva nos períodos de 2-5-1979 a
31-12-1979; 1-1-1980 a 31-1-1982; 3-1-1983
a 30-6-1983.
·
·
• Superintendente -desde 10-7-1985.
• Diretor do IESP- Instituto de Econoroiá.
do Setor Público da FUNDAP- desde
julho de 1985.
• Membro efetivo do Conselho Curador da
Fundação Sistema EStadual de Análise de
Dados (SEADE), de 24-1-1979 a
24~1-1984. Reconduzido ao mesmo Conselho desde 7-6-1984.
• Membro eleito do Conselho de Administração da DERSA - Desenvolvimento
Rodoviário S.A .• de 21-3-1983 a
15-2-1984.
• M-•••:...........u:.,no uo Lonselhc~ !"1scal da

C lixa Económica do Esta® de São PaukJ
SI<\., de 294-1983 a 16-10-1985.
• Conselheiro dO Proietn SP-2000. dt:senvo !vido pela Rede GioiJo~ de-Maio d~ L~~~.:f
a novembro de 1984.

• Mt!mbro da Cúm.issão Julg<ldorn do "PI'(·mi >Haralambos Simec,t:idis"•. institu{do:;
·pela ANPEC, em 19/l:l.
• As ;essqr do Grupo Pát) de Açüca.r, ;uaí,;
ao Departamento de Estuii·~-s Eet.mcimi~
cos, durante o ano df.' 19fA.
• Me nbro do Conselho Ediwria; tb r.·~tbli ·

ca.ç.io_ "Retra.to do· Bm.sii'·, Eciiwra Tre..":
e E iitora Pofttica, 1984.
• -Dil'l:tor e Consultor Té•::ni(.'J
Pohticà; Sá~ Paulo. 1984.

-~a

I:.ciitor.a
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Memhro da Comissão Examinadora do
"R~'

Prêmio de Economia", 1984.
• Membro eleito do Cunselh~J de Administração do Banco do Estado de São Paulo
(BANESPA), com mandato de.2 anos a
partir de 21-3-1985.
• Membro ~uplente eleito para o Conselho
Fi!->cal do Banco de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo S/A (BADESP),
desde 29-4-85.
• Assessor Técnico Económico-junto ao
Conselho de Administração da Bolsa dt:
Valores/SP, de maio a agosto de 1985.
• Secretário Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, através
de Decreto de 4-9-1985.
• Membro da Comissão _de Abuso Económico - Legislação e Processamentos referentes ao Conselho Administrativo de
Ddcsa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça desde 4~9-1985.
• Participante. como Secretário E!=tpecial de
Assuntos Econômícos -do Ministério da
Fazenda, de encontros técnicos, preparatórios para Reunião Ministeiíal do Consenso de Cartagena, em Buenos Aires e
Montevidéu, de 10 a 18-12M1985.
• Secretário Executivo do FND-Fundo Nacional de Desenvolvimento- 1986al987.
• Diretor do IESP- Instituto de Economia
do Setor Público da FUNDAP 1985
(Afastado).
• Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômic_o, 17-12-1988.
• Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Cuba, São Paulo, 2-2M1989.
• Membro do Conselho Curador da Fundação Pedroso Horta, desde 31-12-1989.
• Membro do Conselho Curador da FundaM
ção Memorial da América Latina
22-8'1989.
• Vice-Presidentc do Conselho Estadual do
Programa Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo, 28-9-1989.
• Representante do Estado de São Paulo,
no Conselho de AdministraÇão da AgênM
cia de Desenvolvimento AD-Cubatão,
designado pelo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, a partir de outubro
de 1989.
• Presidente do Conselho Consultivo do
Instituto Paulista de Estudos c Pesquisas
sobre Políticas Socíais - POLIPASP,
dez/1989.
V - Cargos na Unicamp
__ _
• Membro da Comissão de Pós-GraduaÇão
em Economia, 25-10-83 a 1-3-1983.• Membro rJa Comissaõ Oe Seleção para o
Doutorado em Economia desde_l984.
• Membro Suplente da Comissão de PósGraduação em Economia desde março de
1985.
• Membro do Conselho Curador da Fundação Economia de Campinas (FECAMP),
desde ll-5-1985.
• Executor do convênio firmado entre a
UNICAMP/IE e MIC/STI/FUJB
(020/84). desde 6-8-1985.
• Membr.._l -do Conselho de Orientação do
Centn' de Estudos de RelaçQes Econô-

micas Internacionais (CE RI); do Instituto
de Economia, desde 6-X-1()85. (Atualmcnte Afastado)
VI - Palestras, Encontros, Seminários
• Participante da reunião convocada pelo
Presidente José Sarney, com Ministros da
área econômica e demais economistas, para tratar de a,.<.;suntoseconómicos, Brasília,
1-6-85.
• Palestra "O papel dos bomcos comerdab
no endividamento externo brasileiro",
proferida na Câmara dos Deputados. Brasília, junho de 19H5.
·
• Seminário lnternacionaJ sobre ''Endividamento Externo" promovido pelo Instituto
di Studi Per lo Svilippo Económico Napolis-ltália (ISVE). Palestra proierida "IJ
caso brasiliano : Mutamenti nelli fonti di
fmanziamentos; il ruolo delle banche comcrciali", com apresentação do texto "0
papel dos bêlncos comerciais no endividamento externo brasileiro", (com Luciano
G. Coutinho), Buenos Aires, junho de
1985.
• Participação na Reunião de Caráter Continental, "La deuda de Ia Ame rica Latina
y el Caribe en el Contexto de la Crisis
.Eéonómicalntánacional. EÍ nuevoorden
económico interna~ional y sua urgencia",
prorilõVídOpela República de Cuba, Havana, de 30 de julho a 3 de agosto de
1985.
• "O processo inflacionário", palestra _proferida no C-PEN-Ciclo de Conferências/
Palestras/Painés 1985 AE-U, da Escola de
Guerra Naval do Ministério da Marinha,
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1985.
• Palestra "O ajustamento da economia
brasileira e as perspectivas do crescimento", proferida na 19" Convenção Nacional
das Empresas de Supermercados. Centro
de Convenções, Rio d_e Janeiro, 28 de
agosto de 1985.
• Palestra sobre "Déficit público, dívida interna e políticas de ajustamento", promoVlàa pela Associação dos Funcionários do
BNDES- pcirticipaçõe-s S/A (AFBNDESPAR), Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1985.
• Seminário Internacional sobre "Endividamento externo, eslratégias de negociação
e políticas económicas na América Latina", promovida pela Unicamp/CNPq,
com participantes do Cinve (Uruguai), Cide (México), Ciscea (Argentina) e Cepa!
{Santiago do Chile), Campinas, dezembro
de 1985.
Seminário Internacional sobre "Endividamento externo, estratégias de negociação
e_ políticas económicas na AmériCa Lati- na", promovida pela Unicamp.ICNPq,
com participantes do Cinve (Uruguai). Cide (México), Ciscea (Argentina) e Cepa!
(Santiago do Chile), Campinas, dezembro
de 1985. Texto_apresentado: "O papel dos
bancos comerciais no endividamento ex·
terno da economia brasileira" (em cc-autoria com Luciano G. Coutinho).

•

Participação, como debater, do programa
Cartas"~apresentado por Mino
Carta e levado ao ar pela TV Record,
nos seguintes dias: 10-9-84; 15-5-85;
15-7-85 e 19-8-85.
Palestra "Déficit público e financiamento''. promovida pela Baneser, do Banespa
S.A. -Serviços Técnicos e Admínístrativus, São Paulo, abril de 1988.
Pal"estra "Transferências Externas e Financiamento do Governo Federal e Autoridades Monetádas'', proferida no ''Seminário sobre política económica", promovida pela Fundap, São Paulo, agosto de
1988.
Participação no debate "Hiperinflação e
Pacto Social", organizado pela Associação de Bacharéis em Economia, Ciências
Contábeis e Administração de Empresas
de Jundiaí- ABECA, 04.12.1988.
Participação no Simpósio de Ensino Tecnológico, promovido pela Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, março de 1989.
Participação como debater, do Seminário
sobre Política Iaternacional e Cooperação, São Paulo, entre 7 e lO _de _março
de 1989, sendo patrocinado pela Fundap/
USP/Cedec, com participantes de Monde
Diplomatic (França), Universidade da
Califórnia (USA), OCDE (França),USP,
Fiesp, Unicarnp, março de 1989.
Conferência "Brasil Export Stand", organizado pela Volkswagen do Brasil S.A.,
São Paulo, 10-3-88.
Palestra ··A Crise da Dívida e a América
Latina: dez anoS de sacrifício", proferida
no .. Seminário Internacional da Dívida
Externa_ e Des_envolvime:ntQ_ da América
Latina", promovido pelas Secretarias de
Estado da Ciência e Tecnologia e de Cultura, São Paulo, 16-3M89._
Participação, corno debatedor no Painel
do "VI Encontro Brasileiro de Planejamento", promovido pela SPE - SacieM
dade Brasileira de Planejamento Empre-sarial, e publicada resumidamente na Revista Planejamento Gestão, 1(1): abril
de 1989.
Participação nO Se~;ninário "Inflação, Política e Estabilização"- Unicamp, 24 de
ar o de 1989.
P ,cipação, como palestrante no Seminário promovido pela FGV- SP, "Perspectivas para a década de 90", (áreas económicas sob enfoque empresarial),
29-8-89.
Participãção rio encoritro dos Sindicalistas, promovido pela CAT - CoordenaM
ção Autónoma dos Trabalhadores e pela
CLAT - Central Latino-Americana dos
Trabalhadores - Temas: "O Estado da'
Economia Brasileira A tua! e Perspectivas
Sócio-Económicas, realizado no Hotel Ja~
raguá em São Paulo, em 16-9~89.
Pârticipação no Seminário de Política
Econôrriica, promovidO pela FUNDAP/
Fundação do Desenvolvimento AdminisM
"Jogo de
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trativo; Terna: '"Divida.Extema'". rea!F'"
zado na FUNDAP, em 19-Y-89.

• Participição na-V EXPO-Brasil89, patrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores, sob a díreção g·eral da ComisSâo
de Comércio com a EurOpa Orientai-CoJeste, realizada nas cidades de Moscou c
Leningrado, no período de 2-10 a
!3-10-89.
• Participação no Seminário ''Brasil: Uma
visão dos Anos 90 - Forum de Investi-

mentos e Tecnologia", na qualidade de
palestrante do Painel "Perspectivas para
Investimentos e Transferéncia de Tecnologia", cufo tema d~senvolvido foi: "0
Papel do Setor Público no Desenvolvimento Tecnológico", dia 19-10-89, das 9
às llh, na cidade de Milão, Itália. E.stc
Seminário foi promovido pelo Ministérío
das Relações Exterior~.
• Participação na Feira ]Júernadonal âeHannover, Alemanha Ocidentar, paúoci~
nada pelo Ministério das Relações Exte~
riores, Itamaraty, na qualidade de Paíne~
lista cujo tema desenvolvido foi "Plano
Brasil Novo na Economia Brasileira"', em
4 de maio de 1990. ---

vn- Trabalhos Publicado~·~

Entrt\-·istas

• Prefácio do livro de Pau!Ô Davidoff Cruz,
"Dívida externa e política económica a experiência brasileira nos anos setenta",
São Paulo, Brasiliense, 1984.
• "Trimestralidade e ac_elefação ínflacioná~
ria", in Economia em Pêrspectiva/Carta
de Conjuntura, Conselho Regional de
Economia, São Paulo, n" 12 de abril de
~

1985.

• "As etapa!> da crise internacional e as polfticasde ajustamento" (com Maria Conceição Tavares). Texto apresentado ao Semi~
nário Internacional sobre ''Economia Internacional, Dívida Externa a EConomia
Política da Recuperação no Brasil", IPE/
FEZ- USP, 6-5-85.
• "Um ajustamento às avessas'', in Revista
Exame, 29-5-85.
• "Uma reflexão sobre a natureza da inflação contemporânea" (com Maria Conceição Tavares), apresentado na XII Reunião Anual da ANPEC em dezembro de
1984 e publicado na XII Reunião Anual
da ANPEC em dezembro de 1984 e publicado pela Revista da ANPEC, no 9, junho
de 1985.
• "0 papel dos bancos comerciais noendiviR
damento externo da economia brasileira"
(com Luciano G. Coutinho), texto apresentado no Seminário Internacional sobre
endividamento Externo, promovido pelo
ISVE, em junho de 1985 e no Seminário
Internacional sobre endividamento Externo, Estratégias de Negociação e Políticas
Económicas na América Latina; Campinas, dezembro de 1985.
• Entrevista concedida à Revista Senhor,
4~12R85, "O Estado é qu~"se privatizou".
• "Um esquema p·arao finah-ciamento a longo prazo da economia e financiamen-to e
estrutura financeira no Brasil", (com J.

e

S. G. de AJmeida), terido apreséntado no
Seminário "Reforma Financeira", promovido pela SEAEIM!NIFAZ, 1986.
• Entrevista concedida à RevistaSenltor,
n''_260, 11_-J~86, "O cruzado ia ser cristal".
• Entrevista concedida à Revista Senhor,
n'·' 280, 29~7~86, "Vm esforço de guerra".
• Entrevista concedida à Revista Senhor,
n~ 297, +5-11-86, ''Estratégia do Cruzado

-Escritório: Rua Dona Laura, 907, Bairro
Rio Branco.
90410. P. Alegre- RS. Brasil
Telefone: (0512) 318178
-Data Nascimento: 10-7-42.
-Nacionalidade: brasileira.
-Casado, 2 filhos.
'Diplomas Principais

-Engenheiro CiVil: Escola Politécnica da
Universidade Católica
do Rio de Janeiro -

11".

• EntreviSta concedida à Revista IstoÉ, n!'
306-A, 29~1~87, "0 _governo avariÇ'ou até
onde podia".
• Entrevista conc~dida à Reyista lst!Jt, n"
542, 13-5~87, ··Profissional da bola". _
• "A grande empresa durante o cruzado"
_(_çom Júlio Sérgio Gomes de Almeida),
São Paulo, IESP/F_l)NDAP, setembro,
1987. Texto para discussão -ne 11.
• "FinanciameiltO Externo e Déficit". Texto apresentado no Seminário "Finanças
Públicas e Desenvolvimento", Colóquio
- Franco-Latinoamericano, promovido pela CEPALI!LDES e I!APIUFRJIIEI, Rio
de Janeiro, nov. 1987.
• Entr:evisfã concedida à Revista Senhor,
n" 360, 15-1-88, "0 erro começou no Planalto". (com João Manuel Cardoso de
Mello). ~
• "Alta dos juros pode gerar desequilí~
brio", in Bolsa n" 832, junho, 1988.
• "Economia, Estado e Democracia", texto
produzido para o Simpósio "Democratizando a Economia: Discursos e Praxis",
São Paulo, julho de 1988.
• Entrevista concedida à Data News,
12(428), 19-9-88, Armadilhas a PNI na
no.Y11 Çon_Srituiçâo1_'_____
~
·
• Entrevista concedida à Revista da Indús~
tria, 2 (o" 18), fevereiro 1989 "Tecnologia
made in São Paulo".
• "Enriquecimento ·e prOdiiçâo - Keynes
e a dupla natureza do Capitalismo", (com
Júlio S_érgio Gomes de Almeida), in "No- vos-Estudos~CE_BRAP", n'' 23"de marçO
de 1989.
-·
• "0 desafio de modernizar o antigo e preparar o novo", junho de 1989. Encarte
do Informe São Paulo & Conjuntura,
SEADE.
.- -"Semelliãnças Sócio-Políticas entre a Hiperalemã e o Ifr3.síl" escrito no livro intitulado "Hiperinf)ação'' produzido pela
Dinheiro Vivo- Agéncia de Informações
Ltda. O livro reproduz o Seminário "Hiperinflação- Táticas Defensivas", org3.~
nizado no início de junho de 1989, e que
contoU com mais de 350 participantes _;
entre economistas, empresários e membros da equipe econômicã do Governo.
-- Lõíz Gonzaga de Mello Belluzzo.
Curriculum Vitae
Dados Pessoais

-:.-_Nome: Geraldo Hess
_
-Endereço: Rua DesemOargador Augustó
Loureiro Lima n~ 165
Bairro Bela Vista, 90430 P. Alegre - RS
-Brasil
Telefone: (0512) 311994
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1965.

- Master os Sciences: Engineering Economic Plànning ~ Stan~
ford University,
EEUU -1968.
Outros cursos

-

~Mercado Comum EurõPeu: PUC- Í962.
-Desenvolvimento Económico: Universidade de Yale -1963.
;__Curso de Economia- ADESG- Escola
Superior de Guerra- 1965.
-Curso de Engenharia Económica-- Universidade Brasil -1966.
...:... Pesquisa Operacional- PUC- 1967.
-Mercado de Capitais- ADECIF -1970.
-Processamento de Dados- Vários cursos
na IBM, de 1969 a 1971.
-Seminários de Atualização de 1971 a 1985.
-Economia e Finanças (DiagramaStanford), Mercado de Valores Mobi!iários,
Mercado de Capitais (LOndres), EU.roPean
Management Forum (Davos), etc.
Outras Aptidões
-Falo, leio e escrevo Inglês e Alemão (menor domínio da língua) além de Portugués.
Tendo, ainda, conhechnento de Francês e Es~
panhol.
-Esportes: Golf, Bridge -(Cãmpeao·-arasl~
leiro) e Ténis.
.
· Experiência Profissional
-1986 até o presente - GH Consultaria
Empresarial SIC Ltda.
Atividades
Assessoria a um número restrito de empre~
Sas, em caráter de longo pr~zo, pertencendo
em grande parte ao Conselho de Aâministração das mesmas.
a) Comitê Executivo: Mesbla S.A. (Comércio).;
·
b) Conselhos de Administração: Caemí (Mineração); Albarus (Autopeças); Iochpe
(Máquinas Agrfcolas, Celulose e Compu~
·tadores); Olvebra (Alimentos, _Soja, Em~
balagens), Petropar (Petroquímica); Sehbe (Têxteis); Klabin (suplente); White
Martins (suplente);
c) Conselhos Consultivos: .The Brazil Fund
(Scudder Stevens and Clark- N. York);
New World Investment Fund (Capital
Group- L~~. Angelf?_~);
d) Conselhos de Administração, repiesen·
t!ffidO a Inter~~t~o~al_ Finance Corporation (IFC) subs1diána do Banco Mundial;
f!Iadex (banco com sede_ em Panamá); Sunnvest (B~mco no Uruguai); Sadicar
(Venture Cãpi_tal na Argentina); Brasilpar
(Venture Capital no Brasil);
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e) Outras Assessorias: Gomes de Almeida,
Fernandes (Imobiliáriã-e Agroindústria);
RBS (Comunicação, Jornais, Televisclo)";
Zivi·Hércules-Eberle (Produtos· de Consumo).

-1980 até 1985 -Grupo Ioctipe
1980 até 1984
Vice-Prcsidente Executivo e Membro do
Conselho de Administração da Cia. Iochpe
de Participações (CIP) c suas Subsidiárias;
Banco Iochpe de Investimento S/A, Agrilea-

sing, Mao;sey Perkins, Edis.a, Ideal, RioceU,
etc.

Principais Atividades: Em 1980 o Grupo
Iochpe criou uma uholding" Para melhor
orientar os· administradores de suas várias
companhias, estabelecendo um plano estratégico de desenvolvimento que incluia: novos
investimentos e desinvestimentos. Como Vice-Presisente desta Administração Central,
participei affv-ãiiien.te deste programa de reorientação dos negócios, sejanl negociando
aquisições, seja formUlando política, seja
buscando recursos humanos e de capital, seja
exercendo atividades executivas temporárias
nas empresas coligadas, seja respondendo pe·
las Áreas Administrãtiva e Financeira do
Grupo como um todo, seja coordenando a
política acionária do Grupo.
Cabe dizer, que o programa traçado foi
razoavelmente completado e que, no pertodo, apesar da crise económica vigente no
País, a organização teve um crescimento real
de 23 vezes, em termos de património líquido
(US$ 230M) e 12 vezes, em termos de ve"itdã.S,
(mais deUS$ 500 milhões/ano). A abertura
de capital, que propiciou a obtenção no mercado de mais deUS$ 100 milhões de recursos
para o Grupo, a participação acionáil<l na
Riocell, o saneamento e· na-cionalização dó
controle da Massey Perkins e a asSOéiaÇãO
do Bankers Trust nas InstitUições Finâ"n'ceiras
lo_chpe. foram algumas das razões para esta
evolução. Pelo trabalho realizado, a CIP mereceu da ABAMEC o prêmio Empr~sa do
Ano de 1984 e o projeto de reorganização
da Massey recebeu o Prêmio Especial.
-A partir de 1985
A principal dedicação, passou às atividades.
de Planejamento, Assuntos Corporativos e
Novos Negócios.
-1977/1980- Comissão de Valores Mobiliários
Dir;tcir desde a.criaçtio-do órgão no governo Ge1sel., até o 1" ano do governo Figueiredo
(durante esta época, desliguei-me de todos
os compromissos assumidos).
Resumidamente foram 3 anos dedicados a
implantar e estruturar um órgão público, defi
mir filosofias e princípios de regulação, servir como juiz de processos e elaborar projeros
que levassem a um maior desenvolvimento
do mercado de capitais brasileiro.
-1971/1977- Órupo.Ge'rdau
Díretor das empresas do Grupo, que se com·
p~nha, de_: Siderúrgica ~io~gran~e~?e S. A.,
S1derurg1ca Açonorte S_.A_., Suferúrgica
Guafra S.A., Companhia Síderúrglca de Ala- _
goas, Companhia Siderúrgica da Guanabara

e as empresas -de reflorestamento CIFSUL
E SEIVA.

Principãl Atfi6UiÇãO:-zeiar pelã. área financeira do Grupo e suas empresas. Na époc:i,
o Grupo atraVessou uma fase_ extremamente
dinámicã, possibilitando a participação na
condução de vários programas, entre os quais
destacamMse: finãn_ciamento de dois projetes
novos e díversas expansões;- n_egociações de
créditos de grande- Porte (Õúl.ioria no exterior) todos sem garantia real ("clean Loans'')
e com base em um mesmo modelo contratual;
duas aquisições, uma reoganização; dois
acordos societários; condução da polltica
acionária das empresas, sendo que 4 delas
têm suas ações negociadas no mercado; várias
emissões públicas; instituição e acompanhamento de planos operacionais; etc.
A função abrangia, ainda, todas as atividades de controle, operação e negociação
inerentes a uma área financeira, a definição
de polftica e a díreção da Gerval - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Lt·
da. do Grupo, como Sócio Gerente.
Neste· perêOdo, o Grupo Gerda·u aumerltotr
suas vendas deUS$ 50 milhões/imo, para US$
400 milhões/ano. Seu património elevou-se
substancialmente, seja pela geração de resultados,_ seja pela busca de_ recursos próprios
no mercado de capitais (mais de US$ 200
milhões).
-1968/1971- JBM do Brasil
Comecei, na área_de_Mal-keüiig, comO Coar- ·
denador de Auditores e Consultores, passando_ depois para Coordenador de Análise Comercial (organizando as concorrências de vulto). Nos últimos 2 anos, fui transferido para
a área financeira, respondendo pela Tesou~
raria. Foi um período onde tive oportunidade
de conhe_cç!r bem o funcionamcn!o _t; -ª-s__p-olíticas d~ UJlla das mais bem organizadas em·
·presas ·multinacionais:
-1964/1967- Consultec
De estagiário a coordenador de projeto!>.
Nesta época a Consultec era uma consultora
líder, atuante e de boa imagem.
Entre os principais projetús realizado~, desta·cam-se: Mercado de Produtos Siderúrgicos
no Brasil (Minerasil); Aprofundamento do
Canal de Piaçaguera (Cosipa e STER); Coofrio_ (!~plantação do Complexo Frigorífico)
e pro]etos para GEON ([RF Matarazzo).
- _1Ç)6_§__-:-:_ Epea (l).()je IPEA) -Ministério
de Planejamento~
_
ContratadO para trabiilhar 00 dfagnósttco
preliminar no setor de Educação e Desenvol·
vimento.
66
- 19 - Coplanec
Sócio. Entre oS prificipais projetas realizados, destacam~se: Concorrência no Geiquim
e posferior irllplantação de-fá&fica de "polipfopile no em Aratu _ Bahia, para Coimbra
Bueno e Cia. Ltda.;
Hermany S,A. :- Reorganização e Zyglçm
Plásticos Têxteis S.A.
-1963/1964 ~ PolVani Travei Agency
O~&!l.n~zador de excu_rsõese responsável pelas
vendas.
-1962- Construtora Serrador
.Estagiário.

nf

Outras Atividades Profissionais
- Abrasca - desde lYSO - Membro do
Conselho.
-Conselho Monetário Nacional 1977/maio de 1980. Membro Ua Comissão
Consultiva Bancária e suplente du CMN pela
CYM.

- Cia. Riograndense de Participações desde 19R2- Diretor. -CNBV- Comissão Nacional de Bolsa de
Valores- 1985: Conselheiro representando.
as Companhias Abertas.
-Springer Admirai- 1976/1977- Membro do Conselho de Administração.
-Bolsa de Valore.s do Rio Grande do Sul
- Conselheiro (representante das Companh\a'i'> Aberta\> - 1976). Reeleito cm 1977
e em 1982 (de_sta vez como representante _do
Público Investidor).
-Stanford University- lr.r76n8- Assis-__
tente de Professor:- Cadeira de Engeneering
Economy and Planning for Developing Na1tions. Nesta época, p<-lrticipei do projeto de
uma satélite espacial para maximinizar eficiência na utilização de recursos terrestres
- (Nasa!STANFORD).
-Pontifícia Univer.sidade Católica 1966/1971 - Professor associado do Curso
de Mestrado (pós-graduação, h-orário integral) do Centro Técnico Científico da Universidade, lecionando, além de Finanças Básicas, as cadeira:~ de ~·Marketing" -Capital
Budgeting".
-Universidade Federal do Rio Grande do
Sul- PrOfessor dê Pó~· graduação. Fez parte
da banca que escolhe catedráticos da área
de Finanças.
-Revista "Moeda e Finanças"- 1968 em
diante- Membro do Conselho Consultivo.
- Transplan - l \;170/1973 - Conselho Fiscal.

Livros Publicados
- "Neopert" - Editora Forum 1Y6R - 2
ediçõ.es.
-"Engenharia Económica e Análise de Investimentos"'- Editora Forum 1969, Co·
Au_tor com A. Puccini, J.L.M. Marques e
L. C. R. Paes- 14 edições.
-:''Finanças e Mercado de Capital!> no Brasil" -Editora Forum, 1969 - 2 edições.
--''Investimentos no Brasil""- Editora Forum, 1970-1 Edição.
-Diversas artigos em Revistas e Jornais.
I~entificação

Bernardo Goldfarb BraSileiro
Casado há 41 anos com Rosa Goldfarb
Filho de Nathan e Fany Goldfarb
Nascido em 28-12-22
Endereço Residencial: Avenida Morumbi,
4041- Morumbi- SP fone: 843-9444
Endereço Comercial: Rua James Holland.
4221432- Barra Funaa- SP fone: 66-8825 ·
fax: 222-{)035
Formação Escolar

Bacharel em Ci~ncias Contábá; pela Escola
de Comércio "Alvares Penteado"'.

,,,
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_Atividades Profissionais e Empresariais

Formado, trabalhou como representante co- ·
merda! até 1949 quando decidiu fundar um
negócio próprio com o nome de Marisa Lojas
Varejistas Ltda. A primeira loja foi instalada
à Rua Barão de Itapetiniilga, nó antigo centro
comercial da cidade e agora ch<!-mado de
"Centro Velho".
Esta primeira loja originou as atuais 96 espalhadas por todo o pafs, com 4.800 funcionários.
Em outubro de 1980 assumiu a presidência

da LO BRÁS- Lojas Brasileira~ ~/A- que,
à época, possuía32lojas e 7.100 funcionários.
Hoje a empresa tem 56 lojas e 5.500 funcionários.
Oitenta por cento dos imóveis onde funcionam as lojas "Maris~" e "Brasileira" são próprios. O faturamento conjunto das empresas,
superou os US$ 400 milhões e seus 120 mil,
metros quadrados de venda atendem cerca
de 8.500.000 cliente-s/mês. Em 1991 haverá
mais doze pontos de venda.
Em 1989 a Revista "Exame" indicou as empresas no quadro d~s dez maiórc;:~ do ram_o
do comércio varejista do Brasil.
Em 1987 foi escolhido "Homem 'de Vendas''.
,.~!la Associação dos Dirigentes de Vendas
do BJasil - ADVB.
Nos últimos dez anos não promoveu nenhuma chamada ou aparte de capital para as "Lojas Brasileiras". mas saneou-a através de modernização, racionali:zação- e~ CCiliCfetl.itSoS
próprios. A Lobrâs é uma empresa de c3.pital aberto e Bern'ardo Goldfarb detém 96,5%.
A Marisa é uma empresa de capital fechado.,
Bernardo Goldfarb é presidente das seguin-'
·
tes empresas:
• Lojas Brasileiras S/A.
• Marisa Lojas Varejistas Ltda.
• Marisa DTVM Ltda.
• Begoldí Com. fart. e Adm. Ltda ..
• Lobrás Planeja1nento Expansão Ltda.
• Lobrás Publicidade Ltda.
Fói durante alguns anos diretor do Banco
Patriarca S/A, Superbõlsas Com. de Bolsas
ltda., Maxicor Estamparia Têxtil Ltda., e
participa como acionista de várias empresas.
- Bernardo Goldfarb.
Curricu1um Vitae
Dados Pessoais
Mario de Sal!es Oliveira Malta Jr.
Endereço Residencial; R. Comandante Ismael Guilherme, 363
04031 Sãó'Paulo, SP
Fone: (Oll) 571.2515
Endereço Comercial: AI. ltapecuru, 506
06400 Barueri, SP
Fone: (Oll) 421.8258
Documentos: RG n\' 3.371.010- SSP --SPCPF n" 765c782.248-!5
Nacionatidade: Brasileira
Naturalidade: São Paulo, SP
Data de Ílascirp.ento: 1'6-10-1951
Profissão: Advogado, inscrito na OAS~SP
sob n" 36.580
Estado Civil: Casado, com :Bereníce Rodri·
.gues de Salles Oliveíia MaitaJr., 2 filh-OS.

Filiação: 1\1ª09 de SaJles_ OffVeira Maita e
Célia Teixeiia Malta ·
Escolaridade ProíiSSional
Bachaiel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Universidade
de São Paulo, turma de 1974, com especialização em Direito Empresarial.
Master of Comparative Jurisprudence
(MCJ), pela School of Law da New York
Unive_rsity,_ turma de 1976/197_?·
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Formaçáo Educacional
Col!;!gio Santa Cruz ---São Paulo
Ou tios
First Certificate in English- Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. - Jo~é Franciso
de Lima Gonçalves.
· Curriculum Vitae

Experiência· Profissional
Du pont do -Brasil S.A: 1984 até a presente
data; exercendo a função de DirCtor Jurídico,
com atividade nas várias áreas do Direito Empresarial, espeCialmente contratos, societário, formação de empresas e joint-ventures.
tributário e -COniultOria,
Prática príVada i:fa advocacia: 1983/84,--no
campcr do D:ireito Empresarial_..
Stroeter, Tfench & Veirano: 1978/82, advogado associado com atuação nas áreas de contratos, aquisi.ções, investimentos estrangeiros
e tributário.
Curtís, Mallet-Prevost, Colt & Mosle:
1977/78, como Consultor em Direito lntenacional (101 Park Avenue, NY- NY).

Luiz André Rico Vicente
Março/1990
1 -Dados Pessoais

Línguas Estrangeiras

• Engenheiro-Químico pela Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais 1965.

Flué:nciano idioma inglês (falado e escrito).
Compreensão do idioma espanhol.
-São Paulo, 7 d!;: junho_de 1990. - Mario
de Salles Oliveira Malta Jr.
Curriculllm Vitae
José Francisco de Lima Gonçalves
Nascimento: São PauTo\ 31 de outubro de
1954
Filiação: Ernesto Lima Gonçalves e_ Mariã.
Aparecida Ataliba de Lima Gonça1ves
RG: 5.737072 (SSP- SP)
Carteira Profissional: 028.602 ::__ 383
C!C: 007.341.888/97
Título Eleitoral; 99162 -Zona 251- Seção
23'
_,'
Certificàdo de ReserVista: 82.12.5
Fonnação ProfiSsional
Doutorado em Economia pela Unicamp
(Créditos completos)
Mestre em ECOnomia pela Unicamp-:...:: 1983
Economista pela Faculdade de Economía e
Administração da Universidade de São Paulo
-1917 ..
Experiência Profissional
Professor Assistente do Departamento da
Economia da Faculdade de Economia e Ad- ·
minístiação da Universidade de São Paulo
-1982 até o presenre _;_-Licenciado.- Professor da Faculdade de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -1979 a 1985.
Gererite de Projetes da ZLC, Consultaria: e
Empreendimentos -1987 a 1989
Diretor da Divisão de Estados .e Municíp_ios
da Secretariã do TesõuiO Nacional do Ministério óa"FaZenda -19.86 a 1987

Nome: Luiz André Rico Vicente
Data de Nascimento: 9 de novembro de 1941
NaturaHdadé: San!os Dumont - MG
Estado Civil: Casado
CPF: OOU638!6-15
C.!.: M0-228, 848-SSP/MG
_
,
Residência: Av. Afonso Pena, 4040- Ap:

901
Fone: (031) 223-!612
Belo Horizonte - MG
2- Educação

3 - Curso de EspeCialização
• Curso de Análise de Mercado, Análise do
Risco e Análise de Custo-BenefíciO- Arthur
D_. Litte ~c. Cambridge - 1971;
• êurso Avançado de Gerencíam-ento de
Prójetos- Arthur D. Litte Inc~ cambridge
-1971;
• CurSo de DesenvõlVimento OiganizáciÕnal
.....:... Fundação João Pinheiro - Belo Horizonte -1972;
• Programa de Política e estratégia para Altos Executivos - Fundações João Pinheiro
-Universidade de Colúmbia -1976;
• Cúrs·o de Planejamento Estratégico e Política de Negócios Prof. Douglas G. Brasil.
da Universidade Soimthern Califórnia 1978.
4- Atividades Docentes
' • Auxiliar de Ensino-da disciplina de Operações Unitárias na Inct'ústria 'Química Jt1 _~-a
EE. UFMG-"' 1965/68;
• Professor-Assistente da Disciplina de Operações Unitárias na Indústria Química I, da
EE.UFMG -1969n0;
- .. '
• Professor-Assistente da DiscipliJ!a de PrOjeto Industriais Aplicãdos à Jndiistria Química, da EE.UFMG -1971182;
• Professor Adjunto da Disciplina de projetes Industriais li, a partir de janeiro- 1983,
daEE. UFMG.

5 - Atividades Proflssionais
• Engenheiro Assistente Técnico de.Metalurgia Gardini S/A, da Faôrica de Cerveja
Alterosa S/A e dá Fábrica de Papel Cru4eiro
SIA. -!965169;
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7 - Missões e Viagens Internacionais
• Várias viagens de promoção de investimen-tos industriais nos EEUU, Europa, Canadá
1968;
• Engenheiro do Setor de MateriaiS Não Mee J~pão como Superintendente e Diretor do
INDI- 1974 -1979;
tálicos e de Construção do Instituto de De.senvolvimento Industrial de Minas Gerais- 1 • Participação do ·•Minas Gerais Sidúurgical
INDI- 1969172;
~y:mposium em janeiro de 1979- Londres;
• Coordenador do Seta r Não-Metálicos-e de
'Participação no Fórum França - Brasil Materiais de Construção do INDI -1973; ' América Latina e, Strasbourg - França • Superintendente de Indústrias Químicas e
1979;
Materiais de Construção do INDI -1974n6;
• Missão junto ao Banco Mundial nos EEUU
• Dire-tor de Desenvolvinientó e Promoçã.o para solicitação de Apoio Financeiro ao prodo INDI- 1977n8;
grama de Reflorestamento e Carvoejamento
• Diretor de Planejamento e Controle do
BIRD/SEPLAN-PR/BDMG;
.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ' • Chefe da MissãO de Avaliação de BDMG/
- BDMG -1979/82 (cumulativamente Pre- BNDES/BIRD para reavaliação do projeto
sidente Interino, do BDMG em janeiro de Jf;l.fba- 1982, nos EEUU; _
.
1980, agosto de 1981, agosto de 1982);
• Viagem aos Estados Unidos para estágio
• Presidenté do Instituto de DesenvolvimenM de 30 dias à convite do Governo Americano
to Industrial de Minas Gerais - INDI -1984;
1983/85;
• Chefe de Missão Comercial Brasileira, co• Secretário-Geral do Ministério da lndúsM
mo Ministro Interino da Indústria e do Cotria e do Comércio - 1986/88; (cumulatimércio, à China, Japão e Indonésia vamente Ministro de Estado Interino da ln- nov/87;
. dústria e do Comércío -e da Ciência e Tecnõ• -Chefe de Missão Comercial Brasiieirá, cologia- julho e agosto de 1988);
mo Ministro Interino da Indústria e do CoPresidente da USIMIN.ÃS- UsinaS Siderú·r~
nlércio, .io_ Iraque - nov/88. _
gicas de Minas Gerais S/A. - Eleito pela
8- Pronunciamentos (Publicados)
52a Ago de 06-12-88.
Palestra proferida no Semínário "Reservas ·
· 6- Participação em Conselho e Col!litês
Estrátégicas 9-e_ Combustíveis" - ~stado
• Membro do Coi:tselho de AdtÍtinistração de
Maior das_ Forças Armadas - EMF A. Fertilizantes Fosfatados SIA - Fosfertil (Editado MIC 1986,)
1977;
9 - Condecorações
• Representante do Governo de Minas no
• Grau de Grã-Oficial da Ordem do Rio
Grupo Executivo d_o Carvão Nacional - M.
Branco - Ministério das Relações ExterioM.E- GECAN -1979;
res.
• Membro do Conselho de Administração da
• Medalha da Ordem do Mérito Santos DuSociedade Mineria de Engenheiros (MG)mont-- Ministério da Âeronáutica;
1972;
• Medalha de Honra da Inconfidência. em
• Secretário-Executivo do Comitê de MobiliOuro Preto- MG (abril/89).
·
zação Energética do Estado de Minas Gerais
10Lfnguas
- 1984;
• Membro titular do Conselho Diretor da Inglês: Lê, fala e escreve.
Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMCurriculum Vitae
BRAER- 1986/88;
Marcelo
Affonso
Monteiro
• Membro do Conselho de Administração do_
1. Identificação
Banco de Desenvolvimento Económico e So1.1-Nome: Marcelo Affonso Mo~_o
cia!-"BNDES -1986/8E;
1.2-Data de Nascimento: 24 de 'j-UlhO de
• Membro nato do Conselho de Adminis1962
.
.
tração da Superintendência da Zona Franca
1.3-Local: Rio de Janeiro
_
de Manaus- Suframa-- Representante do
Ministério da Indústria e do Comércio - , 1.4-Filiação: João Alves Pinto Monteiro
- Dilmá Affonso MonteirO
1986;
1.5- Estado Civil: solteiro
• Membro titular do Conselho Deliberativo
1.6- Residência: Rua Interlagos, n9 64 da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE- Representante do ' J~carepaguá, Rio de Janeiro- RJ ..
CEP; 21321
Ministério-da Indústria e·do Comércio 1986;
Telefone: 350-9729
• Secretário-ExecutivO do Conselho Nacional de Turismo- CNTur- 19S6
2. Documentação
2.1 -Carteira de Identidade n9 06602534-7
• Membro do Conselho de Administração .da
' Acesita- a partir de 1986;
-I.F.P.
2.2-"-'U'F n• SOO 434 887-49
• Membro do Conselho Consultivo do Centro das Indústrias do estado de Minas Gerais
2.3-Tftulo de Eleitor n•127293103/02
. ·Zona; 013
- CIEMG - a partir de jan/89;
Seção:0404
• Presidente_ do Conselho de Administração
da Usiminas- a partir áe dez/89;
2.4- Certificado Militar n9 8821.13
Série;O
• Diretor e Membro do Conselho Diretor
do IBS ~a partir de mai/89;
is- Carteira de Trabalho n9'822()6
• Membro do Conselho Consultivo da Socie·
Série; 061 RJ
d.~de Cultural Art Br3_:'iil- a.Rartir de alJ:r/89.
2.6.....: ê&Íigo PIS; 123.07N.ll7.3

• EngenheirO da "3P- Pesquisa, Projetas

e Planejamentos SI A"- Belo Horizonte-

_Junho de 1990

3. Formação Acadêmica
3.1- A primeira aprovação no vestibular
ocorreu em janeiro de 1977, aü's 14 (catorze)
anos de idade, quando, após concluir a 2',
série do 29 grau, fui aprovado no vestibular
da Fundação CESGRANRIO para o curso
de Engenharia Química da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
3.2- Em_j;meiro de 1978, aos 15 (quinze)
anos de idade, agora com o 29 grau completo,
fui novamente aprovado no vestibular da
Fundação CESGRANRIO, obtendo o pri·
meiro lugar entre os aprovados no curso de
Engenharia Qúímica da UERJ.
3.3- Em março de 1978, ingre-ssei, por
transferência, no primeiro ano do curso de
Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), tendo cursado
nessa instituição os dois primeiros anos de
meu curso superior.
,
1.4- Transferido para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ingressei no
terceiro ano do curso de Engenharia Metalúrgica em mafço de 1980. Concluí os créditos
em dezeinbro de 1982; ficou faltando a defesa
do projeto de formatura.
3.5 -No final de 1982, candidatei-me e fui
selecionado para ingressar em três cursos de
pósJgraduação da COPPE/UFRJ: mestrado
em Engenharia Metalúrgica (2olugar na prova), criisO- de especialização em Engenharia
Metalúrgica com ênfase nuclear- (lqugar-oa:
pi-ova); em cOnvénio-cOm a Nuclebrás, e mes~
trado em Engenharia de Produção na área
de Organização Industrial (seleção' por análise de currículos).
3.6-Em janeiro e fevereiro de 1983, fiz o
curso de nivelamento do referido convênio
COPPE/NUCLEBRÁS, convênio esse vinculado ao PRONUCLEAR (Programa de
, Formação de Recurso Humanos na Área Nuclear).
3.7 -Por ocasião da matrícula na COPPE
referente ao ano letivo de 1983, decidi fazer
o· curso de mestrado em Engenharia de Produção, na área de Organização Industrial,
tendo concluído os créditos do mestrado em
dezembro de 1983.
3.8 -Em janeiro de 1984, prestei novo vestibular pela Fundação Cesgranrio, sendo aprovado para ingressar no curso de Psicologia
_da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Cursei os trés primeiros anos do
referido curso.
3.9-Após a defesa do.projeto de formaJura, colei grau de engenheiro metalúrgico
pela UFRJ em 9 de maio de 1984.
S.10- Defendi a tese de mestrado em 20
de outu6rõ de 1986, obtendo o título de Mestre em Ciências (M.Sc.) em Engenharia de
Produção.

4. Atividades de Pesquisa de Caráter Acadêmico-Institucional
4.1- Desenvolvi o projeto -de formatura do
cursQ d~ graquação, que versava_so~re o be.~
neficiamento de minérios sulfetados de CO·
bre, durante três anos de pesqUisas realizadas
_no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM),
.Situado na Ilha do Fund~o. .
·
,
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membros importantes da intelectualidade
brasileira, a saber: Mário Henrique Simonsen, Afonso Arinos de Mello Franco, Marcr1io Marques Moreira, Rafei de Almeida
Magalhães, Leandro Konder, Ronaldo Mourão, João Pci.ulo de Almeida Magalhães, Padre Fernando Bastos de Ávila, Ignácio Ran-

na1, a qual é vinculada ao Ministério do Exército.
7.3- "Reflexões em torno da estrutura internacional de poder do mundo contemporâneo" - artigo retirado de minha tese de
mestrado e publicado no número de setembro/outubro de 1988 da revista A Defesa Nacional.
7.4- "Um Programa de Educação para a
Ciéncia na Rede Municipal de Ensino" artigo a ser publicado na revista metrópole,
vinculada ao Instituto de Planejamento Mu·
nidpaT<iO Rio de Jane"ii-õ (Iplanrío).

gel, Firmino de Castro e Padre Vaz. Oito

8.

4.2- Fiz parte da equipe que desenvolveu,
vinculada ao CNPq, uma pesquisa sobre a

natureza da crise que se abateu sobre o Bras.ii
e o mundo no início dos anos 80. Atuei como
entrevistador e como organizador dos textos
das entrevistas que a equipe gravou com

destas entrevistas foram publicadas no livro
"Que crise é esta? N9 Z", lançado em feve_reíro de 1985 pela editora Brasiliense, em
co~edição com o·cNPq.
4.3- Elaborei uma tese de mestrado intitu·
!ada "Ciência e Tecnologia no Marco Histórico das Relações Internacionais", que tem
como-rema as relações internacionais de poder da ,civilização contemporânea. A tese,
como já foi dito, foi defendida e aprovada
em 20 de outubro de 1986.
4.4-Elaborei em.1985 um projeto de pes·
quisa em resposta ao edital de projetas isolados de pesquisa do PADCT (Programa de
Apoio ao Dese~volvimento Científico e Tecnológico), na área de Epistemologia. O projeto, que visava analisar as bases metafísicas
da Física contemporânea, foi aprovado pelo
CNPq. De meu trabalho nesse projeto resultou meu artigo "A Evolução da Física e sua
Relação com o arcabouço conceituai do Intelecto Ocidental", concluído em 1986.
5. Corsos de Língua

Aprovação em Concurso Público

8_.1-:-:Fui aprovado em 15~ (décimo quinto)
lugar no concurso público realizado em no·
vembro de 1987 pela CVM- Comissão de
Valores Mob_iliários, au.tarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda,para o preenchimento
de 17 (dezessete) vagas existentes para o cargo de Analis_ta de Mercado de Capitais.
8.2-Fui aprovado em 1·~ (primeiro) lugar,

entre os candidatos externos, no concurso pú~
bllco realizado pela ENAP em 1988. que sele·
cionou, entre mais de 68.000 candidatos, 120
profissionais para realizarem o curso de cuja
aprovação dependeria o seu acesso ao cargo
de especialista em políticas públi'cas e gestão
governamental.
9. Curso da ENAP
9.1- Na etapa de Embasamento,_fui monitor da disciplina Filosofia e·t.tica.
9.2- na etapa intitulada "Prát~ca de PQ.Ií·
ticas Públicas", fiz parte de uma equipe que
d_esenvolveu um projeto de pesqui~a que resultou· na produção do trabalho "Estratégica
Articulada de Reforma Agrária e Política
Agrícola na Solução .do Problema Alimen·
tar".
9.3 -Na etàpa de "Estágio", desenvolvi um
trabalho de cinco meses no Instituto de Planejamento Municipal do R:ío de Janeiro.
9.4 -Na etapa de "Complementação", pro·
duzi o trabalho "0 Estado Brasileiro e as
massas desorganizadas".
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5.1- Cursei dez semesties do curso de inglês

_,__

do Centro de Cultura_Anglo-Americana

__-·-- -------·-.

(CCAA).
5.2 ~Cursei seiS semestres ·do- curso de ale·
mão do extinto Instituto de Idiomas Staten.
6-

Atividade Docente

6.1-De novembro de 1986 a fevereífo de
1987 ,lecionei, em caráter excepcional (s.ervi·
ços. prestados), a disciplina Administração,
no curso de Engenharia da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques.
6.2 ...,..-No primeiro semestre de 1987, fui docente das disciplinas História do Pensamento
Económico e Análise Macroecopômica, no.
curso de Economia do Instituto Gay:lussac(

--

.MJNISTIÕRJO·D~'.........
""""'"'-"'"
EOUCAc.\0
E COLTUFIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

· Niterói).
6.3- No segundo semestre de 1987 e primeiro semestre-de 1988, fui docente das disciplinas Economia, Administação e Planejamento e Controle da Produção, no curso de
Engenharia da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques.

7. Trabalhos Publicados e a Publicar
7.1- "Que crise é esta? n~ 2''- fui Um dos
três organizadores desta coletânea de entrevistas, publicada pela editora Brasiliense em
1985, em co-edição com o·CNPq.
7.2- ~·considerações sobre o Fluxo Histórico"- artigo retirado de minha tese de mes. trado e publicado no número de novembro/
dezembro de 1987 da revista A Defesa Nacio-
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Curriculum Vitae
Nome: José Pio Borges de Castro Filho
Estado Civil: casado Loc.:tl e Data Nascimento: Rio ·cte Janeiro
- 13.01.48
.
-Identidade~ 4.520 CREA- emissão 23-12-75
C.P.F. 203.879.387-53
Formação Acadêmica

Pós Graduação Master Of Arts and PHD
Candidate
New School for Social Research
New York- 1981
Engeharia Industrial- Finanças

PUC- Rio de Janeiro -1972
Graduação
Engenharia Mecânica

PUC- Rio de Janeiro- 1970
Histórico Profissional
1985 a 1990
Diretor Banco da Bahia Investimentos S.A.
Diretor Petroquímica da Bahia S.A.
Presidente Pronor Petroguímica S.A.
Cia. Brasileira de Poliuretanos
Sintenor Poliuretanos _ _
Conselheiro de Administração
Engepack Embalagens S.A.
Pronor Petroquímica S.A. Ecil P&D S.A.
1975 a 1985
BNDES
Superintendente BNDESPARAssessor de Diretor
---Gerente Dept" Indústrias Qurmlcas
Representante do BNDES nas-SeguiÍltes en.J.presas:
. • Diretor Riocell Administração
. • Conselheiro de Administração:
,ruocell
·
:cia. Dezorzi de Papéis
Aracruz Celulose
Fisiba
Cia. de Papéis Santo Amaro
1973 a 1975
··
IBM do Brasil
Analista Financeiro
Em, junho/90, _-_José Pio Borges.
Résumé
Ana Lucia Marinho Cambruzzi
Nacionalidc: Brasileira
Naturalidade: Rio de Janeiro
Data de Nascimento: 14-09-49
Estado Civil: Casada
Profissão: Advogada
Escritório: Rua da Assembléia' n" 10
Salas 3704 e 3705
Tel.: 221-1673
.CPFiMF 268.766.207-00Carteira de Identidade: 2.284.546 -IFP
Inscrição OAB/RJ: 21.009

Llnguas:
-Fluência em Português, Inglês e Francês
-Noções de Espanhol, Alemão e Italiano
Escolaridade:
-Jardim de Infância c Primário - Escola
Brasileira da Criança
' - Giitásío e ClássicO- Colégio Teresiaiio-

Formação Profissional:

1968n4 - Advogada
1974/78 - Chefe _da Divisão- de Assistência
Jurídica
1978/85- Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, exercendo as seguintes funções:
1978n9-Advogada
1979/85- Gerente -de ConsUltaria e Legis- laçâo
1985 até esta data - Procuradora do Estado
do Rio de Janeiro, exercendo, a partir de
1987, a função de Coordenadora Jurídica de
Exercício do Controle Acionário das Empresas Estatais
1985 até esta data - Exercendo advocacia
particular

- Faculdàde de Direito dã-.Pontífícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro
(1968 -1972);
..,... Curso de Plane jamento Financeiro no Instituto de Administração do Estado do Rio
de Janeiro (1978);
-Curso "Imposto de Renda- Pessoas Jurídicas" no Instituto de Administração e Gerência_da Pontifícia Univüsíd<id6 Católica do
Estado do Rio de Janeiro (1980).
- Diplôme Supérieur de Languê et Littérature Française fornecido em 20-02-70 pela
1
'Faculté de Lettres et de Sciences Humaines" da "Université de Nancy".
- "Certifii::ate of Profidency in English''"UniverSity of Cambridge''- junho/1968.

Atividade_~_d_t?

Experiência Prof"JSsional:
-1973 Prática Geral no Rio de Janeiro;
-1974/1975 Estada em Lisboa, Portugal;
-1975/1978 Advogada associada ao Escritório "C.F.Forbes e AdVogados";
-1979 Advogada asso_ciada ao Escritório
"Co_elho e Varga.'i- Advogados";
-1980/1981 Advogada associada ao Escritório "Wilfíams B. Meíssner Advogados;';
-1981 Constituição de "Ana Lucia Marinho
Cambruzzi -Advogado;
~1981119.84 Prática profissional em associação com o Escritório de Advocacia C.b. B-ulhões. Pedreira;
-Até a presente data: consultaria e assessoria a empresas, em matéria societária, tributária, comercial, administrativa e dvel.
Curticlilum Vitae
_ de Norma JonsSeO Parente
Dados Pessoais
Data de Nascimento: 14 de agosto de 1945
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Divõrciada
Residência: Rua Alberto de Campos, 253/502
-Ipanema -RI
Telefone: 227~8514
Identidade: 1.921.852 IFP

1976 - Defesa da tese "A Natureza Jurídica
da Sociedade_de Economia Mista" no II Congresso BrasW.eiro de Direito Administrativo
1981 -Estágio na "Securities and Exchange
Comissioh - SEC", equivalente â Comissão
de Valores Mobiliários- CVM brasileira
. 1988- Membro do Instituto dos Advogados
do Brasil- IAB -Diversos trabalhos publi~
cados em Revistas i::Spicializadas.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1990. -Norma
Johssen Parente.
CUiriCulum Vitae
V alter Gonçalves

Formação Universitária
1964/68 - Curso de Bachanilado
Faculdade de Direito da Pontifíca Universidade Católica do Rio de Janeiro- PUC
Cursos de Pós-Graduação "Lato Senso"
1969" =-orrenooe Empresa
Fundação Getúlio Vargas - Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino de Direito (CE_PED) --Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)
·r973- Undeiwriiing .
Instituto Brasileiro de Marcado de Capitais

-IBMEC
1980- Sociedades Anônimas: Experiéncias
e Perspectivas
Faculda<!e de Direito - Universidade do Estado de São Paulo - USP
Experiência ProfiSsional
1966/78- _Sistemã:Fíflailceiro EfANERJ,
exercendo às seguintes funções:
1966/68- Estagiária

=

Magistério _

1970/71 -Pontifícia Unive"isidade CatóliCa
-PUC
Professora Auxiliar nas disciplinas Inúoduv
ção à Ciência do Direito e Direito Intertemporal
1983 -Instituto de Estudos de Direito da
Economia -lEDE
Professora da disciplina Direito das Companhias, na parte concernente a Companhia
Aberta e Fechada - Ações - Assembléia
Geral
1987 - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - UERJ
-Aprovada no Concurso Público para Professora Auxiliar de Direito Civil
Outras Atividades

Qualificação

Nome: Valter Gonçalves
Data do !''lasciínento: 26-12-50- SãO Paulo
. Filiação: Pedro Gonçalves e
Maria Gonçalves
Endereço Residencial_; Alameda dos Guainumbis, 321
Planalto Paulista- SP
Fones (011) 276.6793
,Endereço Comércial: Av. Brig. Faria Lima
.n" 1709- 4" and.
CEP.: 01451- São Paulo- SP
_Telex: (011) 81176
Telefax: (011) 211-8879
telefone: (011) 814.9255
·Profissão: Contador
Atividades ProfiSSionais
0cupação Atual
'• Instituição: Directa Auditores SIC
Directa Consultores SIC Ltda
• Pe_!'íodo: Desde sete~bro' de 1978
1
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• Cargo; Sócio e Diretor NiCfonal da DiviSão --Alguns Trabalhos Publicados ou Divulgados
de Impostos
1. Artigo "Imposto: Direito à Devolução
Não Dev_e ser Desprezado"- publicado na
Ocupação Anterior
~ _Revista Dirigente In:dU:Strial em agosto de
De agOsto de 1972 à agóSlo de 1978, carreira .1982- Vol. XXIII n• 8.
até Ge-rente- da Divisão de Impostos na em2. __Comentários e Interpretação Prática da
presa de auditoria e consultaria Arthur An·
Legislação do Imposto de Renda com a publi· dersen SIC.
.
Icação do Decreto-Lei no 1.967/82
'Resenha Tributária·~ jaÍieiro de 1983
Atividades Profissionais Paralelas
3 ... As alterações na Legislação do Imposto
• Membro da Comissão de Assuntos Tribu·
·
de Renda- Decreto-Lei n~ 2.065183
tários do Instituto Brasileiro dos Contadores
Lívreto da Directa- rioVembro de 1983
-1BRACON
4. As alterações àa Legislação do Imposto
·de Renda com a publicação de Lei n9 7.450/85
Formação Universitária
Livrete da Directa- dezembro de 1985.
• Faculdade de Ciências Confábeis e Econó5. Reflexos Gerenciais ao Pacote Econô·
micas da Universidade Moura
mico
• Lacerda de Ribeirão Preto.
,,Mudanças Económicas
Curso Ciêricias -tontábeis
. Reflexos na vida das Empresas
Ano de Conclusão: 1969 _
(Livreto publicido pela Directa e distribuído
no seminário apresentado simultaneamente
Formação Profissional
em 11 cidades via Embratel) - Abril/86
' • Diversos cursos de formação profissíoÕal · 6. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas
, promovidos pela Artur Andersen & Co.
-Decreto-Lei n~ 2.34I/87
• Viagens de estudos, profissionais e de ne-. · Livreto da Directa -junho de 1987
gócios a ·aiversos pa(ses.
·
7. As Principais Mudanças Tributárias do
Atividades Docentes
Pacote de dezembro/87
Artigo publicado na Gazeta Mercantil- Edi• Foi instrutor de seminário sobre Coniãbi1

lidade e Assuntos Fis~ias organizados pela
'Escola Superior de Administração Fazendária- ESAF para Agentes Fiscais-em diversO's
Estados da Federação.
• Foi instrutor de cursos organiz.ados pe-la
·Fundação IPECAFI - USP para auditores
do Banco Central do Brasil.
• Professor do Curso de Extensão U níver·
sitárias na área ti-ibutária promovida pela Fa-culdade de Economia e Administração da
Universidade de Sâo Paulo.
Foi instrutOr e coordenador em diversoS Cur-sos,- seminários e palestras sobre assu_ntos·
·contábeis e fiscais, nas seguintes instituiçóes:·
• Ordem dos Economistas
• Fíesp- Federação das Indústrias do Estado de São Pualo
· • BNDES -- Bai:JCO Nacio-nal de Desenvolvimento Económico e Social
• Ibracon
• Senac - Serviço Nacional do Comércio
• Senai -Serviço Nacional da Indústria .
J?NAEE - J:?epartamento Nacional de
Aguas e Energ~a

s:A:

SIDERBRAS __:Siderúrgica ·arasiÚdÍ'3
. Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo

S.A.

.

. IOPEC-..,... Instituto de Oi:ieritação Pedagógica Educacional
. IDORT -Instituto de Organização do Trabalho
-' ·
. CDRH -.Centro de DeSenvOivimento de
Recursos HumanoS
. MCB - Management Center do Brasil
Livros Publicados
Co-a·utor do livro "Imposto de Renda- Decreto-Lei nD 1.598nT'. EditOra Atlas.
. Co~autor da obra "Contabilidade e Demonstrações Financeiras" publi-cado Pela
IOB- Informações Objetivas e Publicações
Jurídicas Ltda com atuali~ção periódica. ·

' ção de 04-01-88
, 8. O Imposto de Renda em Face das Alterações-ocorridas com_o Decreto-Lei n~ 2.397187
Livreto da Directa - março de 1988
9. 1.R. Fase Pré-operacional
Artigo publicado na Gazeta Mercantil- Edi-

ção de 13-04-88
· 10. "Mudanças no I. R. Beneficiam Empre·
sas ainda este ano
Artigo publicado na Gazeta Mercantil- Edi-

ção de 28-04-88
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Livrete publicado pela Directa -janeirO de

1989
17. ''Pagar I.R. sem Receita"
_
Artigo publicado na Gazeta Mercantil- Edição de 19.08.89
Currfculum Vitae
JU1io Sérgio Gomes de Almeida

~~-

1. Dados Pessoais

----.-----

_

Nome: Júlio Sérgio Gomes de Almeida
_- __ .
Datà e Local de Nascimento: 16/04/1952. Rlode Janeiro.
l. Graus Acadêmicos
_____ _
.""Bãcharel em Ciênéias Económicas, FÊAI
UFRJ/, 1974.
. Mestre em Economia, DEPE/UNICAMP, ·

1980

.-

. D'outorando em Economia, DEPE/ÕNf

CAMP
· 3. Experiência Profissional
. Analista do Conselho Interministerial_de.

Preços (CIP), 1974

..

. Analista Senior da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e "Chefe do Serviço de ·
Estudos sobre a Política Social- 1977/79.
. Pesquisador do Instituto de Economia ln- -dustrial da UFRJ, 1979...
_
Professor Assistente da FEA/UiffU,-

1979/83.
. ProfesSor Adjunto da FEA/UFRJ, 1984.
. Suplente da Chefia do Departamento de
Economia- FEA/UFRJ,

1982184.
. Coordenador do Curso de Ecunomia FEA/UFRJ - setembro - 1982/maio de _

1983.
. Coordenador do Conselho Editorial doBoletim de Conjuntura
_ -~---Industrial (publicações trimestral do lEI/.
UFRJ, 1982/85.
. Suplente da Coordena~ão de Ensino- lEI/
UFRJ, 1984/RS.
. Membro do Conselho ConsoJtivo.lEII
UFRJ, 1984/85.
. Coordenador-Chefe do PrOgrama de Ajustamento da Economia Brasileira da secre·
· taria Especial de Assuntos Económicos Ministério da Fazenda- 1985/1987 (até
abril)
. Secretário Espedal - AdJunto da Secretaria Especial de Assunto~ Económiç.QS_Mtnistério- da Fazenda - 198611987 (até
abril).
. Membro do ConSelho Fiscal da i'ifebCâs

ll.FUsão,-Incorporação e Cisão XTributãção
em Conjunto
·
Artigo publicado na Revista Impostos t _ e
·na -Revista IOB Informativo Dinâmic.o_ em
rilãíof88
..
12. · Importação e Exportação -Principais
BenefíciOs Fiscais
Artigo publicado no Boletim IOB - Ano
XII - W 35 - de 05-05-88 ·. .
Ü .. Incentivos Fiscais na Importação e
Exportação
Artigo publicado no jornal Diário do Comér;cio e IndúStria- DCI Edição de 11·5w88
H. "lrnpostos. lndireto:s"
Artigo publicado na Revista IOB - Infor-1986/87.
mativo Diriâmico em junho/88
. Membro do Conselho Fiscal do BN'D"Es
~~: Fust?e~ e_Cisões não Pagam O_I.R. Adi-1•&n.
'
cional
. Consultor da CEPAUCET -1988
~tigo publicado na Gazeta Mercantil-- Ca4. Cursos Ministrados
derno de Legislação - Edição de 12-10·88
· 1. DiSciplinas de Graduação16._ __ .Tributação das Pessoas Jurídicas__:. Co- • a) Facu'ldade cj~ Ecollumia da Uni,·ersida.de
.nientários.
Federal de- Juiz de Fora
'. Coritribuiçáo Social
-Economia Brasileira- 1" semestre de
. Alíquotas do' Imposto de Renda
1981.
. Incentivos Fiscais
-A Dinâmica de Michal K.üecki (curso es_.,__
. I.R. na Fonte sobre DiVidendos
pecial) 2'' semestre 1981 .
. Balanço Extraordinário
b) Faculdade Cândido Mendc~
/ A~_iCiorial estadual do Impos~o de Renda
·Macroeconomia I - 1·' semestre di:! 1977
. PIS e FINSOC!AL
~Moeda e Bancos-. 1· scmc-str~ de 1977
l· _~ÇMS :- ~s_taqo 'de ·são Paul.o
c) Faculdade de Economia e Administraçâo
! • IVVC -_M_qnicfpio de São Paulo
da UFF
.
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Hi!)tóriu do Pensamento b.:unómicn I

~

1" semestre de 1977 ..

- Hi~tária do Pensamento EconômJco I 1" semestre de 1978.
~
- História do P<.·nsamento Económico I ~
2' s_emcstrc de 197ft

-

d) Faculdade de Economia e Aúmínistração da UFRJ
-

Desenvolvimt:n!O Económico II -

2·-· se-

mestre de 1977.
- Dc~cnvolvimento E~.:onómico 11 - 2·· se·
mestre de I97R.
- Desenvolvimento Económico I ·- 2" semestre de l97~L
--Desenvolvimento E~.:onômico I ~ 1·' semestre de 1979.

- Desenvolvimento E~.:ünômi~o I ~ 2- St>
mestre de 197lJ.
-Desenvolvimento Eoonômico I -· 2· semestre de 19RO.
- Macroeconomí<l I - 1' semcsCit:: de ltJ79.
-Macroeconomia II- 2' semestre de 1979.
-Introdução à Economia II- 1> :-.eml!str.:
de 1980.

- D!!scnvolvimcnto Econômir.:o I ~
mestre dt: I 9tH.
- Desenvolvimento Econômko I mestre de 198 l.
-Macroeconomia I --2' :-.emestrl! Jc
- Desenvolvimento Et·onômico I ~
mestre de I91:l2..
· - Desenvolvimento Económico I ~

1·· se2·' .se1Vi'll
1' se-

:2: se-

mestre de 19H2.

-

Economia Brasileira II -
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2• st!mcstrC de

1982.

- Desenvolvimento Económico I ~ 1" se·
mestre de 1983.
-Introdução à Economia III - l semestr..::
de 19H4.
-lntwdução à Economia III- 2 ~emcstrc
de 19H4.

-Macroeconomia 1 - 1" semestre de 1985
2. Disciplina de Pós-Graduação
a) Curso de Pós-Graduação em Dcs.:nvolvimento Agricola/AIAP/PG\'.
-Política Económica - 2,· s<!mesÜI! de 1978.
-Politica Económica- 2" semCstie·ae 1V79.
-Política Econômica - 2" semestre de 19RO.
b) Instituto de Economia Industrial- UFRJ
- Mestrado cm Economia.
-Macroeconomia Dinâmica - 2'' semestre
de 1979.
- Problemas atuais da EconOmia Brasildra
- 1" semestre de 1980.
- Macroeconomia Dinâmica - 2' :.eme:-.tre
d• 19Rl.
- Macroeconomia Dinâmica - 2. seme!>trl;.'
de I9R2.
- Macroeconomia DinâmiCa - 2" :-.eme·stie
de 1983.
-Macroeconomia Dinâmica - 2" semcstrl.!
de 1984.

-Macroeconomia Dinámica -

2" semestre

de 1985.
-Estado e Industrialização JI- 2~ semestre
de 1987.
c) Instituto de Economia - Unicamp
.:...._ Padrões de Intervenção do Estado semestre de 1987.

2'

S. Oulros -Cursos e Palestras
. O Procc~.':oO de Desenvolvímenro Brasileiro
c o BNDES -Curso de 1~0 horas ministrado
para tér.::nil:os do BNDES, em I9R2 e 1983.
Panídpaç<io: coordenador e professor de
Macroeconomia.
. O Financiamento Jo Desenvolvimento Bra:.ileiro- Curso para técnicos do BNDESParticipação: profes~ái......:. 19R3:
.-Mesa Redonda Internacional - Políticao.;
de Esüi.biliz:iciá"ri en Ame rica Latina y 'e! Caribc- Montevidéo, Uruguai, 28-31 de outubro 1986, Pitlestrante-.
. XXVIJ Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación v Polítir.::a.o.; Públicas. ILPES, Sam~ago. Participação: PrOfessor Jntegración de Cuentas Macroeconomia ~ La
Experiencia Brasilcii.a - 9 a 15 de novemhr0/I9R6.
. A Emprc!'la Estatal na Economia Brasileira- Curso para técnicl.)s do BNDES. Participaç-ão: Palcstrantt:: sob te o tema: A Evolução Recente do Financiamento do Setor Públü:o: NecessklaJes de Financiamento Atuais
7111/1Yt\6.
. Seminário sobre o Cingüentenário da Teo·
ria Geral de K"cyne~. l;)epartamcnto de Eco·
nl.)mia dt~ Universidade Fedt:ral do Espírito
Santo. P:utidpaçiio: Palcstrante s.obre o tema: A f\tualiJã.de do Pensamcnt.o Keyne-siano: Instabilidade. Crise e Valorização Financeiia. Dia ló/10/R~.
. III EnCóntro dos Et:unomistm, do Rio de
Janeiro.
Participaçün: Pale~tnmtc sobre o tema: Refonml. Financeira Dia 9/3/1986.
. IILEncontro Nacional da Sociedade Brasi·
!eira de rlan~jamento Empresarial- Participa~çâo: Palestrante ~obre o tema: Cenários
para o Planejamento. Dia 13/8/86.
VII Congresso Brasileiro de Economistas.
Belo Horizonte, 22 a 25 de setembro de 1987.
Participação: Debatcdor do tema Alternativas de "Financiamento de um Novõ -Ciclo de
Crescirricnto. 25/9/1987.
- .. Colóquio Franco Latino-Americano sobre
Finanças Públicas e Desenvolvimento IIAPIILPESICEPAL!IEl!BNDES. Rio de
Janeiro. 16 a IS Je novembro de 1987.
Participação: Palestrante sObre o tema: Politícas Glóbab e Restrições Sétorülis de Curto
Praztl. Dia 16/J 1/19R7
·
-· ·Seminário de Polftica Económica. IESP/
FUNDAP.
S-ãO Paulo, 7 a 16/7/1!)86. PUrtidpaÇS:o Debatedor do Tema: Sistema Financeiro
. XV. Encontro Nacional de Economia (ANPEC). Salvador.-P<irticij)açào: ExPositorO Ajustamento Mlcroeconómico à Crise dos
HO. Dia ..J/12/1987.
6. Trabalhos Publicados
1) A Distribuição de Renda no Rio de Janeiro. Boletim do Instituto dos Economistas
do Rio ue: janeiro, n" 6, set., f978.
2) CreScimento e Ciclo- das Economias Capitalista5 de M. Kalecki-Resenha- Boletim
do Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, julho de 1978.

3) A COntfOvérsia sOOrt! DiStribuição da Renda e Desenvolvimento (resenha) - Revista Civilização Bra..,ileim, n:' 9, 1979.
4) A Evolução Recente da Distribuição da
Renda. Boletim do Instituto dosEconomistao.;
do Rio de Janeiro, n" 14, fev./ mar., 1980.
5) Juros e Política Financeira no Brasil. Boletim do Instituto dos Ecunomhtas- do Rio
de: Janeiro, n" 24, mar./abr. 1983 (co-autoria
com Aloisio Teixeira).
ll) Notas sobre a Dívida Externa e a Crise
Brasileira. Boletim da Sociedade de Economi~ta~ de Minas Gerais, agosto de 1983.
7) Distribuição de Renda. ln: Indicadores
Sociais. IBGE, 1979 Cap. 4, pp. 175·207.
R) Condições de Vida da População de Bai~
xa Renda- Região Metropolitana de Porto
Alegre. IBGE, 1981(co-autoria).
9) úm E:o.tudo sobre as Financeiras no Triê.1io 1965~67. Revista Brasileira de: Mercado
de Capitais, V. 6, o'' 17, pp. H~9-201, maio/
ago. 1980.
lO) Bucha e a Demanda Efetiva. Texto para
Discussão n·'7, (Instituto de Economia Industrial- UFRJ).
11) Estado, Polftica Económica e a Constituição da Grande Enge.nharia Brasileira. ln:
Estudos sobre a Construção Pesada no Bra-;il,
Im.tituto de Economia Industrial, Série R.:laM
tórioS de Pesquisa, n'" 2, 1983_.
12) Estudo ·sohre a Construção Pesada no
Brasil, lEI, Relatório de Pesquisa n" 2. 1983
(organiZador) .
i3) Política Financeira, Juros e a Crise Eco~
nómíca Bra.o.;íleíra. Texto para DiscUssão, n"
18 (Instituto de Economia Industrial IUFRJ)
1983. (<:o-autoria- Aloísio Teixeiia) .
14. A Explosão Inflacionária e a Hiperinflação. Boletim do Instituto dos Economistas
do Rio de Janeiro, n" 27, nov./dez./1983.

15) Problemas de Liquidez e :Financiâmento
n_a Economia Brasileira e as perspectivas dos
juíos. Boletim de Economia Industrial, v. 4;
nG 1, janeiro 1984.
16) Introdução à Macroe.conomia: Uma
perspectiva brasileira (de Edmar Sacha) Re·
senha- Revista Brasileira de Economia, v.
37, n" 2, pp. 268-73, abr/jun. 1983 (cc-autoria):
17) As Reformas Financeiras de 1964-65:
Objetivos, rumos e desvios. lEI, Texto para_
discussão n\' 59, 1984.
18) A .crise. do mercado paralelo de letras:
Cau~a_s_ e. conseqüências sobre a Reforma Financeira de 1964-66: Revista brasileira do
mercado de capitais, v. 11, n" 33,- jan/mar
1985, pp. 61-78.
~
19) Contradições da evolução do crédito nos
anos 80 ... Boletim _Qe cOnjuntura -indus.trial,
v. 4, n 9 4 setembro, 1984, pp. 71-76.
20) Conseqüências financeiras do monetarismo. lEI. Texto para discussão, no 52, 1984.
21) Michal Kalec:Ki- Um EConomisfa práti- -m; revista Senhor, n\' 185,3/10/85, pp. 84/85.
--zz) PrO:blemas e impasses do c~édito no Bra·
sil. Análise conjuntural- lP ARDES, Curitiba, v. 6, n9 12, dez/84. pp. 22-30.
23) Problemas da estrutqra bancária. Debate

económico, n9 O,

jlllho~S,

pp. 4 e 5.

·

.
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24) Endividamento e r.entãbilidade das Empresas líderes na indústria brasileira 1978/83. Boletim de conjuntura, v. 5, o? 2,
abr/85, pp. 1-83.
. .· . • __

25). O ajusto:: financÇiro-d~ Empresãs pro-

dutivas na cnse. _lEI, texto para discussão
n• 81, 1985.
'
26) _Setor privado e setor público. Ãnálise
conJuntural- IPARDES, v. 8, n" 2 fev/1986,
·
·
_
pp. 25-32.
27) E~trutura patrimonial e desempenho fi·

nancetro: a empresa estatal e a grande empre·
sa privada na crise atual. IESPIFUNDAP
1985, mimeo.
_
'
28) Financiamento e- des-empenho co~rerlte

das empresas privadas e estatais. IESP/FUNDAP,l987, mimeo.
29) Evolução e impasse do crédito. IESP/
FUNDAP,1977, mimeo.
_
30) A grande empresa e o cruzado - IESP/
FUNDAP, texto para discussão n" 11 1987
to-autoria: Luiz Gonzaga de Melfo Beiruzzo:·
31) Sistema bancáriO-pUblico e privado: Mudança na estrutura de recursos e tendências
de custo e lucro (1985/87) o IESP/FUNDAP
texto pará discussão n;o 13,_1988 (cc-autoria;
Carlos Karwal Ferreira, Maria C_ristina FreitasePatríciaSantos). --- ---32} O ajustamento ril:iCroeconóniiC:õ ã criSe
dos 80-;-- rentabilidade d<l:_ Gtande Empresa
Industnal-1978-83. AnaiS do XV Encontro
Nacional de Economia. Aripec, Salvador dezembro 1987 (cc-autoria: José Antonio 'ortega)
33) Financiamento e desempenho financeiro
das empresas industriais no Brasil. IPEA/INPES, série estudos de política industrial comércio exterior, n~ 12, 1988 (co-autoria: José
Antoniq Ortega) _ _
~

e

7. Pesquisas
A Indústria de construção e a política económica b;rasileira no pós-Guérra, IEI/1983.
Os rumos da reforma financeira de
1964-1965-~ Uma análise de resuliados
IEI/1984.
.
'
- Es!rutura patrimoniai -e desempenho- financérro - A empresa ·estatal e _a grande
empresa privada na crise atual, FUNDAP/
IESP, 1985.
- Sistema firiancéiro e créé:li"to rio BI-ãSii (Ccautoria), lEI, 1986.
·
- Endividamento e rentabilidade das empres~ líderes do setor mineral, lEI, 1986.
-Fmanciamento â pesquisa, aproveitamento e tecnologia mineral no Brasil, lEI, 1985.
-

8. Teses Orientadas
- Marilena Chaves - A indústria da construção no Brasil: _Desenvolvimento-, estrutura
e dinâmlca - 1985 (lEI).
- Beatriz Cepelowicz- Evolução da rentabilidade e do endividamento das .empresas
líderes brasileiras -1978- 84·1987 (!El).
- Mana clara Couto Soares - S"etor mineral: ca-ptação_ de recursos externos no processo de Endividamento da economia brasileira -1968/84-1987 (lEI).- Júlio Sérgio
. Gomes de Almeida.

Curriculum Vitae
Ceitlin
(0512) 41-2094
-Av. Carlos Gomes, 80n01
Porto alegre, RS- 90410
Miçbaet_L~_nn

Formação Superior
Mestre em Administração de Empresas
Northeastern University, Boston, MA
Formado em 19 de junho de 1989 com laurea
pela Sociedade
Gama; Beta, Psy
Engennerro MecâniCo fonriadO pela
Pontifícia UniVersidade Católica do Rio
Grande do Sul,
Po_rto Ale~~;- em oeze~bro <iE 1984.
F1,mÇões
_Julho 1989- Zivi-Hércules-Eberle Porto
ãlegre, Brasil Vice-Presidente Corporativo
do Grupo
Setembro 1987 -Northeastern University
Boston, USA Mestrado em Administração
com ênfase em Marketing Industrial
Junho 1989
Dezembro 1985-Zivi-Hércules S/A Porto
Alegre, Brasil Gerente do projeto MRPII
Planejamento _de recursos de Manufatura.
Desenvolveu a estratégia de implementação
e acompanhamento.
Administrou um orçamento de US$1 milhão.
Agosto 1987
Dezembro 1984-Zivi-Hércules S/A Porto
Alegre, Brasil
Gerente da eng. Industrial
-Implementou o banco de dados de manufatura contendo informações sobre roteiros
âe fabricação, estrutura de produtos e centros
de trabalho
-Desenvolveu um sistema de standartização de processos
_
- Coordenou a implemeritação de uma nova
planta de fabricação-de facas.
Dezembro de 1985
Dezembro 1983-:- Zivi-l:lércules S/A Porto
Alegre, Brasil analista de Custos
Dezembro 1984 -Março 1983 -Zevi-Hércules S/A Porto Alegre, Brasil Calculista de Custos
Dezembro de 1983
Março 1982/1983 -Zivi-Hérculis SIA Porto
Alegre, Brasil Estagiário em custos
Março 1983

Cursos de Extensão no Brasil
AnáJise de Problemas e Tomada de Decisão,
em Aguas de LindóiatSão Paulo, 10 de Agosto de 1987.
Planejamento e CoÍJ.trole IndUstrial em Porto
Alegre, 25 de Setembro de 1986.
Planejamento ManufatUra, Porto Alegre
Rio Grande do Sul, 02 de Agosto de 1986. '
Produtividade Industrial, Rio-de Janeiro, 24
de Julho de 1986.
Adminfsüação de Estoques, Porto Alegre,
12de Junho de 1986.
TécíiiCa:s-de Apresentação e Instrução, Porto
-Alegre, 20 de maio de 1987.
Acurada de Estoques, Porto Alegre, 10 de
Maio de 1986.
Plane]i:tmento ~de RecUrSOs de~ Manufatura,
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Porto Alegre, 12 de _Se-tembro de 1985.
,
Congresso em Movimentação Armazenagem
de Materiais, São Paulo, 20 de Agosto de
--1985.
.
"
XII Congresso Latino-AmeriCano -de Coritábilidade, Economia e Administração, PortOAlegre, 14 de Novembro de 1984.
~
Introdução a Sistema de Banco de Dados Porto Alegre, 22 de Outubro de 1984.
~ ~
Análise Estruturada para Usuários, Porto
Alegre, 12 de Novembro de 1984.
Nos Estados Unidos
MRPII- Manufacturing Resource Planning·~-
e Marketing, Winston·Salem, NC, 18 de Fe- =~-
vereiro de 1987.
MRPII- Financial Management, Miami,
FL, 28 de Janeiro de 1987.
MPS • Master Production Scheduling, Boston, MA, 27 de Fevereiro de 1986~
Seminário sobre Sistemas de Manufatura, pela UNISYS, Mission Viejo, CA, 20 de Fevereiro de 1986.
MRPii _.:.Systems ImplementatiGn, Miami
FL, 12 de Fevereiro de 1986. .
'
Informações Pessoais
Membro da American Production and Inventory Contrai SoCiety_.__
Membro do _CREA (Conselho Regional de ~
Engenharia e Arquitetura) Proficiente nas
Unguas: lnglê_s, Alemão.
,... Educação D.E.A. (Mestrado) Econoffiiá-~
Agrícola lEDES- París I - Sorbonne. =:Faculdade de Economia - UniversidÍde
Mackenzie._1970 -1974.
Línguas Fluente em Inglês, Francês, Espanhol.
Dados Pessoais Nascido em São Paulo, -em
28 de setembro de 1951, casado.
Referências DisPoníveis- mediante r_equfsição.
Carlos Henrique Leal de Moraes
Rua Desembargador Mamede, 33 - Jarà.ful
Paulistano 01444 - São Paulo - SP Telefone: 011-852.4976 (res.) 011-852.4600
-(com.)
~-~L~
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:Experiência ProfiSSional
S6cio-Diretor. ZLC Consultaria ~-Empreendimentos Ltda.
__ _
Diretor Comercial. _Corema S.A. Empl-ês3.
de Comércio e Exportação. JUlho 1987. ~~-:_~
Secretário Adjunto para Produtos e PreçoS·- Agrícolas - -SEAP Ministrério da Fazenda.
1986-1987.
Gerente Div"iSâO Produtos Agropecuáiíos.
CotiaComércioExp. Imp. S. A. 1984-1986.
Sócio-Gerente. Triana Comissária de Despachos SIC Ltda. 1983- 1983.
~
_
Gerente de Divisão- Cotia Comércio ~~- --Importação S. A. 1978-1982.
.~
Analista de Projeto. SimOnsen ASsociadõS Si
C Ltda. 1977- 1977.
Divisão de Marketing e Exportação. Alumí-.
nio Penedo Ltda. 1970- 1974.
Currículum Vitae
Ricardo do Valle Dellape
Data de Nascimento: 16-2-52
Nacionalidade: brasileiro

3578

Sexta-feira 29

Naturalidade: São paulo !SP
Estado Civil: separado Judie.
Endereço: R. Oscar Freire, 1218 -
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62 São

Paulo SP- 01426
Tet: (011) 852.3951
Pisa - Papel de Imprensa S/A
Av, Brig. Faria Lima, 1735- 1~ São Paulo
I SP -01451
Te!. (011) 815-9444- R. 202/228 (011)
212-8699- Direto Fax.(Oll) 814-6573 ·
Formação e Experiência Acadêmica:

1970-74: Graduado em Administração de
Empresas pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas.
1975-77: Master of Business Administrati-on
Degree (MBA) pela Michigan State University, East Lansing, Michigan, Estados Unidos

da América, com concentração na área âe
finanças.
1978-79: Professor horista na Escola de Ad·

ministraçáo de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas, no CEAG --Cur·
so de Especialização em Administração para
Graduados.
·
Experiência Profissional:
1977-79: Realplan Consultaria Ltda., S. Paulo - SP: empresa Ligada ao Banco Real,
para análise de crédito de grandes contas e
estudos setoriais.
Cargo: Analista Senior
1979-84: Hospital e Maternidade N.S. da
Conceição S-.A., S. Paulo ~ SP cargo-: Diretor Financeiro
1984 até o presente: Pisa- Papel de Imprensa S.A., S. Paulo- SP
Cargos: Assistente do Diretor Superintendente até 30-4-90. A partir de 1-5-%, Diretor
FinanceirO.
São Paulo, 7 de junho de 1990. - Ricardo
do Valie Dellape.

sestatizaçá.O, seus conjuges e parentes até osegundo grau, ·não poderão adquirir ações
ou bens pertencentes às empresas incluídas
ilo Programa Nacional de DesestatizaÇão.
•.

,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,n,,,,,,-,,~

. .-.--•.-. .,,,._,,,,,,,,,,,,, ---

(À Comissão de Assuntos Econômi·
cos.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 36, DE 1990
(n~

93/89, na Câmara dos Deputados)

----Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
- de Entorpecentes e de Substâncias Psico·
tróplcas, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, assina·
do em Brasflia, em 3 de junho de 1987.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aproVado o texto do Acordo
sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e
Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psico·
trópicas, celebrado entre o Go-..:erno da República Federativa_ do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, em Brasília, em- 3
de junho de 1987.
Parágrafo único. Ficam quaisquer atos
ou ajustes complemef!.~_ares que possam resultar na revisão ou modific<\_ção do presente
Acordo sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.

T

-Art. Zi-- bste decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publiCação.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990
Crio. o programa Nacional de DCSfStatização, e dá outras providências.

"'

Art. 59 O Programa Nacional de Desestatiz!lção terá uma Coinissão Diretora, ·diretamente subordinada ao Presidente da República, cujos membros, titulareS e suplentes,
serão por ele nomeados, depois de aprovada
a sua indicaçã? pelo Congresso Naciónal.
§ I' (VETADO).
§ 29 O Presidente da Comissão Direto-

ra, terá voto de qualidade.

''

§ 3~

Participado das reuniões da Comissão Diretft>ra, sem direito a voto, quai~\]er
outras pessoas cuja presença, a critériO de
seus membros, seja considerada necessária
para a apreciação dos processos.
§ 4". Os membros da Comissão Directora
e os funcionários ·e:m serviço na referida comissão, nem os membros e sócios das empresas incluídas no Programa Nacional de De·

MENSAGEM N> 191. DE 1987
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Em conformidade com o disposto no ártigo
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Exce}ências, _acompanhac;!o de exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâdcias
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da
-República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Venezuela, assinado em
Brasília:, a 3 de junho de 1987.
2. Este Acordo prevê a Cooperação entre
os dois países nas áreas da prevenção do uso
iridevido de drogas, na de tratamento e recuperação de farmacodependentes e na de controle de precursores e produtos químicos es. senciais utilizados na elaboração de drogas.

Brasflia, 10 de julho o;le !987.- José-Sarney.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DNU/DAMII/DA1/SRC/191/SAPS-LOO-F07. DE 26
DE JUNHO DE 1987, DO MINISTÉ. RIODASRELAÇÓESEXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
IX:mtOr JOsé Sa[ney,
Presidente da República,
Senhor Presidente:
Como é do conhecimento de V Õssa Excelência, no dia 3 de junho último, assinei com
o_Chanceler Alberto ConsaiVi, Ocl Venezuela,.
na presença do Doutor Miguel Reale Júnior,
Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, que representava o Senhor Ministro
da Justiça, o "Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República da Venezuela sobre Prevenção, Controle, Fiscaliza·
ção e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico
. Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas.
--2. Esse Acordo substitui o "Acordo de
Assistência Recíproca para a Repressão- do
-Tráfico ilícito de Drogas que Produzem Dependência", firmado em 17 de novembro de
1977: O novo Acordo é maiS ã.mplo do que
o anterior, uma vez que, além de tratar da
repressão ao tráfico, prevê a cooperação entre os dóis países nas áreas da prevenção do
uso indevido de_ drogas, na de tratamento
e recuperação- de farmacodependentes e na
de controle de precursores e produtos químicos essenciais utilizados na elaboração de
-afogas.
3.- Em momento- d~ _crescente complexi·
dade no que concerne, o problema das drogas, o Acordo recentemente firmado representa uma evolução em relação ao instrumento que s·ubstitui, põr -enfocar a questão de
maneira mais atuál e equilibrada.
4. Tenho a honra, portanto, de encaminhar a Vossa Excelência cópias autênticaS do
referido Ato Internacional, bem como projeto de M:ensagem _ao Congresso Nacional, para
que Vossa ExCelência possa submeter o novo
Acordo Brasil-Venezuela à consideração da
referida Casa, para fins de aprovação, nos
termos do artigo 44, indSo 1; da Constituição
Federal.
·
Aproveito a opOrtunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro·
teStas de meu mais profundo respeito. Paulo Tarso Flecha de Lima.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA
DA VENEZUELA E A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE
PREVENÇÃO, CONTROLE,
FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO AO
USO INDEVIDO E AO TRÃFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
DE SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
O. Governo da República da Venezuela e
·o Goverilõ da República Federativa doBraSil, (doravante denominados Pârtes Contratante$),
.
ConsCien~eS de que o cultivo, a. produção,
_a extraÇão, a fabricação, a transformação e
o comércio ilegais de entorpecentes e de substâncias .psicotrópicas, bem como a organiza:~
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ção, a facilitação e o financiamento de ativi-,
dades ilícitas relacionadas c_om estas substâncias e suas matérias-primas tendem a solapar

suas economias e põem em perigo a saúde
física da população, em detrimento do seu

desenvolvimento _sócio-económico e atentam
em alguns casos, contra a segurança e a defesa
dos Estados;
Observando os compromissos que contraí·
raro como Partes da Convenção U nica sobre

Entorpecentes, de 30 âe março de 1961,
emendada pelo Protocolo de 25 de março
de 1972, da Convenção-sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e do
Acordo Sul-Americano sobre Entorpecentes
e Psicotrópicos, de 27 de abril de 1973;
Convencidos da necessidade de adotarem
medidas complementares para combater to·
dos os tipos delitivos e atiVidades conexas
relacionadas com o uso indevido _e com o
tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas;
_
Considerando a conveniência de estabelecer uma fiScaliiaÇâo iiS:órOsa- da- produção,
da distribuição e da comerciali:Zci.ção de matérias-primas, entre as quais se incluem os precursores e os produtos químicos essenciais,
utilizádos na elaboração e na transformação
ilícífa-s de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas;
- - --Interessados em estabelecet meios que permitam a comunícaçãO direta entre~ os· organismos competentes de ambos os Estados
Contratantes e a trOca de informações- permanentes, rápidas e seguras sobre o tráfico e
atividades correlatas; e_
Levando_ ern consideração os dispositivos
constitucionais, legais e administrativos e o
respeito aos direitos inerentes à soberania nacional de seus respectivos Estados;
Acordam o seguinte:

publicidade, a p'ropaganda e distribuição de
materiais que contenham estímulos ou mep·
sagens subliminares, auditivas, -impressaS ou
audiovisuais que possam favorecer o uso indevido e o tráficO de entorpecentes e de sub&tâncias Psicotrópicas.
Artigo IV

cotrópicas e de suas matérias-primas. inclusive dos precursores e dos produtos químico~
essenciais utilizados na fal)ricaç;.io e transformação dessas substâncias;- e b) localizar c apreender os referidos bens,
de acordo com a legislação interna de cada
Parte Contratante.

As Partes Contratantes intensificarão e
coordenarão os esforços dos organismos nadóilais COmpetentes para a prevenção dó uso
indevido, a repressão do tráfico, o tratamento
e recuperação de farmacodependentes e a fiscalização dos entorpecentes e das substâncias
psicotrópicas, bem como reforçarão tais organismos com reCUrsos humanos, técnicos e financeiros, necessários à execução do presente Acordo.
Artigo V

As Partes Contratantes propnrcionarão
aos organismos encarregados de reprimir o
tráfico ilícito, espe-cialmente aos localizados
em zonas fronteiriças e nas alfândegas aéreas
e marítimas, treinamento especial, permanente e atualizado sohie inve!'.tigação, pesquisa e apreensão de entorpecentes e de sub~
tâncias psicotrópicas c de suas matérias-primas, inclusive dos precursores e dos produtos
químicos essenciais.
--

As Partes Contr'atahteS adotarão medidas
administrativas conti-a a faCilit'aÇão, a organização e o financiamento de afividadesrelacio- nadãs c6.rn o tráfico ilícito._de' entorpecentes
e de substâncias psicOtrópiéaS. Comprometem-se igUalmente a exercer uma fiscalização
rigorosa e·um controle estrito sobre a produ·
ção; a importaçãO, a exportação, a posse,
a distribuição e a venda de matérias-primas,
inclusive_dos precursores e dos produtos quíririCoSe~senciais utilizadOs na fabricação e na
transformação_ des.sas sUbstâncias, levando
em- conSideraçãO' as· qu"a.ntida'des necessárias
para satisfazer _o consum_o_irfterno para· fins
médicos, científicos, industriais e comerciais.
Artigo VI

As Partes_ContratariteS-estabelecerão modalidades de comunicação direta sobre a detecção de navios, de aeronaves ou de outros
meio.s de transporte suspeitos de estarem
transportallào ilicitamente entorpecentes e
'subs'tâncias psiCot!~piCa.S oU ·suas matériasArtigo I
As Partes Contratantes ,comprometem-se . primas, inclusiv'e os precursores e os produtos
qufrrii(::O"S- essenéiais ütilizados na fabricação
a empreender esforços conjuntos, .a harmoe trãnsf6nD.à'çãó Clessas sUbstâncias. Em conniZar políticas e a realizar programas especíseqüência, ·as auto!idades ·competentes das
ficos para o controle, a fiscalização e a repres- Partes Co,ntratantes adotarão as medidas que
são do tráfico ilícito de_ entorpecentes e_ de
Considerem necessárias, de acordo com suas
substâncias psicotrópicas e das matérias-pri- legislações internas.
mas utilizadas em sua elaboração_e_transforArtigo VII
mação, a fim de contribuir para ·a erra..d!cação
de sua produção ilícita; _Os_ esforços tomuntos
As- Partes Cohfratanres 'Comprometem~se
estender-se-ão igualmente ao campo da pre- a apreender e· à ·confisCàr; de acordo com
veD.ção ao uso_ indevido ao· tratamento e ã ·suas legislações respectivas, os veículos-de
recuperação de farmacodependentes.
· 'trân·spdthràêreo, terrestre ou marítimo' emArtigo II
pregados no tráfico, na -distribuição, no armaPara fins do presente Acordo, entender- zenamento oü no transporte de entorpecense-á por entorpecentes e substâncias pskotr6- tes e de substáncias psicotrópicas, inclusive
P.icas aquelas enumeradas na Convenção dos precursores e dos produtos químicos esÚnica sobre Entorpecentes, de 1961, emen~ senciais utilizados na fabricação e transfordada pelo Protocolo de 1972, e na Convenção - mação dessas substâncias.
sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, amArtigo VITI
bas concluídas no âmbito das Naçõ_es Unidas,
As Partes Contratantes adotarão as nledi-·
bem como qualquer outra substância que seja
assim considerada de acordo com a legislação das administrativas neceSsárias e preStarão
~s~s!_!n_9a mútua para:
· -~-' ·.
interna de cada Parte Coritratci.rite~ -- ·

Artigo III
As Partes Cop.tratantes adotarão medidas
a~inisttativas para contrOrar a -difusão, a
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a) n:_alizar pesquisas e iQvestigações para
prevenrr e controlar a aquisição, a posse e
a transferê_oçia dos bens gerados no tráfico
ilícito-dos entorp_ecentes e das substânciã.s_psi-

Artigo IX

Artig? X
As Partes Contratantes trocarão infnrmaçõ~s entre st • .rápida~ e seguras sobre:
3) a situã(;ão e tt!P.àências internas do uso
iridevido e do tráfico de entorpecentes e de
substâncias psicotrópicas;
b) as normas interna~ que regulam a organização dos serviços de prevenção, tratamento e recuperação de farmaeodependentes;
c) os dados relativos à identiiíCáçãá dos
traficantes individuais ou associados e aos
métodos de ação por eles utilizados;
d) a concessão de autorização para a importação e exportação de matérias~primas,
inClusive dos precursores e dos produtos quí. micos essenciais utilizados na elaboração e
na trãnsformação de CRto"ipeéeãtiSC Je subs·
tâncias psicotrópicas; o volume dessas Operações; as fontes de suprimento interno e externo; as tendências e projeçõcs do uso lícito
de tais produtos de forma a facilitar a identificação de eventuais encomendãs para fim. ilfci~
tos·
e) 'a fiscalizaÇiio e vigilância c.ia distribuição
e do receituáriO rriédico de entorpecentes e
de s_ubstâncias psicotrópicas; e
·
f) as descobertas cientificas no campo da
farmilcodependência.
Artigo XI.

Com vistas à consecução dos ohjetivos do
pre~ente Acorc_lq, a~ Partes Contratantes decide,m criar uma Comissão Mista, integrada
po_r rçpresentantes ~os órgãos competentes,
bem como dosMin,istÇrios. da~. Relações Exte- __
riores de ambos os EstadOs.
Pàrágrafo prirrleiro. A COmissão Mista tcrâ
'as seguintes atribuições:
a) recomendar aos respectivo!> Governos
as ações pertinentes, as quais se desenvolverão através de uma estreita cooperação entre os serviços competentes de cada Parte
Contratante;
b) avaliar o cumprimento de tais ações e
elabórar planos para a prevenção e a repres- são coordenada do tráfico ilícito de entorpecentes e de substâri.cias psicotrópicas;
c) formular às 'Partes ContratãD.ies-as reco~
mendações que considere pertinentes para a
melhor execução do presente Acordo.

e
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Parágrafo segundo. A Comissão Mista
será coordenada pelos Ministérios das Rela-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 37, DE 1990
ções Exteriores das Partes Contratante~ e se
(Nt 131/89, na Câmara do~_Deputados)
reunirá alternadamente na Venezuela e no
Aprova os textos do Acordo de CoopeBrasil ao menos uma_ vez por ano, sempreração Científica, Técnica e Tecnológica
juízo de que, pela via diplomática, co'nvo- e do Protocolo_ Cõmplementar ao Acordo
que-se reuniões extraordináras.
de Cooperação Científica, Técnica e TecParágrafo terceiro. A Comissão Mista
riológica, celebrados em Maputo, em 1~
poderá criar Subcomissões para desenvolvide junho de 1989, entre o Governo da
mento de ações cspecíficac; conteffipladas no
· Repóblica Federativa do Brasil e o Gopresente Acordo, bem como grupos de trabaverno da República Popular de Moçamlho para analisar e estudar temas específicos.
hique.
As SubcomissOes e os grupos de trabalho poO Corigresso Nacional decreta:
derão formular recomendações ou propor
Art-__1~ __ Ficam___aprovados os textos do
medidas que julguem necessárias à consideAcordo de Cooperação Científica, Técnica
ração da Comissão Mista;
Parágrafo quarto. O resultado dos traba~ e TecnOlógici- e do Protocolo Complementar
lhos da Comissão Mista será apresentado às ao Acordo de Cooperação Científica, TécPartes Contratantes por intermédio de seus nica e Tecnológica, celebrados entre o Gorespectivos Ministérios das Relações Exte~ verno da República Federativa do Brasil e
o_ Governo da República Popular de Moçamriores.
bique, em Maputo, em to de junho de 1989.
Artigo XII
Parágrafo único, Ficam sujeitos à aproAs Partes Contratantes adotarão as medidas que forem necessárias à rápida tramita- vação do Congresso Nacional quaisquer atos
ção, entre as respectivas autoridades judiciá~ que possam resultar em revisão do referido
Acordo.
rias, de cartas rogatórias relacionadas com
Art. 2? Este decreto legislativo enha em
os processos que possam decorrer da execu- vigor na data de sua publicação.
ção do presente Acordo, sem com isso afetar
MENSAGEM N• 451, DE 1989
o direito das Partes Contratantes de exigerem
que os documentos legais lhes s_ejam enviados
Excelentíssimos Senhores Membros do
pela via diplomática.
Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art.
Artigo Xlll
1. Cada Parte Contratante notificará à ou- 49, I, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à ek~vada consideração- de Vostra do cumprimento das_ respectivas formalidades_ necessárias para a aprovação do pre~ sas Excelências, acompanhados de Exposição
sente Acordo, o qual entrará em vigor na de Motivos do Senhor Ministro de Estado
data do recebimento da segunda dessas notifi~ das Relações Exteriores, os textos dos Acordos de Cooperação Científica; Técnica e TecM
cações. ·
_
2. O preSe-nte Acordo terá uma vigência nológica e do Protocolo Complementar ao
de dois anos, prorrogável automaticamente Acordo de Cooperação Cieiitífica, Técnica
por períodos iguais, a menos que uma das e Tecnológica, Celebrados· em Maputo, a 1~
Partes Contratantes o denuncie por via diplo~ de junho de 1989, entre o Governo da Repúmática. A denúncia surtirá efeito transcor~ blica Federativa do Brasil e o Governo da
ridos noventa dias da data do recebimento República Popular de Moçambique.
·z. Os- referidos ínstrumentos têm a finalida respectiva notificaÇão.
dade de orientar· e respaldar as ações de_cooArtigo XIV
peração, contribuindo para o relacionamento
existente entre ambos os países.
O presente Acordo somente poderá ser
Brasília, 30 de agosto de 1989. -José Sarmodificado por mútuo consentimento entre
as Partes Contratantes. As modificações en~ ney.
trarão em vigor na forma indicada pel<;t pará~
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DAJ/DCgrafo primeiro do Artigo XIII.
,
TEC/220/ETEC-LOO-CU, DE 26 DE
Artigo XV
JULHO DE 1989, DO SR. MINISTRO
O presente Acordo derroga o Acordo de
DEESTADODASRELAÇÚESEXTEAssistência Recíproca para a Repressão do
RIORES.
Tráfico Ilícito de Drogas que PI'oduzem De~ - A-Suã--:E;celência o Senhor
pendência, cÓncluído entre as Partes_ContraDouto"r José Sarnf:y
tantes a 17 de novembro de 1977.
Feito em Brasília, aos dias do mês de junho Presidente da República
Senhor Presidente:
de 1987, em quatro exemplares originais, nas
Durante os trabalhos da II Reunião da Colínguas portuguesa e espanhola, sendo todos
missão Mista entre o Brasil e Moçambique,
textos igualmente autênticos,
..
Pelo Governo da República Federativa do reãlizada erii Maputo: no períodO de 29 de
maio a 1~de junho, foram assinados os anexos
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República da Venezuela: textos de Acordo de Cooperação Científica,
Técnica· e Tecnológica e de Protocolo Com·
Simón Alberto Gonçalvi.
plementar ao Acordo de Cooperação Cientí~
(À Comissão de Relações Exteriores fica, Técnica e Tecnológica. Esses instrumene Defesa Nacional.)
to_s fazi.am~se necessários para dotar o relacio·
I

namento bilateral de um quadro instittici0Ji81
capaz de amparar um amplo espectro de
ações que vêm sendo desenvolvidas entre
nossos dois pafs~s.
2. Como bem sabe Vossa Excelência:; o
Brasil vem prestando, nos últimos anos,
apoio inestimável aos programas de des_envolvimento sócio~econômíco de Moçambique
através de inúmeras iniciativas de cooperação
técnica que envolvem setores como o de mi·
neraçãcr, de transportes, agrícola, e industrial
(ênfase atribuída à formação de pequenas e
médias empresas). Exemplo marcante dessa
cooperação for assinatura, em 21 de junho
último, durante _a visita do Ministro dos Recursos Naturais de Moçambique, do Protocolo referente à elaboração, pela Companhia
Vale do Rio Doce, do estudo de viabilidade
para o aproveitafuento,econômico do carvão
moçambicano. l
3. Os anexos instrumentos têm, portanto, a finalidade de orientar e respaldar as
ações de cooperação levadas a efeito com
o referido país, contribuindo para facilitar
e dinamizar o relacionamento existente.
4. Nessas circunstâncias, tenho a honra
de levar à consideração de Vossa Excelência
cópias autênticas do texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica e
de seu Protocolo Complementar, bein como
projeto de Mensagem ao Congresso Nacio~
na!, para fins de aprovação nos termos -da
Constituição.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro~
testas do meu mais profundo respeito. - Roberto de Abreu Sodré..

ACORDO DE COOPERAÇAO
CIENTÍFICA, TÉCNICA E
TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO
DA
REPÚBLICA POPULAR DE
MOÇAMBIQUE.
O Governo da República Fedúativa do
Brasil e o Goveino da República Popular de
Moçambique (doravante denominados ''Partes Contratantes").
Desejosos dei reforçar e aprofundar a cooperação científicà, técnica e tecnológica existente entre os dois países;
Tendo em vista os objetivos de Acordo
Geral de Cooperação firmado em Brasflia,
em 15 de setembro de 1981;
Dispostos a c_ompartilhar e promover, no
espírito do PI~ de Ação de Buenos Aires,
as capacidades técnico~institucionais, as ex~
periências e os conhecimentos existentes nos
dois paíSes, e
Convencidos de que, dessa cooperação. facilitada pela similitude das condições natu!ais
e culturais, auferirão vantagens e benefícios
mútuos.
Acordam o seguinte:

Artigo I
1. As Partes Contratantes elaborarão. de
comum acordo. ptogrãinas e piojetOs de coo~
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peração científica, técnica e iectfológica, que

serão executados no contexto do presente
Acordo, através de Protocolos Complcmenw
tares.

2.

Os Protocolos Complementares deve·

rão conter as especificações dos seguintes ele-

mentos, entre outros: objetivos a alcançar;
atividades a desenvolver e seus respectivos
cronogramas; fontes de_ financiamento; re·
cursos financeiros, técnicos e humanos a em-

penhar; descrição mínima dos perfis dos recursos humanos a serem utilizados; indicação

e caracterização com as estabelecidas neste

c) identificar e propor novas áreas priori~
tárias para a realização de programas e pro.
jetas.
-Artigo V
Quanto aos privilégios a serem concedidos
aos técnicos e peritos dos dois .p<ifses, bem
como ao regime de introdução, em seus terrif6tiCiS, de equipamentos e materiais destinaw
dos aos projetas executados ao abrigo do presente Acordo, o assunto será objeto de instrumento especffico a ser cipo.rtunamente-negociado entre as duas Partes.

Acordo, a serem assumidas pelas Partes Contratantes.
Artigo II

Para a implementação deste Acordo.
as Partes Contratantes sC compromerem a
mobilizar os recursos finãriCeiios, técnico~ins.~
titucionais e humanos adequados e necessários à:
a) identifiàçâci, -elaboração, execução,
acompanhamento e avaliação dos programas
e projetas;
b) realização de açóes de formação em serviço e através de recursos e estágios técnicos
especificados em programas e projetoli;
c) preparação e intercâmbio da informação e documentação técnica pertinentes a
programas e projetas. 2. Os programas e projetas a serem implementados ao abrigo deste Acordo abrangerão especialmente:
a) o apoio ao desenvolvimento e à.moder~
nizaçáo instituciOnal;
b) a realização conjunta de estudos e trabalhos de pesquisa e desenvolvimento técni·
co-científico; ·
c) a promoção de conferê.ncias, semináriO!i
e simpósios;
.
1.

d) a concepção, implantação e operação
de institutos de pesquisa e desenvolvimento,

laboratórios técnico-científicos e centros de
treinamento~

e) o intercâmbio de informação e docum.entação.

Artigo lU
A~ Partes Contratantes poderão, sempre

que jUlgarem co_nveniente, solicitar a participação de _orgamsmos internacionais governanientais e _não-governamentais, ~os programas e proJetas que venham a definir.

Artigo

vr

Compete ao Ministério das Relações Exte·
riores, pela Parte brasileira, e ao Ministério
da Cooperação, pela Parte moçambicana,
coordenar a aplicação do presente Acordo
e negociar e subscrever os Protocolos Com·
plementares definicJo os prqgramas e projetas
dele decorrentes.
_
Artigo VII
Cada uma das Partes Contratantes poderá,
em qualquer época, apresentar à outra Parte
através dos órgãos coordenadores menciona:
dos-~~ _Artigo VI, propostas de programas
e proJetos.
_Artigo VIII

<?

presente Acordo ~ntp~;rá em vigor
t!:ffita dms após a data da troca dos instrumentos de ratificação, a efet4ai--se na cidade
de.Maputo,
2. O presente Acordo terá um perfodo
de v_igência de cinco anos, prorrogáveis automaticamente, qualquer das Partes Contratan·
t~s poderá,_ a qualquer teptpo, notificar a outra de sua mtenção de dá-lo por te_rminado;
neste casá, '_o término dà vigêi::tCfa se dará sessenta diás após a recepção-da respectiva notificação. ·
· · ·
· · ··
3. o· término da vigénciã -áeste Acordo
não afetará os programas cm execução até
a sua conclusão, salvo se ás Pãrtes Contratantes convierem de oUtra forma.
Feito e.iri Maputo, ao 19 dia do mês de -jli.~
nho do ano de 1989, em dois exemplares'na
língua portuguesa, sendo ambos os textos autênticós. -Pelo Governo- da República Federatiya do ºr~!l ~" Carlos Lui1; Coutinho Peres, Embaixador Pelo Govern.Q da República
Popular de Moçambique ~ Jacinto Soares
Veloso, Ministro da Cooperação.

_1.

Artigo IV

As Partes Contratantes, se assim o desejarem, poderão, no âmbito da
Comissão. Mis!-<1 Permanente para Cooperação Técmca, Económica e Científica,- iriStítuída pelo Acordr, Geral de Cooperação, de
15 de setembro de võl, criar um Grupo de
Trabalho de Cooperação Científica, Técnica
e Tecnológica, que se reunirá uma vez por
ano, a fim de:
a~ avaliar os resu· Jdos dos programas e
proJetas e~ecutados e em execução;
b~ anahsar e propor novos programas· e
projetas;

PROTOCOLO COMPLEMENTAR AO
ACORDO DFCOOPERAÇÃO
_ CIENTÍFICA, TÉCNICA E
TECNOLÓGICA ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A
REPÚBLICA POPULAR DE
_ MOÇAMBIQUE
O Govetno da República- Federativá. dO
Brasil e o Governo da República Popular -de
Moçambique (doravante denominados "Par~

tes"),

.

Tendo presentes os princípios estabeleciwdos no Acordo de Cooperação Científic"a,
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Técnica e Tecnológica assinado eritre -os dois países, nesta data, e
Desejosos de precisar, ulteriormente, as
áreas e as formas dessa cooperação.
Acordam o seguinte:
Artigo I

. L As Partes reconhecem como prioritánas, para a execução das a<_;ões, projetas e
programas de sua cooperação científica, técnica e tecnológica, as seguintes áreas:
a) setor mineiro, -com ênfase esp.eCial no
projeto do carvão moçambiCano, êoncebido
como priilcipal ve"tor "do projeto de desenvolvimento regional iiJ.tegrado na Província de
Tete;
b) setor agrícola, compreendendo a agricultura, a agroindústria, a agrocxportação,
a pecuária, a pesca e a indústria pesqueira;
c) setor de pequena e média empresa~.
com ênfase na reabilitação industrial;
d) setor de transporte, com ênfase no sistema porto-ferroviário, e na aeronaútica civil
e transportes urbanos;
e) formação e apoio institucional, com ênfase no setor público.
2. Por consenso entre as Partes, outras
áreas priÔJ;itá.ria& poderão ser acrescentadas
às relacionadas no arügo anterior.
- 3. A definição de áreas .prioritárias d~
cooperação não é excluen~e da realização de
ações. proj_etos e programas em outras áreas.

Artigo II

L A Parte brasileira concederá, anualmente, um mínimo de 20 bobas de manutênção a estudantes moçambicanos, para a
realização de estudos universitários no Brasil,
d_e p:eferê!lcia_ nas -~r~~-~~_fini_d~s _c~m~ prio·
ntánas no Artigo I. Do total de bolsas concedidas, três quartos se destinarão a cursos de
graduação e um quartO a cursos de pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado.
2. No Campo do ensino técnico e profissional, o número e a modalidade das bolsas
a serem concedidas pela Parte brasileira a
cidad~os moçambicanos, para a realização de
cursos, estágios e·treiriamento no Brasil serão
definidO~ n!J_âmbito dos respectivos·projetos
e programas.
·
3. A Parte 11lóçambicana comunicará,
anualmente e com a nece-ssária antecedência,
à Parte brasileira o número de_ vagas que serão ~Qcetlidas, em seus estabeleçimentos de
ensino suPerior, a estudantes brãsiieiros, para a realização de cursos de graduação -ou
pós-graduação.
4. A Seleção dos candidatos ãS vagas e
bols~s_ d~_manute_nção concedidas no âmbit<J
d_o presente Protocolo será feita por meio
dos organismos indicados pelas Partes e em
conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes em cada país.
5. Os brasileiros e moçambicanos beneficiados com as vagas e bolsas previstas neste
Pro~ocolo fiCarão isentos do pagamento de
quaisquer taxas ou gravames escolares.
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Artigo III

1. As Partes se notificarão sobre o cum~

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W DC INT/
DAIIDAF~II/224/SDAC-

LOO- Cll,

DE 27 DE JULHO DE 1989, DO SR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÚES EXTERIORES.
A SUa ~x;celência o Senhor
Doutor José Sarney
2. A denúncia do p!esente Protocolo po~
Presidente da República.
derá ser efetuada, à qualquer momento, por
SenhOr Presidente, qualquer uma das Partes, mediante comuni·
Tenho a honra de elevar a alta considecaçáo escrita, que passará a produZir efeito
ração de Vossa Excelência o texto do Acordo
sessenta dias após sua recepção pela outra
de Cooperação Cultural entre o Governo da
Parte.
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Moçambique, cele3,_ Em caso de denúncia, os programas
e projetas em execução não serão afetados,
brado em Maputo, em 1" de julho último.
2. O Acordo visa a intensificar, de modo
até a sua co-nclusão, salvo se as Partes convie~
ordenado, a cooperação entre as Partes nos
rem çle outro modo.
domínios da cultura, da educação, dos esporFeito em-Maputo, ao 1" dia do rilês de ju· . tes e da comunicação social. Contempla não
nho de 1989 em dois exemplares na língua
apenas açõcs tradicionais, mas tamb~m a
portuguesa, sendo ambos textos autênticos. · aplicação, quando pertinente, do cooceito de
Pelo Governo da República Federativa do
proje~o. já comprovado em outras áreas de
Brasil: Carlos Luiz Coutinho Peres, Embai·
cooperação internacional, com especificação
xador.
de cronograma de execução e -a definição de
recursos humanos e financeiros necessários.
Pelo Go_verno da República PopUlar de
bem' como dos órgãos executores.
Moçambique: Jacinto Soares Veloso. Minis·
_~ -~'- O Acordo contempla a passivei particitro da Cooperação.
pação de organismos internacionais e de enti(À Comissão de Relações Exteriores
dades governamentais e não-governamentais
e Defesa Nacional.)
dos dois países, e de terceiros países. no financiamento e execução das atividades ne'te
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
previstas.
N' 38, [)E 1990
,
4. A cooperação no domínio da educação
(N~ 133/89, na Câmara dos Deputados)
será intensificada por meio de cantatas entre
Aprova o texto do Acordo de Coopeestabelecimentos de ensino superior, interração Cultural entre o Governo da Repô~
cânlbio de prOfessores e téCnicos, e concessão
blica Federativa do Brasil e o Governo
de bolsas de estudo, entre outras modalidada República Popular de Moçambique,
des.·-- 1
celebrado em Maputo, em 1~ de junho
5. -A promoção do li~i:o ~ a defesa do
do I98~
património cultural são d~s'tacados, bem c.omo•a pro!es:ã?_de direitOs de propriedade arO CongressO Nacional d'ecreta:
ística e intelectuaL
Art. 1" FiCa aprovado o Acordo de Coo6. No limíte do que for permitido pelas
peração CUltural entre o Goveriio da Repúrespectivas legislações, serão concedidas faciblica. Federativa do Brasil e o. Gov'erno da
lidades alfandegárias e isenção de direitos e
República Popular de Moçambique, celebra- · taxas aduaneiras:
do em Maputo, em 1~ de junho de)989:
7. No que diz respeito à comunicação social, o Acordo visa a desenvolver o intercâmArt. 2" Fii::am SujeiteiS -a--aprovação do
bio bilateral llos domínios em particular, do
Congresso Nacional Q.uaisquer atos que poscinema, do rádio, da televisão e do jornaL
sam resultar em revisão do referido acordo.
8.
e.sportes me!ecúão particular atenArt. 3" Este decreta legislativo entra em
Ção, com a promoção de cantatas entre as
vigor na data de sua publicaçã.o.
respectiVas organizações esportivas, a intensificação de programas _de desenvolvimeniõ
MENSAGEM N• 453, DE !989
do esporte, e a realização de competições.
Excelentí~simOs Seilhores Membros do
9~-- Para assegurar ·a eficiente aplicaçãO
Congresso-Nacional:
d~,ts cláusulas do Acordo, as duas Partes deciEm conformidade com o disposto no art,
diram constituir uma Subcomissão para As, 49, inciso I, da ConstJtuiçào Federal, tenho . suntos Culturais no âmbito da Comissão Mista Pennaiaente est3.belecidá pelo Acordo Gea honra de subinett!r à eleVaâa consideração
ral de Cooperação entre o·Brasil e Moçamde Vossas Excelências, aCoiripanliado de exposição de motivos do Senhor Ministro de
bique, firmado em 1981.
Estado da.., Relações Exteriores, o texto do
10. Nessas condições, tenho a honra de
Acordo de Cooperação CUltural entre_ o Go- -- ,submeter projeto de mensagem ao Congresso
verno da República Federativa do Brasil e
Nacional, para que Vossa Excelência, se aso Governo-da República Popular de Moçamsim houver por bem, encaminhe o anexo texbique, celebrado em Maputo, em lo de julho
to do Acordo à aprovação do Poder Legisde !989. ~
I&vo-:-·.
Brasflia, 30 de agosto de 1989. -José SarAproveito a oportunidade para renovar a
Y~ssa Excelência, Senho_i PreSidente, os pro:
ney.:
primento.das respectivas formalidades inter~
nas necessárias para a vigência do presente
Protocolo, o· qual entrará em Vigor na data
rla sua segunda notificação.

os
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testas do meu mais profundo respeito. - Ro·
berto de Abreu Sodré.
ACORDO DE COOPERAÇÃO
·cULTURAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O ·~
GOVERNO POPULAR. DE
MOÇAMBIQUE
O Governo da República Federativa do
Brasil e o Gove.rno __da República Popular de
Moçambique (doravante denominados "Partes Contratantes"),
Desejosos de fortalecer ós iaços comuns
de amizade e compreensão existentes_ entre
seus dois povos e de promover as relações
culturais entre os dois países;
Conscientes dos vínculos culturais que
unem· os seus povos;
TendO -em mente os objetivos do Acordo
Geral de Cooperação entre a República Federativa do _Brasil e a República Popular de
Moçambique, firmado em Brasl1ia, em 15 de
setembro de 1981,
Acordam o seguinte:

Artigo I
As Partes Contratantes comprórtietem-se
a promover a cooperação mútua nos domínios da cultura, da educação, da arte, dos
esportes e da comunicação social e, com essa
finalidade, a desenvolver ações, projetas e
programas de intercâmbio e cooperaÇão cultural que serão executados ao abrigo do presente Acordo.
Artigo 11
As ações, projetas e programas serão os
instrumentos executivos deste Acordo e deverão, sempre que po-ssível, especificar, entre
outros, os seguintes elementos: cronograma
de execução, recursos financeiros e humanos
a empenhar, órgãos executores e obrigações
especiais, não previstas no presente Acordo.
a serem assumidas pelas Partes.
Artigo III
As Partes Con~atantes poderão, sempre
que julgarem conveniente, e, de comum acordo, solicitàr a participação de organismo-s l_ntemacionais e de entidades governamentais
ou não-governamentais, no íinanciamento e
execução das ações, projetos e programas
que venham a definir.
Artigo IV
Os privilégios a sei-em concedidos aos peritos de oma das Partes no Território da outra
serão objeto de instrumentos específicos a
serem oportunamente negociados.
Artigo V
Cada Parte Contratante comprometese a estimular os contatos entre os seus estabelecimentos de ensino superior outros e
a promover o intercâmbio de seus profçssores
por meio de est~gios no território da outra
Parte a fim de ministrarem cursos bu realizarem pesquisas. -·1.

e
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As Partes Contratantes estimularão

troca de delegações e de documentação no
ãmbito ~e aplicação do presente Acordo.
Artigo VI

1. Cada Parte Contratante concederá ou
estimulará a concessão de bolsas de estudo

a nacionais da outra Parte para iniCiar ou
prosseguir estudos, estágios, cursos de especialização ou de aperfeiçoamento.
2. Aos beneficiários dessas bolsas será
concedido dispensa de exames de admissão
e dos pagamentos de taxas de matrlêulas.

3. As condições de envio e· esfada dos
beneficiários de bolsas de estudo, no território da outra Parte, serão definidas pela Subcomissão de que trata o Artig-o XXI do presente Acordo, no âmbito da 'COmissão Mista
Permanente da qual é órgão.
Artigo VII
As Partes Contratantes darão a conhecer,
anuàlmente, por via dipiÕmática, as suas
ofertas, concernentes às áreas de estudo e
ao número de estudantes da outra Parte que
poderão ingressar, sem exames de admissão,
na série inicial de suas iilstítuiçOe!f -de educa~
ção superícir~ isentos de qllaisquenaxas esco~
lares.
Artigo VIII

· 1. A transferência de estudantes de uma
das Partes para estabelecimentos educacionais da outra ficará condiCicii:Jada à apresentação pelo interessado de certificado dt7 a pro~
vação de estudos realizados, devidamente reconhecidos e legalizados pelo país de origem.
2. A revalidação e adaptação dos estudos
se realizarão de acordo com as norm-as estabelecidas pela legislação do país onde os estudos tiverem prosseguimento.
Em qualquer ca·ro, a transferênda estará
subordinada a prévia-aceitação da' instituição
de ensino para o qu'ai o estudante deseja
transferir-se.
Artigo IX

Os diplomas e tttulos expedidos por -instituiÇões de ensino superior de uma das Partes
Contratantes terão validade no território da
outra Parte, desde que preencham as condições de equiparaçá"o exigidas pela legislação
vigente em cada Parte Con'tr'.ttant'e.

·ae

semanas, ciclos ou, sesb) a realizaçãO
sões de cine-ma, bem como contactos entre
cinematecas, com vistas ao estudo e divulga~
ção das respectivas cinematografias.
Artigo XII

'Cada_Pacte Contratante promoverá, no
território da outra, o conhecimento do seu
património cultural, nomeadamente por
meio de:
a) conferências, colóquios e outras reuniões de carátcr análogo;
b) exposições artística!i, bibliográficas e
outras;
c! intercâmbio de grupos artísticos, musicais ou de folclore;
d) intercâmbio de filmes, discos, publicações, livros e periódico.s.
Artigo XIII

Cada Parte Contratante favorecerá e estimulará a coopeiação entre as respectivas universidades, instituições de ensino superior,
museus, bibliotecas, centros de cultura e demais instituições culturais.
Artigo _XIV

As Partes Contratantes procurarão transmitir, em publicações de divulgação, o conhecimento da história dos valores culturais
da outra parte, com base em documentação
trocada para ·efeito.

e

Artigo XV

1. Cada Parte Contratante procur<).rá
promover através das suas instituições, especialmente sociedades de escritores e de artistas e institutos de liVro, o envio regular de
suas pUblicações com destino às bibliotecas
da outra parte.
2~ -Cada uma das Pártes Contratantes es- ,
tiinulará a edição, a coedição e a importação
de obras literárias, educacionais, artísticas e
técnicas de autores nacionais da outra parte.~
Artigo XVI

Cada Parte Contratante protegerá, no seu
fe"JT!i(fr10-,-0SOii'eítOs de propriedade artística
e_ --intelectual originária da otm:_a parte, em
harmonia cmn-as c-onvenções intemadônais
a que tenha aderido ou venha a aderir no
-.futuro.
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Artigo XIX

As Partes Contratantes procurarão propiciar as necessárias facilia-ãOes alfandegárias
e isenção de direitos e taxas aduaneiras relativas à entrada, em seu território, de todo o
material não deStiiÍado a fins comerciais e
que tenha como objetivO a concretização daS
atividades deco~rrentes do Bresente acordo.
Artigo XX

e

Para aplicação dás facilidades- isenções
a que se refere o artigo presente, o Governo
interessado proporcionará ao ouq-o, por via
oficial, a descrição pormenorizada dos objetos ou materiais para os quais tenha pedido
entrada no território da outra parte, assim
como as demais circunstâncias referentes ao
pedido de' isenção.
Artigo XXI

1. Para velar. pela aplicação do presente Acordo e adotar quaisquer medidas necessárias à promoção do ulterior desenvolvimen~
to das relações culturais entre os dois países,
é constituída uma Subcomissão para Assuntos Culturais no âmbito da Comissão Mista
Permanente, estabeJeciçia pelo acordo geral
de cooperação entre a República Federativa
do Brasil e a República Popular de Moçambique, firmaOo em Brastlia, em 15 de setembro de 1981.
2. A Subcomissão terá, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) avaliar a implementação do presente
acordo;
b) apresentar sugestões com vistas a facilitar sua execução; e
c) planejar aç.ões e formular projetas e
programas de intercâmbio cultural e educacional.
3. A referida Subcomissão reunir-se:á
por ocasião das re-uniões da Comissão Mista
P.ermanente da qual é orgão, ou se-patadamente, sempre que necessáriO.
Artigo XXII

1. Cada um~ das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais necessáriaS
à aprovação do presente acordo, o qual entrará em vigor na data d.o recebimento da segunda dessas notificaçõ,es~
2. O presente acordo permanecerá em vi·
gor por período ilimitado, a menos que uma
das partes Contratantes o denuncie, por via
diplomática. A denúncia surtirá efeito seis
meses após a data da respectiva notificação.

Artigo X
1. Ambas as Partes Contratantes estimularão o intercâmbio e a cc-produção de mateAs Partes Contratantes promoverão:
rial de rádio e de televisão, e 1hcentivarão
a) visitas de estudo e de informação, índividuais ou em grupo, e ·pãl:ticipação em con- o intercâmbio no setor de rádio e televisão
•gressos e outras reuniões de escritores, histo- educativa .
z~·· Caaap·arte-coiit~atante co-mprometeriadores, artistas, professores, CientiSfa:s, téc3. A denúncia ou expiração do acordo
nicos e oUtras personalidades repreSentativas -se a-receber, em seu territóriO, candidaturas
da outra parte para a freqüência de cursos
não afetará o cumprimento dos "Programas
destes domínios;
d~ formação e aperfeiçoamento, e participae projetas em execução e ainda não concluíb) intercâmbio de investigações e especialistas individualmente ou integrados em mis- ção em estágio_§ profissionais nõ doffiínio do . dos, salvo quando as Partes Contratántes
jornal, rádio e televisão.
conviere~ o contrário.
sões.
Artigo XVIII
Feito em MapUto, ao l"'dia do mês de julho
Artigo XI
de 1989, em dois ori~nais em português, sen~
As Paftes Contratantes promoverão o inAs Partes Contratantes, com o objetivo de '
do ambos os textos 1gua~mente autênticoS.
tercâmbio e a cooperação entre suas organidesenvolver o intercâmbio entre os dois paf·
ses no domínio do cinema, promoverão:
zações esportivas, com vistas ao desenvol-'
Pelo Governo da Repúbli~a Fedéiâtivâ do
a) exibição de peiCculas documentáiiãs, ar- vimento do esporte e a realização de compeBrasll: Carlos Lq.Jz Coatfnllo Perft, .Embai..
tiçõe.s.
·
xador.
tís_ticas e educativas;
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Pelo Governo da República Popular de
MoÇambique: Jacinto Soares Veloso, Minis-·
tro de Cooperação.

(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
PROJETO
(N~

D~-DECRETO

LEGISLATIVO
N• 39, DE 1990
164/86, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção sobre o
de Trigo, que integra o Acordo
Internacional do Trigo- 1986, aprovado
pela Conferência Negociadora do Canse~
lho Internacional do Trigo- ClT, realiw
zada em Londres, em março de 1986.
Com~rcio

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado _o_ texto da Convenção sobre" o Comércio de Trigo, que integra o Acordo Internacional do Trigo -1986,
aprovado pela Conferência Negociadora do
Conselho Internacional do Trigo- CIT. realizada em Londres, em março de 1986.
Arr. 2" Este decreto legislativo- entra em
vigor na data de sua publicação.MENSAGEM N" 669, DE 1986
Excelentíssimos Senhores Membros ~o
Congresso Nacional:
Em Confármidade Com o disposto ·no artigo
44, inciso I, da ConstituiÇãO Fe'deraf, tenho
a honra de_ submeter à ele\(ada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição .de. Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto da
Convenção sobre o Comércio de Trigo, que
integra o Acordo Internacional do Trigo,
1986, aprovado pela Conferência Negociadora do Conselho Internacional .do Trigo
(CIT)·, que se realizou ·em Loridres nos dias
13 e n de março dc"1986.
'
Brasi1ia, 18 de novembio de 1986.- José
Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DPB/CAl/
291/GRER CIT HILL, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO'DÃS-RELAÇÓESEXTERIORES- .
- ...

ção sobre Ajuda Alimentar 1986, vinculadas
por meio de preàmbulo único. O Brasil participa apenas da primeira Convenção, pois a
segunda limita-se a criar, entre países exportadores, um fundo de reserva de trigo para
doações a países· etn desenvolvimento com
carência alimentar.
3. No q·ue diz respeito à Convenção sobre
Comércio de Trigo, seu novo texto visa a
adequar o instrumento à realidade atual do
mercado, tritícola, preservando, contudo as
caracterú;ticas essencias do Acordo de 1971.
Nesse sentido, co~sti~uem os objetiv9s básicos da Conyenç-~o: promover i'!- cooperação~
e o desenvolvimento internacional do comércio de trigo e de outros cereais (sorgo, milho,
aveia e cevada); propiciar a discussão e análise de temas relacionados a esse comércio;
atuar como Centro coleta e divulgação de informações sobre o intercâmbio mundial de
cereais. _
·
4. Por O!-ltro lado, a Conferência: Negociadora não conSiderOu cOriveniente, na atual
conjuntura de oferta abundante de trigo e
pre-ços declinantes, estabelecer qua'isquer
claúsulas económicas ô_e __conti-ole do inercado, embora esteja previSta a pOssibilídade de
se negociar; nci futu'ro, um acordo dessa natureza~
'
· ·
·
·
- 5. Signi:ttárió do AcordO de 1971, o Brasil,
na qualidade dé importante consumidor e importador de trigo, partidpciu-ãtivamente das'
negociaçõeS que co:ilduzirari:t ·à aprovação do
novo texto. Enl 12 de junho Ultimo, o Representarite Permanente do .Brasil junto às Nações UnidaS em Nova Iorque assinou e entr,egou declaração de aplicação provisQria da
Convenção sobre Comércio de Trigo 1986,
conforme previsto em seu art. 26. A Converição está, ainda, sujeita à ratificaçáo. por pai-te
de cada urn dos Governos signatários, segundo seus respectivos processos constitucionais.
6. Nessas condições, Senhor Presidente,
por considerar de interesse nacional a ratifi'càÇão pelo Brasil da Convenção sobre Coniérclo de Trigo de 1986, encaminhO .à- ália
cOnsideração de_ Vossa Excelência o anexo
prOjeto de mensagem ao Congresso NaCioQã.l--;-}Uiltarn_ente com cópia aUtêntica do Convênio em ínglê$ e versão em portugues, ~paia
que, se tal aprouver a Vossa Excelência, seja
a mat_ér_fu_ s_ubmeti_da à _apreciação -dO Córigresso Nacional.
·
· ·
·
AproveitO à. ·opõrtunida.de para renovar a
Vossa Ex~lêndá, Serihoi- PreSidente,os pro-:
teStas do meu mais prOfundo respe'ito.- Ro-'
-~rto de Abréu Sodré.

A Sua Excelência, o Senhor
Doutor José Sarne)', '
Presidente da RepúOiici.
S'enhor Presideilfe_;
- -Tehhó a lioiüa· de levar 8.0 -"c-onhecimento
de Vossa EXcelên'cia qtie a Cónferência Negociadora do Conselho Internacional do Trigo (CIT), _realizada em_ Londres nos dias 13
ACORDO INTERNACIONAL 'DO
e 14 de março de 1986~ aprOVOu, po:f-Uniiiírili~
TRIGO DE 1986
dade e com o apoicr do Brasil, o texto do
Acordo Internaciorral do Trigo, 1986, o qual
Preiimbulo
esteve "aberto a asstn·atura entte 1?' de maio
OS signatárfos_do PréSenie AcordO:
·_
a: 30 de junho de 1986, na sede das Nações
Considerando que o Acordo Internacional
Unidas em Nova Iorque.
do Trigo de 1949 foi revisto, renovado e pror2: O IioVO Acoido, que substitui o Acordo
rogado em diversas ocasiões sucessivas, até
Internacional do TrigO de 1971, conta corri
a participaÇão de 57 países, entre itnporta- a ~1ebraçáo do Acordo 1nternacional do Tri~
gode 1971;
dores e exportadores, sendo composto, a
Cõri.Siderando qUe as disposições do Acorexemplo do convênio anterior, de dois instrumentos legais distintos, a saber, a Convenção -do Internacional do Trigo de 1971, que comsobre_ Comércio de Trigo, 1986 e a Conven-' preende, de um lado, a Convenção sobre Co-

1
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mércio do Trigo de 1971 e, de outro, a Convenção sobre Ajuda Aliment~ de 1980, prorrogadas por rneio de Protocolo, expirarão a
30 de junho de 1986, e que é conveniente
cmtcluir um Acordo para um novo período;
Concordam em que o Acordo Internacional do Trigo de 1971 seja atualizado e intitulado Acordo Internacional do Trigo de 1986,
o qual consistirá de dois instrumentos legais
_distintos:
a) a Convenção sobre o Comércio de Trigo
de.l986.e
b) a Convenção sobre Ajuda Alimentar de
1986;
e que _cada uma dessas duas Convenções, ou
ambas, conforme o caso, sejam apresentadas
para assinatura; ratificação, aceitação ou
aprovação, pelos Ooveinos Interessàdos, de
conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais ou institucionais.
CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO
DE TRIGO DE 1986
PARTE I
Disposiç(jes Gefais
.Artigo I
·objetivos
São os seguintes, os objetivos da presente
Convenção:
•
a) favorecer a cooperação internacional de
tudo_o .que se refere aoc_o~.érci~ 9o trigo
e de outros cereai~,_-especialme;nte na medida
ern que _estes tepham repercussões na situaçã_o_ d,o trigç; .
_ .
.
' b) _promov:er .a ce_xpansão do comércio internacional de, ce~ea~s, e ass~gurar_ que. es~~
comércio seja o mais livre possível, inclusive
Oa ~liminaçã._o 'de_ ba:rfeiras comerçiais e de
práticas injustas e discriminatórias, no interesse de t.odQK_os membros e, em particular,
dos membros em desenvolvimento;
â contàbuir o ,mais possível para a estabilidade do mercado internacioÍlal de cereais
no interesse de todos. os membros, ~perfei
çOar a_ segurança ~limentar mundial, e contribuir para o desenvolvimento dos países- cujas
economias dependem ern larga medida de
vendas comerciais de cereais;
d) propiciar um foro par~ a troca d_e informações e· debates entre os membros, no que
se relaciona ao comércio de cereais; e
e) pri-pidar estrutura apropriada para- a
possível riegóciação de um novo acordo internacional ou convenção com cláusulas econômicas.
·
'Artigo 2
Definições
Para os fins da prese-nte Convellçáo:
L (a) Por "Conselho"entende-se o Conse~
lho Internacional do Trigo,·estabelecido pelo
Acordo Interna_çi_onal do Trigo de 1949 e
mantido como tal no Artigo 9;
b) (i) Por "Membro" entende-se uma Parte da presente 'Convenção;
'
ii) Por "Membro Exportaçlor" entende-se
um Membro assim designado de conformidade com o Artigo 12;
iii) Por "MembrO Importador" entende-se
. um Membro assim designado de conformidade com o Artig_o 1~;
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c) Por ··comitê ExecutiVO~~ élitende-se o
Comítê estabelecido nos termos do Artigo
15;

d) Por "Subcomitê sobre Condições de
Mercado" entende-se o Subcomitê estabelecido nos tennos do Artigo 16;

e) Por "Cereal" ou "Cereais" entendemse trigo, farinha de ttigo, centeio, cevada,
aveia, milho, painço e sorgo, bem como
quaisquer outros cereais e produtos que o
Conselho houver por bem determinar;
· f) (i) Por "compra" entende-se a compra
de cereal para fiOs de importação~ ou, dependendo do contexto, a quantidade de cereal
assim comprada;
ii) Por "venda" entende-se a venda de cereal para exportação ou dependendo do contexto, a quantidade de cereal assim vendida;
iii) Quando, na presente Convenção, se fizer referência a uma compra ou a uma Venda,
e.ntende-se que a referência é feita não só
às compras ou vendas entre os Governos interessados, mas, também, às compras e vendas
concluídas entre comerciantes Particulares,
e, ainda, às compras e vendas concluídas entre um comerciante particulãr e o_ Governo
interessado;
g) Por "regime de votação especial" entende-se o regíme de votação que- requer a
. maioria de dois terços dos votos expressos
pelos membros exportadores presentes e votantes e a maioria de dois terços dos votos
expressos pelos membros importadores presentes e votantes, contados separadamente;
h) Por "ano-safra" enténde-se o perfodo
entre 1 de julho a 30 de junho;
i) Por "dia de trabalho" entende-se um dia
de trabalho na sede do Çonsel~o.
2. Toda referência na presente Convenção
a um "Governo" oo. "Governos" _deve ser
entendida como abrangendo a Comunidade
Económica. EuÍ"opéia (doravante designada
por CEE). Por conseguinte, considerar-se-á
que toda referência, na presente Corlvenção,
à "assinatura ••, "instrumento de adesão'', ou
"declaração de aplicação provisória" por um
Governo, inclui, no caso da CEE, a assinatura ou_ declaração de aplicação provisória
em nome da CEE, por sua autoridade competente, e o depósito do Instrumento que, de
conformidade com os procedimentos institucionaís da CEE, deve ser depositado para
a conclusão de uma con~ençã~ internacianal.

. c) evoluções no tocante ao aperfeiçoamento e expansão do comérCio_, utilização, estocagero -e trãnsporté;oespecialmente_ nos países
em desenvolvimento.
2. A fifi Oe aperfeiçoar a coleta e a apresentação de informações pa:ra os relatórios
e estudos a que se refere o parágrafo 1 deste
Artigo, de facultar a um número maior de
membros a participação direta nos trabalhos
de Conselho, bem como de suplementar as
diretrizes já estabelecidas pelo Conselho, no
·curso de suas sessões, criar-se-á o Subcomitê
sobre Condições do Mercado, cujas funções
est~o especificada~ no Art!go 16.

Artigo 4
ConSultas sobre a evolUção de mercado

L Se o_ S_ubcom"itê sobre Condições do
Mercado, no decorrer de seu contínuo exame
do mercado~ nos termos do Artigo 16, entender que fatos ocorridos no mercado internacional de cereais ameaçam gravemente os interessesdos membros, oo se os referidos fatos
feirem levados à atenção do Subcomitê pelo
Diretor ExeCutivo,· por iniciãfiva" própria ou
a pedido de qualquer membro do Conselho,
-o Sllbcomitê deverá comunicai íniediatamente os fatos em tela ao Comitê ExecUtivo. Ao
informá-lo, o Subcomitê deverá dar atenção
especial àquel.as CircunstânCias que- ameacem
os interesses dos membros.
2. O Comitê ExecutiVO reunir:se-á dentro
de 10 dias úteis para artalisar a mecionada
evolução e, se assim julgar pertinente, solicitar ao Presidente do Córiselho a convocação
de uma sessão do Conselho para examinar
a situação.
ArtigoS
Compras comerciais e transações especiais

1. Para os fi ris da presente Convenção,
compra comercial é uma compra tal como
definida no Artigo 2, efetuadã. de conformidade com os procedimentos comerciais usuais
do comércio internacional, excluídas as transaçõ_es a que se refere o parágrafo 2 deste
Artigo.
.
2. Para os fins da presente Convenção,
transação especial é aquela que contém características-- introduzidas pelo Governo de um
país-membro interessado que não esteja de
acordo com as práticas comerciais correntes.
As transações especiais compreendem:
a) As vendas a crédito em que. como resultado de intervenção oficial, a taxa de juros,
Artigo 3
o prazo de pagamento ou outras condições
Informações, relatórios e estudos
correlatas não estejam de acordo com as ta1. A fim de facilitar o alcance dos objetivos
xas, os prazos ou aS- coD.dições usuais para
constanteS tfo Artigo 1, de facultar o intero comércio no mercado mundial;
câmbio de opiniões mais abrangentes nas sesb) As vendas em que--os recursos neces-sões do C0nselho, e de fornecer informações
sários para a compra de trigo são obtidos
de interesse geral dos membros, providências
do Governo do país exportador mediante um
serão adotadas para a circulação de relatórios · empréstimo ligado à compra de trigo;
.
e troca de informações, bem como de estudos
c) As vendas em moeda do país impor- ·
especiais, conforme o caso, sobre cereais e . tador, que não seja transferível em numerário
com ênfase nas seguintes, ?reas:
· ou em mercadorias disponíveis nO país exportador;
a) oferta, demãnda e condições de merd) As vendas -efeiuadas dentro de acordos
cado·
b) 'evoluções das políticas nacioiials e- Seus OCom.erciãis CQib. ajuStes especiais de pagamen-~o qu~ _rompree_!!df?m a -~mpensação bilate~ .efe!tos I!~ ~~rçado .in~e.IJIª-cio_lll;l!;.

ral dos saldos credores, mediante intercâmbio de mercadorias, exceto quando o país
exportador e o país importador interessados
concordem em que a venda seja considerada
como comercial;
e) As operações de troca:
__ iJ resultantes da intervenção de Goveró_os,
nas quais o cereal é trocado a preços diferentes dos que prevalecem no mercado mun·
dial, ou
ii) ao amparo de um programa oficial de
compras, salvo quando a compra do cereal
resulte de uma operação de troca em que
o país de destino final não esteja mencionado
no contrato de troca original;
f) As doações de cereais ou as compras
de cereais realizadas com fundos de uma doação em numerário concedido especificamente
para esse fim pelo país expoftador;
g) Qualquer outra categoria de transações
conforme determinação do Conselho, que
contenha características introduzidos pelo
GOverno de um país interessado que não estejam de acordo com as prática<> comerciais_correntes.
3. Toda questão levantada pelo Secretário
Executivo ou·por-qi.fãlquer membro sobre se
uma. transação constituí uma compra comercial, tal como definido no parágrafo 1 deste
Artigo ou uma transação especial, tal como
definido n_o parágrafo 2 deste Artigo, será
decidida pelo Conselho.
.

.

Artigo 6

Orientações ~fe~tes às transações
favorecidas

1. Os países~membros comprometem-se a
realizar qualquer transação favorecida de cereais de" forma anão causar prejuízos às estruturas normais da produção e ao comércio -internacional.
2. Para esse fim, tanto os países-membros
fornecedores como os benefiários tomarãO
as medidas apropriadas para fazer com que
as tramações favorecidas sejam complementares às vendas comerciais, as quais na falta
das referidas transações, poderiam provavelmente ter sido completadas, e implicariam
auinento de consumo ou de estoques no país
beneficiário. Tais medidas, para os países que
são membros da FAO, s~rão tomadas de Conformidade com Os- "Princípios e bif"eiríZes
s-obre a Disposição de Excedentes" e as obrigações consultivas dos membros da FAO, e
poderão incluir o requisito de que um nível
determinado de importações comerciais de
cereais, acordado com o país beneficiário,
seja mantido, em termos globais, por este.
Ao se estabelecer ou adaptar o referido nível,
serão levados em conta o volume das iníportaçóes comerciais em um pe;ríodo representantivo, as tendências recentes em matéria
de utilização e importações, e as condições
económicas do país beneficiário, especial»
mente a situação de sua balança de paga. mentos.
3. Os países-membros, ao realizarem operações de exportação em c·ondições fav-orecid.as,, c;~,tab.c;__lecerão _c_9_ns11lta~ C_9~, o.s países- ;
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membros exportadores cujas vendas comer-

a freqiiência c a maneira segundo a qual deve-

ciais possam ser efctuadas pelas referidas

rão ser efetuadas tais notificações assim como

transaçdcs_,

n~

maior medid<\ do possível an-

4.
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O Collselho poderá delegar a qualquer

de seus Comitês ou ao Diretor Executivo,

__ as__obrigações dos países-membros a esse re_s·
por meio do regime de .votação especial, o
exercício de todos os seus poderes ou funpeito. O Conselho elaborará tainbémdisposi·
tivos sobre o processo de emenda dos regis- _ções, com exceção dos seguintes:
_t.ros _ou declarações em seu poder inclusive
a) as decisões a respeito dos assuntos de
dispositivos para a solução de qualquer conque ~rata o art. 8;
a evolução das transações favorecidas àe cetrovérsia surgída com relação a esses.No casó
b) as revisões, nos termos do artigo 11,
re~is.
de qualquer país-membro, repetida e injustidos votos aos países-membros listados no
ficavelmente, deixar de fazer os relatórios __ -~exo Único;
_
Artigo 7
previstos neste artigo, o Comitê Executivo
c) a classificação de um país-membro ccNotificação e registro
providenciará consultas com o referido país,
mo exportador_ ou importador, bem como a
1. Os paises-membros fornecerão relatócom vistas a remediar essa situação.
- -distribuição de seus votos, nos termos do artirios de (o rma- regular, e o Conselho man~erá
go 12;
registras para cada ano-safra, os quais listaArtigo 8
_
d) a localização da sede do Conselho, nos
rão, separadamente, transações comerciais e
Controyérslas e rec~ações
·termos do parágl-afo 1 do artigo 13;
especiais, de todos os embarques de cereais
L Qualquer controvérsia referente à in·
e) a designação do _Diretor Execudvo, nos.
efetivados por países-membros e de todas as
terpretação ou â aplicação da presente Con- ·termos do parágrafo 2 do artigo 7;
importações de cereais procedentes de nãovenção, que não seja resolvida por negociaf) a aprovação do orçamento e fixação' das
membros. O Conselho manterá igualmente,
ção, será submetida à decisãb do Conselho,
contribuições dos países-membros, nos terna medida do possível, registras de todos os
mos do artigo 21.
a pedido de qualquer país que seja parte. dá
embarqu,es efetuados entre palses não-memcontrovérsia.
.
g) a suspensão dos direitos de voto de um
bros.
2..o. ---Todp niembrO-que ConSidere seus intepaís-membro, nos tennos do parágrafo 6 do
2. Os países-membros fornecerão, na meartigo 21; ,
resses, como parte na presente Convenção,
dida do possível, as informações que o Consegravemente prejudicados por medidas, de um
h) qualquer solicitação óo Secretário~Ge-.
lho possa vir a solicitar, no tocante ·a··sua
ou mais membros, que afetem a execução
ral da UNCIAD para a convocação de Conoferta e â demanda de cereais, e informarão
da presente Convenção, poderá submeter a
ferência negociadora, nos termos do artigo
·prontamente acerca de todas alterações em
questão
ao
Conselho.
Neste
caso,
o
Conselho
22;
sua política nacional de cereais.
· conSul_târá imediat~.mente os membros inte·
i) a eXclusã-o de um país-membro do Con3. Para os fins deste Artigo:
ressados, a fim de resolvê-la. Se .a questãO" -- selh-o, noS termos do artigo 30;
a) os países~tnembros enviarão ao Diretor
·não for resolvida através dessas consultas,
j) ii recomendação de uma emenda, nos
'Executivo as informaÇões relativas ao quanti· ·
o Conselho a estudará mais detidamente e · termos do artigo 32; __
tativo de cereais que tenham sidÕ -objeto de
poderá'fazerrecomendaçõesaosmembrosink) a prorrogação ou término da presente
compras e vendas comerciais e de transações
Convenção, nos termos do artigo 33.
teressados.
especiais, que o Conselho, nos limites de sua
O Conselho poderá, a qualquer momento,
competência, vinha a sOlicitar, inclusive:
revogar· essa delegàção por maioria simples
PARTE II
i) ·com relação a transaçóes especiais, os
de votos. ·
Administração
pormenores das referidas trl!r~:saçóes, que
5~' Qualquer decisão tomada mediante
.
Artigo9
permitam c1assifá-las em conf~?rmidade com
delegação de poderes e funções pelo Conse-·
Co:nstftiiiÇSO-do
Conselho
· o artigo 5;
lho, nos termos do parágrafo 4 deste artigo,
ii) as informações disponíveis no tocante
L O Conselho Internacional do Trigo, será objeto de revisão pelo Conselho se qualao tipo, classe, grau e qualidade dos cereais
crüi_do pelo Acordo Internacional do Trigo
quer··pã1S.-membro assim o solicitar dentro
de que se trata;
de 1949, continuará em funcionamento para
do Prazo estabelecido pelo próprio Conselho.
b) todo país~membro H_~e c_?Xp~~ar cereais
a aplicação da presente Convenção; sua com7 Toda e qualquer decisão que não seja objeto
remeterá ao Dii-etor ExecUtivo as informaposição, atribuições e -funções serão as enunde solicitação de revisão no prazo d~termi
ções suplementares que o Conselho venha
ciadas na presente ConvenÇão.
nado será obrigatória para tódos os paísesa solicitar acerca de seus preços de expor------------membros.2. - OS palses-membros poderão fazer-se
tação;
_!epr~enta.t_' no Conselho por delegados, su6. Além das atribuições e funções exposplentes e assessores.
c) o Conselho obterá informações regulatas na presente Convenção, o Conselho terá
-3. O Conselho elegerá um Presidente e todas as demais atribuic;óes e <;lesempenhará .
res sobre os custos reais vigentes de transporte de cereais, e os países-membros forneum Vice-Presidente cujo mandato durará um
todas as demais funções que sejam necesano-safra.- O Presidente não terá direito a
cerão as informações suplementares que o
sárias ao cumprimento do disposto na pre·
YOtO;Iie.tri tampouco o Vice-Presidente quan·
Conselho venha a sotícitar.
.sente Convençáo. ·
do no exercício da Presidência.
4. Em se; tratando de cereaiS que cheArtigo 11
guem ao Paí$, de destino final, depois de teVotos para a entrada em vigor e
Artigo 10
rem sido reven"'didos. em um país que não seja
procedimentos orçamentários
Atribuições e funções do Conselho
o de origem, ou de haverem passado através
1. No que concerne à entrada em vigor
deste, ou de terem sido reembarcados em _ 1. O ConseJho elaborará o seu Regulada presente Convenção, nos termos do paráseus portos, os países-membros fornecerão,
menta.
grafo 1 do artigo 28, os votos de cada Go·
na medida do possível, as informações que
2.. O Conselho manterá os regÍstros revemo estarão relacionados no Anexo Único.
permitam incluir os embarques nos registras, . queridos pelas disposições da present~ Con·
2. _ No que concerne a fixação das· contricomo um embarque entre o país de origem
venção e os demais registres que julgar con·
buições financeiras, nos termos do artigo 21,
e o pais de destino fmal. Em se tratando de
venientes.
os votos dos países-membros deverão ser bauma-revenda, o disposto neste parágrafo será
3. _, De forma a permitir que o Conselho
seados nos votos relacionados no Anexo, re:r
aplicado unicamente se o cereal tiver saído ---~xe_.r::ça suas funções _llos termos da presente
peitadas as seguintes condições:
.
do país de origem durante o mesmo ano-saConvençãQ, _Q Conselho poderá requisitar, e
a) no momento da entr~da em vigor da
fta.
-os países~I_nembros se comprometerão a su·Convenção,
o
Conselho
redistribuirá:
os
votOfi
5. _ _O.Conselho_ elabora(á regulamento
prir, consoante as disposiÇõe_s do parágrafo
J;elacionados no Anexo Único dentre Os Go·.
para as notificações e registras mencionados . 2, do art. 7, as estatísticas e as informações
ve~os que ~ouveiem depositado seus instru~
-~e§te .arti,go. J?sse regula~e;nto d.~te~ar~ ' ___I;~,ecessá!ias_para a. concecução desse fim.

tes de celebrarem tais acordos com páfses
beneficiários.
4. O Secretariado dever{ apresentar ao
Conselho, períodicamente, relatórios sobre

·Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 29 3587

mc'Dtos de ratificação, aceitaçãO, aprovação
de membros importadoreS para a lista de
Artigo 14
ou adesão à Convenção, ou as declarações _ membros exportadores, conforme o caso.
1.
Salvo
quando
di5ponha em contrário
de aplicação provisória; de forma proporcio6. A distribuição dos votos dos membros
a presente Convenção, o Conselho adotarâ
nal ao número de vo_tos atribuídos a cada
exportadores e importadores será revista pelo
suas decições por maioria de votos emitido:-:
· país-membro no Anexo Único;
conselho sempre que as listas d~s membros
pelos membros exportadores e por maioria
b) após a entrada em vigor da Convenção,
exportadores e importadores forem alterade votos emitidos pelos membros importa·
sempre que determinado Governo tornar-se
das, nos termos dos parágt;afos 4 e 5 deste
dores, computados separadamente.
parte do ou cessar sua partícipaÇão no"-preartigo. Toda a redistribuição de votos nos
2. sem· prejufzo para a completa libersente Convêniã, o Conselho procederá à retermos deste parágrafo respeitará as condidade de ação de qualquer país~membro na
distribuição dos votos dos outro_s paísesções estabelecidas no parágrafo 3 deste ardeterminação e administração de suas poli·
membros de forma proporcional ao número . tigo.
ticas agrícolas e de preço, cada membro :.e
de votos atribuídos a cada membro listado
7. Sempre que um Governo se tornar ou
compromete a aceitar como obrigatória qualno Anexo Único;
deixar de ser parte da presente Convenção,
quer decisão que o Conselho aprove em virtu·
c) três anos" após a entrada em vigor da
o Conselho redistribuirá os votos dos demais
de das disposições da presente Convenção.
presente Convenção, e na hipótese de a Conmembros exportadores e importadores, convenção ser prorrogada, nos termos do paráforme o caso, de forma proporcional ao nú~
Artigo 15
grafo 2 do artigo 33, o Conselho revisará e
mero de votos a que faz jus cada ·membro,
_Comitê Executivo
poderá ajustai os v9tos dos países~membros
respeitadas as condições estabelecidas no pa·
listados no Anexo Unico.
1. O Conselho constituirá um Comitê
rágrafo_3 deste artigo.•
3. Para todas as demais finalidades, no
Executivo composto de não mais de seis
8. Todo r;nembro exportador poderá au·
que tange à administraçiío da presente Conw · torizar outrO membro exportador, e, de formembros exportadores eleitos anualmente
vençâo, os votos de que dispõem os paísesw
pelos membros exportadores c não mais de
ma semelhante, todo membro importador
membros serão os_que o artigo 12 estabelece.
oito países importadores eleitos anualmente.
poderá autorizar outro membro importador,
pelos membros importadores. O Conselho
a representar seus interesses e_ exercer seu
Artigo 12
nomeará o Presidente do Comitê Executivo
direito de voto em qualquer reunião do Con·
Determinação dos países-membros
e poderá designar um Vice~Presidente.
selho. Prova satisfatória dessa autorização
exportadores e importadores e
2. O Cõmftê ExecUtivo será responsáveldeverá ser submetida ao Conselho.
distn"buição de seus votos
9. Se. em determinada reunião do" Conse- perante o Conselho e atuará sob sua orien1. Na primeira sessão sob os ausp(ciõs da
tação geraL Terá as atribuições e as funçõe~
lho um país-membro não _estiver represeq.
presente Convenção, o Conselho estabelequeThe forem designadas expressamente pela
tado por meio de um delegado acreditado,
cerá quais serão os países-membros exportapresente Convenção e as que o Conselho !ht
e se não__houver autorizado outro país-memdores e importadores, para os fins da CoQ.venpossa delegar nos te'rmos do parágrafo 4 do
bro a exercer seu direito de voto nos termos
ção. Ao assim decidir, o Consêlho levará em
artigo 10.
do parágrafo 2 deste. artigo, ou se na data
conta os padrões de comercialização de trigo
3. .Os membros exportadores representa~
de determinada reunião um país-membro
daqueles membros e a própria qpiniáo deles.
dos no Comitê Executivo terão o me_sino nú·
houver perdido direito a voto, houver sido
2. Tão logo o Conselho haja determinado
mero total de votos que os membros importa·
destituído do direito de voto, ou ainda, houquais serão os países-membros exportadores
dores. Os Votos dos membros exportadores
ver recupera-do seu direito de voto nos termos
e importadores, nos termos da presente Conno Comitê ExecutiVo' se!ão divididos entre
de quaisquer dos dispositivos da presente
venção, os membros exportadores, tomando
eles conforme acordem entre si, desde que
Convenção, o total de votos a que fazem jus
por base seus votos nos termos do artigo 11
nenhum membro exportaáor tenha mais de
os membros exportadores naquela determios dividirão entre si, consoante com decisão
nada reunião será ajustada a uma cifra igLCat ·40% da totalidade dOs votos dos membros
do próprio grupo de exportadores, respeiexportadOres. Os votos dos membros imporao númeró total de. votos a. que fazem jus,
tadas as condições estabele_cidas no parágrafo 'na mesma reunião, os membros importadores
tadores do .Comitê Executivo serão divididos
3 deste artigo. Os pafses~membros importa·
entre eles conforme acordem entre si, desde
e aquele total se~á redistribuído dentre os
dores procederão de forma similar, na divisão , membroS exportadores, de forma proporcio~
que nenhum membro importador tenha mai5
de seus votos.
de 40% da totalidade dos votos dos membros
nal a seus votos.
'
3. Para fins de alocação de votos nos terinipbrtadores.
Artigo 13
mos do parágrafo 2 deste artigo, os membros
4. O Conselho elaborará o regulamento
Sede, Reuniões e "Quorum"
exportadores terão~ em conjunto, direíto a
para a votação no Comité Executivo e poderá
1.000 votos, e os membros importadores te1. A sede dO Conselho será em Londres; elaborar qualquer outra disposição referente
rão, em conjunto, direito--ã 1.000 võtOs. Nea menos que o Conselho decida de outra for- ao regulamento do Comitê Executivo que jul·
nhum membro poderá dispor de mais de 333
ma.
gar apropriada. Para as decisões do Comitê
votos, na qualidade de membro exportador,
2. O Conselho reunir~se~á pelo menos Executivo será necessária a mesma maioria
ou de mais de 333 votoS, na qualidade de
uma vez em cada semestre de cada ano~safra
~~votos prevista na presente Convenção para
membro impOrtador. Não se admitirá fraç~o -e em outras ocasiões· que o Presidente decidir as decisões do Conselho wbre assuntos da
de voto ..
ou, ainda, em qualquer outra circunstância mesma natureza.
prevista na presente Convenção.
As listas de membros exportadores e
5. QUalquer membro exportador ou im3. O Presidente OOnvocará uma reun'ião
portador qu-e nãó" sefa membro do Comitê
importadores serão revistas pelo Conselho,
Executivo ·poderá participar, sem direito a
do Conselho se assim for solicitado:
à luz das alterações observadas nos padrões
de comérCio do trigo; após um per(odo de
Voto, do debate de qualquer assunto examia) por cinco membros;
' três anos a partir da entrada em vigor da
b) por um ou mais membros que detenham Dado pelo Comitê Executivo, sempre que e~
Convenção. Elas serão igualmente revisadas
pelo menos 10% da totalidade dos votos; ou
te considerar que estão em jogo os illteresscs.
na hipótese de a Convenção ser prciri'ogada,
do referido membro.
c) pelo Comitê Executivo.
nos termos do parágrafo 2-do artigo 33.
4. Para haver quorum em qualquer sesArtigo 16
são do Conselho, será necessária a presença
5. A pedido de qualquer país~membro,
Subcomitê sobre Condições de Mercado
de delegados que tenham, antes de qualquer
o Conselho poderá, no início de um ano-saajuste de votos efetuado nos termos do pará~
fra, decidir, por meio" do regime de votação1. O Conli.tê Executivo constituirá uni
grafo 9 do artigo 12, a maioria de votos dos Subcomitê sobre Condições de Mercado,
especial, a transferência daquele pafs~mem·
membros
exportadores
e
a
maioria
de
votos
bro da lista de membros exportadores para
compostO de representantes de não mais de
dos membros importadores.
{!.lista de membros impott;ldores; ou da lista
se!s exportadores e de seis importadores. O

4: .
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e s'eu·s-órgãos, em partiCular coma UNCTAD
Presiderite do Subcomitê será nonieado pelo
__ e ·com a FAO, bem como com outros orgaComité Executivo.
nismos especializados das Nações Unidas e
2. O Subcomitê manterá sob exame contínuà todos os assuntos que possam afetar
organizações iritergovemamentais, conforme
for apropriado.
a economia mundial dos cereais, ê informará
2. O ConSe1ho,·tendo em mente a função
os países-membros a respeito desses assunespecial da UNCf AD no comércio internatos. O Subcomitê, em seu exame, levará em
cioilal de produtos de base, deverá informá·
conta as informações relevantes fornecidas
la, da forma que julgar conveniente, sobre
por qualquer membr_9_ do Conselho.
3. O Subcomitê completará as diretrizes suas- atividades e prOgramas-de trabalho.
3. Se o Conselho julgar que qUalquer das
emanadas do Conselho, para auxiliar o Secredisposições da presente Convenção é em
tariado a cumprir as tarefas de que trata o
substância incompatível com as condições
artigo 3.
que as Nações Unidas, seus órgãos compe4. O Subcomitê empenhar-se-á, de forma
tentes e organismos especializados possam
especial, no sentido de engajar interesses de·
estabelecer para os convênios intergoverna·
les, tais como suas políticas nacionais de cementais sobre ~redutos de base, essa incomreais, ou, em pai:ticular, no caso dos países
patibilidade será considerãda como uma cirem desenvolvimento, seus requisitos de imcunstância que se op-óe à execução da pre·
portação. Todo membro_ do Conselho que
sente ConVenção, devendo então se executar
não for membro do Subcomitê poderá assistir
às reuniões deste, na qualidade de obs_erva- _o procedimento estabelecido no artigo 32.
dor.
Artigo 20
5._ O Subcomitê- prestará asSessOria em
Privilégios e Imunidades
conformidade cOm os artigos pertinentes da
1. O Conselho terá personalidade jurídipresente Convênção e também çom relação
àquelas outras questões que o Conselho ou ca. Terá, em particular, capacidade para con·
tratar, adquirir e dispor de bens móveis e
o Comitê Executivo lhe submeter.
imóveis e para demandar em juízo.
Artigo 17
2. A condição jurídica, os privilégios e
Secretariado
as imunidades do Conselho no Território do
1. O Conselho contará com um· SecrCta· Rei:Õ.o Unido co:ntínuarão a basear-se no
riado composto de um Diretor E~ecutivo,
Acordo relativóã Sede, assinado em Londres
que será o mais alto funcionário administra- em-:28 de novembro de 1968, entre o Governo
tivo do Conselho, e pelo pessoal que for ne·
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
cessário para os trabalhos do Conselho e de
do N-orte e o Conselho Inte:rnacional do Tri·
seus ConiitêS.
go.
--- -.
2. O Conselho nomeará o Diretor Execu3. _O Acordo a que se refere o parágrafo
tivo, que será responsável pelo cumprimento;
(2) deste artigo será independente da prepor parte do Secretariado, das obrigações que
sente Convenção. Ele se dará por terminado,
lhe cabem na execução da presente Conven·
;
porém:
ção, bem como p"elo cumprimento das demais
a) em virtude de acordo entre o Governo
obrigações que lhe forem conferidas pelo
do_Reino Unido da G!ã~Bretanha e Irlanda
Conselho e seus Comitês.
do Norte e o Conselho, ou
3. O pessoal será nomeado pelo Diretor
b) no caso de a sede do Conselho ser transExecutivo, em conformidade com as aormas
ferida do Reino Unido, ou
estabelecidas pelo Consdho.
c) no caso de o Conselho deixar de existir.
4. Será cOndição de emprego do Diretor
4. No caso de a sede do Conselho ser
Executivo e do pessoal não t_erem interesse
transferida do te_l;Titório do Reino Unido, o
financeiro, ou -renunciarem _a qualquer iD.teGove_rno do país-membro em que se situe
resse financeiro no comércio de cereais, e
a sede do Conselho concluirá com este um
não solicitarem, nem receberem, de nenhum
acordo internacional relativo à condição jurí·
· Governo e de nenhuma autoridade não partidica, aos privilégios e às imunidades do Concipante do Conselho, instruções em relação
selho, de seu Diretor Executivo, de seu pesàs funções que exerçam nos termos da pre-soal e dos representantes membros nas ses·
sente Convenção._
sões convocadas pelo Conselho.
Artigo 18
Admissão de Observadores

Artigo 21
Finanças

Junho de 1990

termOs do parágrafo 2 do artigo_ 11, de _forma
a refletirá participação dos ni.embros na Con·
venção à época da adoção do orçamento para
aquele dado ano-safra.
2._ Na primeira reunião após a entrada
em vigor da prese~te C~nvenção_. o Coilsel_b.o
aprovará seU orçamento para o período que
terminará em_ 30 de julho de 1987,_~ fixru:á
a contribuição a ser paga por cada n*mbro.
3. O Conselho, na reunião do segundo
semestre de cana ano-safra, aprovará ·o orçamentO- p-ãiã o ano-safra seguinte e fixará a
contribuição que cada membio deverá pagar
no referido ano-safra.
4. A contribuiÇão inicial de qualquer
membro que venha a aderir à presente Convenção, nos termos do parágrafo 1 do artigo
27 será dete~inada pelo Conselho com base
no número de votos que lhe serão conferidos,
nos tennos do parágrafo 2 (b) do artigo 11,
-e-rio pe-ríOdo que restar ri.O ano-safra em cur·
só, mas não s.e modificarão as contribuições
dos demais países-membros já fixadas para
o referido ano-safra.
5. As contribuições serão exigíveis a partir do momento em que forem fixadas.
6. Se., ao final de seis meses a contar da
data em que a contribuição tornou-se devida,
nos termos do parágrafo 5 deste .artigo, dete":rminadó--pã:ís-membro não houver pago sua
contribuição integral, o Diretor Executivo solicitará ao: referido membro que efetue seu
pagamento com a urgência possível. Se, após
seis meses desta solicitação do Dir-etor Executivo;·o país-membro ainda não houver efetua-do sua contribuição, seus direitos de voto no
Conselho e no Comitê Executivo serão suS·
pensos até que o pagamento integral de sua
contribuição haja sido efetuado.
7. O ·país-membro cujos direitOs de voto
hajam sido suspensos nos termos do pará·
grafo 6 deste artigo não será destituído de
seus demais direitos ou dispensado das obrigações que decorrem da presente Convenção, exceto por decisão em contrário do Conselho, em votação especial.
8. O Conselho publicará de cada ano-safra um balancete auditado de receita e despesa relativo ao ano-safra anterior.
9. O Conselho, antes d"e sua c)issolução,
tomará as lnedidas necessárias para: liquidação do passivo e para à. disposição de seu
ativo e arquivos.

a

Artigo 22
Cláusulas Econômicas

Com o intujto de assegurar o suprimento
de trigo e de outros cere;üs para os membros
1. Os g3StOS COm as delegações ao CÕnse- · itnpçirtãdores e mercados de trigo e de outros
O Conselho· podeiá conVidar qualquer Es·
tado não-membro, bem como qualquer orga·
14o_ e ~m os representantes em seus Comités
cereais a preços eqüitativos. e estáveis, para
e- Subcomitês serão custeados por ~eus res- ; os membros exportadores, o Conselho exanização intergovenialnental, para assistir a
qualquer de suas reuniões, na qualidade de
pectivos Govell!Õs. Os demais gastos neces- . minará, no momento oportuno, a possibili·
sários à execuçãO -da presente Convenção seobservador.
dade de negociar novo acordo internacional
rão custeados pelas contribuições anuais de
OJJ convenção com cláusulas económicas.
Artigo 19
todos os membros. A contribuição de cada · Quan-do se julgar que tal negociação possa
Cooperação com outras Organizações
membro para--cada ano-safra será proporcio- ! ser conduzida de forma exitosa, o Coilselho ·
Intergovernamentals
nal ao número de seus votos- estabelecidos
solicitará ao Secrf:-tário~Geraf da CoÕ.ferência
no Ane,xo Único em relação ao total dos votos
1. O Conselho poderá concluir os ajustes
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenque sejam necessários para estabelecer con· - dos membros, igualmente estabelecido no
volvimento (UNCTAD)_ q_ue convoque uma
AJ:!.ex:o
Único,
devidamente
ajustado,
nos
conferência negociadora.'
..
soltas ou cooperação com as Nações Unidas
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Artigo 23
Depositário

1. O SecrétárioMGeral dãs Nações Unidas
fica indiCa:dri pelo presente artigo como depo·
sitário da presente Convenção.
2. O depositário notificara todas as partes
signatárias, bem como os Governos que vie-

rem, a aderir à presente Convenção, a respeito
de cada assinatura, ratificação, aceitação,
aprovação,--aplicaçãó provisória da rresente
Convenção ou adesão a ela, bem como a ~es
peito de cada notificação e aviso recebido
nos termos dos artigos 29 e 32.
Artigo 24
Assinatura

A presente Convenção ficará ~bcrta, na
Sede das Nações Unidas, de 1~ de __maio de
1986 a 30 de junho de 1986 inclusive, à assinatura dos Governos qÚe -figuram no Anexo

Úníco e a qualq~er Governo membro 4a
'Conferência das Nações Un~das p~_ra o Com!rcio e Desenvolvimento (UNCTAD,)_
Artigo 2S
Ratificação, Aceitação e Aprovação
, 1. A presente Convenção se!á_ sujeita à
ratificaçãO, aceitação ou aprovação por part.e
de' cada um dos Governos signatários, em
conformidade com seunespectiv~s processos
constitucionais.
2. Os instruniintOs dei ratificaÇáo, aCeitação ou aprovaçã_o_setão depositados junto ao
depositáriO, o rhais tardar, até 30.de junho
de 1986. O Conselho poderá, contudo, conceder prOrrogações a qualquer Governo signatário que não haja depositado seu instrumento na data indicada, O Conselho informará
o depositário acerca de toda e qualquer pro r·
rogação de prazo.
Artigo 26
Aplicação Provisória

Todo Governo sigbatário, e qualquer C?Utro
Governo· que possa assinar a presente Convenção, ou ainda, aqueles Governos cujo pedido de adesão for aprovado pelo Conselho,
poderá depositar junto ao depositá!"_i_9 uma
declaração de aplicação provisória. Qualquer
Governo que depositar tal declaração aplicará provisoriamente a presente ConvenÇão
e será considerado, provisoriamente, parte
da mesma.
Artigo 27
Adesão
I. Qualquer Goverilo que figUrar no
Anexo_ Único e qualquer Governo representado na Conferência das Nações Unidas s_obre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
poderá aderir à :prese~te Convenção até. 30
de junho de 1986mcluslve, ficando entendtdo
que o Conselho poderá conceder uma ou várias prorrogações a qualquer Governo que
não tenha depositado seu instrumento até essa data.
2. Após30dejunhode 1986osGovernos
de quaisquer Estados poderão aderir à presente Convenção, nas condíções que o Conselho julgar apropriadas. A adesão efetivar-se-

á por meio dQ depósito de um instrume~to
de adesão junto ao depositário. O refendo
instrumento de adesão indicará que o Go· ·
vemo aceita todas as condições estabelecidas
pelo Conselho.
3. QUando, para efeitos de aplicação da
presente Convenção, se fizer referência aos
nie_m_bro_s_que figuram no Anexo-Único, considerar-se_-á que os membros cujos Governos
tenham aderido à presente Convenção nas
condições estabelecidas pelo Conselho em
conformidade com o disposto neste artigo,
figuram no Anexo Único referido.
Artigo 28
Entrada em vigor

1. A presente Convenção entrará em vi, __ '- .
gor a priniefro de julho de
1986 se os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, bem como declarações de aplicação provisória, houverem sido depo~itados pelos Governos de paísesmembros que detenham, pelo !fienos, 60%
dos votos indicados no Anexo Unico, até ~O
de junho de 1986.
2. Se a presente Convenção não entrai
em vig_or em _conformidade com o parágrafo
1 deste artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos _Q_e_ratificação, aceitação,
ãprovação ou adesão, ou declarações de aplicação provisória, poderão decidir de comum
acordo com·a mesma entrará em vigor entre
eles próprios, ou ainda, poderão adotar
quaisquer medidas que considerem adequadas ã situação.
Artigo 29
Retirada

Qualquer país-membro poderá· retirar-se
da presente Convenção ao final de dadb ano·
safra, mediante notificação por escrito ao depositário, p-elo menos noventa dias 31\tes do
encerramento do ano-safra em questão, mas
nem por isso ficará isento .de qualquer das
obrigações contraídas em virtude da_ presente
Convenção e que não tenh~ cumpndo ao s~
encerrar o ano-safra. O membro deverá, Sl·
mulianeamente, informar o Conselhõ de sua
decisão de retirar-se.
Artigo 30
Exclusão

s-e-o

Cõ~ilsefho determina que_ um membro
inÍririgiu as oprigaçóes d~corre~tes d~ PJe•
sente Convenção e que talmfraçao p~eJudica
o funcionamento da Conven~ã~' ele poderá.
por votaçã<;>_ ~pecial, excluir este me~bro.
do Conselho. O Conselho notificará imediatamente o" depositáriO de tal decisão. Noventa
dias após a data da decisão do Conselho, o
referido membro deixará de ser membro do
Conselho.
·
Artigo 31
Liquidação de contas

1, O Coilselho estabeleceiá a liquidaçãO
de contas que julgar eqüitatíva com todo
membro que se retire ou seja excluído da
presente Convenção, ou ainda, que, de outra
forma, tenha cessado de s~r_e__arte contrat<,mte_
da presente Convenção. O Conselho reterá
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quálquer parcela já pciga pelo· referido memR
bro. O membro em tela estará obrigado a
saldar qualquer parcela devida por ele ao
Conselho.
2. Ao término da presente Convenção,
o membro a que se refere o parágrafo 1 deste
artigo, não fará jus a qu3.1quer-parcela resultante da liquidação ou tle ou~ros haveres do
Conselho, nem, tampouco, arcar~, se houver, com qualquer parcela de déficit do Conselho.
Artigo 32
Emenda

L O Conselho poderá, por meio do regime de votação especial, recomendar aos
membros uma emenda à presente Convenção. A emenda entrará em vigor 100 dias
após haver o depositário recebido notificações de aceitação por parte dos membros e~
portadores que, em conjUnto, detenham dOI!>
terços dos votos çlos países exportadores e,
por parte dos membros importadores que detenham em conjunto, dois terços dos votos
dos países importadores, ou em outra data
posterior que o c_onselho haja determinad?
em votação especJal. O Conselho poderá fixar um prazo para que cada membro notifique o _depositário de sua aceitação da emenda, e se, ao_ expirar esse prazo, a emenda
ainda não houver entrado em vigor, esta será
considerada como retirada. O Conselho proporcionará ao depositário as informações necessárias que permitam determinar se as noti- .
ficações de aceitação recebidas são suficientes para que a emenda entre em vigor.
2, O membro que não houver enviado
a notificação- de aceitaç.ão da emenda, até
a data em que a referida emenda haja entrado
em vigor, deixará, a partir daquela data, de"
ser parte da presente Convenção, a menos
que o membro em causa justifique sat~sfat_?
riamente perante o Conselho que a acettaçao
;Ião fOi -encaminhada a tempo em razão de
dificuldades decorrentes de seus procedimentos constitucionaiS, e qUe O Coilselho decida
(>rorrogar o prazo estipulado para a aceitação
do aludido país-membro. A emenda não se
aplicará ao membro referido até que este notifique a sua aceitação,
-Arflg0-33
DuraÇão, prorrogação -e conc1u~o

L A presente Convenção permanecerá
em vigor até 30 de junho de 1991, a menos
que seja prorrogada, nos termos do parágr~fo
2 deste artigo, ou que se-declare o seu térmmo
com anterioridade nos termos do parágrafo
3::-deste artigo, ou substituída, antes da da_ta
de expiração por novo acordo ou convençao
.
negociada nos termos do art. 22.
2. O Conselho poderá, pelo regime de
votação especial, prorro~ar a presente ConVenção além d.e 30 de JUn!Io de 1991, p~r
períodos sucessívos que nao excedam dots
·anos em cada vez. TodQ membro que não
aceitar tal prorrogação da presente Couve~·
ção deverá informar o Conselho a esse respetto e deixará. de ser parte da presente Conven-
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ção a partir do início do período de prorro·
Estado das Relações E_xteriores, o texto do
gação.
Acordo de Cc-Produção .Cinematográfica,
3. O Conselho poderá, a qualquer mo- celebrado entre o GoVerno da República Fe·
derativa do Brasil e o Governo da República
menta, por votação especial, decidir pór ter·
moàpresenteConvenção,comefeitoapartir
Popular de Moçambique, em Maputo, a 1'
da data e sujeito às co-ndições que estabe·
de Junho de 1989.
lecer.
. _:2_,_ O Acordó-erit apreço tem por objetivo
4. Ao pór termo à presente Convenção,
aproximarossetorescinematográficosdeam·
o Conselho ·continuará a existir pelo tempo
bos os países e definir mecanismos pára con·'
necessário para efetuar sua liquidação e, para cessão de facilidades para produção de filmes
tal, terá os poderes e exercerá as funções
conjuntamente por profissionais dos dois-pa(-necessárias.
____ses..
_______ _
5. O Conselho notificará o depOsitário
Brasflia, 30 de agosto de_1989. -José Sar·
acerca de qualquer medida adotada nos ter·
Iley.
mos do parágrafo 2 e do parágrafo 3 deste
artigo.
Artigo 34
Relação entre o ~mbulo e a Convenção

A presente Convenção compreende o
Preâmbulo do Acordo Internacional do Trigo
de.1971.
Em fé do que, os abaixo assinados, devida·
mente '!-UtorizadoS para tal fim por seus respectivos Governos, assinaram a presente
Convenção nas datas que aparecem ao lado
de suas assinaturas.
Feito em Lon4res, aos 14 dias do mês de
março de 1986, nos idiomas espanhol, francês, inglês e russo, todos igualmente autên·
ticos.
_
-- _ - '

(A Comissão de Relaçõe_s Exteriores

e Defesa Nacional.)

-

-

PROJETO DE DEcm:TO LEGIStAflVO
Nt 40, DE 1990
(Nt 167/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Co-Produção Cinematográfica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular
de Moçambique, em Maputo, em 1• de
J.unho de 1989.

O Congresso Nacional decreta: Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo
de Cc-Produção Cinematográfica, celebrado

entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de
Moçambique, em Maput?, em -1~> de junho

de 1989. ·
Parágrafo único. Ficãm suj~itos à aprovação do Corigresso- Nacional quaisquer a tos
de que póssa resultar revisá o do Acordo, bem
como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes complementares.
Art.
Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

z9

MENSAGEM N• 455. DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do
Cong·resso Nacional:
Em cõnformidade com o disposto no art.
49, inciso I, da ConstituiÇão Federal, tenho
a· honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excel!dcias, acpmpanhado de Ex·
po;;Jçáo de Motivos do Senhor Ministro de

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DDC/226/
SDAC-LOO-C11. DE 27 DE iüLHO Í>E
1989. DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÚES EXTERIORES ...
A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta aprecia·
ção d~ Vossa Excelência o texto do Acordo
de Co-Produção Cinematográfica'Brasil-Mo·
çambique, assinado em Maputo, em-r~ de

juaho de 1989.

~-- O referiáci -AcOiàO tem por objeÜvo-

aproximar os setores cinematográficós do
Brasil e de Moçambique, e definir mecanismos para concessão de facilidades para a produção de filmes conjuntamente por profissionais dos dois países.
3. _ O principal benefício para is-panes
está previsto no Artigo II, que dedara serem
nacionais nos dois pa(ses as co-produçóes realizadas nos termos do Acordo, conferindolhes vantagens como reservas de mercado.
4. Embora para o setor cinematográfico
brasileiro a aproximação com o nascente cinema moçambicano vá representar reduzidos
benefícios concretos a curto prazo, a médio
e longo prazos esta relação favorecerá a difusão de produções brasileiras naquele país lu·
-sófono africano.
5. Terá inlport~ncia política o estabefecimento deste novo laço entre Brasil e Moçambique. Através do Acordo, poderão os
-cineastas moçambicanos desenvolver trabalhos conjuntos com profissionais brasileiros
-e conSOlidar novos vínculos com o Brasil.
~6~.-- r{a elabOração do texto, foram ouvidos
o M~i-~tério da Cultura e as demais çntidades
ofiCiais da área de cinema, a saber, o Concine~ a Fundação do Cinema Brasileiro e a Embrafitme.
7. -Elevo à consideração de Ve:ssa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Congresso Nacional, a fim de que o anexo texto
de Acordo de Cc-Produção Cinematográfica
· Brasil-Mo~mbique seja submetido à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profuOdo respeito. - Roberto de Abreu Sodré-
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ACORDO DE CO-PRODUÇÃU C:!NE:MATOGRÁFICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR
_ PE MOÇAMBIQUE
O Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da R~pública Popular de
Moçambique (doravante denominados "Par~
tes Contratantes"),
Animados do desejo de incrementar o in·
tercâmbio e a cooperação mútua na área da
cinematografia;
Convencidos de que uma colaboração mais
estreita entre as indústrias cinematográficas
dos dois pafses contribuirá de forma eficaz
. para um melhor conhecimento recíproco de
suas realidades culturais e sociais; e
Tendo em mente os objetivos do Acordo
Geral de Cooperação entre a República Fe·
derativa do Brasil e a República Popular de
Moçambique, fírmado em BraS11ia, em 15 de
setembro de 1981, bem como todos os demais
atas bilaterais que regUlem a Cooperação
Cultural.
Acordam o seguinte:
Artigo I

A"s Partes Contratantes apoiarão e estimularão os projetas de co~produção cinematográfica entre ambos· países.
Artigo II

OS filmes ein regime de cc-produção, nos
termos do presente Acordo, serão conside·
rados filmes nacionais pelas autoridades competexnes-das duas Partes Contratantes, com
todas as vantagens disto resultantes.
Artigo

m

A realização de filmes em co~produção en·
tre os dois países deverá receber a aprovação
após consultas entre elas, das aut9rídades
competentes das duas Partes Contratantes,
quais sejam: no Brasil, o Conselho Nacional
de Cinema (CoD."cine) e, em Moçambique,
o Instituto Nacional do Cinema (INC).
Artigo IV
-Para gozarem dos benefícios do regime de
co~produção previsto no presente Acordo, os
filmes deverão ser realizados por produtores
que disponham de boa experiência profissional, reconhecida pelas autoridades compe·
· tent~ do país de que se ·origillam.
Artigo V

1. Todo filme realiZado em regiille de coprodução deve comportar dois negativos ou
um negativo e um contratipo.
2. Cada produtor é proprietário de um
negativo ou de um contratipo. Nos casos em
que existir apenas um contratipo, cada produtor terá livre ~sso ao mesmo.
Artigo Vl

1. A prOporção das participações respectivas dos produtores em dois pafses poderá
variar, em cada filme, de trinta a setenta por
centQ, ~asJ_E!!'ticipl!Ção minoritárià não po-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1990

derá ser iD.ferior a trinta põr cento do custo
da produção.

2.

A participaçã:õ artístiCa e- técnica de

cada um dos países deverá manter-se nas mesmas proporções.
Artigo VII

1. Os filmes deverão ser realizados por
diretores, técnicos e artistas de nacionalidade
brasileira ou moçambicana, ou, em cada país,
por estrangeiros residentes.
2. A participação de um artista de reno-

me internacional que não tenha a nacionalidade de um dos dois países, poderá ser aceita, na medida em que sua presença se torne
necessária, em face do argumento do filme.
Artigo VIII

Um equilíbrio geral deverá ser obtido
no plano financeiro e artístico, assim como
na utilização dos meios técnicos dos dois países, tais cqmo estúdios e laboratórios.
2. A Subcomissão Mista de que trata o
Artigo XIII do presente Acordo verificará
se esse equilíbrio foi respeítado, e, se tal não
houver ocorrido, tomará as medidas julgadas
pertinentes para restabelecê-lo.
1.

Artigo IX

L

A divisáO das receitas se fará de forma

proporcional ao investimento total dos ccprodutores.
2. Em qualquer situação, as receitas provenientes da América do Sul serão atribuídas
ao co-produ,tor brasileiro, e as receitas provenientes da Africa Austral serão atribuídas ao
cc-produtor moçambicano.
3. A divisão das receitas obtidas em outros países poderá comportar quer uma partilha das receitas, quer uma partilha geográfica
(levando-se em conta, neste caso, a: diferença
de volume que possa- existir entre os merca·
dos das duas Partes Contratantes) 0\1. quer,
ainda, uma combina-ção das duas fórmulas.
4. A fórmula acordada entre cc-produtores será submetida à aprovação das autoridades competentes dos dois países.
Artigo X

Em princfpio~ a-exportação dos filmes ccproduzidos será garantida pelo cc-produtor.
majoritário.
Artigo XI

1. Os créditos trailers e material publici·
tário dos filmes realizados em cc-produção
deverão mencionar a cc-produção entre o
Brasil e Moçambique.
2. A apresentação, em festivais, dos filmes cc-produzidos será assegurada ao país
ao qual pertencer o produtor majoritáriO, salvo acordo especial das autoridades dos dois
países._
Artigo XII

As Partes Contratãntes.concOrdain enl- irO;
car as informações concernentes às cc-produções e, em geral, todas as normas relativas
às relações cinematográficas entre os dois países.·

Artigo XIII

A Subcomissão Pãra ãSsuntos culturais,
atuante no âmbito da Comissão Mista Permanente, estabeiecida pelo· Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, firinado em
Brasília, em 15 de setembro de 1981, examinará a:s eventuaís dificuldades surgidas na
aplicação do presente Acordo e proporá o
encaminhamento de soluções para as mesmas, bem como estudará e proporá modificações que se façam necessárias ao próprio
AcÇJrdo.
Artigo XIV

f'.. -~ub~m~ssão ~sta1 -~ que se refere o
Artigo XIII, será integrada por dois representantes brasileiros, indicados pelo Ministério
da Cultura do Brasil, e por dois representantes moçambicanos, indicados pelo Ministério da 11!-formação de Moçambique.
Artigo XV

As Partes Contrátan,tes comprometem-se
a conceder as facilidades para a entrada. estada, circulação e saída do pessoal artístico e
técnico que. colabore. nos_ filmes cc-produzi·
dos, bem como para a ímpOrtação ou exportação temporáríã, em cada país, do material
;necessário â sua realização, como seja: pelf-·
cula, equipamentos, material técnico, vestuá·
rio, ele:tJ;lentos de decoração, material de publicidade e todo outro material necessário â
produção.
.
. -
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Art. 2° Ficam quaisquer atoS ou ajustes
confplementares_de que possa resultar a revisão. ou modificação .do presente documento
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 3P Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N' 647, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional
_Em ~nformidade com o disposto no artigo
49, inciso I, da Constituíção Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração
de_VOSsas :ExcelêDci3S, acompanhado··ae Ex~
pÕsição de Motiv-os do Senhor Ministro de
Estado das _Relações Exteriores, o texto do
Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Reino da
ESpanha, em Madrid, a 13 de abril de 1989.
2. A assinatura do aludido Convênio responde a uma das mais prementes necessidades geradas pelo incessante crescimento da
circulação de bens e de pessoas,.característica
do mundo moderno: a de simplificar os ritos
e as formalidades inerentes ao processamento
_juffdico intefifaCiOhã.l, _única maneira. de--garantir, simultaneamente, a efiCácia, a rapidez
e a acessibilidade da Justiça.
Brasília, 18 de outubro de 1989. -José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DJ/DE-11
DAI/304/JUST-LOC-H07, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1989, DO~SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Samey,
Presidente da República.
· O presente-Acordo entrará_em vigor triilta
Senhor Presidente,
dias depois da data da troca dos Instrumentos
Tenho a honra de submeter à alta considede ratificação, a efetuar-s"e na cidade de Maração de Vossa Excelência os anexo~ textos,
puto, e sua· Vigência se. estenderá até seis nleredigidos na língua castelhana e em vernáculo, do Convênio de Cooperação Judiciária
ses após a data em que for denunciado por
em Matéria Civil celebrado pelo Governo da
uma das Partes Contratantes.
República Federativa do Brasil e pelo Reino
FeitO itã Cidade de- Maputo, ao 1~ dia do
da Espanha. dia 13 de abril findo, em Madrid,
mês de junho de 1989, em dois exemplares
quando de minha derradeira visita aquela caem língua portuguesa, sendo ambos os textos
igualmente autênticos. - Pelo Governo da
pital,
2. A assinatura do aludido tratado resRepública Federativa do Brasil
ponde a uma das níais prementes necessi(Â Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
- - -dades geradas pelo incessante crescimento da
circulação de bens e de pessoas, característico
do mundo moderno: a de simplificar os ritos
e as formalidades inerentes ao processamento
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
jurídico internacional, única. maneira de gaN• 41, DE 1990
rantir, simultaneamente, a eficácia, a rapidez
e a acessibilidade da Justiça. Traduz, ainda,
(N' 171/89, na Câmaria dos DepUtados)
a permanente atenção que o Governo presiAprova o texto do Convênio de Coopedido por Vossa Excelência devota à eliminaração Judiciária em I\1-a:téria Civil, celeção do burocratismo na Administração públibrado entre o Governo da República Feca, fiel a um solene compromisso assumido
derativa c;lo Brasil e o Reino da Espanha,
com a cidadania.
- ·eiifMadrid, em 13 de abril de 1989.
3. Segundo acordo do gênero firmado pelo Brasil, o Convênio com a Espanha segue
O COngresso Nacional decreta:
o molde de tratado similar concluído com
Art. 1~ Fica aprovado o textÕ -do Convê·
a França, éffi 1981. Como fonte inspiradora
nio de Cooperação JuQiciária em Matéria Cimaior, tem a servi-lhe de paradigma a "Convil, celebrado entre o Governo da República
venção Européia sobre Cooperação JudiciáFederativa do Brasil e o Reino da Espanha,
A~$ffi -~-~téna Civil~'., vigorante desde 1975.
om Madrid, eg_t_]d_Q.e_at!rjl de 1989.

Artigo XVI
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4. Do elenco de inovações inscritas noConvênio em apreço, nierecem -rele\rãOas a
faculdade outorgada aos Ministérios da Justiça de ambos os Estados contiatarrtes de re~
meterem, diretamente, um ao outro, Cartas
rogatórias e todo o tipo de documentação
processual; a instituição da gratuidadc e do
regime de urgência para o cumprimento das~
Rogatórias; a dispensa de legalização consu·lar dos documentos emitidos pelas autoridades judiciárias brasileiras e espanholas; concessão de idêntica isençãO -às Certidões passadas pelos oficiais de cartório para atestar seja
o teor, seja a data, sejam ainda a autencidade
de assinatura ou a clmformidade de cópia
com a versão orginal de um documento.
5. É de pôr, igualmente, em destaque a
adoção de formulários bilíngües, a serem alternadamente preenchidos nos idiomas português e_ castelhano, para os mandados de
citação, nofificação e para-tOdO qualquer
pedido de comunicação de ato judicial ou
certificado de seu recebimento. Mercê da se·
melbança entre as línguas naciohais do Brasil
e da Espanha, a exigência de tradução- das
peças componentes de ato judicial ficará restrita aos casos em-que fór expreSsamente solicitado pelo destinatário.
6. A aplicação_desses e de outros dispositivõs do acordo em foco, não tenho dúvida,
permitirá abreviar, de forma significativa, a
fase de instrução das causas judiciais, sobre
concorrer para a redução do montante das
custas forenses e para a desobstrução dos canai.s diJ?lom_áticos e consulareS,-_
7. A vista do exposto, submeto a Vossa
Excelência o anexo projeto de mensagem,
para que, se assim houver por bem, o enca·
minhe ao Poder Legislativo, a fim de que
1possa ser examinado e leya-do, s.m.j., à referenda das Câmaras.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu profundo respeito. - Roberto
de Abreu Sodré.

a
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CO~NC!O DE COOPliRAÇÃO

JUDICiARIA EM

MAlÉRIA CIVIL, ENTRE O GOVERNO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO

'BAASil.

.

-

E O REINO DA ESPANHA
O Governo da República Federativa do
Brasil
o-Reino da Espanha.
Conscientes dos profundos vfnculos históricos que.-unem ambas Nações;_ e
Desejando traduzí-los em instrUmentoS ju·
rfdicos de cooperação no Âmbito Civil.
DeCidiram concluir um Convériio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, e, para
tal fim, convieram nas seguintes disposiÇões:

CAPÍTULO!
Cooperação JudiciáriB
Artigo I

1. Os EstadoS Contratantes comprome-'
tem-se a prestar u~ ao. outre,ja~pla coo_24>

ração JUdlciáriã. em mãteria civil, Comerdal,
trabalhista e de contencioso administrativo.
2. Os Ministérios da Justiça dos dois Es·
tados, _co~ o caráter de Autoridade Central,
transmitirão e receberão as solicitações de
cooperação judiciáriã, remetendo-as aos órgãos competentes para cumprimento.
3.... Os_ funcionários consulares manterão
a·compéfêriciã-CfUC llfes atribuem os tratados
internacionais de que ambos Estados sejam
Part_es_,

CAPÍTULO II
Cartas Rogatórias
Artigo 2
Cada Estado terá a faculdade de transmitir,
na forma do Artigo Primeiro, as cartas rogatórias originadas de processos referentes às
matérias Objeto desta Convênio às aútorida~
des. judiciárias enCarregadas de sel!: cumprimento no outro Estado".
Artigo 3

L Os documentos judiciais ou extraju·
diciais referentes àS matérias objeto deste
Convênio poderão ser transmitidos:
a) por comunicação entre os Ministérios
da Justiça;
b) por remessa direta das autoridades e
funcionáriqs_ do E§tado requerente ao Ministério da Justiça dei-Estado requerido;
c) por via diplomática.
Artigo 4
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2. Cessará a suspensão quafido concorrerem as segUintes cirCunstâncias:
a) o documento tenha sido remetido nos
termos do presente Convênio;
b) tiver transcorrido, desde_ a data do envio, um prazo que o órgão jurisdicional fixa~
rá, considerando as circunstâncias do caso,
e que será de, pelo menos, seis meses;
c) não tenha havido manifestaçãO do Estado requerido, apesar das diligências oportunamente feitas perante as suas autoridades
competentes.
3. O disposto no presente Artigo não impedirá a adoção de medidas provisórias ou
cautelares.
Artigo 7
1. Na hipótese de sentença proferida à
revelia, em prOcesso no qual a citação tenha
sido feita mediante carta rogatória, de acordo
com este Convênio, o órgão jurisdicional do
Estado requerente terá a faculdade de eximir
o ·réu--da preclusão para o efeito de interpor
recurso, se concorrerrem as seguintes _condições:
a) -o réu, Serii culpa de sua parte, não teve
conhecimento da ação ou da sentença nela
proferida, a tempo_ de_a_gresentaf defesa ou
_
interpor rçcurso; e
b) as alegações do réu parecerem, em princípio, procedentes.
2. Para eximir-se da preclusão, a petição
do réu deverá ser apresentada no prazo de
dois meses, a contar do dia em que tomou
c_onhecimento da sentença proferida à revelia.

Os pedidos de comunicação de atos
judiciâis serão redigidos em formulários bilín~
Artigo 8
gües, conforme os modelos anexos ao pre1. O cumprimento da carta rogatória só
sente Convênio. As partes em branco serão
preenchides no idioma do Estado requerente~ _ poderá ser recusado quando seu objeto esti-z-,_____Qs· documentos que comp·õem o ato _verfora das atribuições da autoridade juriciájudicial a ser comunicado serão redigidos no
ria do Estado requerido ou seja .susc_etívei
idioma do Estado requerente; entretanto, se- de atenta contra sua soberania ou segurança.
rão traduZidos para o idioma do Estado re2. O cumprimento da carta rogatória não
poderá ser recusado sob fundamento de que
querido, se solicitado pelo destinatário, cabendo ao Estado requerido as despesas da
a Lei do Estado requerido estabelece uma
tradução.
competêncía ínternacional exclusiva para o
assunto, ou Dão reconhece vias jurídicas semelhantes às adotadas pelo Estado requeArtigo 5
rente, ou ainda porque conduza a resultado
1. A comunicação de atos judiciais será
não admitído pela lei do Estado requerido.
feita de conformidade com a lei do Estado
Artigo 9
requerido.
As cartas rogatóriaS rião compreendidas na
2. A prova da comunicação será feita por
form__g_Iário bilíngüe, segundo o modelo anexo_ hipótese do Artigo 4, parágrafo 2, e os doeu·
ao presente Convênio. As partes em branco mentes que as acompanham serão redigidos
_serão preenchidas no idioma do Estado re· no idioma do Estado requerido, oq_ serão
acompanhadas de tfa<!u_ção para o referido
querido.
·
_3. A prova da comunicação iricluirá a for- idioma.
mª, o lugar, a data e o nome da pessoa ã
Artigo 10
qual foi entregue e; se for o .caso, a recusa· A autoridade requerida informará data e ludç recebirp.ento ou o~ fõ!tQS que o impe~iram.
gar em que será cumprida a diligência solici~
tada, a fim de que possam assisti-la as autoriArHgo 6
dades, as Partes interessadas e seus representantes. Tal comunicação poderá ser feita por
1. Quando uma carta rogatória for expeintermédio das Autoridades Centrais ou diredida ao outro Estado Contratante, para fun
tamente aos interessados.
de citação, e não havendo comparecido o réu,
Artigo 11
o órgão jurisdicional do Estado requerente
suspenderá o processo até que seja juntada
1. A ·autoridade judicial que der cumpri2rova de seu cumprimento.
mento a uma carta rogatória .aplicará a lei
-1.
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interna. As perguntas a serem apresentadas
: aos peritos e testemunhas deverão constar
da carta rogatória, e as respecivas respOStas
serão transcritas integralmente, na medida
do possível.
·
2. Serão igUalmente atendidas as indícações especais feitas pela autoridade do Estado requerente, se estas não forem contrárias à ordem pública do Estado ;requerido.
3. As cartas rogatórias serão cumpridas
com caráter de urgência.
Artigo 12
1. Para o cumprimento da carta rogató·
ria, a autoridade requerida utilizará os meios
coativos previstos por soa lei.

2.

Os documentos que certifiqu'em o

cumprimento da carta rogatória Serão trans·
mitidos por meio das autoridades Centrais.

3. Quando a carta não for cumprida, no
todo ou em parte, a autoridade requerente
será informada imediatamente desse fato e
dos motivos do impedimento.
A['tigo 13
O cumprimento da carta rogatória não dará
lugar a nenhum reembolso, salvo as indeni·
zações e testemunhas, honorários de perito,
despesas com traduções e as decorrentes de
observância das indicações especiais feitas
pelo Estado requerente.
Artigo 14
Caso o endereço do destinatário do documento ou.da pessoa a ser ouvida for incompleto ou inexato, a autoridade requerida ain1 da assim tomará as medidas cabfveis para sua
localização. Para este fim, poderá pedir ao
Estado requerente nformaçOes suplementares que facilit~m a indentificação e localizaI ção dessa pessoa.

CAPÍTULO III
Reconhecimento e execução de decisões
.
Judiciais, transações laudos
arbitrais e documentos com força executória
Artigo 15
.
1. As decisões judiciais prOferidas pelos
tribunais de um Estado Contratante, em nia1téria civil, comercial e trabalhista serão reco·
· nhecidas e executadas no outro Estado, de
·acordo com as disp!')sições deste Convênio.
2. Entendem-se por decisões judiciais as
sentenças, transações judiciais, mandamen·
tos ou resoh.~çóes similares que ponham fim
ao processo.
3. Consideram-se inclu(das no âmbito da
cooperação as decisões proferidas em processo de jurisdição voluntária.
4. Consideram-se também compreendidas as sentenças penais, quandO se refiram
às conseqüênêias civis do crime.
Artigo 16
Ficam excluídas do Artigo 15 as seguintes
matérias, cujo reconhecimento e execução
correrão de conformidade com a lei interna
1 de cada Estado:
a) estado e capacidade das pessoas e di»
reito de família, quando se trate de sentenças
•constitutivas ou d_eclaratóriO'i .exceto as deci' sQes refere-ntes a obrig!!Ções pecuniárias de-
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-correntes de tal declaração, obseivado o disposo-no Artigo se_guinte;
b) obrigações alimentícias relativas a menores;
.
c) sucessões;
d) falências, concursos de credores e procedimentos análogos;
e)- matéria de providência·social;
f) danos de origem nuclear.

Artigo 20
A competência do tribunal do Estado de
origem s.erá reconhecida para o pedido reconvencional se, quanto a este, ocorrer alguma
·das hipóteses enumeradas no Artigo 17, ou
se tal pedido derivar do mesmo fato em que
se fundamentou o pedido principal.

Artigo 17
Para efeitos do presente Convênio, considera-se Tribunal competente:
I - Em matéria de obrigações:
a) aquele eleito pelas Parte.s, desde que
pertença ao Estado Contratante do domicílio
de uma delas, e que a cláusula de eleição
de foro conste de instrum_ento referente a
·relação jurídica concretamente determinada
e, ainda, que tal competência não tenha sido
estabelecida de modo abusivo;
b) subsidiariamente,~o dOEstado Contratante oride, ao sei proposta a ação, o réu
tiver seu domícilio ou residência habitual ou,
em caso de pessoa jur(dica, o do lugar de
sua sede ou estabelecimento principal. Se,
entretanto no momento da propositura da
açã.o, o réu mantiver establecimento, sucursal
ou agência cáni organização própria: em local
diverso, neste poderá ser demandado, quarido o litígiü se referir a atívídade desenvolvida
i em tal estabelecimento, sucursal ou agência.
I I - Em matéria de obrigações extracon. tratuais, o do Estado Contratante onde se
produziram os fatos geradores da obrigação,
ou, â escolha do autor, o do Estado Contraltante onde se produziram os efeitos danosos.
III- Para as ações relativas a bens, o do
l_ugar onde se encpntram.
IV - Para as obrigações pecuniárias em
matéria de_ direito de família,· o do Estadb
Contrata.rite, do domicílio ou da residência
habitual_ do réu.

ça poderão ser denegados em
qualquer dos seguintes casos:
a) se a obrigação-objetivada no pedido
for-ilícita no Estado requerido;
b) se a decisão_ for manifestamente in. compatível com a ordem pública do Estado
requerido;
c) se estiver pendente ante um tribunal
do Estado requerente um litígio entre as mesmas Partes, _com o mesmo objeto e fundado
nos mesmos fatos, a menos que a ação tenha
sido proposta anteriormente no Estado de
origem;
d) se já tiver sido proferida, sobre o mes'
mo litígio, decisão no Estado requerido ou
em terceiro Estado, sendo esta, na hipótese,
suceptfvel de reconhecimento no Estado requerido.

.Artigo 18

1. AS decições judiciaiS enumeradas do
Artigo 15 serão recOnhecidas:
· a) no Brasil, mediante prévia homologação pelo Supremo Tribunal Federal;
b) na Espanh'!, sem necessidade de procedimento algum, ~alvo se deverem produzir
efeitos de coisa julgada ou ser executada, ou
quando se formular oposição, casos em que
se observará o trâmite previsto para a execução~

2, _~A_dmite-se o reconhecimento parcial
sempre que o conteúdo da decisão o permita.
Artigo 19
Para que a decisão proferida em.um Estado
possa ser reconhecida no outro, serão indispensáveis os seguines requisitos:
a) -que haja sido pronunciada por tnbunal
competente, nos termos deste Convênio;
b) que seja executória no Estado de ori~
gem;
c) que o réu tenha sido regularmente citado de acordo com a lei do Estado onde_tenba
sido proferida a sentença.

Artigo 21
O reconhecimento e a execução de senten·

Artigo 22
São tribunais competentes para o reconhecimento e a execução:
a) no Brasil, para o reconhecimento, o
Supremo Tribunal Federal; para a execução,
os juízes federais;
b) na Espanha, os Juízos de Primeíra Instância.
Artigo 23
O processo de reconhecimento e execução

·reger-se-á pela Lei do Estado r~querido, sem
prejuízo do disposto no presente Convênio,
e. em es'pecial, nos artig_os subseqüentes.
Artigo 24
1. Em nenhum caso proceder-se-á ao ree·
xame do mérito da causa, ressalvado o controle formal para comprovação de ocorrência
dos requisitos estabelecidos no Artigo 19.
2. Presumir-se-ão provados os fatos que
serviram para fundamentar a competência do
Tribunal que proferiu a decisão.
3. O reconhecimento ou a execução não
poderão ser negados por haver o Tribunal
que proferiu a decisão aplicado lei diferente
Ua que seria cabível segundo as regras do
Direito Internacional Privado de Estado requerido.
Artlgo 25
A Parte que pretendá o reconhecimento
ou a execuÇão deverá apresentar cópia integral, autêntiCa ou autentiCada, de decisão,
bem corno certidão de _que esta seja execu·
tóda e, ainda, de &ue--a 'cít'ação do réu foi
regular.

'
Artigo 26
Iniciado 9 processo, poderão ser requeridas medidas assecuratórias ou cautelares perante tribunal competente, segundo a lei do
Estado requerido.
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O disposto no presente Convênio aplica-se,
no que couber, ao recOnhecimento e execução dos laudos arbitraís.
- - -

2. As pessoas jurídicas constituídas ouregistradas segundo as Leis de qualquer dos
Estados gozarão dos mesmos benefícios.

Jun.ho de 1!1.9Q .

:fira na aplicação da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

CAPITULO VI
Disposiçóes Finais
·Artigo 39
CAPÍTULO IV
1. Aos nacionais de um Estado Contra~
As questões decorrentes da aplicação do
Força probatória e execução. de documentos
tante não poderá ser imposta caução, depópresente Convênio serão resolvidas por via
com
si.to ou qualquer outro tipo de garantia, em
diplomática.
força executiva
vtrtude de sua condição de .estrangeiro ou
Artigo 40
Artigo 28
por não s.erem resídentes ou domiciliados no
L O presente Convêriio está sujeito araOs documentos com força executiva forma· território do outro Estado. Igual regra será
tificação e entrará em vigor no último dia
li~ados perante autoridade de um Estado
aplicada aos pagamentos exigíveis das Partes . do mês seguinte à troca dos Instrumentos de
Contratante terão, no outro Estado, a mesma
ou interveriientes'para garantia das custas juRatificação, que será na cidade_ de Brasília.
força probatória que os documentos formali-diciais.
2.- O presente Convênio vigorará por
zados nesse Estado.
2. Os mesmos benefícios serão aplicados
tempo indeterminado. Qualquer dos Estados
às pessoas jurídicas constitu'ídas ou registrapoderá denunciá-lo mediante notificação esArtigo 29
crita, transmitida por.via diplomática. A deOs documentos r~~erjdos no Artigo 28, das segundo a lei de qu~lquer dos Estados.
3.
Se_a_pessoa
disPensada
da
caução
ou
núncia surtirá efeito a partir do último dia
executóríos em um Estado CoD:fratante, secondenada
ao
pagamento_
das
depósito
for
do sexto mês seguinte ao da notifiCação.
rão declarados executórias no outro Estado,
custas
dt?
processo,
mediante
sentença
transi~
Feito em Madri, aos 13 dias do mês de
de acordo com a lei ~o Es~a~o em que se
abril de 1989, em dois l!Xemplares originais,
solicita a execução. A autoridade competente tada em julgado proferida pela autoridade
judiciária
de
uma
das
Partes,
a
sentença
será
nos idiomas português e ~espanhol, sendo ampara a execuçâo verifiCará unicamente se os:
documentos reúnem os requsitos necessários executada sem custas, a pedido de quem de , bos os textos igualmente autênticos.
para a execução no Estado de origem e se direito, no território da outra Parte. A autoriPelo Governo da República
Federativa do Brasil
a e>::ecução pedida não é contrária à ordem dade judiciária competente para deliberafso- bre a execução !imitar-se--á a declarar se a
Roberto de Abreu Sodré
pública do Estado requerido.
sentença sobre as custas é exeqUível.
Pelo Reino da Espanha
_.
Francisco Fernand_ez OrdoJiez
Artigo 36
CAPÍTULO V
CONVbNIO DE COOPERAÇÃO . ..
1. Os nacionais de um Estado ContraDisposições Gerais
,
JUDICIÁRIA
tante gozarão do benefício da justiça gratuita ,
Artigo 30
EM MA1ÉRIA CIVIL SOBRE A
nas mesma!r condições dos nacionais do outro·
Para os fins deste Convênio, os documen·
Es_tado, qualquer que seja o lugar de sua resiESPANHA
toe emitidos pelas autoridades judiciárias oU
E O BRASIL, ASSINADO
dência habitual, inclusive em terceiro Est.ado.
por outras autoridades de um dos Estados
EM MADRI. NO DIA 13 DE ABRIL DE
2. Os pedidos de benefício de justiça graContratantes, bem como os documentos que
'
,J985
tuita e seus documentos podem ser transmicer).ifiquem o teor e a data, a autenticidade
CONW-NIO DE COOPERATION
dà 'ássinatura ou a conforinidade com o migi- tidoS- por int_ennédio das Autoridades Cen!JURIDICÁ
nal, estaráo dispensados.de te·galização, apos~ . trais.
, EM BATERIA CIVIL ENTRE ESPMiA
3. A pessoa a quem for deferido o bene~
tila ou formalidades análogas, quando apre~
.
Y BRASIL. FIRMADO
sentados_ a uma autoridade judiciária- do o'u· _ fício da jUstiça gratuita no Estado de Qrigem
EN. MADRID EL DIA 13 DE ABRIL DE
gozará, no Estado requerido, do mesnio betro Estado.
·~
1969..
nefício sem novo exame e nos limites prevísArtigo 31
•
Elementos Essenciaen Dei Documento
As Autoridades Centrais, para finas d6 tos ~m l~i. no que concerne às comunicações (Articulo 4)
oooperação judicária, se não houver obstá· referentes à sua causa e_ ao cumprimento da
carta
rogatória,
CO-OJ
exece~o
das
indeniiaculos de ordem pública, poderão sol~citar,
uma à outra, informações ou pesquisas refe- ções pagas ao~ p~ritos, para os a tos e procediAutoridade solicitante
rentes a processos existentes em seus tribunas fnen_tos de Teconheclmento e e.;'{e.Cução da deAutoridad solicitante:
e transmitir, grãtuitamente, cópias de dec~ - cisão_, assim como para o procedimento de
·Identidade
ou endereço da pessoa interesexecuçã~ _da ~eci_são do.e_"equatur, indepensões judiciais.
sada
na transmissão do documento:
dentemente de qualquer reembolso de despe1 en la transmi'sión dei documento.:
sas pelo Estado requerente ao Estado requeArtigo 32
, Identidade das partes:
As Autoridades Centrais, mediaQ.te solici~ rido. __ _
· Identidad de Ias partes:
tação, infonnarão, uma a outra, a reSpeito
Artigo 37
Natur~za e objeto do Ato
das normas Ic_g_ais, em vigor ou derrogada·s,
1. Os Estados Contratantes enviarão um
Naturalez.a y objeto dei documento:
de _seus respectivos .ordenamentos.
ao outro, a pe~ido e gratuitamente, certidões . Natureza e objeto do processo e valor da
de atas do registro civil de seus nacionais.
causa
. Artigo :tl
.. Esta transmissão será efetuada por via dlpio- • Natura~za y objeto dellitigío y cucintíã:
A prova das disposições legais os consuetu- mática ou consular. Entretanto, os nacionais
Data e lugar do compârecimento
dinárias de um dos Estados poderá ser feita, de quaisquer dos dois Estados podem diriFecha :Y lugar de la cómparencia:
perante os tribunais do outro EstadO, com ,gir-se diretamente à autoridade competente
Autoridade que. proferiu a decisáo
base nas informações fornecidas pelos funcio- 1do outro Estado, mediante p'agamento das
Autoridad que dictó la ,dedsión:
nários do Estado cujo direito se quer provar. ;custas previstas na Lei do Estado requerido.
Data da. decisão
' 2. Os atos de estado civil formalizados
Artigo 34
Fecha de la decisión:
_ L _Os__ nacionais-de um-Estado-C-ontra- i Ou _tran~Critos nâs repartições Cõnsu!ares de
liidíCã.Çãó ·aos--prazos que figuram no docutante beneficiam-se, no território do outro- ~cada Estado terão a mesma validade que os
mento
Indicación de los plazos que figuram en e!
Estado, no que se refere à sua pessoa e aos atas de estado Civil formalizados no outro
documento:
seus bens, dos mesm-os direitos e da mesma ·ESta-do.
_ Artigo 38
.'Artigo 4
proteção jurídica que os rtaclonafs deste últí-.
mo; tendo livre acesso aóS tribunais para de1. Os pedidas de comunicação de atas
Nenhuma disposição do presentê Convéfesa de seus direitos e interessés.
nio pode ser interpretada de forma que inter. judiciais serão redigi.d~s em formulários bilína
Artigo 35
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gões, conforme os modelos anexos aci preQue a entrega não feita, peloar motivos se- · constitucional a bai'rar-lhe o cariJ.inho. E,
sente Convênio. As partes em branco s_erão - guitltes:quanto oo mérito, é conveniente.--t'edígidas no idioma do Estado requerente.
Que no se la entrega; por lon· motivos se·
Sala das Comissões, 25. de junho de 1990.
. 2; Os documentos que compõem o ato guientes-.
- Çid Sabóia de CarvalhO, Presidente Maujudicial a ser comunicado serão redigidos no
Documentos
rício Corrêa, Relator --Márcio Lacerda idioma do Estado requerente; entretanto, seChagas Rodrigues - Áureo Mello- AfonsO
Documentos
rão trad_uzídos para o idioma do Estado reDocumentos comprobatórios da execução
Arinos- Lourival Baptista- Francisco Ro~
querido, por soHcitação do destinatário, ca- 'Documentos probatorios an la ejecución
Ilemberg - Mansuetd de Lavor - Mauro
Documentos restituídos, especialmente caso
bendo ao Estado requerido as despesa<> da
Bene,•ides - João Calmou.
traaução.
a entrega não tenha sido feífã.
PARECER N• 229, DE 1990
Documentos devueltos, especialmente en el
Da
Co~isstjo de Constituição, Justiça.
casa en que la entrega no ha sido hacha ..
Artículo 4
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto
1. Las solicitudes de notíficación se reF:eito em
Legislativo n• 26, de 1988, .que "susta
dactarán em formularias bilingües según los
Hecho em
o Decreto no 96.930, de 4 de outubro de
modelos anejos ai presente Convênio. Lás
Assinatura selo da Autoridade Central do
1988, que altera o Estatuto da Fundação
partes em blanco se redac_tarán em la lengua
Estado requerido.
Conselho Nacional de Desenvolvimento
dei Estado requirente.
Firma Y seUo de _ia Autoridad Central dei.
Científico e Tecnológico- CNPq".
Estado requerido.
z;_ -Los documentos cuya notificación se (I) Este(l) atestado é preenchido na língua
Relator:
Senador AureO Mello
solicite se rcdactarán em la Iengua dei Estado
do Estado requerido.
Vem à exame da Comissão de Constituire:quirente; sin embãrgo, se traducirán a la
(1) Esta ficha se cumplimentará la lengua dei ç-J.o, Justiça e Cidadania, o Projeto de Decre~
lengua del Estado requerido, si lo solicitase
Estado teque.rido.
- to Leg!slativo n'·' 26, de _1988, que "susta o
el destinatario, corriendo a cargo dei Estado
(À Cõniissão de Relações Exteriores e Defe- Decreto n" 96.930, de 4 de outubro de 1988,
requerido los gastos de traducción.
sa Nacional.)
qUe -altera o Estatuto da FundaçãO Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico,_e
~
. PARECERES
CONV'tNIQ D~ÇOOPER.;\ÇÃO
Tecnológico - CNPq".
JUDICIÃI~I_ô
PARECER NY 228, DE 1990
Inicialmente, cabe destacar que o Decreto
EM MATÉRIA CIVIL ENTRE A
n'·'96.930, de4 de outubro de 1989, foi editado
A Comissão de Constituição, Justiça
~ESPANHA
e Cidada_nia, sobre o Projeto de Lei da sob a vigência da Constituição anterior, na
E O BRASIL. ASSINADO
Cãmar$. n• 25, (le 1990_(P_r_ojeto de Lei qual está expresso, como atribuição do PresiEM MADRI NO 12!A 13 QE AB!I.IL
dente da República, ''dispor sobre a estrutuDE~ 1985
.
n~ 2.036~B, d_e J989, na Câmara dos Deputados), que ~~determina a indicação no ração, .atribuições e funcia;namento dOs órConvênio de Cooperacion Jurídica en Matéria
prazo de prescrição nos títulos de crédito gãos da administração federal" (artigo 81,
civil entre Espana y Brasil. fU"mado em Mainciso V).
drid el dia 13 de abril de 1989
~cambi~~'):' ..
À época, portanto, era o Presidente daReAutOridade solicitante
Relator: Senador Maurício Corrêa
pública competente para modificar o EstaAutoridade solicitante
O Projeto de Lei n~ 25, de 1990 (Projeto tuto do CNPq, haja vista o preceito constituR
Autoridad solicitant~:
de Lei n·• 2.036-B, de 1989, na Câmara dos cional então vigente. Ademais, releva consiJ?eputados), de autoria do nobre Deputado derar que o próprio Estatuto' foi aprovado
CERTIDÃO (1) (Artigo 5)
Alvaro Valle, "determina a indicação do pra~ pelo Decreto n" 92.641, de 12 de nlaio- de
CERTIFICACION (1) (Artículo 5)
zo de pres,crição nos títulos de_créditos (cam· 1986, que veio a ser modificado pelo Decreto
A autoridade infra-assinada tem a honra de
blais)".
certificar:
n" 96.930, de 4 de outubro de 1989, objeto
Em verdade, a proposição visa a incluir, da proposição de conteúdo sustatório ora em
La Autoridad abajo firmante tione la honra
obrigatoriamente, nos impressos de títulos de _ <tpreço. Destarte, nada obsta, sob o aspecto
•
·
de certifica.
crédito em geral a prescrição no prazo de formal, que matéria objeto de um decreto·
Que a Entrega foi Feita
três anos do direito de ação-jUdicial, nos ter- seja pOr outro modificada.
Que ~a entrega fue hecha
mos do art. 70, da Lei Uniforme Relativa
Data
De outra parte, a Lei n~ 6.129, de 6 det
às Letras de Câmbió e Notas Promissorias, novembro de 19.74, que "dispõe sobre a transFecha
.
segundo a qual, a ação cambia], contra o saca· for~ação do Conselho Nacional de Pesquisas
En (localidade, rua, número)
dor, aceitante e respectivos avalístas, pres~ em Conselho Nacional de Desenvolvimento
Eni (localidad, calle, número)
cr:ev~ em três a_f!:Qs.__ _
Como se segue:
Científico e_ Tecnológico :.._ CNPci, e dá ou~
JustifiCa ·o ilustre autor que desse modo, tras providências", nenhuma limitação exibe
En la siguiente forma:
"o portador de uma promissória só poderá as modificações introduzidas pela legislaçãp
Os documentos mencionados no pedido focobrá-la no prazo de três anos. O efeito cam- em te_la. Aliás, cumpre mencionar que o artiram entregues a:
bial çla promissória prescreve nesse prazo, , go terceiro da citada lei autoriza a aprovação'
Los documentos mencionados en la solícitud
findo o qual nenhuma ação exe~tiva poderá dos estatutos do aludido órgão nos seguintes:
fueron entregados a:
gerar".
.
Identidade da Pessoa
termos: "Art. 3~ O Conselho terá sede e foro' ·
Acrescenta ainda, ''que nem sempre o por~ no Distrito Federal e reger-se-á por estatutos
Identidade de la persona
tador de uma cambial tem conhecimento de a serem aprovados por decreto, no prazo de
(1) Este atestado é preenchido na língua do
que o direíio de propor ação- executiva refe~ · 90{noventa) düis, contados da data da pub!i-'
Estado requerido.
·
rente ao título prescreve em três anGS, daí, cação desta lei".
(1) Esta ficha se cumplimentará em la lengua
•
muitos prejUízOs".
·
dei Estado requerido.
~lém disso, ç_onsoante o artigo 29 da citada
·.A cOngénere da Câinãra dos Deputados, lei, "o Conselho terá por finalidade auxiliar
()no pedido foram entregues e:
apôsT:l ·regular exame- da matéria; concluiu o Ministro -de Estado Chefe da Secretaria de
() colicitua fuaren entrilgados a:
Pela aprovação, à unanimidade, do parecer Pl~nejam~~to no. desempenho de suas atriIdentidade da pessoa
do Relator, Deputado Plínio Martins, pela, bUições ....
Identidad de la psona
Relação com- o dt:-stinatário do documento 1 constitucionalidade, juridicidade, t~nica leTal determinação, transferida mais tarde
gislativa e, no mérito, p'ela aprovaçãQ.
(parentesco, subordinaçãO ou outra):
para o Ministro da Ciência e Tecnologia, bem'
O
parecer,
pt;>is,
éjjcla
aprovação·do
projeRelación con el destinatario dei documento
demonstra o sentido assessorial que carac-.
to, que não tem óbices de natureza jurídiCo~ teriza a natureza Opirativci da -aludida organi(~asiento, dependiente y otra)

e
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zação. Esse fato, cOmo os demais já referidos,
corrobora a hipótese da ausência de vícios
quanto à legalidade do ato então praticado
pelo Presidente da República.

Diante do exposto, cã:rece o projeto em
lide, s.m.j., de maior fundamentação que

·~Art. 53. É obrigatório o Exame de
Ordem, para admissão no quadro de ad·
vogados, aos candid_atos que tenhl!m
cQncluído q curso de Bacharel em Facul·
dades de Direito legalmente reconheci~
das.

rante comissão composta, de três advogadOs
inscritos há mais de cinco anos~ rtOmeados
pelo presidente da Seção na forma e mediante
programa regulado em provimento eSpecial
do Conselho Federal (art. 18, inciso VIU,
letra b).
, _ . -- .
§ 7~. Serão dispens3dos do Exame de Ordem os membros da Magistratura e do Ministério Público que tenhaln exercido as respec~
tivas funções por mais de dois anos, bem co·
, mo, nas mesmas condiçOes, os professores
de Faculdade de Direito oficialmente reconhecidas.

possibilite caracterizar, efetivamente, a exorbitância do poder regulamentar ou dos limites ·
de delegação legislativa.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data
Em conseqüência, som()S pela rejeição do
_
Projeto de Decreto LegislativO n~·26, de 1988. <le sua publicação.
Art~--3\' Revo~à.m-se as .disposições em
É o parecer.
·
Sala das Comissões, 25 de junho de 1990. contrário.

-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Aureo MeliÓ, Relator- João Calmon- Chag~
Rodrigues - Márcio Lacerda - Afonso Arinos - Afonso Sancho - Mauro Benevides
- Francisco Rollemberg - Mansueto de Lavor - Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENT&(Po~peu de Sousa)
-O expediente lido vai à publicação.
Do expediente lido, consta o Projeto de__
Decreto Legislativo n~ 35, de 1990. A presidência esclarece ao plenário que a Lei n"
8.031, de 12 de abril de 1990, que ciia o Pro.:
grama Nacional de Desestatização determi~.
nau, em seu art. 5", que a comissão diretora
do referido programa terá os nomes de seus
integrantes indicado.s peio Presidente daRe-.
pública e 'submetidos à aprovação do Coogresso Nacional.
Na omissão do Regimento Interno, quanto
à comissão técnica que deverá examinar a
proposição, a presidêncía,levando ent consi~
deração sua natureza, encaminhará o projeto
de decreto legislativo à ComissãO de Assun~
tos Económicos..

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 1
- Coiiram, também, do expediente lido, os
Projetcis de Decreta Legislativo n~' 36 a 41,
de 1990. que por se tratarem de matérias refe~
rentes a âtoS internacionaís, em obediência
'ao artigo 376, c, do Regimento Interno;- terão, perante a Comissão de Relações Exte~
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco
dias pá"ra recebimento de emendas. após o
que a referida comissão terá quinze dias,
prorrogáveis por igual período, para opinar
sobre a matéria. Findo esse prazo; sem parecer, as proposiçóe_s entraráo na Ordein do
Dia nos termos do art. 172, II, c, do Regimenta Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. p Secretário.
É lido 0 .seguinte
PROJETO DE LEI DO SENÁDO·
N' 92, DE 1990
Altera a Lei n~ 4.215, de 27 de abril
de 1963, e- toma obrigatório o Exame de
Ordem para admissão no quadro de advogadO!Jo Congresso-NaCio-Dãi decreta:
Art. 1v Dê-se ao artigo 53, caput, da Lei
n9 4.215, de 27 de abril de 1963, a seguinte!
redação:
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Justificação

·····-~--~·~---··

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

...-..- ......
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A Lei nv 4.215, de 27 de abril de 1963,

LEI N• 5.842, DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1972

tornou obrigatório o Exame de Ordem para
fins de inscrição nos quadros da Otdem dos
Advogados do Brasil,.OAB, para os candidatos que não houvessem cumprido a exigência do estágio profissional.
Posteriormente, a Lei nv 5.842, de 6 de
- dezembro de 1972, autorizou a dispensa do
referido exame para os bacharéis "que houvessem feito junto âs respectivas faculdades
_está_gio dç_ prática forense e organJzação judíciária".
Disciplinados em resoluçã_o_ do Conselho
Feçleral de Educação esses estágios de prática
forense passaram a constituir disciplina nas
Faculdades de Direito, relegando a segundo
plano 0 Exame de Ordem, já que grande
maioria dos candidatos tem demonstrado
preferência por essa disciplina substitutiva do
verdadeiro está.gí_o rrofissional. __ _
Ocorre, por via de conseqüêncía, que o
requisíto do Exame de Ordem previsto na
lei que criou o Estatuto da OAB converteu-se
em requisito inócuo.
.
Considerando que 9 princfpio norte'ador
dessa exigência foi O da moralidade e do
aprestamento técnico dos bacharéis em direi~
to para efetivamente exercerem à profissão
de advogado, comprova~se, na realidade-, -um
esvaz_\am.ento desse objetivo pela Lei n~"

Dispõe sobre o estágio nos cursos de
graduçáo em Direito e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto será publicado e remetido à
comissão co~petente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~-secretário.
É. lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 201," DE 1990
São Paulo, 26 de junho d'e 1990
ExmY Sr.
Senador Nelson Carneiro
DD. Presidente do Senado Federal
Em Mãos
Senhor Presidente,
Venho por meio desta, encaminhar-lhe
atestado médico que justifica minha auséncia
nos trâ.OaiJios do-s-ena-dó durante-esta semana.
Atenciosamente, - Senador Severo Gomes.

5.842172. ·
Como -é notório o aviltamento da profissão

de advogado por pessoas que não dispõem
da capacitação técnica necessária, entende~
mos fo_rmular o presente projeto, certos de
que os requisitos de moralidade e compe~
tência só serão atingidos mediante a adoção
integral do E:tame de Ordem.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990.Senador-Leite Chaves.
~LEGISLAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SOCIAL
Atestado

Atestamos, paia os devidos fins, que o Ex~
celentfssimo Senhor Senador Severo Gomes,
está enfermo, "CID no 250.1/1", justificail.: do-se o seu' afastamento das atividades Parla-·
nientares Do perfodo de 25 a 29-6-90.
Brasi1ia, 28 de junho de 1990 .. - Dr. Juarez
Abdulmassib, Diretor- Galdino Ribeiro Magalhães Sobrinho - Dr"' Eny Raimunda Ramirez.

CITADA

LEI N•~l5, DE 27 DE ABRIL DE 1963
-Dlspõe sobre o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil.

·

A;;:·s·3~·-·ir:;brig~;ó~i~·:;·E;;;~~d;·õ~-w
dem para admissão no quadro de advogados,
aos candidatos que não tenham feito o estágio ,
profissional ou -não tenham comprovado sa·
tisfatoriamente o seu exercício e resultado
(arts. 18, incis_o VIII; letras a e b; 48, inciso
III, e 50).
. § 1~-·- O Exame de Ordem consistirá em·provas de habilitação profissional, feitas pe-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival B.apt~sta.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente,_Srs. Senadores 1 tive a: s<i.iisfação
de receber do Presidente da Academia Municipalista. de Le~~as de ~as Gerais, PÍ'ofes_~gr

-

Junho de 1990

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 29

3597 -

c volantes,_que, em muitos recantos de Minas nhão, essa grande figura da medicina brasiGerais, e também dO Brasif,--ere faz funcionar
leira, que· é o Prof. Hilton ·Ro~ha.
para atender àqueles que não tém recursos
O nome do Prof. Hilton Rocha, destacado
para cuidar dos olhos. Parabéns, eminente
brasileiro que tem dado a luz a milhares de
Senador Lourival Baptista, pela iniciativa de
pessoas cegas ou com riscos de perder a visão,
Rocha, para concorrer ao Prêmio Nobel de
Medicina.
dar, neste final de período legislativo, esta é perfeitamente recomendável e justificável
boa notícia ao Plenário do Senado Federal.
Mais do que uma· satisfação, apoiar essa
para ser o próximo Prémio Nobel da Medi·o SR. ro1JRIVAL BAPTISTA - Muito
indicação feliz e oportuna é para miiri -um
cina.
grato_
a
Y.
Ex•,_
~min_~nte
Senador
Alberto
A despeito de ser seu amigo e admir:ador,
dever de reconhecimento por tudo o que esse _
Hoffmann. O aparte de V. Ex•, podemos di~
eminente homem público realiza no campo
sinto-me honrado em ser um dos Membros,
zcr,
retratoü
a
Vida
de
um
cientista,
de
um
çla Oftalmologia.
de~de 1972, do Conselho de Curadore~ da
médico, um médico humano que honra a clasA indicação do nome do Professor Hilton
Fundação Hilton Rocha.
Rocha para o Prêmio Nobel de MedíCinii deu- se médica pão só do Brasil, fias de todo o _~-Por isto, sinto-me à vontade para conclaw
Mundo, pelos seus conhecimentos, pela sua
se, por unanimidade, na sessão realizada no
mar os Srs. Sem\dores a que se assodem nesta
tenacidade e pelo amor com que atende aos
dia nove deste mês, quando ele fez palestra
indicação, faz.endo proposição neste sentido:
sobre a origem dos óculos, na mencionada seus clientes.
dar-se contribuição ao movimento da classe
Academia Municipalista de Letras de Minas
Sou muito' grato a V. Ex· pelo se_u aparte, ·médica como um todo, através_das associaGerais.
ções médicas, dbs conselhos de medicina, dos
que também muito enriquece este nosso proA proposição foi do Professor Dr. António
sindicatos médicos, contribuições e movi~
nunciamento.
Otaviano Ribeiro de Almeida, que se funda~
mentos da classe médica como um todo, por
O Sr. Luiz Viana Neto- Permite-me V.
mentou em farta documentação de justifica- Ex" um aparte?
todas suas entidades representativ~ts: no sentivas por todos nós reconhecidas.
tido de que também se mobilizem em apoio
O SR. LÓURIVAL BAPTISTA- Conce·
As vinte e s"eis entidades médicas literárias
à indicação do nome do Prof. Hilton Rocha
do o aJ)arte aci núbi=e Senador.
e culturais presentes à conferência do Profespara o Prêmio Nobel.
sor Hilton Rocha aprovaram a proposição
Solicito, Sr. Presidente, incluir neste proO Sr. Lu I~ Vfaria Neto -Senador Lourival
e em nome delas que transmito essa infor· Baptista, associo-me às mariifestações feitas
nunciamento a correspondência que recebi
mação ao Senado, fazendO minhas as palado Dr. Tasso Ramos de Carvalho, com a do·
pelos Senaâores Ney Maranhão e Alberto
vras deles, no sentido de que também no âm- Hoffdmann, quando se _solidarizam com as
cu-melltaçao a respeito da inâicação do Prof.
bito desta Casa apoiemos a iniciativa.
Hilton Rocha para o Prêmio Nobel da Medipalavras que V. Ex~ profere neste instante,
cina , e artigos publicados nos dias 13, 14
transmitindo ao Senado justo pleito da mediw
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
e 15 no Jornal Estado de Minas Gerais.
cina brasileira, de _ver esse nome luminar,
Er- um aparte?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ostentar o galardão de Prêmio No bel de Me(Muito bem) Palmas! O orador é cumprimenO SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com to· dicina. Não_ tenho, como V. Ex•, a felicidade
tado.)
do o prazer, eminente ·Senador Ney Mara- de conhecê-lo pessoalmente, mas homens do
nhão.
seu porte, homens com o trabalho que ele
já realizou, não necessitam ser conhecidos
DOCUMENTOS A QUE S/JRFFE·
O Sr. Ney Maranhão- Senador LQurival
pessoalmente para que tenhamos por eles viRE OSR. LOURIVALBAPT!STA EM
Baptista, congratulo-me com V. Exa por esta va admiração. O trabalho que realiza em MiSEU DISCURSO:
informação que está dando ao Senado Fedenas Gerais, transformando a Capital daquele
ACADEMIA MUNICIPALISTA DE
ral. É grande o orgulho que temosA?-çientisfa
Estado num dos centros médicos mais ímporLETRAS DE MINAS GERAIS
e, grande médico oftalmologista,"O.r_. Hilton
tante do Brasil, faz com que ele seja, real~
Rocha.
Belo Horizonte, 15 de junho de 1990
mente, merecedor da homenagem que oBrasil deseja prestar-lhe, que a medicina brasiFundada em 8 de abril de 1963
Isso, para nós brasileiros, é uma' honra,
Exm~ Sr. Lourival Baptista
leira merece e que V. Ex', em tão boa hora,
uma satisfação, uma homenagem que a mediSenador da República
dá eco nesta alta Casa da representação popuw
cina ífá prestar, incluindo o nome do ProL
Senado Federal
lar, ·o Senado Federal, Parabéns a V. Ex•
Hilton Rocha na disputa ao Prêmio Nobel
Brasilia
de Medicina. Quero congratular-me e solidaO SR. LOURIV AL BAPTISTA - Eminen·
Em nome das 26 entidades médicas, literárizar-me Com V. Ex• por esse iinportante prote Senador LUiz Víana Neto, Oaparte de V.
rias ·e culturais presentes ou representadas
nunciamento.
'
Ex' é um duplo-aparte- é O aparte de Luiz
na conferência do Professor Hilton Ribeiro
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito
Viana Neto e o aparte de Luiz Vianna Filho,
da Rocha, em 9 do corrente, sobre "Origem
grato a V. Ex•, eminente Senador Ney Maraque era amigo, corno eu~ do Prof. Hilton Row
dos Óculos", a Academia Municipalista de
nhão, pelo seu aparte, que muito enriqU'eCe
chã. O aparte de V. Ex~ me comove, porque
Letras de Minas Gerais comunica a V. Ex•
este pronunciamento.
sei, e sabia, dos extremos laços de amizade
que foi proposto e unanimemente aplaudido
que uniam o Prof. Hilton Rocha ao Senador
o nome do conferencista para o Prêmio Nobel
O Sr. Alberto Hoffmann- Permite-me V.
Lui:Z Viana Filho.
de Medicina.
Ex' tim aparte?
O discurso de saudação e reconhecimento,
y. Ex· disse muito bem, quando qualificou anexo,
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Pois
demonstra o perfil deste emínente
o Prof. Hilton Rocha um dos luminares da
não.
mestre.
medicina brasileira, no campo da oftalmoAs entidades referidas vêffi à presença de
O Sr. Alberto Hoffmann- Tenho a honra
logia, profiSsíoiial tão competente que um
V. Ex~, no sentido de pedir o total apoio
de, também como V. Ex~,- conhecer pessoalcolega nosso, indo receitar-se na Suíça com
e a maior divulgação da proposição do acadêmente o eminente Prof. Hilton Rocha. A ini·
um grande oftalmologista, e em Barcelona,
mico Prof. Dr. Antônio Octavíano Ribeiro
ciativa que V. Ex• está transmitindo ao Plená- com.outro, ouviu deste o seguinte: "O senhor
rio é de mais profunda justiça. O eniinente
nãõ precisava vir receitar-se comigo, porque ·de Almeida, pela sua justa excelência e pelo
seu verdadeiro Sigriificado, inclusive usado
professor não só merece os nossos encómios
tem no Brasil Hilton Rocha".
de todos os dados e documentos anexados.
e os nossos aplausos, pelo grande e profundo
Esse é o CõriCC"itá--:-de que desf.t:Uta não só"
Com a maior admiração e o mais elevado
trabalho científico que realiza em Belo Horino Brasil como em outros países, conforrrie
apreço. -Tasso Ramos de Carvalho, PresiM
zonte, mas também pelo aspecto filantrópico
foi ressaltado por V. Ex~-e pelos eminentes
dente-Executivo da Academia Municipalista
da extensiio popular que ele sabe dar à próprià_ oftalmologia, com os postOs avançados . Sen~dor_es Alberto Hoffriuinn -e Ney Mara- . de I,.._etras de Minas Gerais.

Tasso Ramos de Carvalho, correspondência
na qual me solicita apoio para indicação do
nome do Professor Hilton Ribeiro da Rocha,
o internacionalmente conhecido Dr. Hilton

e
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INSTITUTO MINEIRO DE
HISTÓRIA DA MEDICINA
Belo Horizonte, 12 de junho de 1990
.
Exm" (a). Sr. (a).:
A Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais realizou concorrida sessão no
dia 9 do corrente, com numerosa e seleta
assistêncíã~-al.ém

de muitas representações

das autoridades dos Três }>aderes neste Estado. O acadêmico Hilton Rocha foi o_ c~nfe
rencista, tendo sido saudado pelos ~cadêmí
cos Tasso Ramos de Carvalho, Máno Hugo
Ladeira, Zanília- Paixão, Lucy Sother Alencar Rocha e António Octaviano Ribeiro de
Almeida. Em nome do Instituto Mineiro de
História da Medicina, da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, da Faculdade de Medicina da UFMG, da Academia Municipalista de Le_tras de Minas <?e~ais,
da Sociedade de Medicina Legal e Cnmmologia do Brasil,· bem como a aprovação de
quase todas as associações .médicas, c_ientífico-culturais e literárias de Belo Honzonte,
ou seja o total das representaçóes presentes,
foi apresentada uma proposição pelo Pro~es
sor António Octaviano Ribeiro de Almetda,
indiCando o nome do Professor Hilton Ribei~
ro da Rocha para o Prêmio Nobel de Medicina. A iridicaçáo foi aplaudida por unanimidade dos presentes.
As entidades referidas vêm à sua presença,
no setltido de pedir total apoio e a maior
divulgação da proposta do Prof. Antóni~ Octaviano Ribeiro de Almeida, pela sua JUSta
excelência e peJo seu verdadeiro significado.
· Cordialmente, -Tasso Ramos de Carvalho, Secretário-Geral 00 Iiistituto Mineiro. de
História da Medicina; Presidente ExecutivO
da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais; e Presidente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia do BraSil.

Estado de Minas
PERFIL DO PROF. HILTON ROCHA
Prof. Tarso Ramos de Carvalho
I - O Prof. Hilton Rocha, -ao pronu~ciar
conferência mi Academia MUnicipalista de
Letras, sobre a "Origem dos Óculos", foi
saudado pelo professor Tasso Ramos ~e Carvalho Presidente da entidade e da Sociedade
de M;dicina Legal e triminologia do Brasil,
que pronunciou um discUrso, cuja primeíra
parte publicamos hoje:
"Quando nos deparamos com momentos assim, em que a nossa consciência se engalana e exulta, transcedendo
do dia-a-dia. rotineiro e informal das nossas tertúlias, para se alcandorar com a
pre~ença e a palavra de expoentes singulares da nossa classe acadêmica, este
eventual orador agr:adece q benefício
desta situação de ser também intérprete,
ainda que na penitência reconhecida de
mal fazê-lo.
E o reverenciar alguém de virtudes
conspícuas leva-nos a buscar o auxílio
de quem mais possa, e principalmente
de confrontar o mestre ilustre com a excelência da profissão que abraçou, estig-
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-matizando"'"aqm e ah as daninhas inveS- humana de_ erros incontroláveis, como sói
tidãs frãCâssadas contra o arcabouço e
acontecer. a qualquer profissional, inclusive
a estrutUrá. de uma profissão diVina.''
os eminentes. Mas é o médico puro e o mestre
Como p·odemos facilmente ver, essas belas sagaz e franco, que se aureola com a ética
palavras que, honrosamente agora as fazemuito mais que com o próprio saber, ·
mos nossas, só poderiam ser pronunciadas
Como Jesus, sabe espargir o bálsamo. C6por inspirado e erudito orador. E quem as
mo Hipócrates no pedestal da ética, sublima
pronunciou foi exatamen_te _o conferencista a ciência e a arte. Como Osler, veste a roupade hoje, o médico, pesquisador cientista, acagem fulgurante do mestre erudito,_ que transdêmico e Professor Hilton Ribeiro da Rocha,
mite o seu_saber, que verbera os deslizes,
em magnífico discurso de saudação na Acadeque modestamente reconhece os seus inevitámia Mineira de Medicina.
veis erros.
Já lembramos no nosso discurso de posse
Mas que busca, no recolhiment()_ delas, as
nesta Casa de: São Francisco, ser a inspiração
causas que os possam prevenir. Como Sydemais amável âo que a erudição.
nham, sabe valorizar as dúvidas e as interroO espírito úiador, chama ardente que
gaÇões, sem elas, o presunçoso se isola, o
constrói, límpido lampejo que cintila e es- - mesquinho se configura, a ignorância é enplende, é bem mais sedutor, belo'e admiráclausurada".
vel, que o esforçado pensamentç. que inv~s
TaiS palavras proferidas por V. Ex" a outra
tiga, bateando na areia os raros grãos preciOilustre personagem, entendemos lhe calham
sos e rutilantes.
como luvas.
A inspiração cria, cresce, volteia, vibra,
O convite que foi feito ao 11ustre -eifustrado
tine, alreia-se;- é_o "clarim", é o "clarão".
mestre~ -para alegria nossa imediatamente
A erudição atijola, circunvala, amontoa,
aceito, tem em nós sentidos egoístico e alentrosa, agarra., demonstra, sobrepuja: tem
truístico.
o sonido das colheres de pedreiro e o ruído
Egoístico porque somos nós ouvintes, os
dos baques de um martelo.
únicos beneficiados, com interesses próprios
O -mestre Hilton Rocha, orador consagrae_dominantes.
do de inõ.ineros centros -de cultura, foi conAltruístico, não propriamente-consíóerado
templado por Deus com esses dotes admiráantónimo da referência anterior. mas no sen-veis, pOr ele sempre e tenazmente burilados
tido da ética, doutrina que considera como
com carinho e amor.
fim da conduta humana o interesse do próxi- E como quiséramos possUir, agora, a- inspiino, qualidade inerente à p-ersonalidade do
ração para coloCar bem alto os repetidos dobonferencista, mais do que suficiente para a
-tes e as qualidade excepcicmals do mestre.
aceitação do convite.
com quem tTVeíilos a honra de conviver duHilton Rocha entrou na Faculdade de Me·
rante o nosso curso ·médico e depois em felidicina, hoje da UFMG, no ano de 1928 e
zes encontros associativos e acadêmicos.
recehe_u_o diPloma em 5·12-33, apóS: demons·
Mas, desde os tempos iniciais de estudante
tr"ar um brilho invulgar como aluno, tendo
que fOmos e somos até hoje, com a graça
sido orador da turma.
de Deus, contamos conosco, por seguros esTudo o que Hilton Rocha faz é com_cari~
tatmos da excelência dos materiais que reconho, amor e grande dedicação. Há exemplos
lhemos para as nossas empresas, modestas,
até nos raríssimos momentos de lazer.
- contudo de regular número, sempre no rumo
Serve de ilustração uma passãgem da vida
de longas buscas bibliográficas, seguidas por
do mestre, que nos foi contada, faz quase
demc:>radas pesquisas de campo.
. meio sé_culo, pelo seu primo ilustre, o médico
Trata-se de !lffi jeito adquirido nos moldes
e diretor da Academia de Comércio, Dr.
das tradicionais tes~s. clássicas, após longo
Benjamim Brandão de Andrade. Esta histó·
e sOfrido a_utodidatismo~ cQe_io de altos e bairia nos foi recehtemente confínnada pelo per.
xos, inãfs bãixos dá que altos.
sonagem central.
Nem dez por cento de inspiração e. mmto
O estudante Hilton Rocha, durante o curso
mais de noventa por cento de transpiração;
médico, de taffianha dediCação ao estudo, conão há muita aproximação" das percentagens
mo até os dias de hoje, aproveitava as férias
prevista's por Edson.
naquela época para rever algumas matérias
Servem esses pro1egôme.p.os para, a par de
e adiantar outras do currículo escolar.
outras, desde já rir a acentuar o óbvio, porMas, uma das férias inicias <.lo curso foi
que todos sabemos, mas porque é também
passá-las em Cambuquira, durante cerca de
deleite nosso nesta saudação, recordar caracdois meses. Cidade pequena, poucas diverterísticas de uma personalidade magnificasões naquele tempo, passou a freqüentar um
mente dotada, polimorfa, de grande cultura,
clube, onde jogavam bilhar. Ele não sabia
invejável erudição e admirável inspira~ão,
jogar bilhar. mas logo após as primeiras partidotes esses muitos raramente encontradiços
das tornou-se um dos melhores, senão o meem uma s§ pessoa.
lhor jogador de bilhar.
Ao lembrar novamente palavras do conferencista, em discurso para o acadêmico Luiz
II -Publicamos hÓje a segunda part~ do
Decourt, com a devida vénia no abuso das
discurso do prof. Tasso Ramos de Carvalho
citaçÕes que poderão deixar de ser ameni- na solenidade realizada na Academia Municidades para a sua sincera modéstia, é justo
palista de Letras, saUdando, em nome da ene sincero dizer que o mestre Hilton Rocha 'tidade, o prof. Hilton Rocha, que pronunciou
conferência sobre a "Origem dos Óculos":
"é sábio, Cl!lto, honesto, ju_ngido ~condição
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Essa pequena históría demonstra as qualidades excepcionais, mais uma vez, de quem
quer, pode e realiza com primor tudo a que
se dedica. Pertence a essa categoria extraor-

dinárlã de homens que, quando se lançam
a uma empreitada, fazem-na de corpo e alma,
Bastam-lhe o escopro, o martelo, o madeiro
ou a pedra, para que a obra saia perfeita,
melhor do que a encomenda.
Fez concurso para a cãtedra de Oftalmo. logia na Faculdade onde se formou, em 1942,
de~endendo a tese "Ângulo da câmara posterior", cujas provas tiveram relevância tão
destacada que nem mesmo o tempo, quase
sempre inexorável com o efémero e até com
as coisas duradouras da vida, conse~iu se_quer esmaecer a lembrança do biilha.D.tísmo
aplaudido calorosamente.
Em 1946, quando inicianios os· flosSOs estu·
dos na Faculdade de Medicina, ouvíamos as
notfcias sobre o_ mais jovem catedrático, bri·
lhante e escorreito no falar, dedicado e per·
feito no fazer. Suas aulas eram magistrais.
As teóricas nada ficavam a dever às aulas
inaugurais.
Sermos brasileiros ou contemporâneos de
V. Ex~, Professor Hilton Rocha, representa
galardão a todos os que o conhecemos.
O Hospital São Geraldo, então seu local
de trabalho, ensino e pesquisa, cada vez mais
desenvolveu a verdadeira integração; uma
grande novidade da época. Lá não só admi·
nistrava matéria do curso de graduação médica, mas criou uma Escola da Especialidade,
de onde saíram centenas de mestres, douto·
res, docentes e catedráticos para brilhar aqui
e ali, nos rincões mais distantes. .
Na verdade, a investigação de fatos novos,
a perquirição do desconhecido é seiva vivifi·
cadora do bom ensino. Ninguém poderá ensi·
nar, de maneira aproveitável, se, ainda que
modestamente, não se debruçar s-obre novos
problemas, procurando pe_rscrutar_:l!_t_es a inti·
midade, inquirindo, compã!anáo, concluindo.
E para que esse tipo de orientação apre.sente resultados realmente satísfatórios, duas
condições essenciais se tornàm evídentes, a
motivação despertada pelo professor, nos
i moldes da verdadeira pedagogia {hoje e01
dia, às vezes descura"da) e a vocação do aluno,
inerente à sua personalidade, às vezes sacudida por situações particulares. Segu.- 'll-se,
além de outras, a qualida.f!e do tra! •lho e
a perseveração no realizar, pois, a investi·
gação científica e cultural dependem da qualidade dos investigadores, os quais não se im·
provisam, mas que _são cuidadosamente for·
. mados em tarefa longa e difícil.
O ensino na pesquisa ou ·a pesquisa Do ensino. Assim, foi no Hospital SãO Geraldo, durante mais de quatro décadas de atividades
do mestre, até a sua aposentadoria, logo após
reconduzido à "cela mater", com o honroso
título de "Professor Emérito".
Ao contrário do que comumente acontece,
Hilton Rocha não quis permanecer no "otiu
com dignitate". Idealizou, criou e mantém
outros centros de trabalho, ens{no e pesquisa
de merecida fama nacional e internacional.

Assim é o Instituto Hilton Rocha _e a Fundação Hilton Rocha, funcionando em integração perfeita, para atender todos os casos ofta,Imológicos, não levando em conta as posses
do paciente, mas as necessidades dos casos.
Lá continuam se formando outros brilhantes
profissionais e professores. Uns pelmanecem
na Instituição e outros saem por aí, confirmando uma pró-graduação magnificamenfe
estruturada.
Não sáo estáticas as atividades de assistência, pesquisa e ensino, pois a equipe também
se desloca freqüentemente para cidades do
interior do Estado, ensinando, curando, melhorando e consolando no sentido hipocrático.
Dadas essas rápidas pinceladas sobre as ati·
vidades do mestre, respeitado mundialmente, ·d~ixamos de referir às suas inúmeras publicações. Vamos agora coloGar em foco alguns ângulos da esplendorosa personalidade ·
do mestr~. como líder autêntico e incomparável da classe médica.
Os- empreendimentos realizados também
nesse -caiiip-o, por imperiosa solicitação de
muitas entidades por ele dirigidas, embora
com o sacrifício dos seus interesses pessoais,
esteve e está o mestre sempre preocupado
em honrar e servir a classe médica.
Foi presidente da Associação Médica dé
Minas Gerais por duas vezes, nos períodos
de 1951 a1952e de 1955 a!956, tendo funda·
do e dirigido a Revista p.a Associação Médica.
Foi presidente da Associação Médica Brasileira. Idealizou e criou o Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais, tendo sido o
seu primeiro presidente. Dá prestígio permanente <!-_esse _Conselho, com a sua presença
e o seu saber.
É membro fundador da Acadeinia Mineira
de Medicina e do Instituto Mineiro de HistÓ!
ria da Medicina. Ex·presiden!~ de inúmeras
asSOciações de dãsse, atualmente...é presidente da Associação dos Ex-professores da Faculdade de Medicina da UFMG, onde, sem.pre atuante e iluminado por invejável inspira·
ção, e guiado Qelo vasfo saber, propõe o estUdo de importantes decisões no campo da pesquisá, da revisão dos conhecimentos profis·
sionais e da educação continuada, assunto
este de predileção ·também do mestre Antônio Octaviano de Almeida.
Na cult~a e nas l~tras, a contribuição do
académico Hilton Rocha náo tem menor
magnitude e- espfe-iidor.- Da sua inteligência
privilegiada têm saído as mais respeitáveis
contribuições. Haja vista a i'ncalculável quantidade de centros de cultura a que pertence
e _preside, os quais estão sempre ávidos para
ouvir a sua palavra de ·mestre._ Neste passo,
pedimos vênia para citar apenas doíseventos:
a sua entrada para a Academia Mineira de
Letras e_o seu livro "Páginas espar~as", em
dois volumes. Por tudo isso, surgem constantemente solicitaçáes da presença do mestre
Hilton Rocha para palestras e conferênCias,
em todos os Estados do Brasil, sobrecarregando demasiadamente a sua agenda. Mas
o mestre, sempre que pode, atende aos peçiidos e honra os compromissos_ assumidos, co-
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n10 é o caso da sua presença aqui; e Só pelos
nossos convites, por dua-s vezes, dando espe·
cial esplendor a eventos da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais.
Recebeu muitos prêmioS e Várias honi'a~
rias, taís conlo: Cidadão Honorário de Belo
Horizonte, Prêmio "Alfred Jurzykovki", Ci·
dadão Honorário de Juiz de Fora, Grande
Medalha da Inconfidência, entre outros.
Atualmente, preside pelo menos três entidades: O Instituto Hilton Rocha,.a Fuiidação
Hilton Rocha e ajá referídacAssociação dos
Ex-professores da Faculdade de Medicina da
UFMG.
O mestre tem vasta publicação em revistas
especializadas, principalmente oftalmológicas, nacionais e eStningeiras. - - · O mestre Hilton Rocha cultiva sincera mo·
déstia, mas não deixa de aiender às soliCita·
ções da cultura, por mais distantes que pareçam estar dos seus centros de interesse intelectual.
Eloqüente exemplO tiveriios no 4~- Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Crimino·
logia, de 1960.
Pronunciou um belíssimo e aplaudido dis·
curso. magnífica oração, pouco conhecida no
nosso meio, mas de esplêndida repercussão
nacional, até hoje referida por ex~professores
de outros Estados.
Assim inicia a saudação aos_congressistas:
"Aqui' estais reunidos, vós arautos, líderes
e apaixonados da especialidade comum. E
certamente a pensarem: -Por que estou eu
entre vós, se a vós não pertenço? Por que
comigo a delegação honrosa de vos saudar
e receber em nome dos mine;iros?
Matuto, cogito, divago. Errada a escolha,
infeUz o mandato~ e, pior ainda, deslustrado
o desempenho.
Oculist(l de província, não se justificaria
aqui estar. Por certo, para dar cobertura ã
amizade que é a justificativa única, diria a
Comissão Executiva que, Sendo eu o presidente do Conselho Regional de Mediciriã do
Estado de Minas, teria através dessa honrosa
'investidura um porquê parei vos falar.
Ou quem sabe, ao me convidarem, quiseram mostrar~vos, colegas de outros rinc_ões,
que este Congresso desborda de vosso âmbi·
to, porqu~ não há territórios estanqués den·
'tro da medicina que exercemos.
Pouco importa. Recebi a ordem e aqui me
encontto para vos dizer que sóis bem-vinrl,.. .
pára .. ...,, ..:•.uu<u, ue coraçao aberto, que Belo
Hori::onte se ufana; e que os médicos locai~
exul~ un como vossos hospedeiros. ••
III -Publicamos hoje a terceira e última
parte do discurso. do prof: Tasso Ramvs Ue
Carvalho na sclenid:lde realizada na Acade-mia Municipalista de Letra.c;, sdudando, em
nome da entidade, o p.mf. Hilton Rc~!'ta· que
pronu 1ciou.conferêr.cia sol:m;:: í!. '""Orig..::m diJs
Oculoo":
_
Hilt"Jn Rocha, mestre na teorià e !1.d prática, é 1lesmentido vivo de um d('r.i> !:llales do
nosso ~.éculo: a ooncepçâo de q11e c- bom !!.;pe-cialistz é aquele que abandonou 0 ::.?.mpo .:ie
conjunto do universo e~ :echa ~1as !lnateir(IS
do seu obje~ de pes.quL~a. Algum.: profis:.:io ·
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nais, lamentavelmente, procuram se restnn:
gir até a especialismos dentro das especialidades.
Os Olhos são para ele, há 60 anos, uma
paixão científica e uma paixão artística, -mas
o mestre demonstra que os olhos não tém
luz própria. Recebem de um cérebro, de um
ser vivo que- se esmerou em forja-r a- delicadeza de uma retina e milimétrfcã cUrvãhlrã
de uma córnea, para conterllplar o e.."ipetáculo
da vida.
Assim, quanto mais ele penetra com precisão nas profundezas de um olho, mais sente
a necessidade de conhecer os recónditos do
organismo vivo, mais se motiva para aprofundar-se nos mistérios da alma humana.
É muito natural, portanto, como tem demonstrado no seu convívio e nos seus discursos, que o mestre seja também um estudioso
de psicologia individual e sOcial, da medicina
psicossomática, além de leitor e assíduo praticante da literatura.
O próprio Hilton Rocha sentiu necessidade
de confirmar isso, -qUarido foi" empoSsado na
Academia Mineira de Letras, no dia 2 -de
setembro de 1972: "Médico tenho' sido e outra coisa jamai..;;'na vida que não fosse.eúrcer
a medicina. Fui aceito nesta Casa, sein ·romance e sem versos, reconhecendo que as
letras e o humanismo não se bitolam. Podem
e devem integrar-se também a qualquer atividade intelectual e cultural, inclusive aquela
que recebe diuturnamente a inspiração mais
que humana, pois é divina, no trato das dores
e dos sofrimentos alheios".
O preside-nte acadêmico Vivaldi More'ira,
que o saudou em nome dos me'mbros da Ca.;;a,
expressou~se na mesma linha, quando disse:
"Encho-me de confiança no médico, quando
sei que é poeta e prosador".
Hilton Rocha sempre soube- de uma ver4ade, hoje muito esquecida entre nós. Para curar-se um doente é preciso conhecer o doente
e também a medicina.
Ao médico, por analogia, aplica~se aquela
pequena história _tão conhecida e divulgada,
que vem desde os tempos em que se ensinava
Latim e acabou se tornando um dos modelos
mais ilustrativos da moderna mas nem sempre çonhecída pedagogia.
A banca formulou a seguinte pergunta a
três candidatos à cadeira de Latim: O que
é preciso saber para ensinar Latim a Pedro?
Dois dos postulantes ao cargo responderam,
sem pestanejar, que era preciso saber Latim.
Mas a banca era sábia e deu nota máxima
e o emprego ao' terceiro candidato, que deu
a seguinte resposta: Para ensinar latim ou
qualquer outra ·matéria a Pedro, é pi"eciso
conhecer bem o Pedro.
O professor Hilton Rocha não procura aparecer, mas não consegue evitá-lo, porque o
seu trabalho fez dele o mestre da oftalmologia
no Brasil, além de respeitado e até seguido
J13 América e também Il:a Europa.
Mas sempre falou de dentro da sua experiência ci,.ntífíca e humana: .. Na vida profissional- disse -muitas coisas nos marcaram
profundamente. Muitos e muitos sucessos,
·vitórias, alegrias e emoção, tudo_ tão freqüen·

te, ao partilh:ii-mos da satisfação incontida
de pacientes que soluçam ao recobrar a visão.
Porém, marcaram-nos muito mais os fracassos, os erros, os acidentes. Estes não esquecemos jamaís~ esPicaçando-nos a todo instante, ensinando-nos a errar menos. Os erros
dos homens são mais instrutivos do que as
suas virtiidCs".
-=-Essa modéstia, confirmada pelos milhares
de pacientes que já p'assaram por suas mãos,
além de milhares de alunos, é a marca de
todos aqueles que de fato são mais do que
profiSsionais, porque são mestres dos mes·
_tres.
Ao completar 60 anos de idade trabalhosa,
mais resplandecente, recebeu esplênd_~da homenagem, da maior beleza e participação,
raramente vista em número tão elevado. Homenagens anteriores já se tinham verificado.
Aos-70 anos, mais uma das magníficas e
significativas homenagens lhe foi prestada.
Se continuarmos os brasileiros a prestar~
lhe homenagens de tamanho porte, apenas
de dez em dez anos, antes da comemoração
do seu centenário, certamente também ouviremos a palavra do mestre Hilton Rocha,
agratlecendo em magistrais palavras, mais
duas vezes a.;; sinceras e merecidas homenagens que lhe se-rão prestadas.
-Com as graças de Deus e as bênçãos do
nosso Patrono, São Francisco de Assis, che~
garemos lá.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_...Concedo a palavra ao nobre Senador An·
tônio Luiz Maya
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC ...:_
TO. Pi'Onuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs ..Senadores, estamos vivendo o Ano Internacional
da Alfab_etização.
Existem, hoje, cerca de um bilhão de pessoa·s, quinta parte da população mundial,
analfabetas. Cem milhões de crianças em ida·
de pré-escolar não estão matriculadas nas escolas. Para combater esta condição, a Organização das Nações Uo,idasdesignou 1990 como
o "Ano Internacional da Alfabetização".
O "Ano Internacional da Alfabetização"
tem os seguintes objetivos:
-reforçar a ação da comunidade internacional para que todas as crianças consigãm
vaga nas escolas e os adultos analfabetos
aprendem a ler e a escrever;
- conscientizar a opinião pública da grandeza do problema;
-incentivar a participação do público em
geral no combate ao_ analfabetismo;
-intensificar a cooperação entre países
pa_~ __gu_e o analfabetismo sejã erradicado. __
- Por que alfabetizar?.
"Era exatamente como" se tivesse- saído de
um túnel escuro" - afirma uma mãe que
acabçm de apt:_~nde_r a ler e a e_s_crever.
A alfabetização é neces~ria!
- "Uma mãe quase perdeu o filho porque
não sabia ler a bula do remédio que estava
dando à criança."
_ ..
--"Um 'agricultor foi expulso de maneira
frausl:ulenta de sua· terr~ porque não sabia
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ler os documentos que ele assinava com o
~u polegar."
Hístórias como estas se repetein nó mundo
inteiro. Fenômeno enraizado na sociedade,
o analfabetismo nega o direito fundamental
de aprender, de saber, de se comunicar; r~·
presenta, portanto, uma grande injUstiça,
pOis-impede que OS hoiD:enS Sejam iguãis pe.rante a lei. Calcula~se que 98% dos hlfabetos vivem nos países do TerceiÍ'o Mundo.
Mas os países desenvolvidos também sofrem
deste mal, Descobre·se, nesses países, a exis~
tência de um analfabetismo funcional, ou se·
ja; os cõúhe"Ciriientos de IeTtufa e de "escrita
que as pessoas têm são insufiCientes,- e:"rn:Tace
das exigências das sociedades modernas.
O analfabetismo é, portanto, um problema
mundial que deve ser combatid9 imediatamente. Algumas pessoas dirão que existem
necessidade mais urgentes, mas as pessoas
que sabem ler e escrever possuem maior ca. pacidade de sobreviver que os analfabetos.
Ser alfabetizado possibilita qué a pessoa
enfrente melhor os problemas do. cotidiano,
saia do círculo vicioso da pobreza, desnutrição e desemprego.
Um analfabeto não pode:
• ler ou escrever uma carta;
• buscar uill número de telefone no
católogo;
• ler um contrato;
• ler __um mapa. caso esteja perdido;
• entender a receita médica; ler as
placas de trânsito;
• ajudar os filho!; nos deveres da es·
cola;
• exercer um emprego que necessite
de __ conhecimento elementar de leitura e
escrita;
• _entender a etiqueta de "Produto
Tóxico" ou qualquer outro tipo de aviso
semelhante.
Mas existem soluçõ_es!
Existem técniéas e estratégias de affabeti~_
zação eficazes e de baixo custo. A mobilização em todaS aS CaffiadaS sociaiS,-das associações de classes e do público em geral permite o combate ao analfabetismo.
Querer é poder!
A participação de todos.
,Criar um mundo sem analfabetos ex1ge o
esforr.., de todos. Trabalhando em conjunto
cor.
ueles que participam do combate ao
ana .. L!etismo você pode ajudar a preservar
um dos direitos funaainentais da pessoa humana: o direito à educação.
Crianças e livros devem andar juntos. Ne~
nhuma nação ~ forte se suas crianças- não
conhecerem sua história e seuS CosturileS.--se
não-puflerem escrever sobi-e- suas experiêricias_e não entenderem os princfpíOs básicOs
da Ciérida _e__da.Matemátíc3.
A leitura é o único meio através do qual
a criança pode adquirir opiniões vitais para
se tornar um adulto maduro e responsável,
capaz de levar avante o trabalho do futuro.
Encorajarmos os governos, em todos os
seus escalões, a darem às crianças as ferra, mentas necesSárias para que. sejam alfabetizadas, escolas, bibliotecas, professores, bi-
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os meios para que todas as cr_ianças e jovens
tenham {l-Cesso a educação, em todos os graus.
Nas Escrituras bahá'ís, são definidos trés
tipos de educaçáo, oU seja, material, humana
e espiritual.
A educação material trata dos cuidados do
corpo, seu bem.-estar e conforto. Neste aspecto de educação, incluem-se as áreas de higiene, limpeza, abrigos, vestimentas, cosmeto·
logia, educação física, esportes, alimentação
e as ciências de saúde. Nas diversas culturas
em torno do globo, estes assuntos recebem
tratamentos variados, sendo evidente que, de
alguma maneira, formam parte de nossa herança universal.
As crianças, porém, devem receber instrução sobre o funcioriamento e cuidados c,om
um aparte?
o corpo e os demais elementos do meio amA Comunidade Internacional Bahá'í é uma
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A - Pois
biente físico. A natureza possui leis e estrupossUindo
organização
não-governamental,
não. Ouço o aparte de V. Ex•., nobre Sena.tura geral. O papel da educação é gerar O
status consultivo junto ao Conselho Econô·
melhor entendimento dessas leis, para que
dor.
mico Social (ECSOC}, no Programa ·oas
possamos obedecê-las e aproveitá-las ta.nto
O Sr. João Calmon- Nobre Senador AnNaç'óe1. Unidas para o Meio Ambiente
para nossa proteção, como para fazer déSco·
tônio Luíz Maya, desejo felicitá-lo pelo seu
(UNEP), na Unicef, Unesco e World Wild
eKcelente pronunciamento, focaHzando o
brímentos que levarão avante a civilizaç'ão.
Fund. Atualmente, ela desenvolve m~ de
"Ano Internacional da Alfabetização", lanA educação humana inclui as atividades
600 projetas educacionais no mundo e minis- sociais
çado em 1985 pela Organização das Nações
e humanísticas que fazem parte da
tra
cerCa- de 10 mil aulas de alfabetização,
civilização, como governo, administração,
Unidas, e que fixou o· corrente ano como
principalmente para mulheres de comunidaobras de caridade, profissões, artes e ofícios,
in{cio desta batalha que se estende:~~ até o
des carentes.
ciências, grandes ínvenções e descobertas. A
imo 2000. V. Ex~ apresentou alguns dados
Em 1987, a Comunidade Bahá'í do Brasil
atuação nestes campos permite a expressão
muito objetivos: Eu gostaria de complemenfoi contemplada, juntamente com outras nocada vez mãis profunda das faculdades inte·
tar a :irtfo:rmação de V. Ex• com um sUbsídio
ve entidades não-governamentais, com a cosQbre os esforços que o Goverrio brasileiro
lectuais. Assim, aprendemos a funcionar em
menda "Mensageiro da Paz", outorgada pelo
pretende realizar, no decorrer deste ano, padiversas instituições sociais de crescente com·
Secretário-Ger-al das NaçõeS' Unidas, Javier
ra se integrar à corrente mundial para elimiplexidade e abrangência, como a família, as
de
Cuellar,
em
reconhecimento
ao
tra·
Perez.
tribos,. as cidades, o estado-nação, e hoje,
nação desta praga, desta mancha,_ desta verbalho
desenvolvído
em
prol
da
paz
no Brasil,
gonha que é o analfabetismo. O Ministro Car- _
com o encurtamento das distâncias entre as
durante o "Ano Internacional da Paz"
los Chiarelli tem-me afirmado, di-maneira
nações, facilidades de comunicações e inter(1986.)
.
mais enfática, que o seu Ministério pretende
dependência cultural e económica entre po·
A
Campanha
"Educação
para
a
Paz"
inintegrar-se nesta cruzada. No anq passado,
vos, chegou a hora de aprendermos como
tensificará os esforços da comunidade com
no. Governo José Sainey, foi criada uma Coviver nesta nova fase de unidade mundial.
urna
série
de
eventos
a
serem
realizados
dumissão do "Ano Internacional da Alfabeti- ·
O terceiro tipo de educação, a espiritual,
rante _o 2~ semestre, em 26 cidades J:>J:a~Heir_as.
zação", presidida por uma figura de projeção
é a parte mais crítica no conceito geral da
Difei'entes
ativid.ades
educaCionais
sê:rão
de·
atividade educacional no mundo atual, pois
mundial, o Prof. Paulo Freire que, por sinal,
senvolvidas, tais como:
segundo os jornais, está deixando a ~ecre
não recebe o devido valor nem integra.os
-Concurso Infantil de Desenhos So- 'currículos escolares. Trata-se da aquisição de
taría Municipal de ~ducação de Sãp Paulo.
O Ministério da Educação pretende faZer .
bre o Tema da Paz;
qualidades espirituais e o desenvolvimento
uma revisão da composição- dessa Comissão
de um bom caráter. Incluem-se nessas quali-Aulas de alfabetização para adultos;
dades espirituais a honestidade, a justiça, a
Nacional, depois da renúncia do Prof. Paulo
Freire. Estou certo de que o Ministério da
verapidade, a cortesia, a reverência, a _decên- Prerniação "Cidadão da Paz/Educador da Paz"
Educação, graça-s ao dinamismo do Ministro
cia, f;a paci~ncia, a iserição de preconceito.,
Carlos Chiarelli, e do Presidente Fernando
~ co peraçao etc.
_
-Mostra Internacional de Educação
Coflorde MeHo, ãt"ravésde um projeto ambi·
para a Paz (que irá percorrer o País)
O ser humano é a única criatura essencialcioso, lançado recentemente, denominado
mente espiritual. Portanto, este aspecto da
Das escrituras bahá'ís, quero fazer aqui
Ministério da Criança, com a participação do
educação atinge sua _el?Sência real. Sua inuma citação do profeta Bahá'u 'lláh:
MEC, do Ministério. da Ação Social e do Mifluência penetra e controla todos os aspectos
uo homem é o Talismã supremo. A falta de sua interação com os outros tipos de edunistério da Saúde - somando-se todos esses
de devida educação, porém, pril'ou-o daqui.lo
cação, a material e a humana. Entender bioesforços, o Brasil haverá de dar uma contrique ele inerentemente possui."
buição substancial para eliminarmos esta
logia, por exemplo, é um fato ÍJ!lportante.
"Considerai o homem como uma mina rica· - Mas evidenciar respeito ao meio ambiente
mancha que tanto_ envergo_~ha o País. V._ Ex•,
na Comissão de Educação do Senado Federal
em jóias de inestimável valor. A Educação, é essencial também. O estudo de psicologia ·
tão somente, pode fazê-la revelar seus tesou~ ealgo excelente. Mas aprender'! relacionar·
e neste Plenário, tem dado contribuição extremamente valiosa à solução dos problemas
:os e habilitar a humanidade a tirar~i::Iela alse com amor e unidade é. vital. Tendo em
gum benefí?io.w
da Educação. Hoje, devo, como Preside_nte
vista .a natureza espiritual do homem, a aquida Comissão de EduCação e como rep-resensição dessas qualidades permite, também,
Esta frase ilustra um dos princípios fundatante do Brasil na Unesco neste "Ano Intermentais da fé Bahá'í: o da "educação univer- que ele se aproxime de Deus e progrida espi·
nacional da Educação'', transmitir-lhe O!> nos- - sal". Enfatizam eles ser a educação um direi- ritualmente em· todos os mundos da existênsos agradecimentos.
to inalienável de toºo ser humano, um dever cia.
Através de uma educação con:ipleta, intedos pais pi~_v~r eduCação, principalmente es·
O SR. ANTÔI'IIO LUIZ MAY A - Nobre
gral nos três aspectos mencíonados, as pespiritilcil, Seus filhos, cabendo aos governanSenador João Calmon, sou eu quem agradece
soas conseg,uem não somente auto-realização
tes e à soci~dade como um todo propiciar
a V. Ex' por essa participação que vem ena-

brecer nossa palavra. Os dados manifestados
por V. Ex• trazem esperança muito grande
. a todos os que se preocupam com a solução
deste problema. Gostaria de ver V. Ex~, como
educador exímio e como conhecedor profun·
do do problema, à frente da Comissão d~
mentando, a partir deste més, a Campanha, Alfabetização do "Ano Internacional da
Educação" aqui, no Brasil. Tenho certeza
"Educação para Paz" em todo o País. Este
que, assim, várias medidas seriam tomadas,
projeto é uma iniciativa que visã difundi! os
no s-entido de se erradicar, de uma vez, o
ídéais de paz mundial, através da educação
a todos os segmentos da sociedade brasileira, . grave problema do analfabetismo no País.
em apoio ao Ano Internacional .da AlfabeMuito obrigado, nobre Senador.
Continuando. Sr. Presidente, a Comunitização e ao infdó dã "Década da Cultura"
dade Baha'í do Brasil faz parte da Comu·
-1990/2000- ambos declarados pela Organidade lnternacional Baha'í, que executa
nização das Nações Unidas.
projetos e trabalhos desta natureza, a nh:el
O Sr. João C.almon- Permite-me V. Ex•
mundial.

bliote_cários e livros devem ser nossa prioridade máxima no mundo de hoje. Formar e
educar uma criança, corretamente, significa
não somente "Ensinar a Ler". Educar é ensinar a viver.
A Comunidade Baha'í do Brasil está imple-
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como também se preparam para levar avante
a civilização humana.
'

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
...-Concedo a palavra ao nobre Senador J uta·
A Fé Bahá'í enfatiza, 'afrida, que a educa~ hy Magalhães. (Pausa)
ção deve ser universal em sua abrangência;
S. Er declina da palavra.
em ·seu conteúdo e em seu enfoqué. Deve
Concedo a palavra ao nobre Senactor Wilincluir um currículo que promova o conceito son Martins.
de cidadania mundiaL de livre investigação
O SR.-WILSON MARTINS (PSDB--'- MS.
da verdade, de elim~rtação de todas as formas
Pronunçia o seguinte _discurso. Sem revisão
de preconceito, a adoção de uma ~ctioma auxiM
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoliar à língua materna para ser ensinado no
res, há menos de uma ger:ação as grades _eram
mundo inteiro, e nã_o só a teoria, como a . sinônimo de prisão. Para atrás das grandes I
prática efetiva das qualidades morais e espiri·
eram mandados bs assassinos, os criminosoS
tuais do ser humano. Uma educação integral,
de toda espécie. Hoje, as grades significam
'em todos os sentidos.
segurança;· atrás delas está a sociedade sadia,
A Fé Bahá'f, (segundo seus seguidores) é
estão as famílias, as crianças deste País.
a mais nova religião mundial revelada. Surgiu
Nas grandes cidades, após certa hora da
em meados do. século passado, no Oriente,
noite, decreta-se um toque de recolher tão
com-o todas as religiões reveladas que a ante- ~ respeitado que nenhum estado policial ou tocederam, mas é hoje de âmbito mundial, com
talitário jamais consegUiu fazer cumprir. É
adeptos em mais de 120 mil localidades, em
a marginalidade que comanda e faz a socie340 países e territórios, em todos os contidade temê-la.
nentes. Através de sua "Comunidade Jnter- '
Sem dúvida alguma, confirmarido posições ,
nacional Bahá'í'', está relacionada ·com acomuns·de todos os estudiosos, uma das cauONU desde 1948, atuando em vários de seus
sas basilares dessa violência, está .no trata~
organismos internacionais.
menta que é dado à questão agrária neste
No Brasil o esforço educacional da ComuPaís.
nidade Bahá'í, tem se demonstrado (ou maniA concentraçã() da propriedade rural nas
festado) em várias direçóes. Desde a criação
mãos de PoucoS e o·-tratamento que lhe é
de escolas rurais e de treinamento agrícola
dado como-simples reserva de" valor, expulsa
.no Amazonas e no Pará, visando alcançar
milhares. de familias de suas terráS, joga-as
as comunidades carentes ribeirinhas, até inúno mundo da miséria, do subemprego e da
meras pré-escolas e escolas primárias espamarginalidade.( 1)
lhadas de Norte a Sul do País, nas cidades
Centenas de milhares ci~- famílias perd~m.
e :vilas carentes, incluindo esçol~ primáJ?.a ru- 1 a cada ano, um pouco da esperança de vida
rai na área indígena da Tribo Kirii"í, n·a Bahia._ digna e seus filhos vão engrossar as we.iras
Em Bfasília, a ação edUcaciOnal da Comu·
da violência nas grandes cidades. Nas cidanidade Bahá'í tem-se voltado, nos últimos
des, superpovoadas, SfJm empregos, se.m hadez anos, para o .desenvolvimento de uma
bitações suficientes, o homem _do campo e
escola internacional de 19 grau - Escola das
sua família encontram somente a fome e o
Nações - , que aplica o conceito de "cida- . de~~sp~ro_.
dania mundial", "educação para a paz" e
A lógica do sistema econôniico precisa ser
"educação cooperativa", formando crianças
mudada_ e"Iggo. Caso contrário, não_hav,e~á
e jovens de 30 nacionalidades diferentes.
A "Campanha de Educação para Paz" foi. forma de segurar a explosão social qoe se
avizinha; nem tampouco ,conviver com a de~
oficialmente lançada, a nível nacional, com
gradação permanen"te das condições de vida
a inauguração no dia 4 de junho próximo
de todos os cidadãos, pobres e ricos.
passado da "I Mostra Ip.temacional de EduO Papa João Paulo II, em audiência aO
cação·para a Paz", no Conjunto N~ional
ex-Presidente da República, Sr._ José Sarney,
de Brasilia, com a participS:çao de 25 países
afirmou com éRiasC::
·
e diversas entidades. e instituições, como a
Fundação Roberto Marinho, as Universida"A Reforrila A_grária_no Brasil não podes de Brasília e do RiO_ de Janeiro e da próde fracassar. A RefOrma Agrária é Uma
pria Organiza:~ão das Nações Unidas.
questão de paz e justiça social e garantia
Convoco. aqui, a instituição do SenadO Feda democracia."
deral e a todos os Exmos Senadores, a se
engajarem na .luta em prol do Ano IntemaQueremos construír ·uma sociedade democional da Alfabetização, apoiando esforços
"Crática, mas preservamos o "despoti~Íno agfá~
e campanhas como esta que aqui expus e ourio. Desejamos m.odernizar o País, mas ú~ 1
tras semelhantes. desenv~lvidas por diversas
pulsamos valorosos braços produtivos de suas
-entidades no País.
·
terras e os jogamos na marginalidade urbana.
Segundo .a conceituada educadora Maria
Sr. Presidente, Srs. Senadores, semanas
Montessori:
·
atrás, a Comissão Pastoral da Terra lançou
na Câmara dos Deputados o livro:· ConfJitos
"Evitar conflitos é o trabalho da políno Ca~~;~po. Brasil-1989. Estudo primoroso,,'
tica; estabelecer a paz é trabalho da edu~
reflexo de um trabalho sério de vida ao lado
caçáo~ É preciso convencer o mundo da
dos desfavorecidos. Nele encontramos tristes
necessidade de um esfor.ço coletivo e unirelatos da v_iolêncja_ contra o trabalhador ruversal para construir a base da paz."
_ral, direcionada, seletiva, que visa suas lideEra o que tinha a dizer, ·sr. Presidente.
ranças, advOgados, políticos, religiosos e sin(Muito bem)
dicalistas.

Nos últimos cinco anos foram assassinadas,
561 pes..c;Õas-por causa de demandas no campo, por terra _e questões trabalhistas. Além
desses, C<-:ntenas de .outr.as esCaparam por
pouco de tentativas de assassinato e outras
tantas encontram-se em lisp~s de prováveis
assasSinatOs, listas que são, inCluSive, de cOnhecimento público, divulgadas pela imprensa.(')
Há nomes, indícios, mandantes reconhecidos e até presos; fias pouCos -silo es casos-de condenaçõeS. A impunidade alimenta a:·
violência e afaga o crime. ESSa- Situação somente" existe e perdurará poi"que não há vontade política de mudá-la.
O Governo· anterior demonstrou muito
bem isto. Elaborou um impórtante Plano Nacional de Reforma Agrária mas não consegUiu compri-lo nem em 10%. (3) Na Constituinte, os setores mais atrasados .deste País
conseguiram promover uma pressão jamais
vista, que comprometeu o futuro desta Naç<:io. E, nada indica que o atual Governo saia
da campan·ha publicitáfía:, que domina-clnuitO
bem, para uma: açao eficaz em favor das cc::ntenas de miJhares de famflias d_e agricultores,
sem terra.
~ necess?rio e urg_erite revert_er esse quadrO.
O ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso apresentou projeto de lei que_ propõe
a regulamentação da Constituição _nesse particular. O "Senaâor ·Dirceu Carn6iro encon-'
tra-s:e· âebruçado sobre matéria, ouvirido
amplps setores _da ~ocie~_~de, para apres~n
tar-lf.te felatório.
Esta Cãsa devC mostnlr à Nação que ainda há esperança. Este é um tema da mais alta
importânCia e não pode ser postergada sua
análise e votação .
Nenhum _país que alcançou as condições·
necessárias -ao desenvolvimento económico,.
o fez sem antes equacionar o perfil de sua 1
base agrária. Sobre estas. transformações e-r. gueram·se potências. Mas, também, sobre·
uma base agrária desigual. e excludente, erguem-se o atraso, o Subdesenvolvimento, a'
miséria, o despotismo e o autoritarismo. .
Necessitamos urgentemente de uma reforma profunda no modelo agrário brasileíro:'
Não somente em seu perfil de grandes propriedades, mas tamb.ém no modelo de refor. ma agrária. Há que se privilegiar fonnas organizativàs que preservem o trabalho do camponês e de sua família, em moldes comretitivos, modernos e socialmente justos.
Não queremos a modernização autoritárja,
imposta, por exemplo, nos vinte anos de regi:
1 e discricionário. Nem desejamos o modelo
tecnocrátíco da eficiênciá dO --mOdelo eXpor:
tador. Desejamos e precisamos de um novo
modelo; oilde a modernidade venha a colabo·
râr Com o avanço social de nosso povo, dando-nos condições de implant:;tr formas coope. radas e associadas de organização que mantenham o homem no campo e _que levem a
ele os benefícios da cultura material das cida-
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a grande indústria. É necessário câpacitar o ·· . Dos 23 projetas de assentamento e coloni·
agricultor a venCer as barreiras do individua- zação, administradoS pelo Incra e Governo
4
)

lismo camponês.(
Mas, antes de tudo, o atual Governo haverá de aprender a ouvir, sem discriminaçõeS,os maiores inié'ressados no progresso sociã:J
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independentes dos favores governamentais e
da caridade social, bem comr sejam geren-

Estadual, grande Barte carece·de infra-estru-, cialment~ consolida·do_~.(6 )
tura e crédito, sefr!•falar na falta de capaci-Chamo a atenção para esse fato, pois a
taçácr-dos agricultores para o gerenciamento
maioria das críticas, positivas ou negativas.
de projetas agrícolas comp_e_ti_~vos ç: rentá- _aos_ programas de r~t:_<?!_~~_agrári~, destacam

. de~te P:aís

veiS.

- -

· _a elexada dependência _dos agricultores em
re1ação aos gové_rnOs e suas agências e sua
_extrema incapacii:f_açle_gerencial. Se isto acontece, duvido que seja por motivação dos pró~
aguarçlan,do a!)sent_amento, segundo_ dados se de Pequenas propriedades, principalmente
apresentados pela Federação dos Trabalha· por cáuSá. ·dos altos custqs de correção dos
prios agricult~re~.~C_e~'!!Ilente a dependência
é gerada pela própria metodologia adotada
dores na Agricultura e cpnfirmados pelo ln'·: solos e da necessidade de certo nível de tecnopela _agénci~ .go_y~rpagu:mtal, que chega ao
cra. Até agora foram assentadas somente! ,logia'aplicada à ~g;ricultura.
5 .000_ fam,~ias. f').
· qt.da país, cada m_omento hist_órico,_ re_que_r ponto_ -at,C à~~ejntrOjrieter nas associações
0 Sr. Ney Maranhão __-=.Permite-me V.- um tipo próprio de reforma agráriã-. O Brasil
dos agriculwr~s:~· . . ~"~- _
clama agora por utn processo_que efetiva- · . Outro_elo ã;ê ~à~_nda é a política agrí.
Ex• um aparte, nobre Senador WiJson Mard
tins?
me~te con uza a s':lcie~ade a um ~odeio de : cola_do_G_oye_mo_Fe<feral. Esta afeta a todos.
·
agncultura que co:O_Jugue a modernidade eco- i os-agricultores indisÇriíDinàdamente. É muito
o SR. WILSON MARTINS _ p rf--, ~:-~ 1 nómica co~ ã pa~icipação social. Assim ãe- difíCil esperar qúe os agricultores recém asmente
e · eita
vem_oscprocede!, mstalando um novo proces-! 1 sentados coriSig8.in ·prosperar 1 se e!es têm
·
·---so onde as leis ecO:aômicas de mercado subor-· i margens de retorno muito pequenas, inferio· o Sr. Ney Maranhão _ Nobre sC:nadof ' d!Dem-se à decisão his_tórica e pOlítica da so-l ! re~. ãs. taxas .d.e juros de seus empréstimos
Wilson Martins, v. Er~ com a experiência r cxedade. Devemos cnar um novo m?delo, 1 , e muito aquém de seus gastos correntes.
,de Representante do povo nesta Casa, conlõ q?e conserve o homem no campo, VI~end!':
O Sr. Chagas RodrigUes- Permite-me V.
Senador da República e como ex-Governa- dtgnamente e trabal,hando para produzrr ahrdor, tem uma bagagem muito grande com mentes a toda.~ s?aeda~e.
.
- Ex• um aparte?
'respeito às coisas públicas deste País e uina ' , E?J recente J:?Iagnósttco da Sttuação Fun~ '.
O SR. WILSON MARTINS - Pois não,
seriedade com que sempre olhou essas coisas. diána _e d~s .~roJetos de Assentamento elou 1
Este assunto que v. Ex~ está trazendo hoje Col_omzaç~o. do Mato Grosso do Sul, a Su-, nobre Senador.
ao Senado interessa a todo brasileiro, a todos penntendencta do Incra no Esta?o e a Fede-~
nós. Há uma frase, que guardo na memória, raçã? dos Tra~alhadores na ~~ncultura (Fe_~ \
O Sr. Chagas Rodrigues-Senador Wilson
do grande Líder chinês, 0 Uder da Grande , tagn), encammharam ao !'1mistro da Agn·: Martins, v.· Ex' ti-ata de modo correto de
Marcha, Mao Tsé~tUng, que dizia: "Povo de cultur~ e Reforma ~grána um qu~dro d~! um a,SS\lnto da._maior_importi:1ncia, não só sob
barriga cheia não pensa ·em revolução". E necessidades financerra.s d~ Reforma Ag!ána ' o aspecto social mas também sob o aspecto
r é o campo, nObre Senador. que tem que dar
, no Esta?-0 · Para a contmu~dade dos ~rOJetos ! do cres.cimento económico e, porque não dilalimentação ao povo brasileiro. V. EX" sabe e atendtmento das nece~sidades básicas dos. zer, do desenvolvimento económico. Este
. que já houve e existe grandes distorções, co- novos assentamentos, que sáo urgentes, é . problema de reforma agrária. de polltica
mo acabou de citar' com relação a expulsão fundamental a alocação de recursos na ordem i . agrária, de pol(_tica agrícola~ da maior signifidas terras de posseiros, de pessoas-humildes. i de Cr$ 258.835.785,00 neste ano.
.
caçâo. E~-perã.IDOs que _este discurso de V.
1
Tive oportunidade de falar isso por ocasião I . E_st~d~do ate~t~mente os r~latónÇls das i Ex· tenha a devida rep-ercussão. O quadro
da posse do novo Superintendente da Sude- mstttuiçoes C!CileD:Çlad~s e_ analisando q_ pro- ' que V. Ex~ aponta no seu Estado, o Mato
ne, onde vultosas verbas foram aplicadas para cesso de reforma agrána no Estado, ~rcebo ) 'Grosso do Sul, na sua região, é, de um modo
, investimento em grandes fazendas e'uma fa~ que, apesar. do gran~e esforço e ~edicação \ gex:al, encontrado e!D todo o nosso País. É
' renda, com esse investimento, dá uma média I de seus técnicos eco~aboradores, eXtste~gra- , Ipreciso que sejartt toinadas providências
de 0,5 _boi/hectare e sem nenhum investimen-l ves problemasque·amd~ devem ser venctdos. I enérgícaS, efiCazeS, no Seôtido de que a refor_As constantes al.teraçoes o_bservadas n~p~- I ma agráría possa desenvolver-se, e não só
, to isso fica a, mru.s ou.- inenos, 0~35'"b0ílhectare. Quer dizer, não compensaria esse inves- ( lítica _do Governo Fed~r.al,. ~- falt~_:de prton- a reforma agrária, mas uma política agrícola:
timento. Mais ainda, o Incra, que é a área I z:açãodareformaagrána,amsta~üidadepolí- '- uma política que venha a assegurar a terra
'mais desorganizada deste Pafs - e que va- _ ti~ gerada pelos governos nos dJvers?s orga~ aos que querem trabalhar e não conseguem;
'mos, neste novo Governo, tentar organizar 1 msmos exe_cutores ~a refor~~ agrána, bem_ , uma pOiftica_que venha ao encontro dos pc. -em quatro anos assentou, se não me enga· ·como os baJ?'OS salários e os_ Inumeros desestí· que:nos empresários agrícolas; uma política
· no, 89.990 famflias. V .. EX' está acabandt!r de
m~lo_s _funciOnais,_~_d~l_llonst.raçôes cl~ras
razoável, coerente, que venha a ajudar os
dizer que só o seu Estado tem quase este e mequívocas d~_ falta _de de<?Isão políttc..a. :grandes produtores agrícolas que desejam de~ total de [amilias seio teuas. Então, v. Er
Acrescente:se a ~sto"a ms~ficlente _dot~ç_a(! , senv_olver a economia nacional. Estamos na
está levantando um assunto de vital ímpor- orçamentána e a meXIstênCia de uma pofttlca íiniiiêiii::i3.- d6 importar Produtos agrícolas.
tância para ser reSolvido o mais rapidameiite perm.anen~e de extensão rural.
.
Tudo isso resulta de uma má política nacioAlém disso, obse~~ que há ne~s~tdade nal. No meu Estado, o Piauí, encontramos
' possível. Solidarizo-me com V. Ex~ Vamos
juntos lutar para que este problema seja sana- de ~e promover umã prbfunda ~~altaçao dos i a mesma situ?ção. Venho recebendo telegrado de uma vez por todas para a tranqüi- projetes executados e o consequente exame ! , mas e cartas da Federação dos Trabalhadores
licfu.de da Nação brasileira.'
~meto~olo~a~a.dotad~os. Çef!~ÇE.t~e~~. ~Rurais, quánt6-à demora em se proceder à
tirao técrucas mrus aperfeiçoadas e adaptadas i desapropria'ÇãO-, efetiVar a desapropriação,
para se consolidar um programa realmente real_iZàt:se o asSeD:titntt!ilto e assim por diante.
O SR. WILSON MARTINS,..- Muito grato
1
a V. Ext, meu nobr~ Colega. Senador Ney I .massivo de capacitaçáo dos agricultores. para V. EX~ téni toüã a -nossa solidariedade, V.
o desenvolvimento de programas __3:grf_colas EX1__E.ãO:~!!_sc;:tZinh0 !_iC:_Sta luta. Esperamos
Maranhão, pelo lúcido aparte com que me
·economicamente competitivos e iutõ~susten- - prõVidêncías--e-Oncretas para uma políticH
honra, no presente discurso.
Continuo, Sr. Presidente.
tados.
- - -reaJ,_efetiva_e ~bfangcnte de reforma ag~ária,
Os Õrg3~ismo;· iDÚ:~rnaci~~a-is, com~ ~· · qUe leve· ao homem do interior não só a. terra
Ao mesmo tempo, encontramMse paralisados oa Justiça 12 proqessos de desapropriaR FAO e OIT, têm adotado a metodologia dos maS a asslstê_ncia Sanitária, a assistência educacional e os re_cursos necessários. para que
çáQ, cujas áreas desrle-~987 foram declaradas ' Laboratórios ExperimeP,tais de Terreno para
. a efetiva ~.P.Ian~ déproje.tos gue se _guer ele J>?SSa re'!!m~l_!te realizar 39,_1:1ilo__que desedç interesse ~cial.
·
No Mato Gi'ó-ssO do. Sul existerii cerca de :
O ··prõptio lncra não i'ecoriie-nda a oi.-ganr80.000 famnias de agricultores sem terra zação de assentamentos formados sobre aba-

i

I

i

t

3604 Sexta-feira 29

~DTÁRl0-00

CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI)

Junho de 1990

Parabenizo V. Er mais uma vez, e espero
mo. Só que aqui, há falta de produtos, o
que este assunto seja tratad_o com a devida
povo ·é subnutrido, nossa população passa fourgência, atenção e propriedade para que te.
O SR. \\'ILSON MARTINS - Perfeita~ me.
nhamos o desenvolvimento· do País na área
Essa situação não poderá ser mantida asmente. Aborda V. Ex", nobre Colega Sen.ada agricultura, o que V. Ex• y~m abordando.
dor Chagas Rodrigues, o conceito de reforma sim.
Hoje, já está havendo falta no abastecim.e~o
Além
disso,
também
é
muito
difícil
exigiragrária que não .deve resumir-se simplesmen. de produtos de primeira necessidade nos -'3ui· Se dus_ assentados dos projetas de reforma·
te à questão de repartição de terras mas, sim,
permercados do Brasil. Por quê? Por falta
agrária que çonsigam acumular·capital, se ·o
compreender uma série de outras.providênGoverno não investe em capacitação, em ex- ·de uma política realmente voltada para o
cias, que deverão ser postas à disposição dos
campo, para o desenvolvimentO, para a protensão rural e se. não são criados mecanismOs
assentamentos feitos pelo GOvei'Do deste
dução. Parabéns a V. Ex~ pelo pronunciade crédito com regras permanentes e diferenPaís. V. Ex• sempre teve uma posição correta
mento que vem fazendo.
ciadas.
a respeito deste assunto, desde os tempos
O SR. WILSON MARTINS- V. Ex•, node Deputado, e, neste instante, não faz nada
O"Sr~ Ju-tahj Magalhães- Permit6-rne V.
bre Colega, esclarece que já foi Relator deste
mais do que reiterar o que sempre defendeu
Ex~ um aparte?
explosivo tema, neste Congresso~ e justamenno Congresso Nacional. Muito obrigado pelo
O SR. WILSON MARTINS - Perfeita- - te por isso recebeu o epíteto de coinuni"sta.
seu apart_e.
Também já fui agraciado, pela mesma ramente, nobre S~nador.
Continuo, Sr. Presídente.
: zão, de defender a reforma agrária, embora
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
Por exemplo, em fevereiro deste ano o prenão o fa,ça como V. "Ex•, de uma maneiraWilson Martins, V. Ex~, mais uma vez, faz
ço médio de uma saca de 60 kg de feijão
radical. Esse tema não comporta radicalismo.
que
merece
a
atenção
um
pronunciamento
estava sendo vendida a Cr$ 1.500,00, nomesSe quisermos tratá-lo devidamente, resolvêdo Plenário, porque aborda um tema de intemo período do ano passado, com os preços
lo para reorientar a economia nacional, não
resse
social,
de
interesse
económico
e
de
deatualizados pelo IGP, a mesma saca foi venpodemos, de. maneira alguma, tratá-lo de
.
seilvolvimento
do
País,
com
pleno
conhecidida a Cr$ 6.300,00 e em 1984 a Cr$
uma maneira radical.
mento
do
_assunto
e
_com
uma
análisetodos
10.000,00. Outro produto básiCO,- o milho,
Por isso trago, nesta hora, à consideração
nós estamos vendo - profunda dessa quesem março estava sendo vendido a Cr$ 320,00
do Senado Federal, e muito· de propósito traa saca de 60 kg em sete-mbro de 1983 o preço 'tão. V. Ex• bem afirma que nos faz falta uma
go o assunto de uma maneira bastante suave
política ag'rícola, emQora a Constituição deda mesma saca de milho era de Cr$ 1.322,00.
para que todos façamos uma profunda refie·
termine qtle o próprio Congresso faça a legisEssa política de preços tem significado uma
xão e_ possamos encaminhá-lo de uma malação da política agrícola. Aqui, no Senado,
transferência brutal de renda dos agricultores
neira correta para urna solução que venha
para a indústria, em especial para o setor , já votamos uma proposta do nobre Senador
realmente a beneficiar a economia nacional.
ja: produzir para o desenvolvimento econô-·
mico e social do noss_o Pars.

o!igopo!izado da indústria de insumos e ferti-

·Nelson Carneiro, decO-rrente de entendimen-

lizantes. Para comprar calcário, utilizado para a correção dos solos, o agricultor hoje tem
que produzir cinco vezes mais que há sete
anos atrás. Hoje, para um pecuarista comprar
um tratar ele tem que vender cinco vezes
mais gado que há dez anos atrás. Será ísso
algum indicador de desenvolvimento? Ou é
indicador de empobrecimento do campo?
Não há como se exigir a Concordância dos
agricultores a _essa transferência -permanente
e perversa.
Outro dado que deve ser observado: essa
política de preços penaliza o agricultor que
planta para o mercado interno. Trata-se, na
verdade, de..urna grande transferência de renda dos setOres primários para OS demais seta-.
res da economia. Esse subsídio garante os
baixos salários pagos nas cidades _e cria vfcios
de desorganização da economia, incentivando mecanismos estranhos a uma perspectiva 1
de fortalecimento do mercado nacional.
O correto seria o Contrário. Caso fossem
necessários subsfdios ou inCentivos, esteS de-·
veriam ser dados à agricultura, favorecendo
uma política de crescimento do produto e
de manutenção do homem no campo. Nos
Estados V o idos da América o Governo pag~ ·
para não se. plantar. Lá há excesso de produ- 1
to. No Brasil o Goyemo _p~r_e_çe.f_a~o...me_s-=.

to com diversos setores do Executivo de. diversos Estados e regiões do País, mas~temos
o problema da reforma agrária, que muitos
lev~m para o lado do radicalismo, qu~ndo
nã-o o é: Reforma agrária tem sido feita em
todas as democracias; as mais avançadas já
passaram por essa etapa de verdà.deiras reforpiaS agrárias. E V. Ex•, que é Já de Mato
Gr_osso, sabe também, perfeitamente, que
pafa nós, lá, no Nordeste, uma das questões
mais importantes é uma noVa política fundiária, uma nova redistribuição de terras, para
podermos ter o desenvolvimento que a região
necessita e ajudar o Brasil a ter o seu desenvolvimento. Então, a reforma agrária é uma
série de dados. PessoaJmente, já tive _oportunidade de fazer várias propOstas sobre esse
assunto, que me iilteressa muito de perto.
Há vários anos venho estudando essa questão
le venho apresentando sugestões. Fui o Rela-.
1tor, na época da usucapião, especial, fàzendo .
um _sub!ttitutivo que mereceu aprovação das
esquÇrdas, numa época difícil, do entendimento das_esquerdas com o representante do
centro. E tivemos uma proposta aceita e
aprovada. Apenas fui chamado de comunista
·por alguns representantes de São Paulo, que ,
chegaram a considera:r; ser muito radical,
-q~ndo_~_ão o er~! n_ã~__!inha nada de radical..

1

Muao-õõrígado-; nobre-·cole-gá:

1

É muito difícil, Sr. Presidente, exigir-se dos
assentad9s dos projetaS de reforma agrária
que consigam acumular capital, se o Governo
não invest_e em capacitação, em_extensão rural e se não são criados mecanismos de crédito
com regras permanentes e diferencia:das. Ao
contrário disso, o Governo extinguiu a Empresa Brasileira de Extensão Rural, está com
as torneiras do crédito fechadas e nem imagina como fazer capacitação massiva.
Tanto no Mato Grosso do Sul como nos
demais Estados, creio ser hora de avaliarmos
profundaffiente o que tem sido feito, adequarmos-metas, revermos metodologias e,
principalmente, guiarmo-nos pelos preceitos
éticos e polfticos da participação popular, a
grande conquista da Constituinte.
Era o que- tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. WILSON MARTINS EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

NOTAS

1- Cf. ~i"artins, José de SOuza. Os Camponeses e a polítiCa no Brasil. 2• ed. Petró-poli.s, Voz-es, 1983.
.
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QUADRO COMPARATIVO:
CONFLITOS (DE 1985 A 1989)
Tipos de

Conflitos

1985

TERRA
N~ Conflitos

1987

1986

1988

1989

?ci:l6

634,

582

621

125

105

109

93

56

405.456

594.448

667.177

403.733

192.533

12.615.947

17.633.879

19.973.897

14.480.254

76

95

109

59

66

14

17

24

09

09

Pessoas Envolvidas
Ha Conflitivos
TOTAIS
No Conflitos
N9 Assassinatos

159.185

203.521

3.17.406

:283.780

343.980

Pessoas Envolvidas
Ha Conflitos

N9 Assassinatos
Pessoas Envolvidas

Ha ConflitivOs
. TRABALIDSTA
N9 CõriflltoS
Nu Assassinatos

9.557.092.

500

712

729

691

680

139

1:22

133

102

65

564.641

797.969

984.583

687.513

536.513

9.557.902

12.615.947

17.633.879

19.973.897

14.480.254

5,66

Fonte: Arquivo CPT Nacional
(3) PNRA: Metas e Realizações

UF
Norte
AC
AM
AP
PA
RO
RR
Subtotal

Desaporpr.
Meta
(Hectares)
59<LOOO
2.230.000
80.000
5.420.000
1.530.000
230.000

Desapropr.
Realizadas
(Hectares)

231.678
293.596

o

1.116.014
48D.411

o

N~

Famílias a

Serem Assent.
(Meta)
8.200
31.000
1.100
75.200
21.,300
3.200

N? Fanulias
Realmente
Assentadas

430
938
299
4.23Y
5.057
280

i40.000

11.237

. 3.307
_-448.584
150.129
592.150
8.896
--14.269
!B21
50.847
16.681

11.400
261.500
50.100
118.800
20.600
31.800
99.9.00
24.200
11.700

42
2.707
2.283
_7.937
. 318
721
. 243
L269
435

18.900.000

!.298.094

630.000

16.955

ES
MG
RJ
SP
Sobtotal
SUL
PR
RS

290.000
2.160.000
250.000
1.670.000

8.506
196.946
21.912
80.284

18.700
138.400
16.000
106.900

350
93Í
535
1.186

4.370.QOO

307.648

280.000

3.002

1.210.000

86.066
16.356
56.343

77.900
35.100

27:ooo

1.942
540
1.805

SuDttltal

2.!80.000

- 140.000

4.287

10.080.000

2.121.699

340.000

Nordeste

AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Subtotal

7.850~000

1.500.0003.560.000
620.000
950.000
3.000.000
730.000
350.000

Sudeste

se

550.000
420.000

158.765 -

-
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-o esforço maior é despendido, a fonte de onde

Centro-Oeste

GOeTO

MS
MT

4.520.000
1.480.000
1.510.000

341.866
121.729
709.593

125.500
41.200
4B{)0

1.649
2.511
4.249

Subtotal

7.510.000

1.173.188

208.600

8.409

43.040.000

5.059."394

1.398.600

43.890

Total

(4) Cf. Moraes, Ciodomir dos Santos. Teoria

da Organização. Publicação do Instituto de
Apoio Técnico aos Países do Terceiro Murido-Iattermund, Brasilia, 1988.
(5) Incra. A Reforma Agrária em Mato
Grosso do Sul. Campo Grande, Incra/MS,
1990. e Incra. DiagnóstiCõ da Situação Fundiária e dos Projetas de Assentamento ~/ou
Colonização. Mimco, 1990.
(6) Em recente visita ao_ Brasil, uma missão especial da F AO recomendou ao Ministro
da Agricultura e Refõrrria Agráiia-a aâOção
de formas massivas de capacitação dos campo~ese~
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e o uso dos Laboratórios Organi-

zaciOnats.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo~ palavra'ao nobre Senador Ruy

Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB·- BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) · Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, venho à tribuna asso·
ciar-me às comemorações do dia internado·
nal do cooperativismo, celebrado, desde
1923, no primeiro sábado do mês de julho.
Para tanto, desejo cumprimentar, em primei·
ro lugar, a todos os cooperados, funcionários
e dirigentes de cooperativas, estudiosos e
propagandistas do movimento, a todos aque·
les, enfim, que militam no cooperativismo
brasileiro. Pretendo também discutir alguns
dos princfpais definidores do çooperativismo,
sua presença em nosso Pa_ís e as perspectivas
futuras do movimento.

Srs. SenadOi-es, ao instituir O dia interna·
cional do cooperativismo, a aliança coope·
rativa internacional explícitou que o faz para
··celebrar e propagar a cooperação e demons·
trar ao mundo a solidariedade_ dos cooperados e a eficácia de suas organizações como
inst~umento de emancipação económica e garant!a da paz mundial". E, efetivamente, se
há lrção a extrair da trajetória internacional
do cooperativsmo, transcorridos quase um
século e meio ,da experiência pioneira de
rochdale, é a de sua eficáCia -Cáffioln-stfUmento para emancipação económica dos
que nele p3rticipam. O cooperatiVisniO cons·
titui, fundamentalmente, a produção coletiva, por parte dos associados, de bens ou servi·
ços a el~s necessários. Sob este aspecto, a
cooperattva se apresenta como uma unidade
económica distinta que visa não ao lucro, co·
mÇ~ as empresas privadas, mas, primordiamente, ao atendimento, pelo menor custo
possível, de determinadas necessidades dos
associados. A superposição, na figura do coo·
perado, dos papéis de empresário e cliente,

garante, simultaneamente, a qualidade finardo produto ou serviço e seu custo inferior.
A vantagem representada pelo controle di·
reto dos usuários sobre a produção e o fome·
cimento dos bens necessários à satisfação de
suas necessidades, acrescenta-se a economia
de esc~la, resultante_ da fusão de esforços,
antes dispersos. A compra conjunta fortalece
o poder de barganha do cooperado no mer·
cado e permite-lhe chegar, no momento da
venda, a ~rodutos com preços inferiores para
o consum1dor. Pela mesma razão, o crédito
cooperativo pode oferecer empréstimos a juros menores que os correntes. Profissionais
de qualquer área co-nseguem, medíante a cooperação, impedir a intermediação de seus serviços, por empresas privadas, e estabelecer
uma relação_ direta com seus clientes, com
vantagens evidentes para ambas as partes.
Em suma, em qualquer setor da atividade
, çc~nómica, a organização em cooperativas
estimula a concorrência e possibilita, conse·
q_ª-e_ntem~nt~, a redução, ou mesmo a elimi·
nação complita~- d3.s m<Lrgen.s--de lucro --cfãS
empresas anteriormente instaladas, em benefício de produtores e consumidores.
Esta, a razão primeira da importância cru·
.. cial do cooperativismo no processo de desenvolvimento económícoe social de uma nação:
os ganhos advindos de sua prática não se limi·
tam aos cooperados mas, a médio prazo,
constituem redução de cu.<>to que beneficia
a coletividade inteira em que se inserem as
sociedades cooperativas.
Cabe lembrar, ainda, o caráier radicalmente democrático do processo cooperativista.
O cooperativismo não se contenta cóm praticar-a indiscriminação é~nica, política, óti reliw
giosa; vai além e consagra, no funcionamento
das cooperativas - e nisto reside sua distinção fundamental em taee das empi-esas capitalistas-, a indiscriminação de propriedade.
No seio da cooperativa, todo _cooperado, independemente de sua participação no capital
da sociedade, tem direito a um único voto.
Todos sãOigúãJinente cooperados, igualmente produtores e usuários dos serviços p~esta
dos pela cooperativa.
Srs. Senadores, O éxíto que a impl"antação
de tais princípios experimenta, no mundo in·
teiro, é evidente. Não çliscorrerei, aqui, sobre
o cooperativismo europeu, argentino ou ilcir·
te-americano e suas contribuições, sobeja·
mente reconhecidas, para iritpulsionar o cresw
cimento económico dessas regiões e incrementar a qualidade de vida de suas popula_ções_, _Quero apenas registrar que, nos países
socialistas, hoje, ap6S a falência do sistelna
de propriedade estatal, o caminhÕ no qual

se espera o-resgate aa: prática da iniciativa
individual na economia é a organização de
sociedades cooperativas.

O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. Ex'
um apa_.;te?_
0 SR. RUY BACE;LAR V. Ex•

Te:m __o aparte

O Sr. Mauro Borges- Senador Ru)o Bace·
lar, quero, antes de tudo, congratular-me
com V. Ex• pela feliz lembrança que teve,
de saudar, hoje, o 2 Dia do Cooperativismo",
que é tão importante no mundo todo. V. Ex'
está salientando com perfeição a importância
do cooperativismo. Justamente ele pode ser
a solução entre o capitalismo e o socialismo.
Realmen_te, o cooperativismo é muito importante, s_o_bretudo para os povos mai!'t Pobres,
que precisam unir os esforços de muitos para
poder realizar coisas mais importantes no
campo económica e social. O cooperatiVismO
tem dado excelentes resultados no Brasil, não
-somente no campo da produção, mas no cam·
podas vendas etc. Há cooperativa para quase
tudo. Enquanto· o capitalismo selvagem dá
soluções de proteção aos seus interesses, com
os monopólios, os oligopólios, os cartéis, vemos-que o cooperativismo dá soluções muito
mais sociais para a maioria do povo. Portan·
to, é do nosso dever procurar incentivar, por
todas as formas, o cooperativismo no Brasil
e no mundo. Obrigado a V. Ex•
O SR. RUY BACELAR..: .AgradeÇo a V.
eminente Senador Mauro Borges, muito
d1gno Repre!'tentante do Estado de Goiás.
Quero dizer que V. Ex• tem toda a razão
quando diz da importância do cooperativismo
no Brasil e no mundo.
.E_x~,

Há de se compreender que, felizmente, o
cooperativismo, ilO Brasil, tem se desenvol·
vído muito, apesar de todas as barreiras ím·
postas a esse sistema pelos governos. Entretanto, V. Ex~ ainda tem muita razão quando
diz que, principalmente nas áreas mais necessitadas, o cooperativismo é fundamental para
o desenvolvimento e para o bem-estar da so·
ciedade brasileira.
Quero dizer a V. Ex• que, atraVés da união

d~ associação, p_od~remos construir uma pá:
tna melhor, ehmmando o intermediário
aqueles que vivem às custas de quem produ~
e de quem consome, poderemos melhorar
o crédito dir~cionado para a agropecuária,
emprest.an~o Justamente àqueles que prqdu·
zem, pnnctpalmente à lavoura de subsistên·
cia, pod~n;:mos, através de uma concepção
co_operatiVtsta e há pouco ouvi, com muita
atenção, o discurso do eminente representante de Mato Grosso, quando S. Ex~ falava sobre a reforma agrária, dizendo ser necessário implementá-Ia no Brasil. Acho que através de ui?a con~I:ção cooperativista, se poderá reahzar esse mtento que todos desejamos.
Por isso, agradeço o aparte de V. Ex~.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Er um aparte?
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-porque-sou· associado como produtor rural"
que faria, nesta tarde, nesta Casa, em que
e com_êxito, a duas coope~tiy_as~ pss~ çgocito esse projeto de leí de V. Ex" No encanto,
perâHVãs estão C!Cscendo e dando condição
para que·o meu pronunciamentO não fique
O Sr. Jutahy Magalhães~ Senador Ruy aos pequenos prOdutores de crescerem. São __ nublado pelo de V. E..x• e para que não comeBarcelar, quero solidarizar-me com V. Ex• as cooperativas de Uberlândia - Produtores
tamos aqui bis in idem, estarei encaminhando
quando faz homenagem 8_2_ "Di~ Intemacio-_ Agropecuários de Uberlândia, e de Paracatu
à Mesa esse meu discurso para ser dado como
nal do Cooperativismo'' e um pronunciamep- Produtos AgríColas de Paracatu. São coopelido. Permito-me, pedindo licença a V. Ex•,
to com-ntü.ita substância, com O conhecimen- rativas de pequenos, quase sempre pequenos
dizer da importiinci<i d~sse proje~o de lei de
to que V~Ex~ tem do assunto, já que foi produtores, que não teriam como se defender
V. Ex• Trata--se _de uma iniciativa das mais
presidente de uma cooperativá,- falvez d_as
ou como obter alguns benefícios, como, por
auspicios:;~s que; além de regut'amentar a alímais importaiites da ~ahia. Quero dizer a exemplo, assistência mútua de veterinários.
nea c do incisolll do art. 146 da Constituição
V. Ex• que tive oportunidade de indo tratar de engenheiro_s-agronómos et~. Qual deles
federal, possibilita compreender a ativídade
de outro assunto_, no Banco Central, em coiil- poderia contratar um engenhetro-agrónomo
das cooperativas como desprovidas de estipanhia do Senador Ronan Tito -vê-lo de- ou um veteririário para ficar à sua disposição?
mulação lucrativa, cabendo ao legislador profender assuntos do interesse de cooperativas, Mas, dentro da cooperativa, temos diversos,
porcionar a elas a diferenciação relativa aos
das maiores do Brasil, e sei que, daquele plei- da melhor qualidade, que dão assistência a
demais empreendimentos de natureza econóto que levou, se chegou a uma conclusão taltodos os cooperados. Não só nisso; também
mico-mercantiL Estou certo, prezado Senavez roais benéiíCa ainda: a de que é possível, tem,os pesquisas promovidas pelas coopera~: dor, de que a Câmara dos Deputados, tão
existem todas as condições para que as coope- tivas e compra de adubos, que fazemos em;
logo se desincumba de matéria de urgente
rativas no Brasil criem -seu próprio banco,
gr3.nde escala e, por isso pe_garnos o melhor' deliberação, ~e voltará à análise do referido
para fonnar o capital ~. juiltos, tratar do intepreço, que depois, é rateado entre os coope~
projeto de lei, hoje aguardando parecer da
resse não só das cooperativas, mas, comçrV.
rado~, a preço de boa qualidade e, ao mesmo
última das três Comissões Permanentes daEx• bem afirrria, atrav-és do campo, trazer
tempo, "fiscalizado pela cooperativa, o que
quela Casa destinadas ao se_u exame, a Cobene"ijcio para o desenvolvimento do País.
não teriam condiçã-o- de fazer os pequenos
missão de Finanças. Agilizada essa tramitaPÕrtarito, parabenizo V. Ex•, que está aborprodutOres. As vantagens são inúmeras c:. eu
ção estou certo de que, em pouco tempo,
dando um tema que considero da maior impassaria a tarde toda faland~ sobre elas. Ma~
o Brasil estará dotado de uma política tribuportância, pois, com õ conhecimento que tem
pedi o aparte a V. Ex• p~ra JUSt~ent~ subh·
tária cooperativista ainda mais atrativa aos
do cooperativismo, pode demonstrar o que
nhar a importância ~o pronuncmmento que
interesses da coletividade que produz, o que
significa o cooperativismo pafa o desenvolV. Ex• faz Desta tarde. Como sempre, V.
se enquadra no esforço de recuperação s6ciovimento nacional.
Ex• aborda temas da maior iinportância, e, eco.tômica do nosso País. Senador Ruy Bace·como
-eu
disse
no
início,
com
a
ml!ior
profi·
lar, quero parabenizar V. Ex•, um dos maioO SR. RUY BARCEtAR - -Inco-rporo·,,
ciência. Congratulo.::me corit V. Ex•
res lutadores pelo cooperativismo brasileiro
com muita honra, ao meu discurso, o seu
aqui, -nesta Càsa, e na outra Casa do Conaparte, Senador Jutahy Magalhães. Não teO SR. RUY BARCELAR - Agradeço e
gresso Nacional. Parabém a V. Ex~. e faço
nho dúvida de que V. EX" tem razão e!ll dizer incorporo o-ãparte de V. Ex' ao meu modesto
das suas palavras as minhas próprias.
que é de importância fundamental, para o
discurso eminente Líder Ronan Tito. V. Ex~,
desenvolvimento económico e social do País,
O SR. RUY BACELAR - Fico sensibiq_ue
é
t~bém
conhecedor
do
assunto,
inclua implantação de um sistema livre de _coopelizado, eminente Senador Alfredo Campos,
SIVe como participante e cooperado de duas
rativismo no Brasil.
com o aparte de V. Ex~ em que menciona
cooperativas, sabe o papel importante que
esse nosso projeto, que ê hoje praticamente;
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. E~ tem, e poderá ter ainda mais, no Brasil, ~a
do Senado Federal, dispondo sobre o ato cooum aparte?
atividade cooperativista. V. Ex• .sabe que vaperativo, regolaffientando esse dispositivo
rios são os setores de cooperativas, principalO SR. RUY BARCELAR -Tem o aparte mente o que V, Ex• focalizou, da àgropecriado pela nova Constituição.
o eminente Uder, SenadOr Rorian Tito.
Quero dizer a V. Ex··, eminente Senador
cuária, no que diz respeito à cçmpra em coAlfredo Campos, que esse projeto de lei, que
mum- às ·vei::tdas em comum, ao problema
O Sr. Ronan Tit~- Agradeço a V. Ex• de co'nsumo, da eliminação dos intermediávisa a evitar, evidentemente,_ a bitribuição
a oportunidade que me dá, no seu discurso. rios do maquinário para fazer trabalho para
daqueles que produzem, será de uma eficácia
V. Ex~. como sempre, com muita percuciên- os ~operados, a preços módicos etc. Finalmuito grande para o setor produtivo do Bracia e tirocínio, envereda por um assunto da mente, o cooperativismo é uma simbiose .do
sil. Por isso., agradeço, sensibilizado, o aparte
maior importância, que é a questão do coopede V. Ex~, que ini::orpor.o, com muito pra-zer,
que há de bom no sociali:Smo e, no c~ptta
rativismo, neste "Dia do_Cooperativis~o Inao meu modesto pronunciamento. Muito
lismo, que poderá ser aphcad':' a realidade
ternacional", Acho que uma das maneiras brasileira no sentido de que sarnmos de vez
obrigado a V. E:x1
de humanizar o capitalismo é justamente a desse maniquefsmo, dessa dicotomia. Temos
Dando prosseguimento, Sr. Presidente,
de os pequenos pro_dutores e, às vezes, até, de encontrar um modelo que possa ser apre-.
qUero dizer a V. Ex'' e aos Srs. Senadores
os consumidores, se associarem, através de sentado ao povo brasileiro, tirando o que de
que, após a falénéia do sistema de propriecooperativas, para se defender. Ainda há
bom há em ambos os sistemas.
dade estatal, o caminho no qual o esforço
pouco, falava, aqui, o Senador Jutahy Maga·maior é despendido, a fonte de onde se espera
lhães, de um trabalho nosso junto à PresiO Sr. Alfredo Campos -Permite-me V.
o resgate da prática da iniciativa individual
dência do Banco Central, com relação às coo- Ex• Um aparte, nObre Senador Ruy Barcelar?
na economia é a organização de s.ociedades
perativas alcançadas pelo Plano Collor e que
cooperativas. Não considero, portanto, te80% dos depósitos dessas cooperativas est~
O SR. RUY BACELAR- Ouço, comsatis· merário afirmar que as mudanças verificadas
vam vinculados. Fomos fazer ver ao PreSI· fação, o aparte do emin6nte Representante
no Leste Europeu marcam o in!cio de uma
dente que,_ ali, não eram 80% do dinheiro do Estado de Minas Gerais, Senador Alfredo
nova era para o cooperativismo na economia
da cooperativa, mas de cada depositante, da- Campos.
mundial.
quele que forneceu o seu leite c que, ~o fínal
O Sr. Alfredo Campos- Senador Ruy BaNO Brasil, contudo, a_sit~,~ação do cooperado mês, deveria receber. Por isso, pleiteamos
a liberação daqueles depósitos e'íomos aten- celar encontra-se na Câmara dos Deputados tiviSmo ilinda se encoD.traaquém da reali~_ap_e
didos, porque a situação era sui generis, ~o
o Pr~jeto de Lei n~" 24, de 1989, de autoria internacional, partícularmente daquela veriram contados os· cooperados e não as coope~
de v_. ~Ex•, que estabelece normas pa- ficada nos países mais desenvolvidos. Embora haja cooperativas operando com êxito nos
i'ativas como se fosse uma empresa, Eu, por' ra o adequado tratamento tributário do at-o
exemplo, falo, de boca cheia, da co!)peratívaJ cooperativo. Acabo de ler parte do discuiso setores' de eletri,ficaçã~ e telefonia rur~is, -enV.

O SR. RUY BACELAR - Tem o aparte
Ex~, Senador Jutahy Magalhães.

..
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sino, trabalho construção de moradias, con-

sumo, crédito, transporte de carga e passageiros e prestação de serviços d_e saúde, o

· setor mais desenvolvido continua a ser o agropecuário. Mesmo nele, no entanto, o cooperativismo- ainda está longe de realizar integralmente seu potencial, embora venha aumentando continuamente sua participaÇão
no beneficiamento e comercialização de

É lido o seguinte
PROJETO DE LEIJ)O SENADO
--- N• 93, DE 1990.

Dispõe sobre o afastamento de servldõres feder&is eleitos para diretoria de
assOciação de aclonfstaS minoritários de
empresas sob controle da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. -1o AO íU.riCiõnário público da União
e de s_uas autarquias, assim como ao empregado de sociedade de economia mista e de
empresa pública sob controle da União~ elei_to para cargo de diretor de associação de acionistas miiioritár1os de empresas estatais, juridicamente constituída, é facultada afastar-se
do serviço, enquanto perdurar o mandato,
sem prejuízo da remuneração e demais vantagens a que terra direito como se em efetivo
exercício ~st!v.esse.- _
Parágrafo único. O regime a ser dispensado _aos servidores mencionados neste ~migo
apliCa-se para até tr"ês diretores e será igual,
no que couber, ao tratamento concedido ao
funcionário ou empregado investido em cargo de diretor de associação ou sindicato da
re_specfiVii ciitegoria profissionãl.
ArL 2~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3':. revogam~se as disposições em
contrário.
'J ust.ificação
Esta pioposição acolhe, em parte, reivindi·
cação de.Associação de Ãcionistas Minoritários _de Empresas :estatais, com sede em
Pqrto Alegre, RS.
·
.
Citãda entidade su.steota que a d-iietoria
de associações de acionistas miiloritários-precisa dedicarMse iiltegràlmente ã defesa dos interesses desses pequenos investidores, analisando balanços das respectivas empresas,
_avaliando o desempenho das mesmas, preparando pareceres, prestando assistência aos associados_, cQmparecendo às reuniões da assembléia de: acionistas, orgariiiiiildo simpósios e demafs á.tividades para a efetiva partici-.
pação dos acionistas minoritários no-acampa~
nhamento dos negócios das empresas estatais. Reivindica o mesmo tratamento dispen·
Durante o discurso o Sr_._Ruy_B_acelar,
sado pelas empresas estatais aos funcionários
investidos em cargo de diretor de sindicato
o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário,·
ou associação de funciOnários daquelas emdeixa a cadeira da presidência, que é ocrtpada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice~ Prepresas: liber~_ç_ão. de ponto e garantia de residente.
muneração integral. ~rgu!D.enta qde há dirigentes de empresas estatais que temein a anáCOMPARECEM MAIS OS SRS. SE·
lise e fiscalização de suas gestões, e, por isso,
.
NADORES:
procuram obstruir o trabalho de dirigentes
de associações de acionistas minoritários, es- ,
Aureo MeUo -João Castelo- Cid Sabóia
pecialmente impedindo o afastamento do trade Carvalho - Marcondes Gadelha - Raibalho daqueles que sejam empregados seus,
mundo Lira- Mansueto de Lavor- Divalcircunstância que ocorre Com freqüêricia pordo Suruagy --Teotonio Vilela Filho- Gerque esses empregados e acionistas têm dup(o
son Camata - Nelson Carneiro - Alfredo
Campos- Jorge BQmhauSen- Dirceu Car---- interesse em preservar a boa saúde das empresas respectiva.§.,_
neiro.
-·-As juStificitiVás da Amest/RS revelam-se
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Soconvincentes, ainda mais quando seus diri·
. bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
gentes partiCipam -do quadro funcional do
Sr. J~ Seqetário.
Banco do Brasil SIA e Qão recébem o tratagrãos, hortigranjeiros, leite, carne, cacau e
algodão, entre outros -prOdutos de significação económica menor; ou seja, o cooperativismo cresce, no país, em todos os seu.~ segmentos. Esse crescimento, contudo, revelase extremamente desigual e, em todos os casos, inferior a seu potenciaL Por que, então,
o cooperativismo se expandiu, no País, me~
nos do que s_eria possível? Sem dúvida, inter~
vém, no caso, inúmeros fatores, não poucos
de responsabilidade das próprias cooperati~
vas. Seria impossíVel, no entanto, negligen~
ciar o papel do estado que, ao normatizar
e fiscalizar, como lhe competia, o coopera~
tivismo, terminou por impor, na verdade,li~
mitações a seu desenvolvimento, quando não
provocou, de forma direta, o desaparecimen~
to _vir_tual de todo um segmento, como ocor~
reu no caso das cooperativas de crédito.
Sob esse aspecto, Srs. Senadores, a ordem
constitucioilal vigente possibilitará, sem som~
brade dúvida, um surto de crescimento, sem
precedentes, do cooperativismo brasileiro. A
garantia de autonomia, nela manifeSta, ou
seja, a liberdade para fundar cooperativas
e a não ingerência do estado no funcionamento, como reivindicaram, por muito tempo, as lideranças representativas do sistema
deixa o cooperativismo livre para gerir, arde·
nadamente, seu próprio processo de expansª"o.
Manifesto, portanto, hoje, às vésperas da
comemoração de mais um "Dia internacional
,do cooperativismo", minha convicção de _que
o sistema cooperativista; no períOdo de a pro.fundamento da democracia que tem {nicio
no pa:fs, potenciará a contribuição que historicamente deu ao nosso desenvolvimento económico e social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~idente.
(Muito bem!)
4
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menta conferido por citada sociedade de capital misto aos dirigentes das Associações
Atléticas do Banco do Brasil, aos servidores
investidos em cargo de diretoi dos Sindicatos
de Bancários e mesmo aos dirigentes das cooperativas dos funcionários da mesma instituiçãO federal ou se seu. coral. Entretanto, foi
preciso restringir" a concessão à órbita jurídica
~a União, PS'rg_uanto para esta faleCe competência para dispensar do trabalho funcionários estãduaís e municip-ais ou empregados
de empresas sob controle dos Estados e Municípios.
.
O trabalhO das associações de acio"nistas
minoritáriOs de empresas estatais_é duplamente benéfico: defende os legítimos direitos
de milhares de pequenos investidores que
confiam nas empresas governamentriis e, com
.sua fiscalização permanente, protegem essas
empresas de gestões ruinosas ou de atas dánoso's. Daí o motivo de estar sendo _encamr)ada a reivindicaçâo' nos -limites apresenta·
dos e na técnica legislativa refom1ulada.
Sala das Sessõ_es, 8 de junho de 1990. Senador Dirceu Carneiro.
(À Comissão de Co_nstituiçáo, l11stiç~
e Cidadania- Decisdo terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
projeto.lido será publicado e remetido à Co·
missão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido ·
pelo Sr. 1~ Secretário.- - -

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 202, DE 1990
sr: Presidente:
_
__ -, __
Nos termos do art. 239, inciso I, alínea
b, do Regimento Interno, requeiro à Mesa
sejam.solicitadas ao Executivci.através da Secretaria do Meio Ambiente esdarecirnentos
SC?bre a Pesca no Território NaCional, respon·
dendo aos segUintes íteil~:
1 -Há aiium estudo nesta Secret~a do
Meio Ambiente para a pesca de 50 até 200
!1Jilhas em nosso País? Em caso negativo, qual
o motívo -de tál estUdo não ter sido feito até
agora?
2- Há razões técnicas ou. económicaS ou
políticas que impeçam, entre n6s, a pesca'
de profundidade? Há perspectiva dessa pesca
entre nós? Em caSO positivo, coin qtiais recur-.
sos contará?
· 3 -Qual o ciclo de vida da lagosta de captura e o da migratória, hoje, no Brasil~ e
por. que a migratória não pode ser peScã.da
juntamente com outros pescados como o
cherne, garopa. niero, pargo, goraz e outros
em alta profundidade?
4-Existe algum levantamento ou catálogo ou avaliação da potepcialidade dos recursos vivos da nossa Zona Económica ExcluSiva (ZEE)1 Em caso negativo", pot q~e· esse
trabalho ainda não foi feito?
5.- O Governo está ciente de que a Região
da Pesca das 18 a 200 milhas se não- for agilizada nos próxiinos oito anos, o Brasil a perde.r!J?a~ outros .P__~ít.esJ
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6 - Qual o fim dado ao barco de pesquisa
d~nominado

Diadorim com equipamento
"Sei-Net", emprestado pelo Governo britânico ao Govemo brasileiro, para a utilizaçao
no desenvolvimento da pesca de altura?

Justificação
A pesca no Brasil é um dos grandes meios
económicos de que vive grande parte de nossa
população. Com a vastidão de nosso litoral,
sabe-se que nele existem grandes rique.zas.
Em termos de alimentação, é um-a das grandes saídas para nosso desenvolvimento, tirando nossa população da subnutrição.
Há no pafs,, quase como uma cultura, a
pesca costeira. Mas a abundância do mar está
nas profundidades. E é justamente a pesca
em profundidade que está capengando entre
nós, ou melhor, não existe. Países outros estão de olho na pesca das 18 a 200 milhas
porque o Brasil não se agili~ou para a pesca·
de profundidad_e para os pr~x:imos oito anos.
O Governo Britânico nos ofereceu um barco
tecnicamente preparado para a pes-ca de profundidade e dele incompreensivelmente não
nos servimos até hoje. Assim, u,rge o desenvolvimento pesqueiro nacional tanto da pesca
costeira como a de profundidade . .É preciso
que;: elas andem juntas, mesmo que para isso
_tenham a ajuda do capital estrangeiro.
Terfamos desse modo uma s.olução para
um problema tão_importaf!te para nosso país.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990 . ....:..
Senador Ney Maranhão.

(À Comissão Diretora.)
O Sr. Presidente (Iram Saraiva) - O requerimento lido vai ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9 Secretário.
São lidos os seguintes .
REQUERIMENTO N• 203; DE 1990
Nos termos do art. 336, b, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Offcio
n9 S/24 de 1990, "que eleva temporariamente
limite fixado pelo item I do art. 39 da Reso.:lução n9 94, de 15-12-89, com republicaçãÕ
no DOU de 29-12-89 do Senado Federal, a
fim de que possa vir a contratar o~ração
de crédito, junto à CEF, no valor de
25.827.343,56 BTN".
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. Alexandre Costa- Pompeu de Sousa- Iram
Saraiva - José Paulo Bisol - Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Mansueto de Lavor - Alfredo Campos - Dfvaldo Suruagy
- Wilson Martins - Jorge Bornhausen José Fogaça - Ronaldo Aragão - Odacir
Soares - Lourival Baptista -· Rachid Saldanha Derzi - Humberto Lucena - João Cal·
mon - João Castelo - Louremberg Nunes
Roclaa - Mário Covas - Almir Gabriel Alufzio.Beiên:a-.:.:.:--R.oberto Campos- Gerson Camata- Luiz Viana- Afonso Sanches
- Maurício Corrêa - Antônio Luiz Maya
-~:- Nabor Junior- Francisco RollembergMauro Benevides- Carlos Patrocínio- Roy
Bacelar - Mendes Canale - .Mauro B~rges

- Nelson Wedekin- Jarbas PassarinhoJosé Richa - Cid Sabóia de Carvalho - Afronso C amargo- Ney Maranhão- João Menezes - Jalilil Haddad - Teotónio Vilela Filho~ Leite Chaves- Edison Lobão- Alber·
to Hoffmann -- Ronan Tito - Nelson Carneiro - Marco Maciel.
REQUERIMENTO N• 204, DE 1990
Nos termos do artigo 336, b, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Ofício
n" S/25, de· 1990, que autoriza a emissão e
a colocação, no mercadó, através de ofert.as
públicos, de 5.000.000.000 LFT do Estado
de Goiás.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. - Alexandre Costa- Pompeu de Sousa- Iram
Saraiva_- José Paulo Bisol - Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Mansueto de Lavor _- _~lfredo Campos - Divaldo Suruagy
-- Wilson Martins - Jorge Bornhausen José Fogaça - Ronaldo Aragão - Odacir
Soares~ Lourival Baptista- Saldanha Derzi
- Humberto Lucena- João Calmou- João
Castelo- Louremberg Nunes Rocha- Mário Co.Yas ..:._ Almir Gabriel- Aluizio Campos
- Roberto Campos - Gérson _Camata Luiz Viana Neto - Afonso Sancho - Mauricio Corrêa- Antônio Luiz Maya- Nabor
Júnior- FranciscoRollemberg- MauroBenevides - Carlos Patrocínio - Ruy' Bacelar
- Mendes Canale - Mauro Borges- Nelson
Wedekin- José Richa- Cid Sabóia de Carvalho - Afonso Camargo ~ Ney Maranhão .
- João Menezes- Jamil Haddad- Teotónio
Vilela Filho.- Leite Chaves- Edlsoli Lobão
- Alberto Hoffmann- RonaD Tito- Nelson
Carneiro....:. Marco Maciel._
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os .
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Di~, nos tennos regimentais.
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se encontram em seus Gabinetes que, por
gentileza, compareçam ao Plenário, porque
vamos ·apreciar medidas que dependem de
quorum. Há vetos ·a serem apreCiados.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Estão presentes na Casa 65 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEMDODIA
Item 1:
. Discussão, em turno suplementarJ do
PrOjeto de Lei do Senado n~ _199, de
1989, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que regulamenta o § zo dO art.
171 da Constituição, que -dispõe- sobre
o tratamento prefere-ncial á empiesa brasileira de capital nacional na aquisição
de bens e serviços, e _dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 205, de 1990, da
Comissão
·- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
· Encerrada a discussão, o substitutivo é da-·
do como definitivamente adotado, nos termos do art. 2S4 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o substitutivo adotado.
Redação do vencido para o tum~ suple-rnéntar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 199, de I989, que regulamenta o§ 2? do art. 171 da Constituição,
que dispõe sobre o tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacio~
nal na aquisição de bens e serviços, e dá
Outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Foi
encaminhadO à Publicação parecer da Comissão de Consti"tuição,Justiça e Cidadania que
conclui favoravelmente aq Projeto de Lei da
O Congresso Nacional decreta:
Câmaran~25, de 1990. Amatériaficarásobre
Art. 19 Na aquisição de bens e serviços,
a mesa,_ durante 5 ses&ões ordináriaS, para ·os órgãos da administração direta, indireta
-recebimento de emendas, nos termos do dis- e fundacional, federal, estaduale municipal,
posto no art. 277 do Regimento Interno.
bem como todas as demais entidades direta
oU indiretamente controladas ou mantidas
_ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
pela União, Estados e Municípios, darão t_rapresidência comunica que, nos termos do art.
254 do Regimento Interno, por ter recebido tamento preferenciafâ emPresa brasileira de
_
. parecer contrário, quanto ao mérito, da Co- capital nacional.
§ 19 O trata'mento preferencial referido
missão a que foi distribuído, determinou o
arquiVamento do Projeto de Decreto Legis- neste artigo será exercido como critério de
lativo n~> 26, de 1988, de autoria do Senador desempate entre propostas julgadas em igualMaurício Corréa, que susta o Decreto nO? dade de condições, em processos licitat6rios
para a aquisiÇãõ de bens e serviços ou p"ara
96.930, de 4~ outubro de 1988, que "altera
a realização de obras, disciplinados pelo Deo estatuto da Fundação ConSelho Nacional
de Desenvolvimento Científico- e Tecnológi- . creto-Lei n~ 2.300, de 21 de .novembro de
1986, com as alteraç6es introduzidas pelos
co-CNPq".
De acordo ·com o disposto no parágrafo Decretos-Leis n~' 2.3_48, de 24 de julho de
únicO do art. 254, fiCa aberto o prazo de 48 1987 e Z.360, de 16 de dezembro de 1987,
e com observância dos dispositivos_desta lei.
horas, a partir d.este momento, para a inter__ § . 2? o dispostõ neste-artigo aptiCa~se: no
posição de riecurso de 1110 dos membrQs do
que couber, às tomadas de preço e. convites.
Se~ado no sentido da Tramit~ão do prC?Jeto.
-'--Art. 29 Em nenhuma hipótese o tratamento preferencial ã empresa brasileira de
O SR- PRESIDENTE (lnuu Saraiva) -A
presidência solicita aos Srs. Senadores."":9_ue
~ital paçiona! if!1plicará qualquer forma de
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exclusão prévia de licitante, de modo a comI -faculdade de quotizar em moeda esprometer, restringir ou fr_ustrar _Q cará.ter trangeira ·a-parte do preço da proposta necescompetitivu dos procedimentos licitatórios.. · _ sária ·aos pagamentos por· insumos·-a seiem
Parágrafo único. Na formulação de exi- impOrt:idos para as obras, ou de indicar pergéncias e julgamento das propostas _serão !e- centual do preço da proposta a ser pago em
vados em conta os aspectos relacionados nos
moeda estrangeira dentro de limite máximo
arts. 11, 14, 36 e 37 do Decreto-Lei n~ 2JOO, e padrõe~ especific-ados no edital;
de 21 de novembro de 1986.
Art. 3~ Para. gozarem do tratamento prel l - na sua iventuai COntratação:
a) ec\usão da parcela correspondente ao
ferencial, os bens e serviços objeto dos profornecimento Ou à empreitada contratada da
cessas licitatórios, deverão ser produzidos no
Pafs ~:utilizar, prepánderantemente, mão-debase de cálculo dos seguintes tributos ou cooobra C insumos locais.
tribuições: "do_ imposto de que_ trata_ O art.
§ 1n Haverá utilização preponderante de . 35 da Lei n" 7 .713, de 22 de dezembro de
mão-de-obra do País e insumos nacionais
1988, da contribuição_ social; das contribuiquando seu somatório corresponder a mais çõespara o Programa de Formação do Patride cinqüenta por cento do custo de produção.
mônio do Servidor Público (P.asep) e para
§ 2~ Caberá ao licitante juntar _declarao Programa de Integração Social (PIS); da
ção da respectiva entidade de classe atestan- contribuição para o Fundo de Investimento
do a condiÇãO: referida no parágrafo anterior, :Social (Finsocial); e
b) isenção dos impostos sobre Importação
a qual estará sujeita à verificação e comprovação dos órgãos e entidades_ responsáveis
e sobre Produtos Industrializados vinculados,
pelos sistemas de controle interno e externo. :incidentes sobre·as máquinas, equipamentos,
Art. 4" As exigências de idoneidade e ca- 'aparelhos, instruinentos e materiais que víepacidade financeira serã6 coDij)ãtibilizadas ! rama ser adquiridos ou importados para utiliem função do porte das empresas, de maneira
zação no bem a ser fornecido ou na prestação
a assegurar, às microemprêsas e àS peqUenas -dó serViço a ser-~ontratad~;
"
empresas brasíleiias-_de cap-ital nacional,
oportunidade de participar- das licitações
mencionadas nesta lei, desde_ que satisfaçam
Perlodo de VIgência
as exigências de capacidade jurídica, técnica
e de regularidade fisca[, sem pieju(zo das peculiaridades de cada caso e das necessidades
, de segurança e prazo de entrega do bem ou
dos serviços objeto da liciülçã-Ci,
Ao término do
ano
Parágrafo único. Para -os-efeitos do djsAo término do
ano
posto neste artigo, adotarRs.e:-:á a definição de
Ab término do
ano
microempresa constante da Lei no 7 .256, de
Ao término do
ano
27 de novembro de 1984, Cabendo ao Poder
Ao término do
ano
Executivo definir os limites e condições de·
enquadramento das pequenas empresas.
Art. s~ Quando dispensável ou inexigíArt. s~ Nas contratações_ de obras pelo
vel a licitação, somente --empresa brasileira
poder público, os pagamentos em moeda es"
de capital nacional poderá ser .contratada ditrangeira, ou em moeda nacional com garanretamente pelo poder público para o fornecitia d_e conversão e_m moeda estrangeira, estamento de bens ou serviços, excetó rios casos
rão límilã.dos às necesSidades de efetuar pagaprevistos ndS inciso!dll, IV, V e_ VI do art.
mentos no exteri9r, observat:]as ~ condições
22 e no incisO I do art. 23, ambos do Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986. · eStabelecidas no inciso I do ait. 7~ desta lei.
Parágrafo lÍnlcO. · N;is contratações de
Art. 6~ A abertura de licitãÇ-ãõ- iilternaque -trata o art. -"79 ê vedada concessão de
cional dependerá de autorização· prévia do
adiantàinentO em moeda estrangeira ou em ·Presidente da República, fundada em motivO
moeda nacional c.om garantia de_ conversão.
_<!_e relevante !J1_ter~ss_ç _J!~~
em ·moeda estrangeira.
§ 1" Para os efCitos desta lei, entende-se
Art. 99 Par~ _efeito de comparação de
por licitação intern·aciO[fal a j)foõiõVida por propostas apresentadas em licitaçãO internaqualquer órgãos do po-der público, em que.- cional com vistas à aquisição de bens e servia participação de licitanteS, -iSOladamente ou ços, poderá ser concedida margem de prefena qualidade de líderes de consórcios, não
rência, definida pelo Poder Executivo, às emest~j~ ~estrita a eii_l:presa_sôr<!.sile~as.
.j presas refe_ridas no..~_J1_, _!<~__ º·Ç_li_t~_lei.
§ 2? Independentemente do disposto no
·· · Ã.rt. 10. · Não' poderá usufruir dos benet'.aput deste artigo-, é vedada -ao poder público -fíciõs especifiCàdoS õ6 art. 7~ desta lei, a ema celebração de contrato paf?. o fornecimento _\presa brasileira de capital nacional que se
de bens e serviços com empresa se.;fiada em ; : apresente em licitaçãO internacional Conso~:_
país cuja legislação impeça :Ou restrinja acon-1 ciada ou associada com empresa ou empresas
n:atação de empresa brasileira de capital na- 1 prestadoras d.e serviços que. não se enqua_ciOnal,__
__
~~- ~ _ ~--drem na defimção do§ 2~ do art. 171 da ConsArt. Í" A empresa _brasileira de capitai: Ltituj~g.
nacional será dispensado, na licitação inter- I
Art. 11. O tratamento a: ser dispensado ·
~cio.n.ªh.Q ~e_guin~ trat'!mento. .:
~ I a em,p~~sas ~I.i.&i!lcá!ift,SA~ _países ç_om,q_s gu~
1
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III- gozo de todos os benefícios fiScais
, e finanCeiros especialmente concedidos à exportação de bens e serviços;
IV- direito a receber tratamento idêntico
ao conferido às demais empresas e que, direta
ou indiretamente, as beneficie;
V- para eíelto de comparação das propostas, redução do preço em montante equivalente aos benefícfos à exportaçãO -cohce,didos por país estrangeiro ao licitante mais
f~vorec!do P.<>_r tais be0:efícios.
§ 1\' Para efeitos-deste artigo; equip-arase à empresa brasileira de capital nacional
· a empresa brasileira produtora de bens que
tenha sede, operações e instalações industriais no Brasil há mais de quinze anos e transferido e fixado tecnologia no Pafs.
§ 29 Para usufruir dos benefícios indicados nos incisos I a IV, a empresa brasileira
deverá apresentar, em conjunto com sua pro. pOsta e Da forma reqUerida pelo edital, prova
de que se enquadra na definição e exigências
do caput deste artigo.
§ 3~" Os incentivos referidos no--inciso II
deste artigo serão progressivamente reduzidos, observada a seguinte tabela:

Percentual de
Reduçilo de
cada tncentfvo
20%
40%
601.

80%

100%
'o Brasil haja celebrado acordos de integrâ.ção
económica estará sujeito, no que· couber, ao
disposto nesses acordos.
Art. 12. Os editais de licitação internaR
cional deverão contçr referêiiêiã". expressa a
esta lei.
Art .. 13. Dos atas administratiVos decorrentes d_a aplicação desta lei caberá recurso
com efeito susperisivo, no prazo-de cinco dias
-Úteis, a contar da intim'ação, ciência ou publi, cação do ato, ou do dia da lavratura da ata
respectiva, conforme o disposto no art. 175
do Decreto-L~i n~ 2.300, de 21 <k novembro

de 1986.
Art. 14. O regime aduaneiro especial de
admissão temporária não será permitido em
_lici!<lções _internaciona_i~: Art. 15. O§ 2-~ do art. 3~> do Decreto-Lei
W' 2.300, de 21 de novembro de 1986, passa
a ~gorar com a segpint:_r~~~~~o: _
"Art. 39 .................................. .
Os órgãos da administraÇão direta, indireta e fundacional, federal, estadual e municipal, bem como todas as
demais entídade.s direta ou indiretamen~ con_trolaqas ou mantidas pela União,_
Estados e Mun_icfpie!! 4 r_ão~~ratamento-§. 2~
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prérerenclnl à empresa bra_sileira de capital nacignal, nos termos da lei."

Art. _16. A prestação de informações falsas com intuito de obter os benefícios indic·ados no art._7~ desta lei, acarretará a excl1,1são
da licitação oti a nulidade do contrato, CÇ)nforme o caso, e sujeitâ.rá os responsáveis_ ~s
sanções penas cabíveis, inclusive às que se
· refere o art. 171 do,Código Penal.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
' da sua publicação.
.
Art, 18. RevOgam-se as disposições ein
contrário~

O SR. PRESIDENTE (lra'm SaraiVa) Item 2:
Veto Total

PROJETO DE LEI IYO DF
N" 65, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 10, § 4", in fine, da Resolução
n'' 157, rle 1988)
Discussão, em turno único, do veto
total aposto ao Projeto de Lei do DF
n~65, de 1989, que dispõe sobre a utiliza~
ção de cursos O'água n_a área do Distrito
Federal por emprcs<t:s industriais e
agroindustr~ais.
·
A Presidência incluiu a matéria em Ordem
do Dia em razão do término do prazo de
tramitação da Proposição, que ocorre na presente dataA Comissão do Distrito federal apresentou Relatório sobre a matéria no prazo regimental.
·
Poderá usar da palavra, na discussão, pelo
prazo-de vinte minutos, qualquer Senador.
Concederei a palavra, preferencialmente,
a um orador favorável e a outro contrário ao veto.
Em discussão o veto.-(Pausa)
Não havendo quem peça a palvra- encerro a discussão.
O veto exige, para a_sua_rejeição. Q yoto
contrário- da- maioria absoluta da composição
da Casa, em votação secreta.
Os Srs. Senadores que votarem ''sim" estarão aprovando o veto; os Srs. Senadores que
votarem "não" estarão rejeitando o veto.
O Sr. PRESIDENTE (liam Saraiva) _:_A
Presidência solicita aos Srs. Senadores que
se encontram nos Gabinetes compareçanl ao
Plenário. Es"tamos apreciab.do vetos- Portanto, há necessidade da presença dos Srs. S~ila
dores em Plenário

Sr.

O
Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presidente, tenho feito apelos, aqui na Tribuna
do Senado, para que a Câmara dos Deputados vote um projeto de lei, iniciado aqui _
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De:ixo aqui 9 ineu protesto, que faço ques·
no SenadO e que por mim foi apresentado,
tão fique muito beiD- escrito nos Anais desta
visando impedir atos administrativos, respei_
tantes a servidores públícos, que possam , Casa.
Era o que tinha a dizer, pela ordem, a
transferir, nomear1 remover, pôr em disponiV. Er Sr. Presidente, aproveitando esse inbilidade etc. Isso é o espírito da famosa Lei
EtelVIna Lins. Acontece, no ent;anto, Sr. Pre- tervalo, sem pre_judic~r os trabalhos c;ta Casa.
sidente, que a Câmara não votou, nem votará
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
essa matéria, o que é muito compreensível,
discussão.
agorá, porque ultimamente a Câmara tem
Concedo a palavra ao nobre Senador Mautido umas preocupações latentes e de grande
:
rício Coi-rêa.
-impOrtância, como por exemplo, a definição
do que é presunto.
_
.
O SR: MAURÍCIO CORRÊ-A (PDT;_: DF.
Enquanto a Câmara se preocupava em dePar~ discutir.) ....:._Sr. Presidente, Srs. Senafinir presunto, nós ficamos a:qui discutindo . dores na condição de parlamentar eleito por
Brasília, quero :valer-me desta oportunidade
o problema das demissões e_. não obtivemos
-êxito para _qUe essa ~atérja fosse votada na
para, não só no meu nome como no do PartiCâinara dos Deputados.
do Democrático Trabalhista, que-tenho a
ComO fizera eu apelo ontem, daqui, hoje
honra de presidir na jurisdição da Capital
conversei com o Uder Deputado lbsen Pi- da República, prestar especial homenagem
nheiro e a máxima promessa que Consegui
ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
. obter na _ocasião foi a de qu-e S~ Ex' olharia ' Federai, pelo transcurso do centésimo trigé·a matéria em agosto, quando a examinará. , simo quarto. aniversário de sua criação. Antecipo-me na saudação à efeméride em razão
Não sabemos quando a Câmara poderá votar
:essa:;; matérias. Por isso, não posso, Sr. Presido recesso parlamentar a iniciar-se no dia
! dente, deixar passar isso em branco, porque
1\' do mês próximo vindouro.
alguns Deputados se 3pressaram em matérias
A briosa Corporação, à qual dirijo as mique não têm esse ní~el de responsabilidade
nhas mais justas e sinceras felicitações, foi
para com o povo.
·
instituída pélo Decreto Impei'ial ng 1.775, de
2 de julho de 1856, com a d'i!nominação de
É evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
COrpo Provisório" de Bombeiros da Corte.
1 que ·é uma grave infração moral, é da maior
Por isso, o', "2 de julho", consagrado como
: g:ravida~e no momento em que decorre um
; período eleitoral, adotar-se aquilo que tradi- ·o "Dia do Bombeiro Brasileiro", de conforcionalmente a legislação brasileira sempre esmidade com o· Decreto n9 35.309, de 2 de
1 teve a impedir, não apenas a f,..ei Etelvina
abril de 1954, tem para nós o significado de
Lins, m.as.a màis recente lei eleitoral, a que
profundo apreço a cada "Soldado do Fogo".
permitiu as diretrizeS das eleições presidentítulo este que inspirou o nome do hiJlo do
ciais no ari_o passado, que tinha dispositivo
Corpo de Bombeiros do_pF, cujas letras desque pratíCãmente -é o meSmO reapresentado
critivas em seus versos e harmoniosas parti.
turas fazem por. entoar as virtudes daqueles
ao Senado Federal.
Enteriá6 que -seria o momento dós que se · militares.
preocuparam em definir o que é presunto,
De il\Ício, a Corporação ficou subordinada
terem definido isso que é muito mais impor~ ·ao Ministério da Justiça,.até 1864, quando
tante-, porque todos sabem que presun~ .. é. passou à disposiçãO do Ministério da AgriCultura, COmércio e Obras Públicas.
aquela carne pro~ssada que pobre não come
e não sabe o que é, é aquilo que não chega
Em 1892 voltou a vincular-se ao Ministério
· ã mesa-do pobre e que os. hi.Imiltles só conhe- da Justiça, situação em que permaneceu até·
cem quando furtam ou tiram do lixo dos su25 de junho de 1966, data do Decreto-Lei
pennetcado_S. Isso é presunto. Pr~sunto não 'n~ 9, que dispôs sobre sua organização' e a
interessa à grande categoria; isso deve intesubordinou à então Prefeitura do Distrito Feressar a uma indústria, a uma conceituação
deral.
para impostO ·ou urila coisa quãlÍ:tuer, ma~·
Por decorrência da Lei n~ 3.216, 4e 3 de
não é um assuiito ôe relevância para ter tomajan'eiro de 1917, passou a condição de força
do tempo, de muitos Srs. Deputados, em de-. auxiliar e Ieserva do Exército. ·
trimeD.to de temas, seriíSsiiiios.
Com o advento da inauguração de Brasl1ia,
Pela primeira vez,· vamos ter um período
tanto quanto imperiosa. tornou-se indispensável a sua transferência pax:a a Nova Capital,
eleitoral em que é possível demitir, em que
é- possível nomear, em que é possível trans~
como deveras ocorreu em 2 de julho de 1964 •.
ferir, em que é possíVel reniover por uma
trazendo um contigente ~e 1.200 bombeiros
autêntica desídia do Poder Legislativo que
militares, estando atualmente subordinada
nessa matéria é conivente e é co-atJtor, tanto
ao Governo dg Distrito_ Federal.
em conivêÍlcia quanto em co-au~oria.
.·
Graças :,to alto senso d~ disciplina, coragem
Há um leve conceito diferenciado de uma
heróica, espírito humanitári~, vúCação para
conivência para uma co·-auto:ria e hoje _pratiservir com desprendimento pessoal e capaci-eamente hão se fala
conivência, só se fala
tação profissiOnal, atributos e~tes de que são
em cc-autoria: a conivência: tem uma conotadotados os seus integrantes, o Corpo de BomçãO moral tão_ forte ou .'mais forte da cc-au- beiros do Distrito Ffideral, pelos inestimáveis
toria; de tal sorte que nós, do Poder Legis- serviços prestados a Brasília é credor da estima pública, alcançando em pesquisa realilatiVo estamos peta desídia, estamos pela irresponsabilidade,' permitindo essa anomalia
zada no ano passado, 98% de _credibilidade.:
Esta marca'do excelente conceito de que goza
em uni"perfodo eleitoral.

em
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de urgêncfa urgentíssim-a:- O núffiet6 quase
fora alcançado, mas alguns Sena_dQ(eS esta, O elo com o passado, ao longo de mais
Por isso, conhecedor que sou, de perto,
vam viajando e, dos 51 necessários, eu só
de um século de simpática convivência do
dessa· precariedade, tenho anualmente piei·
tinha firmeza em relação a 47.
Corp~rde Bombeiros do Distrito Federal com
tead_O e obtido, com a_COI!lpreensão do SenaO Sr. ~_inistro da Justiça telefonou-me pesa c-omunidade, quer no Império, quer na Redo Federal, a inclusão de_ dotações no orçasoalmente, alegarido que um problema grave,
pública, tanto na antiga quanto na" nova Capimentôâaquela unidade, destinadas ao reapade ordem técnica, suscitado pelo Ministro da
relhamento e aquisição de viaturas operaciotal do País, levou-me a algun~ textos do DeSaúde,levaria o Executivo a vetar o projeto,
creto Imperial e dos éditos municipais de 2 nais.· caso fosse ele aqui aprovado. Sem emendas,
Assusta-me só o_ imaginar que, baldados
de julho de 1856 que, no meu ver, por bem
Então_ dei conhecimento aos representantes
retratarem as raízes desse relacionamento, os esforços e a bravura dos bombeiros, preda Federação, especialmente- ao ProSidente
merecem ser relembrados:
ciosas vidas humana;s possam ser ceifadas em
da Confederação Nacional dos Aposentados
-"Se o incêncio ocorrer à noite, as sinistrOs, por irisufídência de material de so- e ao Presidente da Corporação cotresportcorro.
dente, do Estado de São Paulo. S. Ex~ se
casas oride se venderem archotes, velas,
Lamento lembrar que o Corpo de Bomdirigiram à Liderança do Governo, ao Senae quaisquer misteres necessáríos para o
beiros do Estado de São Paulo somente se
dor Jo_séJgnácio Ferreira, que, com eles, con·
seniço dos incêndios, fornece-les-ão, à
tornou o mais bem aparelhado do Brasil após
certou o seguinte: até o dia 10 de agosto _o
requisição da Autoridade Policial";
os dantesc_os episód-ios -ocorridos com os EdiSenado aprovaria os 4 projetas, com a emen-"Os aguadeiros apresentar-se-ão
fícios Joelma e Andraus.
da a restrita àquele assunto suscitado pelo
imediatamente, com as suas pipas cheias,
Ministro da Saúde.
_
E:raza_ao_s _céus que semelhante fato jamaís
d'água , no lugar do incêndio";
Ocorra em Brasília. Vale,.no entanto, o alerComo o Presídente da República, momen-"Quando haja incêndio, sex:á obrita.
·
tos após, manifestara o desejo de falar comigado cada vizinho do quarteirãO em que
TOdos sabemos que o Corpo de Bombeiros
go, convidei os dois Presidentes a me ascom·
ele for, e dos quatro dos lados, a mandar
panharem à audiência presidenciaL O Pr~si
Militar do Distrito Federal, além de realizar
imediatamente um escravo, com barril
s_er:yiços de prevenção e extinção de incêndios
dente tratava de outro assunto, mas, mesmo
de água, a apagar o itwêndio ... ";
assim, determinou, em Palácio, que o Minise de salvamentos, prestar socorros nos casos
-"Logo que for público o incêndio,
de inundações, desabamentos ou catástrofes,
tro da Justiça se entend~sse GOro a classe.
estando as ruas às escuras, deverão todas
também realiza quaisquer tipos de serviços,
E ficou em definitivo concertado esse entenas janelas iluminarem-se desde o lugar
desde que dentro dos meios disponíveis, em
dimento, de tal sorte que o próprio Governo,
onde o principiãr o concurso_destinado
benefício direto _o_u indireto da população.
a sua Liderança nesta Casa, o Ministro da
a apagar o fogo .. ";
Mostra dessas nobres missões está no registro
JustiÇa assumiram com o Senado esta respon·
- "Os proprietários das casa·s que tisabilidade: resolver o assunto ·até o dia 10
das ocorrências em 1989, quando foram veriverem poços nas imediações .dos incênde agosto.
ficados ?tendimentos, além de outros, a 523
dios serão obrigados a franquear a entraacidentes automobilístiC-oS,- 48 tentativas de
Hoje mesmo, a Comissão- estaria sendo
da para se tirar água, exigindo dos Juízes
suicídios e 4.241 acometidos de mal súbito.
constituída, segundo o Líder_ Jqsé lgnácio
de Paz e lnspetores de quarteirão as meFerreira, e designado o relator, já mais ou
Posso ãfianÇa:r que a: pofuJtã.çâ:o do Distrito
didas e precauções necessárias para não
Federal muito se orgulha do seu Corpo de
menos dentro deste quadro de entendimenserem prejudicados".
-BOmbeiroS, devotando-lhe o merecido apretos, a fim de que não haja maior' prejtifzo ·
-"As pessoas que vendem água em
ço pelas constantes demonstrações de valor
para os aposentados.
pipas ou em barris, conduzidas em carroEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
e bravura. -As:Sirii, também em nome dessa
ças ou carros, serão obrigadas a conser- '
varem-nos de noite cheios d'água a fim · população que tenho a honra de representar,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
faço chegar ao Corpo de Bombeiros- Militar
de acudirem com prontidão a qualquer
Não havendo quem queira fazer uso da palado
Distríto
Federal
os
votos
de
felicitações
incêndio".
e o- preito de gratidão extensivos aos seus- vra, está encerrada a discussão.
São breves reminiscências da passagem da
ofiCiais e_- praças.
Em votã:Çao.
_
nossa história, do nosso povo, do nosso Cor-Eú o qu-e tinha a dizer, Sr. Presidente. A Presidência solicita aos Srs. Senadores
po de Bombeiros.
, (Muito hem.!).
compareçam ao Plenário e_ ocupem o_s seus
A Corporação cresceu e se expandiu e hoje
lugares; vamos apreciar um veto. Comunica
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
·. é uma instituição constitucional -dentre as
também que necessitamos_ apenas da presena palavra para uma co';llunicação.
mais respeitáveis, inclusive além das fronteiça de mais 3 Srs. Senadores para e(etivarmos
ras, pois nas diversas modalidades de ensino
.
a votação.
_
_
. . O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} por ela ministrado encontramos oficiais e praOs Srs. Senadores que votarem "sim" esta-Conce_d~o _a palavra ao nobre Senador.
ças das suas congêneres, tanto nacionaiS corão aprovando o veio;-os Srs. Sen:idoies qUe
mo estrangeiras.
-- OSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR.
votarem "não" o estarã_o rej_eita:n-do. (Pausa)
No Bras-il, o Corpo de Bombeiro::. do Dis- -Pãra comunicaçã!>)_- Sr. -Presidente, S!s.
A Presidência solicita ãos Srs. SenadÓres
trito Federal é o único a dispor de uma Comque permaneçam no-plenário porque a matéSenadore, ontem e anteontem estiveram prepanhia de Combate a I_ncéndio Florestal, à
ria seguinte também depende de maioria absentes em massa, através de suas represenqual devemos. a considerável diminuiÇão de
soluta em votação nominal.
tações, os aposentados brasileiros na. busca
queimadas.
de. uma lei r~gulamentadora do princípio
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (PauMas, em que pesem as glórias e os Q1éritos, constitucional que deu 6 ffieses ao Congresso
sa)
·
para que resolvesse este assunto. Na Çâmara,
nem tudo são flores no Corpo de Boinbeiros
. (Procede-se 'ã votação.)
ele_ se:~e.st5!n9éu por 8 meses e, somente ondo DF, a começar pela escassez de recurso~
tem, aqui chegou. Lutam os apOSentados paO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) orçamentários que o impossibilita ampliar o
ra que obtenhamos urgência na votação e
Votaram SIM 24 Srs. Senadores, NÃO,
quantitativo de quartéis operacionais e postos
20.
avançados, bem assim conservar, em condi- o aprovemos sem qualquer outra emenda,
Não houve abstenção.
ções ideais, os já construídos._ T.tin_t;t por cen- porque a sua intrudoção haverá de prejudicar
seriam~nte os seus interesses.
Total de votos: 44
to da sua (rota de veículos de salvamento
- -Tive oportunidade de, em presença desses
O veto foi_ mã.D.fido.
e de combate a incénQíÕ,- inc!usive lanChas,
representantes fazer um discurso aqui e tomei
A-Presidência determinará as piOVidências
estão fora de uso, no aguardo de verba para
a inici?tiva de apresentar um regqerimento
necessáljas no sentidQ de ser comunicad_p o.
repará-los. Alguns dos seus veículos de oom-

junto à comunidade evidentemente não é
ocasional, pois remonta a tempos distantes.

bate a incêndiÕ foram adquiridos há mais de

20 anos!
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seu resultado ao !:ir. Governador do Distrito
Federal.
SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item
3:

de 1989, do Senado Federal, a fim de poder
contratar, junto à Caixa Econômica Federal,
operação de crédito no valor equivalente a
25.827.343,56 BTN (vinte e cinco milhões,
oitocentos e vinte e set~ mil, ti:ezentos e quaVeto Total
renta e três bónus do Tesouro Nacional e
PROJETO DE LEI DODF
cinqüenta e seis centésimos), de_siinada ao
N• 97. DE 1989
financiamento de obras de canalização dos
Incluído em Ordem do Dia nos termos
córregos Botafogo e Capim Puba, à implando
,
tação de vias estr!lturais e a re~rbanização
art. 10, §, in fine , da Resolução
de fundos de rede.
n•J57. de 1988
A Diretoria de Política Monetária do Banco Central do Bra~il, e!Jlb.orâ_ c;onsidere que
Discussão, em turno único,· do vCto
total aposto ao Projeto de Lei do DF a realização da operação pretendida não é
oportuna à luz dos o.bjetivos de politica eco~
n~'97 de 1989, que cria, no Governo do
nômica em vigor, informa que a sua realiza·
Distrito Federal, um grupo de trabalho
ção_complementa empréstimo autorizado anpara redefinir as reg_iões administrativas
teriormente.
do Distrito Federal (dependendo do reA pperação em questão, se autorizada, rea~
latório da Comissão do Distrito Fede. lizar-se~á de acordo com as seguintes condi·
ral).
ções financeiras básicas:
Em discussão o veto. (Pausa)
a) valor: 25.827.343.56BTN (em com·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
- plementação à operação do crédito, no
a 'discussão.
·
·
valor de 11".623.824,44 BTN, recente·
Em votação.
mente autorizado pelo Departameoto da
Os Srs. Senadores que votarem "sim" estaDiVida PtíbJica e de Operações Especiais
rão aprovando o ~eto e os Srs. Senadores
deste Banco Central, junto à referida
que votarem "não" estarão- rejeitando.
Instituição, dentro de competência deleOs Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
gada pelo Senado Federal a este órgão
· Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau~
para as operações enquadradas nos limi.sa)
tes regulamentares);
(Procede-se à votação.)
b) prazos:
, O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -,-de carência: 30 m~es
Votaram SIM 28 Srs. Senadores, e NAO,
·-de amortiza-ção: 216 meses:
19.
" . c) encargos:
Houve uma abstenção.
-juros: 6% a.a,
Total de votos: 48.
··-·-.=. COrteção monetária: de acordo com
O veto foi mantido.
o índice de atualização do_s saldos dos
A Presidência determinará as providências
depósítoS Qe poUpança livre (Lei n~
necessárias no sentido de ser comunicado o
7.738. de.9-3-S9J,
resultado ao Sr. Governado! do Distrito Fe--:-_taxa de administfaçã.o": 2% sobre
deral.
' o Va]or dõ--financíamento ~ deduzida de
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Esc
-Cada parcela liberada, ·
.
gotada a matéria constante da Ordem do Dia.
- contribuição para o _PRODEC:
, Vai-se passar, atora, â apreciação'do Re·
0,5% do valor do financiamento, deduquerimento n9 203, de 1990, de urgência, lido
zida da primeira parcela liberada.
no Expediente, para o Offcio nP S/24, de 1990,
d) garantia: vinculação de parcelas do
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de
Imposto sobre Circulação de Merca9oGoiânia.
rias e Serviços (ICMS).
Em votação o r~quer:mento:_
_
A contratação da operação foi autorizada
Os Srs. Senadores qul":' o aprovam queiram
pela Lei no 6.774, de 22 de setembro de 1989,
permanecer seritados. (Pausa)
da Câmara Municipal de Goiânia.
Aprovado.
O processado está devidamente instruído·
AprÕvádo oreqi-lenmcntO, _eassa-se à apre·
na forma prescrita nos arts. 6'~' e "J<! da Resociação da matéria~ q:u_e foi áespachada à Co·
lução n~ 94/89, desta Casa Legisl!ltiVa.
.
missão _de Assunt..Js Económicos.
A mCsmã-ResolUÇão 0 9 941~9. em seu art.
Solicito ao nobre Senador_~onaldo Aragão79 , prevê a ·possibilidade de elevação tempoo parecer da COmisSao de Assuntos Econó·
rária do_s limites previstos no art. 3~.
m.icos.
No caso em exame, haveria necessidade
de Ser· ãutorizada a elevação do limite pre~
O SR. RONAL!JO ARAGÃO (PMDB visto para o montante global das operações
RO. Para emiti! pa1 _...:e r.)- Sr. Prehldente,
realizadas no exerclcio, sendo de destacar
Srs. Senadores: O Sr. Presidente do Banco
que a capacidade de pagamento da Prefeitura
Central do Brasil encaminha, para exame do
Senado Federal, pc. lido formulado pela Pre· Municipal de Goiânia, calculada conforme
feitura Municipal de }oiâiúa- GO, no sen-: o disposto no inciso II do art. 3~ da meneiotido de ser autorizada a elevar, temporaria-1 Dada Resolução_!__mostra -se amplamente suficiente ã.o p'ãgãmento de toda a sua dívida
mente, o limire de que trata o inciso I do
-~. 39da Resolução n~ 94, de 15 de dezembro. consolidada, incluída a operaçâ~ em exame,

Sexta-feira 29

3613

conforme atesta O Banco Central do Brasil
a Os. 4.
Em face do exposto, somos pelo acolhi~
menta "do pedido na forma do seguinte:
· PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 28, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Goiânia~GO a elevar temporariamente o
limite fixado no inciso I do art. 3~ da Resolução n~ 94, de 15 de dezembro de 1989
do Senado Federal.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de
Goiânia-GO, na IOI'in-a prevfsta: no art. 79 da
Resolução n9 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, autorizada a elevar o !i~
mite previsto no inciso I do art. 39 da mesma
Resolução no 94/89, a fim de contratar opera·
ção de crédito junto â Caixa Econômica Fe·
deral no valor equivalente a 25.827.343,56
BTN (vinte e cinco milhões, oitocentos e vin~
te e sete mil, trezentos e quarenta e três Bó·
nus do Tesouro Nacional e cinqüenta e seis
centésimos). ·
ArL zo A operação, destinada ao finan~
ciamento de obras de canalização dos córre·
gos Botafogo e Capim Puba, obedecerá às
seguintes condições:
a) prazos: de carência --trinta meses, de
amortiZação- duzentos e dezesseis meses;
b) encargos: juros- 6% (seis por cento)
·
ao ano
Correção monetária - de acordo com o
índice de atualização dos saldos dos depósitos
de poupança livre, taxa de administração~
.2% (dois por cento) sobre ao valor do em~
préstimo, deduzidos de cada parcela libera·
da.
Contribuição para o PROCEC - 0,5%
(meio por cento) do válor do financiamento,
deduzido da primeira parcela liberada;
c) garantia: vinculação de parcelas do Im·
posto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços.
Art. 3~ A autorização de que trata esta
Resolução deverá ser exercida no prazo de
doze meses a contar da data de sua publi·
cação.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publi~ção.
Art. s~ Revogam~se as disposições ·em
contrário_. .
.
Sr. Presidente, quero ainda dizer q_ue esta
é uma luta de V. EX' que hoje preside esta
Casa, facilitando, assim, a vida da Prefeitura
de Goiânia com este empréstimo.
Dou testemunho da dedicação e do esforço
despendidos por V. E~. Senador Iram Sarai·
va, para a aprovação deste projetO de resolução.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o nosso parecer é favorável a este projeto
de resolução.
Õ SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer da Comissão de Assuntos Económi·
cos concluiu ·pela apresentação do Projeto
de Resolução n" 28/90, i}ue autoriza a Prefei~
tura Municipal de Goiânia a elevar temporia~
mente o limite fixado no inciso I do art. 3n
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Art. 2" A, operação, destinada ~o fiÕanciamento de obras de canalização dos córre~
gos Botafogo e Capim Puba, obedecerá às
, Completada a instrução da matéria, passeguintes condições:
sa-se à discussão do projeto em torno único.
a) prazos: de carência - trinta meses, de
"Discussão, em turno único, do Projeamortização- duzentos e dezesseis meses;
to da Resolução n~28,_de 1990, que autoriza a Prefeitura Municípal de Goiàniã - -- b) encargos: juros -seis por cento ao ano,
corr-eção monetária- de acordo com o índice
(GO) a elevar, temporariamente, o limide atuali~ação dos saldos dos depósitos de
te fixado no inciso 1 do art. 3° da Resopoupança livre, taxa de administração -dois
lução n~· 94, de 15 de dezembro de 1989,
pqr ce!ltO sobre o valor do empréstimo, dedu-do Senado Federal."
zidos de cada parcela liberada, contribuição
Em disCussão. (Pausa)
para o PROCEC- meio por cento do valor
Não havendo quem peça· a palavra, encerro
do finru;tciamento, deduzido da primeira par~
a discussão.
cela liberada;
Em votação:
garantia: vinculação de parcela.<> 'do ImOs Srs. Senadores _que o aprovam queiram
posto sobre a Circulação de Mercadorias e
permanecer sentados. (Pausa)
Serviços (ICMS).
.
Aprovado.
Art. 3o A ~utorização, de que trata esta
A matéria irá à Comissão Diretora, para
Resolução, deverá ser exercida no prazo de
a redação final.
doze meses a conta~ da data de sua publiO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Socação.
bre a mesa, redação ímal que será lida pe(o
Art. 4o Esta· Resolução entra em vigor
Sr. 1" 'secretário.
na ~ata de sua publicação.
É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
PARECER N" 230, DE 1990
discussão a redação final. (Pausa.)
(Da Contissão Diretora)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Red&ção final do Projeto de Resolução
a discussão.
nD 28, de 1990...
- Ein Votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram
A Comissão Diretora apresenta a- redação
permanecer sentados. (Pausa)
final do Projeto de Resolução no 28, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de GoiâAprovado
nia (GO) a elevar, temporiamente, o limite
O .pi"ojeto irá à promulgação.
fixado no inciso I do art. 3~ dª_ Resolução
· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) n"94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado·
Passe-se à apreciação do Requerimento n~
Federal.
Sala das Reuniões da Comissão, 28 de ju- 204, de 1990, de urgência, lido no Expediente, para OfíciO n~ S-25 de 190, relativo a pleito
nho de 1990. -Iram Saraiva, PresidentePompeu de Sousa, Relator - Divaldo Surua- .do Governo do Estado de Goiás.
Em votação.
gy --Antônio Luiz Maya.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
ANEXO DO PARECER N• 230, DE 1990
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Redação final do Projeto de .Resolução
AproVado o requerimento, passa-se ã apre·
n• 2§, de 1990.
ciação da m;ltéria, que foi despachada à Co·
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
missão· de Assuntos Económicos.
, Presidente, nos tere eu,
Solicito ao nobre SeÔador Maurício Corrêa
mos do art. 48, item 28, do Regimente;> Intero pa!ecer da CCirriíssão- de Assuntos EConô~
no, promulg~ a seguinte
micos.
RESOLUÇÃO N•
, DE I990
da Resolução nu !:14, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal.

cr

Autoríza a Prefeitura Municipal de
Goiânia, Estado de Goiás, a elevar, temporariamente, o limite fixado no inciso
I do ari. 3? da Resolução n• 94, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
_
Art. 1o ·É a Prefeitura Municipitl de
Goiânia, Estado de Goiás, na forma prevista
· no art. 79da Resoluçãonl'94, de 15 de dezembro de 1989, do'Senado Federal, autorizada
a elevar o limite previsto no inCiso I do art.
39 da mesma Res_olução no 94, de 1989, à
fim de contratar operação de créditO junto
à Caixa Económica Federal, no valor equiva~
lente a 25.827.343,56 (vinte e_cirico milhões,
oitocentos e vinte e ~ete mil, trezentos e qua~
renta e três Bôn'us do Tesouro Nacional BTN, e cinqüenta e seis centésim_Qi}_,__

coloCação
1Q-7-90

O SR. MAURíCIOCORRÊA (PDT- DF.

Para emiti! E:arecer.)- Sr.

vencimento

1a-7~so

15-3-95
15-3-96

'rotai

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 29. DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas 5.000.000.000 de Letras Finauceiras do Tesouro do Estado
de Goiás.

Presidente.-~rs.

Senadores", OSr.Pie8ldentê do BaiiCO·central
do Brasil, encaminha, para exame do Senado
Federal, pedido formulado pelo governo do
Estado de Goiás, no sentido de ser autoriZàda
a emissão e a colocação, no mercado, através
de ofertas públicas, de cinco bilhões de LetÍas
Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(5.000.000.000 LFT-GO), destinadas ao resga:ite de dois bilhões e oitenta e um milhões
de LFT-GO anteriormente colocadas a título
de antecipação de receita orçamentária, vencidas em 15-4-90, 15-5-90 e 15·6'90.
A Difetoria de Política Monetária do Banco Central do Brasil informou que a não reali·
zação de operação poderá trazer sérias conseqüências para o Banco do Estado de Goiás
S. A., entidade debitada em sua conta de're-s·ervas pelo montante" correspOndente ao-va-:
lor de resgate dos !.-FT vencidas.
A operaçáo.eni QueStão;se autorizada, reilizar-se-á de acordo com as seguintes condi.ções finanCeiraS básicas:
a) quantidade: 5.000.000.000 deLFf-GO;
b) modalidade: nom.inativa-transfeiível;
c) rendimento: igual ao das Letras "Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)
d) prazo: até 2-:-i6o··cnas-;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) forma de colocà-ç-ão: através de_ ofertas
públicas, nos termos da resolução n9 565, de
20-9-79, do Banco Central;
g) cronograma de colocação e vencimen·
tos dos títulos a serem emitidos:
h) autoriZaç3:o iegislativa: Lei nl' 11.069,
de 15-12-89.
O processado está devidamente instruído,
nos tennos da Resolução n~ 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal.
Relativamente aos liniíte·s ·de que trata a
referida Resolução n9 94/89, do Senado Fede·
ral, informa o Banco Central do Brasil nada
haver a opor postO que o Estado de Goiás,
mesmo após sua realização~ continuará a obe·
decê-los.
Em face do expos~o, somos pelo acolhime~to do pedido na forma segui~ te.

Quantidade
2.000-000.000_
3 .. ()Q()__ooo. 000
5 . 000 ...000. 000

O Senado Federal decreta:
. AÍt. lo É o"Govemo do Estado de GOiáS
autorizado a emitir e a colocar iio mercado,
através de ofertas públicas, 5.000.000.000
(çinCQ bill!_ôe.?l9.~ Le~ras Fin~nceiras do Estado de Goiás (LFT-GO), nas se-guinTes condÍ.:ções:
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b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finan-

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)

d) prazo: até 2.160 dias;
valor nominal: Cr$ 1,00;
f) forma de colocação; através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
e)

Colocaçllo

iQ-11-«17-90
b.t-07-90

h) autorização legislativa: Lei n" 11.069,
· . . . .

de 15-12-89.

Art. 2<.> A autorizaç_ãõ de que trata esta
Resolução deverá ser e_xercida no prazo de
trinta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3o _Esta Res_olução entra em vígor
na data de sua publicação_.
Art. 4o Revogam-se as diSposições em
contrário.

Gostaria de secundando o que disse o Senador Ronaldo Aragão, registrar o esforço do
Senador Iram Saraiva, no sentido de que se
viabilizasse a votação desta autorização, sem
a qual, o Estado de Goiás, praticamente, não
teria condições de ultrapassar o grande déficit
que está vivendo neste momento.
De sorte que, em face da penúria em que
se encontra o Estado de Goiás, somente através da atuação do nosso Vice-Pre_sidente do
Congresso Nacional é que será possível a
aprovação deste projeto. Para mim, relatar
esta matéria é uma honra muitQ grande, porque o Senador Iram Saraiva é integrante, hoje, do Partido Democrata T.tab~lhista e, com
o apoio do PSDB, do Senador Mário Covas,
vai disputar o GoVerno do Estado dê Goiás.
Desejo sucesso a S. Ex•
É o parecer, Sr. Presidente.

vencimento

Quantidade

15-<})3-96

2.000.000.000
3.000.000.000

Total

5.000.000.000

Completada a instrução da matéria, pas..
do prqjeto, em turno único.
DiscUssão, em turno único, do Projeto
de Resoluçã_o no 29, de 1990, que autoriza- o Governo do Estado de Goíás a
emitir e a· colocar nO mercado, através
de ofertas públicas 5.000.000.000 deLetras Financeiras do Tesouro do Estado
-de Goiás.
Em discussão. (Pausa.)
NãO havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os.Srs. Senadores que o aprovam queiram
permane-cer sentados. (Pausa.)
_
Aprovado:
A matéria vai à ComissãO Diretora, para
a redação final.
sa;;se~à disc~ssão

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, r~dação final que será lida pelo
Sr. Primeiro Secretário.
·

É lida a s_eguinte.
PARECER N• 231, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

Redação final dO Pro/êto dê Rêio!ução
n' 29, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
final do Projeto de Resolução n9 29, de 1990,
Presidência agradece a V. E~
que autoriza o Governo do Estado de Goiás
O parecer da Cm:p.issão de Assuntos Eco-_ a emitir e a colocar no niercado, através de
nómicos concluiu pela apresentação do Proofertas públicas, 5.000.000.000 de Letras Fijeto de Resolução no 29/90, que "autoriza
nanceiras do_ Tesouro do Estado de Goiás.
o Governo do Estado de Goiás a emiür e
Sala de ReuniõeS-da Comissão, 28 de junho
a colocar no mercado, através de ofertas púde 1990.- Iram Saraiva, Presidente- Pom·
blicas, S.OOO.OOOJXlO de Letras Financeiras
peu de Sousa, Relator - Divaldo Suruagy
do Tesouro do Estado de Goiás".
, - António Luiz Maya.

Vencimento

te4-07-90
lo.t-9)7-90

15-03-95
.15-03-96

Total

3615

de 20-9·79, do Banco Central;
g)cronograma de colocação e vencimentos
dos títulos a_ serem emitidos:

15~03-95

Colocaçllo
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ANEXO AO PARECER N' 231, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n' 29, de 1990.

Faço saber que _a_Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, da Regimento Interno, promulgo a seguínte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e a colocar no mercado; através
de ofertas públicas 5.000.000.000 (cinco
bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO.)

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Goiás
autorizado, nos termos da Resolução n~ 94,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, 5.000.000.000 (cinco bilhões) de Letras Fiitaócdras do Tesouro do
Estado de Goiás (LFT-GO), nas seguintes
condições:
a) quantidade: 5.000.000.000 de LFT-GO;
b) rÍlodalidade: nominativa-transfer(Veí;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
a) prazo: até 2:160 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeirõ);
f) forma de colocação; através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n9 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Ce:ntr8.1:
g) cronogram3 de colOcação e vencim;_:
tos dos títulos a serem emitidos:

Quantidade
2.000.000.000
3,000.000.000
5.000.000.000

b) autorização. legislativa: Lei n" 11.069,
de 15 de dezembro de 1989.

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor
11a data de sua publicação.

Art. 29 A-autorização, de que trata esta
Resolução, deverá ser exercida no prazo de::;
'trinta dias a contar da data de. sua P.!I_blic.ª,ção.

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraÍva)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
~Não havendo quem peça a palavra, encerro
a .9isçussão.

__g_QL.v_o_t!~o.
Os Srs. S-Criadores que a aprovam queiram
p:rmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai ã.promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ira·m Saraiva) Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
O Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice-Presidertte,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-

pada pelo Sr. Poritpeu de Sousa, Terceiro
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-com- a palavra o nobre Senador Chagas
Rodrigues. _

__

_

·

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -

PI. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. s-enãdores, ocupo a tribuna
do Senado para tratar de dois assuntos que

reputo da maior importância e que são de
inegável atuali<lade.
A 1mpreD:sa do nosso País, Sr. Presidente,
no dia de hoje, notadamente o Jornal de Bra·

silia, faz, na primeira página, referência a
essas duas matérias. Diz em maJ:].chete:
"Servidor em .disponibilidade volta a
receber vencimento integral. Supremo
derruba redução de salários".

E a outra notícia, Sr. Presidente, é a seguinte:
"Inflação em junhO --sobe ·e atinge
9,61%":

os acertos administrativOs, pode invadir a esfera da lei; ao Suptem:ô compete proclamar
a ctnfstituc_ionalidade _desses atos. E foi o que
ele fez. Tolo seria o Presidente se insurgisse
con~ra essa determinação. Aí, sim, seria uma·
crise. Mas, como da vez anterior, o Presidente disse, ao perder outro caso no Supremo, que só terià uma atitude .a assumir: era
cumprir a lei e a determinação da Suprema
Corte. -O SR. CHAGAS RODRIGUES - Incorporo, Com prazer;oaparte de V._ Ex•, e vejo
queV. EX!' concorda comigo.
Realmente, foram dois equívocos. Não discuto a mã fé, eiltendo que o Governo tentou
agir pensando nos superiores interesses do
País, mas V, Ex~ há de convir, como eu disse,
que sãO dois fatOs desagradáveis para a atual
1dministração...__ _ _.
Examinemos; Sr. Presidente, cada assunto
especificamente. Diz o Jotnal de Brasília:

"0 Supremo Tribunal Federal impós,
ontem~

nova -derrota ao Governo Federal, suspendendo, por nove votos a dois,
a vigc!nçia nos arts. 19 e 29 do Decreto
.. Presidencial n~ 99.3_00, que reduziu os
::;~árias dos servidores colocados em disponibilidade."

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupei a
tribuna do Senado em longo discUrso, tratando deste assunto à luz do Direito AdminisESsaS duas notícias têm repercus'São em totrativo, do Direito- Con'siituCiOria1, e tambéril
do o Território Nacional e ambas são bem
à luz da jurisprudência; e 'torilei claro que
desfavoráveis
Gov_erno.- Nós esperamos
o Poder ExeCutivo·n-ã'o ~poderia reduzir os
que o Governo Federal reflita sobre esSes
venCii::i:Ié-ntOS dos servidores nó ·momentO em
dois fatos. Se ambas as notícias deixam mal
qU:e eram colocados em disponibilidade. .
o Governo Federal, uma delas leva alegria
Tendo feito este discurso; qué está nos
e tranqüilidade a dezenas, centenas, milhares
Anais, é natúral que eu venha hoje a esta·
de servidores e, por que não -dizer, ao lar
tribuna para congratular~me com o Supremo
de milhares de famíliaS que véem, através
de uma decisão do Supremo Tribunal Fede- 'Tribunal Federal que, no meu modo modesto
de ver, mais uma'vez, ·cumpiili a lei, cumpriu
ral, a reparação de uma injustiça qúe tanto
a -constituiÇão e procedeu corretamente.
estava afligindo esses lares e essas famílias.
Mas quero, de m·odo especial, congratuO Sr. Leite ChaVes :..:. Peimiie-rÍle V. ~
lar-me com 'dezenas, centenas, milhares de
um aparte? ·
·
servidores públicos, espalhados por este País
continental, que hoje, Sr. Presidente, estão
O SR. CHAGAS RODRIGuES- Tem V.
vivendo um dia de alegria. Recebi cartas, teEx' o aparte, nobre Senador Leite Chaves.
lefonemas de muitos que. haviam prestado
O Sr- Leite Chaves -Congratulo-me com
concurso há 3, 4 anos, e iam ficar, de- uma
V. Ex• pela atualidade do tema, mas não vejo
hora para outra, reduzidos a uma remunequalquer comprometimento, ou .restrição, ou
ração bem infeJjor aos yeqc~e:ntos que percapitis diminutio para o GoVerno Federal, - cebiam, quando estavam em atividade. Enem razão disso. Não tenho autoridade formal
tão, fi'ca,aquí esta alegria. _ · ·
'
para a defesa do Presidente da República,
Sr. Presidente, eu espero que o Governo
e se aqui a 'faço, como tenh,o feito de outras
Federa.!, que a Pre!iidéncia da República, acavezes, deve-se a uma identificação de nele
tando, como não poderia deixar de ser, a
ter votado e achado que há alguma coisa de
decisão da Suprema Corte e, df; modo espepositiva ·11esta administração. Vejamos,
cial,levando esse acatamento às últimas conquanto à inflação, o que diz o Presidente da
S;eqüênciàs, que o Govemo Federal revo&ue
República: o seu propósito era que, em cem _esse pecreto n~' 99..300, e aproveite os servidias, a inflação de 89% ao mês, que ele endores postos em disponibilidade, onde eles
controu no dia da posse, fosse reduzida a
forem realmente mais necessários: na área
10%. Então, está dentro dos padrões objetida saúde, na área da educação, na área da
vados, aliás, com uma segurança muito gran·
fisCalização, para citar apenas essas três.
de. O segundo, uma decisão do Supremo Tri_Sr. Presidente, já que estou tratando dos
bunal Federal. Isso mostra o funcionamento
servi~ores públicos, quero dizer a Y. Er e
da democracia. O Supremo é exatamente pa·
aos Srs. Seitadores que, se por um lado esses
rase pronunciar em instantes desses e conter, · servidorçs irão receber proventos correspon- .
inclusive, o Executivo que, preo~cl;!~do com
~ntes aos vencimentos q~:~e percebiam ~!l ati-

·ao-
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vidade e como OGoverno não pretende dei-·
xar servidores_ em disponibilidade sem traba.' lhar, percebendo o que antes recebiam, é natural que esses servidores voltem à plenitude
·do seu trabalho.
.Quero- registrar, entretanto, que o Diário
Oficial está repleto de aposentadorias. Quando os servidores tiveram notícia de que a política governamental era no sentido de colocá-los em disponibilidade, para não perderem
tanto, muitos se apressaram em requerer aposentadoria, quase sempre aqueles que já tilnham ternpo de s_erviço e poderiam solici1tá-la. Esses irão aposentar-se e o Governo,
de certo modo, reduzirá o número de servidores ati voS.
Mas quero tratar, hoje, de outro assunto
relacionado aos servidores públicos, e que
até hoje não tem sido objeto dçs!a apreciação
que pretendo fazer.
Sr. Presidente, os servidores públicos federais, nas atuais cirCunstâncias, podem ser
transferidos de uma localidade para outra,
de um Estado para outro? É legal essa transferência?. Ouvi aqui que muitos serVidores
públicos, de vários ~epartamentos, inclusive
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, estavam sendo transferidos do Rio
·de Janeiro para Brasília, uma cidade que
apresenta graves problemas habitacionais,
um déficit :rrniito grande. Em BrasíliS, não
. há residências compatíveis nem pal-a os que
aqui já estão-·mor8.rido·. · · · - - . Sr. Presidente 1 9 nobre Senador Cid Sabóia
. de Çaryalho of~receu um projeto que proíbe
demissões, transferênciaS, em período próximo das eleiçõeS.
E eu gostaria de fazer aqui uma interrogação:. será que o art. 250 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União já foi
revogado?
O Governo supunha que o art. 174 do Estatuto, ~ semelhança de outros dispositivos legais, tivesse sido revogado, e o Governoequivocóu~se também na interpreta:ça:o do Texto
constitucionãl. O art. 174: por mim citado naquele meu
discurso, diz o seguinte:
o•
. "Extinguindõ-Se o cargo, o úmcioDário estável ficará eni disponibilidade com
provento igual ao vencimento ou remuneração, até_ o seu obrigatório aproveitamento em çmtro cargo de natur~ e vencimento compatíveis com o que ocupava."
1

•

O Governo fez letra morta desse dispositivo que está em consonância com outros
preceitos da legislação vigente, plenamente
em vigor.
Sr. Presidente, esse mesmo Estatuto, no
art. 250, caput, reza o seguinte:
"Art. 250. Nenhum funcioriário poderá ser transferido ou removido ex ol'ffclo para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residência,
no período de seis meses anterior e no
de três meses posteriot à eleições."
É o que reza o art. 250 do Estatuto dos
Func!q,J!....ári.os...Pú.Qficp;;_ qvis da União, e a

Junho de 1990

publicação que tenho é de 1989, dit:Editora

,Atlas S. A., com legislação complementar. É
portanto publicação posterior à nossa Vigente
ConstitUiÇão.
·
.·
Aqui está expresso, Sr. Pr~sidente, repitO:
".Art. 250.- Nenhum fu~cionário poderá ser transferido ou removido ex-of·

ficio para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residência,
no período de seiS· meses anterior e de
três meses posterior à eleições."
O dispositivÕ está eril vigor; não foi revOgado por nenhum preceito; ele protege o funcionário público. Outras leis eleitorais_ se; referiam apenas a determinadas eleições. ESte
é um preceito de ordem permanente~ De mo-

do que essas r_emoções ou transferências que
' o Governo tem feito, a meu ver; são ilegais.
Se os servidores invocai-em e_ste artigo, serão
protegidos na forma da lei. Qualquer remoção ou transferência feita ou que venha a'
ser feha ao arrepio do citado artigo 250 não
pc;x:~e prevalecer.
Mas, pergunta-se: se o servidor não pode
ser transferido, pode ser dispensado? Pode
ser exonei-ado? Quer-me parecer que não,
Sr. Presidente, pela mesma razão. jurídica,
pelo mesmo fun.damento social. Mas aqui não
há uma previsão legal expressa. Haverá, sim,
se a Câmara dos Deputados aprovar o projeto
de lei de iniciativa do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que já aprovamOs nesta
Casa_
Mas a lcii de introdução ao Código Civil
brasileiro, Sr. Presidente, diz o seguinte, no
seu'art. 49':·
"Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a anatoiia,
os costumes e os. princípios gerais de direito."
·
E im-art. 59, estabelece:
~'Na
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aplicação da lei, o juiz ate_nderá
aos fins socíais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum."

mos enipregadores ciuC:, em princípio, não
exclusivamente, defendem interesses do empresariado, temos banqueiros, temos advoga- dos, temos médi~s e assi!p. por diante~
Nesta Casa, na qualidade de servidor público .aposentado_ - e fui aposen-tado porque
ingressei no Serviço Público me'diante concurso prestado no Rio de Janeiro para Procurador da Fazenda- quero, Sr. Presidente,
como um defensor natural dos servidores públicos e doso'servidores privados, que são os
empregado~, de modo especial, congratularme com todos esses servidores.
A outra notícia, Sr. Presidente, que é preocupante para o Governo e que o é também
para toda a Nação, inclusive para nós. que
fazen;10s oposição ao Governo, nós do PSDB,
'é esta, a da inflação. O jornal diZ: "Inflação
em junho sobe e atinge 9,61, de acordo com
o índice da Fipe --:_ Fundação ·do Instituto
de Pesquisas Económicas da Universidade de
São Paulo.
Sr. Presidente, esta é uma notícia triste.
Confesso a V. Ex• que, como brasileiro, eu
·gostaria que a inflação tivesse caído neste
mês de junho. Faço votos para que o Goyeino
oonsiga reduzi-la. E aqui nós não temos recusado medidas para o combate frontal à inflação.
.
De modo que vejo com tristeza, lamento
esta notícia e· espero que o Governo Federal
consiga reverter este quadro, porque a inflação deste mês, Sr. Presidente, é ligeiramente
superior à do mês passado."
·
Teilhó a,qui a Folha de S. Paulo de ontem,
que diz: "IPC da Fipe· éni maiO, 8,53%".
E a· notícia de junho é, agora, 9,61%. É uma
fuflação ascendente. O índice de 9,61 %, Sr.
Presidente, eu sei,·é-um fudice muito baixo
com relação àquela espiral inflaciOnária de
quando o atual Governo asSuritiu -a Presidência da República. Era de 80 e tantás,por cen-

tol

.

_ Então, é eViderite que, se conipararmos
'eSte índice com o que. vigorava no Governo
.passado, demos grandes"passos e reconheço
que houve re_alment~ conquistas neste setor.

Ora, se a lei expressamente Veta, proíbe
que, neste período de 6 meses, antes da eleiO Sr. Afonso SaDcho- V. Ex' me -periniie
ção, haja remoção ou transferência, é eviden~ ,.um aparte, nobre Senador?
te que sendo omissa - e essa seria a melhor
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Darei
das hipóteses para aqueles que defendem os
atos de exoneração -sendo omissa- repito :imediatamente.
Mas, Sr. Presidente, se compararmos este
- o juiz deveria decídir o caso, de acordo
com a analogia, com os coStumes e -princípios ;índice com o das nações. civilizadas de econo'mia regularmente estável, onde a inflação é
gerilis de Direito.
de 5, 6, 7% ao ano, este íri~ice ainda é altaEncerro aqui, portanto, essas Considerações sobre os servidores públicos, Sr. Presi- 1Ilente preocupante.
V. Ex• teni o aparte, nobre Senador Afonso
dente, renovando a !DÍnha alegria e as minhas
congratulações com todos eles, do extremo .Simcho.
· O 'sr. AroDSo Sancho- Concordo em grau
Norte ao extremo Sul.
Sr. Presidente, em todos os Congressos_ e e número quando V. EX' fala que este índice,
em todos os Parlamentos democráticos, exis- cerca de 10%, é grande. Realmente, é grantem pessoas que defendem os interesses na- de. E também com muita clareza faz a compacionais, mas- que pertencem a determinados ração da inflação de 90% para 10%. Agora,
segmentos, conheéem bem determinadas ati- devemos levar em consideração que, hoje,
vidades, se' ligam a· determinados meios, e estão hberados· os preços e, com esta liberanaturalmente defendem esses interesses, jul- ção, teve que haver ajustes, e nos meus cálcugados legítimos. Temos nc?s Coàgressos de- los esses_ ajustes poderão ir até um pouco
mocráticos Opeiários que;- éin princípio, de- mais. Então, temos de, examinando a qJJesfendem os. interesses dos trabalhadores; te- . tão dentro da reali~ade, verificar q~e com
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a liberação dos preços, e levando-se em contá
. que uma inflação de 90% desceu para 10%,
esse índice de 8% ou 10% aiilda é um índice
muito f~cil de ser controlado, para que possamos baixá-lo e chegarmos ao índiCe desejável, que é um índice entre 4~ e 5%. __
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Incorporo, nobi-e Senador Afonso Sancho, o seu
aparte ao meu discurso e o faço com satisfação. ·
De modo, Sr. Presidente, que é isto real~
mente que está ocorrendo. O que desejamos
é que esses índices caiam. Queremos ver a
Nação liberta·da inflaÇão, sobretudo de índices ascendentes.
, E aproveito o ensejo pâ.ra dizer, Sr. Presi·dente, que_ se, sob certos aspectos, conse'guimos grandes êxitos, sob outros, estamos
•ainda um tanto preocupados. Esperamos, de·
sejamos fervorosamente que esses índices in_flacionários venham a cair para pisos ·normais. Quero, neste ensejo, fazer ver que se
esses índices af estão, não é possível, Sr. Presidemte -porque seria injusto -e desumano
-admiti~ los nos preços sem levá-los em consideração para os reajustes salariais.
Não admitimos que os trabalhadores, sobretudo os de reduzida renda, e, de modo
especial, aqueles que percebem o salário mí·
nimo, continuem cóm ós seus salários em descompasso com os índices de inflação, ainda
que os índices inflacionários sejam relativa-mente baixos.
Termino aqui, portanto, Sr. Presidente, essas palavras, desejando que o Governo tenha
êxito em sua pOlítica, e nós aqui, da Oposição, não lhe temos recusado medidas nesse
sentido, dentro da nossa filçsofia política,
dentro da nossa doutrina social-democrática
e do nosso programa partidário.
Tetmíno, mais umá vez, -enviando o meu
abraço fraternal, que acredito seja o abraço
do Senado, do Congresso, o abraço de todos
aqueles que se preocupam com a política de
bem-estar social, a todos esses servidores;
porque, Sr. Presidente, vão continuar recebendo_ os vencimentos que antes percebiam.
O nobre senador J amil Haddad, em nome
do Partido SOcialista Brasileiro, está aqui a
congratular-se também com esta alvissareira
notícia.
--- Que dias melhores, Sr. Presidente. venham
para toda a Nação brasileira!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Chagas Ro~

drigues, o Sr. Pompeu tk Sousa, Terceiro
Secretário, deixa il cadeira da presidên·.cia, que é ocupada pelo Sr. Nelson Car-

. neiro,' Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
peço-a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro)
-Tem a-palavra V. Ex•
.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB __:_ BA. Pe\a ordem. Sem revisão do orador.)
-:-:-:__Sr. Presidente,_ é uma. questão de fato d~
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que estamos aqui assinandO, a cada instante.
pedidos para incluir na Ordem do Dia inat-é·
ria de urgência urgentíSsima, feira b, do art.
33_6~ do Regimento !nteino. Eu, mesmo, já
assinei maiS de uma dezena desses pedÍdos.
Agora, veja V- E_x_• a dificuldad!! em que
me encontro par~_ sab_~r CO!JlO é que isso v~
funcionar. Se: comeÇarmos a ler o art. 168,

do Regimento InterD.o, V. Ex~ veiá que, nas
habi~ualmente, não votamos,
não incluímos matéria para votação -n-a-. Or-

sextas-feiras,

.dem do Dia. Mas, existe uma possibili4ade,
que é:
"Art. 168. .Salvo em casos especiaís,
assim considerados pela Presidência,
não constarão ... "

Então, V. Ex~ 'pode considerar um caso
especial.
Vamos mais adiante:
O art. 189 estabelece:

"0 Presidente prefixará dia, horário
e Ordem do Dia para a ses~ extraor~
dinária, dando-oS a- conbec~-r, previa·
mente, ao Senado, em sessão ou através
de qualquer rn~ío de _comuni~ação."
Então, V. Ex~, amanhã, fazendo a sessão
extraordinária, hoje, irá determinar qual a
Ordem do Día da mesma.
Vamos ainda mais adiante. O art. 336 se
refere à urgência:
"
"ArL 336. A urgência poderá- ser
requerida:
'8) ,,,,,,,,,,,,_,,,,,,.,,.,,,,...,_,o,,,,,,,~.R•••••
b) quando se pretenda a apreciação
da matéria na mesma sessão;"

Essas assinaturas todas que estamos:qando
estão baseadas no art. 336, letra b, pQrque
pelas outras a, c, não é possível.
·
Vamos ao art. 341:
;'Não serão submetidos à deliberação
dotl_>lenário requerimentos de urgêbda:
I -no caso do art. 336, b, na sesSão
em que se der a feitura Inicial, da pfQpo~
sição a que se refira, nem em sess~ extrao-rdinária realizada com o intervalo in;.:::
ferior a quatro horas; .. .''
AnaFei aqui para ir acompanhando O~jrtiDIZ o art. 342:
·
.,
"No caso do art. 336. b, o req~~ri
mento de urgéncia será consideradqp"rejudic':do,se não houver número p~a a
_
.. ..;;. . ::
votaçao.
Então, veja
Ex~ que estou .e~ ciÚ1cuidade em saber o que é que vai acon~,cer
amanhã, quando é o último dia.
;._~:'
Ao fazermos o Regimen~o, tfnhamóS 1lt in~
· .tenção. de evitar essa erlxUJ'!ada ,de prçjetOs
que ªa.I]l de última hora, 'para apreÇ1.'?Ção
aqUi,"
Senado. Mas, criamos exceção,.que,
à épo r quando se discutia, .era para Ç);sos
de cala idade pública. Estou vendo que esta·
mos as i.nando pedidos para· requerimentos
de urgênda para calamidade pública que, tal·
vez, não aconteça amanhã, porque estan1os
assinando sem saber para quais propostas eles
se Íeferém .. .Estámo-nos esquecendo de que
~os.

.v.
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só _existe a possibilidade de dois pedidos de
urgência por sessão, e que a sessão_ extraor~
dinária tem que ser realizada com quatro ho~
ras de intervalo de uma para a out(a, se res~
peitarm.os o RegimentO; e amanhã teremos
.
votação no Congresso Nacional.
Gostaria de saber da Mesa quais as maté·
,rias que entrarão na OrdeJ;U do Dia da sessão
de amanhã, porque v. sx~' de acordo com
.o Regimento, tem que deClarar quais as matérias -que vão ser colocadas na Ordem do Dia
da sessão extraordinária. Estou curioso em
saber para, inclUsive, preparar-me para-de-·
terminadas matérias que entrarem na Ordem
do..Dia.
_
~
·-..·Aproveito, Sr. Preside.I_lte, mais uma vez;
para fazer um protesto. Não é possível rece·
bermas, a todo instante, assuntos _da maior
importâncía e de dificulda,_de que requerem:
análise par~ ser~m resolvidos. _Sem conhecer
o- texto da matéria que vai ser votada, isso
é-impraticável. Tentamos obstruir através do
Regimento, mas a porta deixada aberta está
sendo utilizada para todos os fins, menos a
de calamidade pública.
Veja V. Ex~ que o meu pedido de questão
de ordem é para saber o que~va:tnos faZer
amanhã, para poder preparar-me e discutir
a matéria a ser votada.
O SR. PRES!DEl'\TE (Nelwo Carneiro) .
........._A Mesa esclarece a V. E r.
Inicialmente, é pensamento do Presidente
do Senado Federal, também Presidente do
Congresso Nacional, realizar Sessão do Congresso N---aciOoar-airiãithã, para que sejam
apreciadas ~s matérias que ainda ficarão dependendo de votação após -a' sessão noturna
de hoje. Isso impede que haja a sessão ordin_ária do Senado às 9 horas de lsexta-feira,
mas náo impede que na sessão do Congresso,
como V. Ex• bem referiu, se possa, através
de qualquer meio de comunicação na forma
do art. 189, ser convocada sessão extrãordinária do Senado. FederaL Nessa oportunidade> declarar-se-ão as matérias da Ordem
do Dia da sessão que será realizada em interstíciO de quatro horas depoi~, como diz o Regimento e V. Ex"• bem recorda. Poder-se-á fazer
outra sessão extraordinária, se asSim decidir
o -plenário ou fo! do interesse ~o mesmo,
dada a matéria a ser examinada.
· De qualquer forma. o empenhO maior da
Presidência do Senado e do Codgresso é a
votação das matérias que estão pendentes no
CongrC:sso Naci_onal, que têm priQridade sobre todas as outras. Esgotada a matéria Cio
Congresso Nacional, poder-se-á realizar ou
-nâo sessão do Senado e todos ser~o comunicados, C9IDO diz. o art. 189: "atr~vés de qualquer _meío de comunicação". É hábito que
se use, como meio de comunicação, a tribuna
do Congres_sci Nacional, onde devem estar
presentes to.dos os Srs.. Deputados e Senadores.
Quanto ao outro aspecto, a Mesa não vota_rá nenhuma matéria, por mais reh!:van.te que
seja, sem que haja número no Senado.
V. Ext tem toda a razão quando-- critica
essa enxurrada de projetas que chepam à última hora, fazendo do Senado não uma Câma-

ra deliberativa, mas um~ <:;~m.ara homologatóri<ct, já que não haverá número, nem possibilidade de revisão pelo Senado a tempo
de ser novamente apreciada a matéria pelã
Câmara.
V. Ext- cita o texto do Regimento, aliás
di: minha iniciativa, q!J.e _previa que somente
até o dia 30 de novembro poderiam íngres~?r
no Senado matérias a serem votadas até-io
dia 15 de dezembro; não se previu a hipótese
do dia 30 de jonho, o que poderá ser modificado oportunamente, através de emenda ao
.
Regimento.
_
Assim mesmo, o dispositívo tem sido burJado e matérias qUe_demOram mi:se:S na-Câmara
dos Deputados chegam com 48 horas, por
mais complexas que sejam, para apreciação
do Senado, sem dar tempo sequer p_ara que
sejam lidas, cuidadosamente essas proposições.
A Mesa irá sugerir uma emenda, para evitar também que, no primeiro semestre, ocorra o que está acontecendo agora. Acho que
devemos selecionar aqueles projétos ou
aquelas proposições que, por sua maior televânci.il., posSam Ser apreciados pelo Senado,
cbinó ·esses j>edidos de crédito extraçmfinário.
:é: possível serem examinados alguns pedidos de crédito, mas as questões que demandam ·estudo mais _demorado, a não ser que
sejam urgentÍssimas, por soa própria natureza, ac\;lo que o Senado deve: ter cautela
para apreciá-las.
É o meu ponto de vista, mas, como sabe
V, Ex~, a decisão não fica com a Presidência,
fica com o Plenário.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Apenas para uma
perguiita mais ·objetiva, e ai já é urna inda·
gação ..
O SR. PRESIDEl'\TE (Nelson Carneiro)
-Concedo apalavra a V. Ex•
O SR: JUTAHY MAGALHÃES'( PSDB
- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, vamos direto ao assunto:
o que desejo saber, na prática 1 é se vamos
votar, amanhã, o CódigO de Defesa do Consumidor. Se fqrmos, estamos prontos. para
isso. Agora, preciso saber se vamos ou não.
Se formos examinar, temos que preparar,
inclusive, o parecer para am·anhà, pel_() menos
não formos examínar, então, aí, paisso.
ciéncia.
Se formos examinar- é um caso particutãr
meu, ninguém tem nada com isso, mas, ·ama·
nhã, à tarde, voU ter que viajar - , mesmõ
que -eu vá vüt]ar, quero deixa_r_, pelo menos,
escrito o que tenho para dizer.
É esta a pergunta objetiva: vamos_ou não
vamos examinar, amanhã, o Código de Defesa do Consumidor?

se

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa ainda não recebeu, oficialm_ente,
o pedido de urgência urgentíssima paÍ"a esse
projeto; nem sabe se ele será entregue a tempo de ser discutido e _votado. antes do dia
-30 de junho, de modo que não pode-antecipar
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uma decisão. Ainda mais que' a Mesa teria
de examinar o pedido em face dos arts. 374
e seguintes do Regimento Interno, que falam
dos projetas de Código, que tém uma tramitação especial. Também não pode antecipar
se, na hora em que for apresentado esse requerimento, se o for, haverã número no Sen~do Federal, porque como V. EX" bem referiu, a inexistência de quorum exclui qualquer
manifestação dos 50 Srs. Senadores, porque

o principal é que haja, no míniffio, 38 em
plenário e não 50 ou 60 ãssin·ando o pedido
de urgência.
· ·De modo que, não tendo, infelizmente, entrado oficialmente o requerimento de urgência, a Mesa não pode, salvo se tivesse uma
bola de cristal, antecipar a V. EX' o que vai
ocorrer amanhã.
-

O SR. PRESIDEJ)lTE (Nelson Carneiro)
Com a palavra o nobre Senador Divaldo

Suruagy.

-

O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
a pal,avra para uma comunicação.

O SR. PRESIDE:NTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex•.

OSR. JAMILHADDAD (PSB-RJ. Para
comunicação.) -Sr. Presidente) Srs. Senadores, quero deixar consignada, nos Anais
da· Casa, a minha estranheza 'pelo fatO de
o Governo ter remetido a Mensagem SOSEstradas, que deu entrada aqui no Congresso
em 26-6-90) solicitando 12 bilhões de cruzeiros para o projeto, sem especificar onde e
como vai gastar.
O Diário Oficial da União publicou o Decreto n9 99.354, dispensando a licitação. Vejam a gravidade da fato! Dispensando a licitação para a contratação das __obras_ e _s_erviços
visando à implantação do programa, com a
seguinte justificativa: urgéncia e relevância.
ExiSte~u-ma fegi§Jação específica a 'rés peito
de concorrências :través de licitação_, No entanto, o Governo baixa um decreto .determinando que as obras sejam coricretizadas sem
licitação, e solicita ao Congresso 12 bilhões
de cruzeiros pará a implantação do Plano,
sem especificar onde, quando e como serão
feitas as obras.
Sr. Presidente, causa-me estranheza -ae
infelizmente o Líder Senador José Ignácio
Ferreíra nã_o se encontra no. plenário -que
S. Ex', oomo Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, no ano passado, e que fez
um libelo tontra a estrada que ia ao Mara~
nhão, pelo fato de não ter sido feita legalmente a sua concorrência, não se tenha manifestado a respeito do assunto,
Fique registrada, no momerito; a minha
repulsa, ainda mais em se tratando de época
pré~eleitoral, quando, provavelmente, as
pessoas ligadas ao Governo ·usarão a arma
de dizer que aquela obra em tal local está
sendo feita por sua interferência juritO ao Poder Central.
Era esta a dénúncia que eu gostaria de fazer
sobre a solicftaÇão de bilhões Qe cruzeiros,
nobre Senador Divaldo Suruag'y, para implantação de um projeto de estradas, dispen-

sando a concorrência e sem dizer qual a plâni·
ficação para a execução das obras.

O SR. PRES.tDENTE (N.elson Carneiro)
- A Presidência esclarece a V. Ex', nobre
Senador Jamil Haddad, que esse projeto será
votá.do ainda no Congresso Nacional, e nada
impede que V, Ex~ sugira uma emenda excluindo esse dispositivo, se achar que ele colide com_a legislação vigente e com o interesse
nacional. (Pausa,)
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo S~ruagy.
OSR.DIVALDOSURUAGY (PF1..-AL.
Pronuncia o seguinte disêurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, "Não criarás a prOsperidade se desestimulares a poupança.
Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres
os fortes.
Não ajudarás o assalariado se arruinares
os que lhe pagam.
-- Não estiniularás a fraternidade humana se
alimentares o ódio d_e classes.
Não ajudarás os pobres se elimüiares os
ricos.
Não poderás criar estabilidade permanente
OaSeada em dinheiro emprestado.
Não evitarás difíCi.ddades se gastares mais
do que ganhas.
Não fortalecerás a dignidade e o ânimo
se subtraíres ao homem a iniciativa e a tiber·
dade.
.
Não poderás ajudar os homens de maneira
permanente se fizeres por eles aquilo que-eles
podem e devem fazer por si próprios,"
Essa peroraçãO coiTipõe a Declaração ao
Congresso aniericario pronunciada, em 1860,
pelo então recém-eleito décimo sexto Presidente dos EStados Unidos, Abraham Lincoln, que, na condução dos destinos do povo
que, por duas vezes, o elegeu, optou pelo
primado da liberdad_e, pelos respeito à lei
e ao cidadão, pela igualdade entre os homens,
pel~ união de ~odos os seus compatriotas:
Se nos debruçarmos atenta e cuidadosamente sobre c_ada uma_ dessas exortações, estaremos diante de um verdadeiro programa
de governo, cOm raízes fincadas nos sentimentos maiS n'oores e mais coÍlStrútivos que
a hqmanidade, ao longo dos séculos, tem cultivado - liberdade e justiça,
Tal debruça(l.lento, no entanto, suscita em ·
todà a Nação brasileira um profundo sentimento de c_onstemação, pois que se nos revela de modo clarivident_e, translúcido, a crueza
de uma realidade tão cruel cj"'danto critica.
Com efeito, ao· Compaiécer maciçamente
às umas nos dois turnos da última eleição
presidencial, superando um jejum ele quase
trés d_écadas, o cidadão brasileiro o fez assQmado_ pelos mais justos sentimenfos de _otimismo e esperança. Qualquer que teriha sido
a opçãC>do eleitor, a motivação foi única:
o desejo de mudança, a consolidação da democracia, a JUstiça social, a paz, a tranqüilidade, o exercício pleno da cidadania, a busca de soluções definitivas para os graves e
profundos problemas nacionais. ·
O Presídente estipulou um prazo de· cem
dias para tecer análises acerca de seu gover-
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no, Napoleão foi o autor dessa medida de
tempo. O que se sabe é que, após o imperador
corso, os cem dias viraram moda. Mas a~en
te-se para o detalhe de que ocorreu o desastre
de Waterloo antes que se cumprisse o perfódo
predeterminaçlo.
Passados cem dias do início do atual governo -prazo, aliás, a si mesmo concedido para
a derrubada da inflação, o mal maior - a
Nação assiste, cohStei"hada, à ressurreição do
modelo tecnocrático, com toda sua feiÇão autocrática, monstrengo que os cientistas pol(ticos costumam chamar de tecnoautoritarismo.
Presencia o País um danOso espetáculo de
egocentrismo, retorno inconcebível ao "L'État c'est moi", em que nem a equipe coadjuvante possui feições próprias: usa uma más.cara eni tudo idêntica à fisionomia do chefe
do poder. Revela-se ao cidadão um tristee por que não dizer? Ridículo - espetáculo
de rampas, fanfarras e façanhas, com a exclusiva finalidade de manter as atenções fixadas
na figura do todo-poderoso presidente-show.
Tudo com o objetivo de desviar a atenção
do povo, para mascarar o evidente fracasso
do governo, o fiasco ·em que se transformaram os primeiros cem dias do exercício da
Presidência da República. São jogos de cena
q üe visam a ocultar o verdadeiro problema
nacional -'-OS prejuízos causados ao Pafs pela
improvisação do Governo e pelo despreparo
de sua equipe.
No processo psicológico característico da
atitude egocêntrica, confunde-se o mundo
próprio com o circundante. A realidade e
os valores são vistos como objetos de uso,
de domínio, de desfrute, de deleite, O eu
se desfigura - para quem sofre desse mal
congênito e incurável - no próprio culto,
que se quer seja de todos. No dizer do vate
baiano,- "Narciso acha feio tud_o_ o que não
é espelho".
Daí decorre a postura assumida pelo Presi·
dente da República: lider carismático tropi~
cal, eivado de intensa dose do pior compo~ ,
nente do populismo - a mistificação, Propondo-se irmanar o Brasil ao concerto das
Nações do Primeiro Mundo, servindo~se dos
n13iS modernos e sofisticados instrumentos
da técnica contemporânea, o comportamento
do Chefe do Poder revela, na verdade, o que
de mais arcaico, ultrapassado, retrógrado
existe no terceiro mundo; na América Latina,
além de retratar o lado mais mesquinho e
pobre do populismo.
Ao mesclar duas vocações notáveis- para
sportman e para showman - , o Presiden~
te-show tem proporcionado ao País o grande
espetáculo que serve de embevecimento·~
urna platéia .que, sem o pão, aprecia o circo.
:t: a postura típica do salvacionismo populista
amparado _na desinformação e despolitização
das massas despreparadas.
O passo sempre apertado obriga os que
o aCOmpanham a um esforço adicionaL O
olhar penetrante e decidido impressiona os
que têm o privilégio de fitá-lo à curta distán·
cia. Seu queixo assume a altivez dos_vencedores. O todo-poderoso Presidente-show pto·
ve-se no governo com .a supremacia de uma
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divindade. Nada parece intimidá-lo no seu
propósito de transformar o Brasil num paraíso. Magicamente. Seu verdadeiro momento ,

de consas9-ção ~ão são, por~~· os neg~:~os
de Estado. Reahza.-se na extbtção narasrsta
do desempenho em públicO, demonstrando
habilidades - tão falsas quanto subdesenvolvidas- em que se conjugam, metaforica-

mente, os quatro elementos: a Terra -cooper, bicicleta, moto e carros em altíssima e

0 SR. DIV ALDO SURUAGY - Pois bem,
mas a Folha de S. Paulo apoiou-se apenas
p_a declaração dos bens d-o Presidente. O Pre~
sidente declarou e assinou _em baixo.
O Sr. Afonso Sancho-A Folha de S. Paulo·
durante a camp~nha passou um tempo sendo
-desmentida, e nunca rendeu-se aos desmentidos.
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O Sr. Afonso Sancho - Mas a Folha não
colocou o retrato do Presidente, colocou o
retrato de V. Er

O Sr. Alexandre Costa -Bem, mas o meu
retrato até e-nfeitou, nobre SenadOr. Nãõ me
doeu muitO meu retrato. V. Ex~ ouviu o que
eu disse, que ele saiu tão grande, que só saiu
em jornal daquele tamanho quando eu, 20
anos atrás, possuía .um jornal. e, durante 6
meses, colocava meu retrato grande._ Vendi
o jornal e nunca mais passOu de 3x4 o-u 4x3.
Só a Folha é _que me brindou ontem, mas
õ.ão
acUSou. De romeira que fiquei satisfeito quando ela, publicando as declaraçóes
do Presidente da Casa, hoje, restabeleceu a·
verdade.

O SR. DIVALDO SURUAGY - O mal
maior nâo está ainda nisso, 'Senador Afonso
ilegal velocidade, vôlei e futebol; ao dirigir
o tanque Osório e disparar os tiros no lançaSanc.b,o. Quando dÍafogo com V. Ex~, quedor de foguetes "Astro 2.,, o Presidente pode 1 brqndo até as normas parlamentares ...
dar vazão a seis instintos bélicos, despendenO Sr. Afonso Sancho- Ainda ontem, Se~
do a quantia aproximada de vinte mil dólares,
ilãdor Divaldo Suruagy, a Folha de S. P&ulo
um milhão e oitocentos mil cruzeiros pelo
acusou a nossa Casa. Então V. Ex~ devia tam~
câmbio paralelo; a Água --lancha, jet ski,
bém sentir que este jornal dá "barrigada"
submarino, porta-avião; o Ar- avião super- '
O SR. DIVALDO SURUA.GY - Senador
di~~_n.te.
sdnico; o_ Fogo ...;... espetácuto que faltava Alexandre Costa, desejo congratular-me
O
SR.
DIVALDO
SURUAGYPois
bem,
a simbólica demonstração pirotécnica da
maís-Uma vez com V. Ex' que utiliza de todos
o que quero dizer a V. Ex' é o seguinte: quanqueima de tóxicos em pleno Pantanal mato·
os instrumentos dos quais dispõe, que é a
do a FoJha de S. Paulo tece_u algumas crtti.cas
grossense. É essa a triste modernidade_ que
tribuna da Casa que V. Ex~ honra éom ~ sua
aos apresenta. As contas já foram feitas: são à posição do Sena-dor Alexandre' Costa, o presença.
Senador teve o cuidado de vir da sua Casa
duzentos e trinta e seis os domingos à frente
Mas o Presidente da República, que- tem
para a tribt.ma do Senado da República e fazer' todos os meios de comunicação nas mãos,
da Presidência da República. Como existem
a sua defesa, expór os seus motivos; a Folha
duzentos e trinta e sete modalidades olímque tem todos os instrumentos, até hoje ainda
de S. Paulo, no caso da denúncia formulada
picâs, o show há de continuar. A rápida internão se utilizou desses meios para explicar
contra
o
Presidente
da
República,
apoiou~se
rupção deveu-se - como se sabe - aos cui·
quem pagou essa viagem. Até hoje!
numa
declaração
de
bens.
V.
Ex~
me
perdoe,
dados, desvelos e temores matemos.
Vamos analisar: o Presidente, Senador
eu não estou concedendo apartes.
- Julgando-se um César, não passa, em UJtiAlexandre Costa, este ano já fez-quatio Viama análise, de um sucedâneo do "falcoo.",
gens a Paris. Quatro! A última foi' para assistir
O Sr. Afonso Sancho - Ela publicou a
mas não o "falcoo", aquele avião, que o levou
à abertura da Copa na Itália. Eu gostaria
declaração de bens?
daqui de Brasilia para as Ilhas Seychelles.
de fazer uma pergunta a V. Ex~: o Presidente
. O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois bem.
Um presidente da: República, que atravessa
Mitterrand, da França, estava na Itália? Não!
o que eu quero deixar claro é que, apoiada
dois continentes, num avião fretado a vinte
O Presidente Bush estava na Itália? Não! O
mil dólares por dia, que passou onze dias na declaração dos bens do Presidente da Re~
Premiê Gorbachev ~tava na Itália? Não!
com este avião à sua disposição, totalizando jiu'"õlíC!I, a nllia de S. PãuJo se deu ao tnibalhd
O Sr. Afonso Sancho - Estava o rei da
240 mil dólares, e está demitindo n:tilhares de levantar os custos da viagem e o volume
Espanha.
de recursos não dava para atender nem ao
. de ~uncionários qu,e estão morrendo de fome!
pagàffiento do avião. Agora é que vem o detaO SR, DIVALDO SURUAGY -'- 0 ·senaO Sr. Afonso Sancho ...L Mas essa despesa lh~: até hoje o Pres_i_de_nte não desmentiu a
dor Afonso Sancho, agora, também dá o títufoi do bolso dele, não foi do Governo do
Folha de S. Paulo.
lo de rei para o Presidente Fernando Collor.
Estado.
O Senador Alexandre Costa teve a postura
O Presidente da Alemanha estava na Itápolítica de hOmem público de vir a tribuna
O SR. DIVALDO SURUAGY- Ah. foi
lia? Não! Quais os Presidentes, os Cliefes
do bolso do Presidente? Isso é muito mais Slõ- Sc:RIIdp; se a Folha de S. Paulo publicou
de Estado' que foram assistir ao espetáculo
ou não o desmentido é um detalhe. Mas o
grave, Senador Afonso Sancho!
da abertura da Copa? O Presidente Menem,
Senador Alexandre Costa veio para sua Casa,
da Argentina; o Presidente do Brasil e o PreO Sr. Afonso Sancho :...._ Grave por quê?
para a arma que ele possui, que é_ a tribuna
sidente da República dos Camarões.
Qvem tem dinheiro gasta com o que quiser!
do Senado e fez as suas explicações. O PresiO Sr. Afonso Sancbo- E o rei da Espanha:
O SR. DIVALDO SURUAG-Y -O jornal -de-nte da República, que "tem todos os meios
de comunicação nas mãos, não conseguiu até
Folha de S. Paulo fez todos os cálculos das
O SR. DIVALDO SURUAGY -O rei da,
hoje responder. à denúncia da Folha de S.
despesas do Presidente nessa viagem, e che·
Espanha não estava na abertura. Ele foi assisgou à conclusão_ seguinte: todos os_bens decla- -Paulo.
tir a um jogo posterior do seu país, mas na
rados pelo Presidente para postular a PresiO Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex~
abertura não estava.
dência .da República não dariam para pagar
A Argentina _e o Brasil estão disputando
um aparte?
as despesas do aluguel do avião. EntãoC:!, isso
qual dos dois estão com a maior dívida exter.
O
SR.
DIV
ALDO
SUll.\f:.\GY
~
ConceM
é muito mais grave.
na, em termos proporcionais. E a República
o aparte ao S_ei:tador Alexandre ~osta.
dos Camarõ_es, o grande orgulho, foi a classio sr. AfOD:so Sancho- Ã FOI lia deS. P8ulo o-sr;- Alexandre Costa- Eu, efetivamen- .ficaç<lõ do seu time para as oitavas 4e fmais.
não sabe quanto o Presidente possui, nem
te-; Ontem, propriamente não me defendi,
quanto ela própria possui, Senador.
O Sr. Raimundo Lira- Sr. Senador Divalporque a Folha não me acusou. A Folha disse
do Suruagy, quando V. Ex~ puder: eu gostaria
O SR. DIVALDO SURUÁGY -.A Folha que a Casa ia fazer um "trem da alegria",
de um aparte.
de S. Paulo,que é o jornal de maior tiragem _o que não é verdadeiro. Defendi a Casa, dee credibilidade neste País, e fico triste por
fendi a Mesa Diretora do Senado e o projeto
O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois nãô,
V. Ext colocar em dúvida a veracidade das que a Mesa Diretora pretende apresentar,
Senador Raimundo Lira. Só vou fazer um
afi.unativas de um jornal como â FoUIB de
por imposição constituciorial. Efetivaniente,
comentário, saindp um pouco do jocOso e
S. Paulo ...
--como-diz o Senador Afonso Sancho, a Folha
entrando no sério, para que possamos, então,
novameõte, colocar as contradições adminiSO Sr. Afonso Sancho - Ponho em dúvida
~ão publicou o que eu disse, mas publica hoje
não só isso como as notícias diárias que- a o que diz o Presidente da Casa sobre o assun· . trativas do Presidente. A julgar pelos atas
to, dizendo tudo aqu~lo que eu, afirmei o~tem. . pessoais do Presidente, ·~--p.úblico e no~ório.
!:!Ilha de Si. eaalo publiCil.

me
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que Sua Excelência está brincando de governar. Se, até aqui, o espetáculo cesarista das
grandes decisões, das certezas inabaláveis, do
rumor aterrorizante_ dos aplausos incontidos,
das comemorações imperiais. O edifício sóli-

do, belo e refulgente COmeça a trincar, a ten:a
começa a tremer, adensam-se as fumaças do
Vesúvio.
O pior de tudo, entretanto, é que não reside aí o mal maior. Aos poucos, evidencia-se,
ante a consciência nacional, que está em jogo
justamente a maior conquista obtida a duras
penas e à custa de imensos saçrifícios__ - o
exercício da democracia, a vivência plena dos
direitos de cidadão, a convivência respeitosa
e hannoniosa dos poderes da república. Agiganta-se, ante os olhos estupefatos da sociedade organiZada, e fantasma do autoritarismo, solução tão simplista quanto perniciosa
a que têm recorrido todos os governantes
que, incompetentes, désprCparados e desacostumados ao diálogo e à discussão, optam,
na' busca de solução para as crises, pelo caminho fácil e catastrófico do endurecimento polftico, pela via tortuosa da ditadura. Os imensuráveis malefícioS dessa trilha.- tão repetida em nossa curta História - são de todos
conhecidos. Os resultados aí estão. A maior
parte dos componentes da equipe governamental - reflexo do seu chefe - espelha
o comportamento dos que, habituados à imposição, à força, apelam para a retaliação
e para a ameaça todas as vezes que, contestados, não recorrem- porque não os conhecem- ao diálogo, à negociação, a_o consenso, à cc-participação da sociedade.
Escusado seria relembrar, aqui e agora,
a seqüência das infelizes ocorrências geradores de meu espanto e de tamanha revolta.
Outra coisa não tem feitO a nação, nesses
famigeradas cem dias, senão vivenciar a sucessão dos atos emanados do Clii:fe do Poder
Central, cujas desastrosas conseqüéncias têm
espalhado a infelicidade, a revqlta, o medo,
a insegurançã pelos quatro cantos do País.
Com pouco mais de três meses de vida,
o governo Collor pode se considerar um cam. peão e um veterano em trapalhadas técnicas
e jurídicas, proporcionando verdadeiras
trombadas com a lei e o que _é pior, com
a própria Constituição.
O que vemos é um festival de retiraaas
de medidas provisórias enviandas .,vo Congresso, reformulações de resoluções versando sobre um mesmo assunto, vetos e, em
seguida, a reativação dos artigos, por vezes,
no mesmo dia.
Mais de quarenta medidas provisórias foram editadas, nesse período, versando sobre
os mais variados assuntos, convergindo todas
·para a busca de soluções para conter a inflação, que ameaçava atingir patamares insuw
portáveis. Escudando-se na magnitude do
problema, editou o Govémo um pacote, cow
· nhecido como Plano de Estabilização Económica - que na verdade é de estabilização
monetária- cujos efeitos foram devastadores, implodiodo a credibilidade de todas as
formas de aplicação. O confisCo levado a efeito nivelou_pessoa física à jurídi:!t pequeno~

poupadores e grandes especuladores, colocando em idêntico nível situações as mais diversas. O rol de injustiças daí advindo se espraia por todo o País. Ao incluir no confisco
a tão decantada iiltocabilidade da caderneta
de poupança e da conta-corrente, gerou-se
uma frise de confiança e de credibilidade,
cujo reflexo mais evidente tem sido o enorme
.crescimento do volume de saques e a conseqüente corrida para os ativos de risco - o
ouro e o dólar - que atingiram, passados
os primeiros -dias da edição do Plano, os mesw
mos níveis de rendimento da situação anterior. Esse é o sintOma mais c-aracterfstíco-de
gue petrnanece a incerteza quando à capacidade do Governo em promover efetiv3mente
o saneamento das finanças públicas.
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do_ Presidente lá, testando o çquipamento,
vai façilitar, inclusive, a conclusão desse contrato, que é muito importante para a indústria
brasileira, para os trabalhadores brasileiros
e para o nOSiO País. Com relação à presença
do Presidente naquele vóo supersóniCo, penso que isso já aconteceu no Brasil num momento altamente positivo. Todos nos lembramos de que o Presidente Juscelino Kubitschek, o mais querido de todos os nossos Presidentes, cuja fase ainda hoje serve de recordação positiva a todas as gerações, também
fez algo parecido, s6 que não tomou as precauções com os equipamentos, os capacetes
e todas as precauções técnicas que o Presidente Fernando Collor de Mello tomou nesse
vôo que fez no supersónico. Com relação à
presença no "Submarinho Tugi'', anualmenO Sr. Raimundo Lira - Permite V. EX~
te, periodicamente, a nossa Marinha, a nossa
um aparte?
.Força Aére~ faz manobras, exibições e o gãsO SR. DIV ALDO. SURU AGY - Concedo
to_com combustível, com deslocamento seria
o aparte a V. Ex~
uma coisa normal. Acredito que esse desloca'o SR. Raimundo- Lira .- Nobre Senadm mento naquela ou em outra data dar-se-ia
normalmente com os custos cobertos pela
Dival9o Suruagy, me~ caríssimo companheiMarinha brasileira que, indiscutivelmente, é
ro e amigo pessoal, a intenção do Presidente
o dinheiro do contribuinte, mas que já está
Fernando Collor é a de modernizar a econoperfeitamente aprovado no orçamento dessas
mia brasileira, e essa modernização passa,
Armas, no caso, Marinha, Aeronáutica e
necessariamente, pela intensifiCação das relaExército, que nós aprovamos aqui no Conções no mercado ínternadonal, ou seja, acongresso Nacional. Acredito que não foi nenhutece um aumento significativo das exporta·
ma verba extra. Esses fatos~ nobre Senador,
ções e,:em -conseqüência, das importações.
estão acontecendo porque o Presidente é_ jo-A proporção que o Brasil aumentar as suas
importações, ele passa a valorizar mais o dó- . vem, é um homem de 40 anos, está procurando transmitir à sOck~dade brasileira um
lar no câmbio livre e, em compensação, a
clima de otimismo, de alegria, porque V. Ex~
remunerar de uma fórma mais-positiva as ex·
sabe que o nosso Presidente José Sarney é
- portações e, dessa maneira, também, incumum homem sério, um homem dedicado, mas
bir as exportações via importações e, aí, colo·
muito retraído, dava até uma certa impressão
car o Brasil no inercado internacional, que
à sociedade brasileira de tristeza, de retraié o ponto fundamental, para que o Brasil
mento, e o Brasil está precisando de um certo
possa se modernizar e desenvolver e fazer
otíiriiSmo, de uma certa força, de juventude.
parte, no futUro, do primeiro mundo. A ida
Até nesse momento em que o mundo todo
do Presidente para testar o tanque Osório,
está se mobilizandO: para combater as drogas,
entendo, foi uma_ a_ç_ão voltada mais corri esse
combater os tóxicos, pedir à juventude que
objeJjyo económico do seu Governo, porque
saia disso, a maneira como o Presidente -faz
todos nós sabemos que o Osório foi um tanos seus esportes, aparece fazendo o seu cooque desenvolvido, especialmente, para atenper e transmitindo à juventude brasileira a
der aos pafses árabes, mais especificamente
mensagem de que a saúde, a força, o trabaà Arábia Saudita. É um tanqu~ muito moder~
lho, a juventude são importantes para-os obno, muito c~o- e há um contrato pendente
jetivos nacioriais. Acho que, de uma "forrita
com a Arábia Sau<Jita, superior a dois bilhões
ou outra, sua Excelência está dando uma
de dólares~-E- esse-OOntrado vem se arrastangrande colaboração ao nosso País. Eu gostado, acarretaD.do, em conSeqüência, dificul~
·ria de transmítir essas Cõnsiderações, porque
dades para a empresa que desenvolveu esse
existe um outro lado da Nação que pensa
equipamento, além do desemprego -já fodessa forma. Se os índices de popularidade
ram demitidos centenas de trabalhadores brado Presidente da República não estão tão·
sileiros, em função desse contrato estar sendo
favoráveis como há alguns dias, é porque senlevado de uma forma não conclusiva - e
timos, a própria população já sente que a
o Presidente quis dar uma demonstração de
inflação começa a retomar novamente. E a
confiança no equipamento, de confiança na
inflação é o grande problema nacional. Toda
indústria de armamento do País e, ao mesmo
a campanha presidencial que se re~lizou no
tempo, prestigiar, no campo de treinamento,
ano passado, no País tinha como ponto fundao Exército brasileiro- porque ele é o comanmental a redução ou, peio menos, a eliminadante supremo das Forças Armadas. De qualção definitiva da inflação brasileira. V. Ex•
quer maneira, ou indo o Presídente, ou não
sabe que o Presidente está procurando, na
indo o Presidente, os tiros seriam dados; namedida do possível, reduzir ou eliminar a inw
quele treinamento, e o custo dessa operação,
flação. Quanto às razões e a forma como está
indiscutivelmente, é do Exército brasileiro,
sendo feito, não quero entrar em detalhes,
que já tem verba para isso nas suas manoporque é um programa muito técnico, muito
' bras ou da própria empresa que estava exibinw
9o o equipamento. Acredito que a presen~ complexo, logicamente devem ter várias fa-
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lhas nessa estratégica, mas é preciso também
levarem consideração que existem vários segmentos da sociedade brasileira, que ~stão

criando dificuldaaeS -pa'ra qti:e a iD.flação caia,
para que fique num patamar próximo de zero,
e isso faça com que principalmente o assalariado brasileiro possa viver com mais tranqüí-

Jidade, com mais paz. Estamos verificando
agora, por exemplo, greves no sl!tor industrial, principalmente dos grandes centros.
Greves que Togem tOtalmente dos princíplos
de um relacionamento democrático. Verificamos que. ·por exe-mplo há poucos-dias, em

São Paulo greves localizadas impedem que
grandes complexos industriais possam funcionar, acarretando grandes prejuízos para a arrecadação fiscal, para a produção brasileira,
para o crescimento do PIB, e isso não é responsabilidade exclusiva do Presidente daRepública.
Agradeço a V, Ex• pelo aparte que me conredeu. Sabe V. Ex• do apreço, da consideração, da amizade que tenho por V. Ex~ Acredito e aceito- inclusive, é da minha própria
formação de homem público -que a crítiéa,
nos altos moldes como V. Ex• a faz, é altamente positiva, para que a nossa democracia
se consolide mais, em benefício do nosso País
e do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência sente-se na obrigação de
alertar que o tempo se aproxima da marca
fatal do fmal da sessão, e consulta ao nobre
Senador se V. EX" gostaria que aonsultasse
a Casa sobre uma prorrogação porl5 minutos. ·Talvez não seja necessá-riõ, âesde que
não haja mais apartes.
O SR. DIVALDO SURUAGY -Sr. PreSi·
dente, eu tentarei encerrar o meu raciocínio,
respondendo ao aparte do Senador Raimun·
do Lira.
Sen:dor Raimundo Lira, longe de mim a
ousadia de querer discutir economia com V.
Ex• que é um empresário vitoriosO sobre to·
dos os ângulos e sobre t9dos os aspectos.
Eu sou um mero professor de História Econô~
mica da UIÍiversidade de Alagoas. Quero pedir desculpas por ousar contestar os argu~
mentes de V. Ex~.
V. Ex• coloca que o Presidente tenta vender uma mensagem d.e alegria, de otirnismo
e de confiança. Na verdade o Governo está
aterrorizando a população brasileira, implantou um terrorismo nas anunciações dos seus
atas. É um dos seus principais auxiliares que
vai para a televisão e anuncia a demissão de
cerca de 300 mil servidores públicos, e sorri,
como se isso fosse algo hilariante. Implantou~se um terrorismo dentro deste Pafs. Há
um temor generalizado.
É a Fiesp que recori.hece~ através de doeu.
mento oficiais, que mais de 50 mil pessoas
forarrt desempregadas, apenas nos meses de
março e abril, em São Paulo. Nós estamos
vivendo uma situação a mais sin.$ular da história- Ccánómica do Brasil: é inflação com
recessão. Até hoje, o Brasil não viveu essa
experiência, é Um fenômeno novo, com que
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o povo brasileiro não_ está acostl!mado a conexplicou. Ou será que ele também estava fa- viver.
ze@~__ propaganda de motos ninja1
V. Ex• certa feita, num das nossos diálogos,
O GOverno do Presidente Collor é um poço
· me deu um exemplo maravilhoso, que peço
de contradições.
licença a V. EX" para repetir neste instante,
E eu gostaria de encerrar esse. discursQ,
pela veracidade contida na assertiva. V. EX"
Sr. Presidente Pompeu de Sousa. ouvindo
me dava um e);:_emplo, como se tivesse alguém
as palavras deste homem que é um patiimôda sua famOia, um ente querido, um filha,
nio desta Casa e da classe política brasileira,
com 40 graus de febre. V. ~-jamais daria
Senador Mário Covas.
_um remédio para baixar essa febre para zero.
Podia matara criança com.um choque. V.
Ex~ tentaria conse·guir ccim oS médicos que
O Sr. Mário Co~as- Obrigado Senador,
baixassem para 39, para 38, para 37, nunca
muito grato pela sua alusão. Acho que temos
para zero.
que distinguir duas coisas: acho que o plano
Então, 3 pa(ses adoraram essas experiênde estabilização que o governo desenVolve
Cias de choq_ues heterodoxos. O Brasil, com
é uma coisa; acho que a ação política do goo Plano Cruzado, a Argentina, com o Plano
verno Collor é outra coisa; e com o julgaAustral, e Israel, que estava vivendo essa
mento que V, Ex~ coloca, nftida e claramente,
mesma experiência. Só que Isra'el não seguiu
no plano político, concordo inteíramerite.
o ex:emploja Argenti~_.,:_do. Br?_sil._
Quando o plano foi feito, qualquer econoO PreSiçlente Sarney, que teve o maior ínmista ou qualquer cientista político com o
dice ..de popularidade da história dos Presiqual se falasse, desde logo, salientava o fato
de que o Plano, para o seu sucesso, iria dedentes brasileiros, e que não veni:lia uma
mensag_em de depressão - naquela oportupender fundamental.tnente da sua gerência.
nidade o Presidente vendia uma mensagem
Ora, no instante em que se coloca essa depende otimismo, de alegria. Todo rriundo queria
dência, se coloca virtualmente a personalidade do gerente como fator de profunda inestar ..Q~_to do Presidente, inclusive o Presidente Fernando Collor de Mello, que teve
fluência n_o Plano. Hoje, o maior inimigo do
plano é o Presidente Collor. Ê um paradoxo!
o apoíó dele, lá e.Ip. Alagoas. O Presidente
Fernando Collor, como Governador, s6 coPor quê Porque? de tal maneira ele cría ex·
pectativas, às vezes inaceessíveis e inating{meçou a criticar o Presidente José Sarney
quando ~!e caiu nos índices de popularidade.
veis, que qualquer coisa diferente do sucesso
absoluto é oiracasso absoluto. Que estranlia
Mas, enquanto o Presidente José Sa.rney era
o Presidente mais popular deste País, todo
sentimento faz com que o Presidente tome
determinadas atitudes? Para quem emprega
mundo queria estar perto dele, queria tirar
um retrato -ao·seu lado, queria estar junto
um moralisrno externo e uma austeridade,
a ponto de demitir ou pretender demitii 350
dele, queria viajar com ele, se disputava lugar
em viagens presid~nciais.
mil funcionários - e nem vamos nos ater
Pois bem, o Presidente, ap6s o fracasso -ao porquê deste número, de onde foi extraído Plano Cruzado, ficou sem· condições de
do, qual a sua l~gica - é pouco aceitável
, a idéiiôe-cjue o Presidente da República saía
passear em nenhuma Capital deste País.
O que foi que. aconteceU na Argenti;llá? daqui, faça uma viagem, vá ver a inauguração
da Copa do Mundo, a estréia, e, em seguida.
o.- ?,residente Alfonsín foi cOlocado para o faça
uma viagem de 24 horas a Paris, onde
mundo todo _como um estadista na América
do
A sua vitória o mundo todo cantou passa pelo melhor dos restaurantes, e faz
_como. o ·-surgimento de um grande estadista questão que se torne público a refeiÇão que
fez. Esta é uma contradição que só posso
no Cone-SuL .Pois bem, náo teve condições
explicar - e não sei se estou correto - na
de concluir o seú governb, e. teve que renunmedida em que, certamente, o Presidente da
ciar antes! para passar o ~o,•erno .ao Menem.
República 'esteja pretendendo traduzir para
E que curiosidade existe entre o Presidente a população, para o povo brasileiro a seguinte
Menem e o Presidente Fernando Collor? Os idéia: o Brasil que estou oferecendo a vocês
dois estão disputando qual deles realiza maio- é o Brasil em que vocês vão poder ser o que
res acrobacias. V. Ex• tentou explicar os tiros sou, é o Brasil em que vocês vão poder ser
de tanques; tentoy explicar também os pa·s~ aquilo que estou mostrando. Por que é uma
seios de avião e de submarino. Só que o maior contradição tão absurda, no inst1;1.nte em que
vendedor de annas do mundo são os Estados se joga com· o destino das pessoas, nesta diUnidos e eu nunca: vi um Presidente daquele mensão, a figura do Presidente tomar a HberPaís disparar tiros de tanque, nem andar em dade do exercício de certas atividadesl Por~
submarinà" pata conseguir vender melhor os que, a rigor, não há outro entendimento posseus produtos.
sív~l. a não ser a imagem de que: Olhem,
Mas, o Presidente não conseguiu explicar, posso mudar este Pais, porque eu próprio
até hOje, Senador Raimundo Lira, à Casa, Já mudei, sou isto; e vocês podem ser isto,
por •equerimento do Senador Pompeu de na medida em que tenhamos sucesso. Para
Sousa, quem é o dono da moto que ele colo- qualquer governo - e vejam V. Exi!S que
cou 160 km, numa área urbana aqui em Brasí- paradoxo: o Presidente atual, no período en·
lia, na contra-mão, um requerimento que dei~ tre a eleição e a posse, declarou que, dentro
de três meses, a inflaçáo chegaria a 10% ~
~ou de ser do Senador Pompeu de Sousa para
~r do S_enado da República moto essa todos entendemos que a meta, embora ambicc;Jntrabandeada. Até hoje o Pre~ide11te __não. _ciQsa, c;ra até_razoável para ser gersegt!-ida.
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Todos bós supúnhamos que a inflação chegaria a 10%, vinda de cima para baixo. Veja
que Sua Exc-elência chega no terceiro mês

de Governo com a inflação chegando em
10%, é verdade que perc-orrendo o caminho
inverso: de baixo para cima. Mas a própria
confirmação do compromisso é a negação do
resultado do plano. Por quê? Por que qualquer coisa diferente de inflação zero fica emdesacordo com a personalidade do Presidente, fica em desacordo com a imagem que Sua
Excelência tenta projetar, fica em desacordo
com um otimismo que não tem base na realidade e que, portanto, não encontra respaldo
na opinião pública. Teve respaldo no instante
inicial, teve resp'aldo quando as pessoas era factível, era visível - da classe média
brasileira diziam: "Olha, tomaram o qU;e é
meu, mas até se for para acabar a inflação,
eu concordo com isso". Hoje, essas pessoas
dizem; "Por que o meu foi tomado, se a inflação está af de volta"? Esse tipo de contradição tem que terminar. O Governo precisa
substituir um pouco a arrogância pela humildade, na perspectiva de que uma nação só
sai da crise em que se encontra, se tiver a
participação de toda a sociedade, se ela for
o resultado de uma luta comum, e não o resultado de uma visão niessiânica. Evidentemen-_
te que a discussão de natureza técnica e eco- nómica, a idéia inicial, o que o Plano tinha
de fascinante ou de _est_irri.Uiante era -a_ idéia
de que eventualmente, pela primeira vez, não
se estava debitando aos mais favorecidos o
conflito, a crise de natureza económica, e
paulatinamente foí se tra:llsfediido para os
setores médios da sociedade e para as classes
trabalhadoras, via desemprego ou diminuição de jornada de trabalho. Iss_o, hoje, perdeu sua razão de ser, porque, efetivamente,
volto a insistir, por uma dificuldade de natu· _
reza gerencial, foi-se introduzindo a personalidade de natureza política do gerente e neste
Governo só em um gerente, é a sua afirmação, que foi se transferindo e incorporarido
à personalidade_ do Plano e se associando à
idéía de que qualquer nível diferente de zero
era o nível do absoluto fracasso, porque a
projeçãn da imagem do Presidente é a imagem do sucesso absoluto. Isso, muito provavelmente, decorr(l do fato de que a própria
figura do Presidente sofreu muito pouco ao__
longo da vida, nunca teve intimidade com
o insucesso, a sua vida pública e privada foi
sempre uma sucessão de sucessos, até chegar
a GoVernador, nascido politicamente de um
Estado pequeno, o que é, indiscutivelmente,
uma tarefa gigantesca, o que todos nós proclamamos. Mas o que fica é a idéia de que
de tal maneira os objetivos são inacessíveis,
de tal maneira a fixação dos horizon_tes são
absurdos que, no final, às vezeS, até sucessos
parciais são confundidos com fracassos totais.
Isso, Senador, é a própria visão da arrogãn·
cia, a arrogância que não -é o valor de que
este País precisa, este País precisa de um pau~
co_de humildade, humildade que nasça não
do curvar a espinha, mas do andar ereto,
vertical, que é a forma_ pela qual esta Nação
tem que seguir, do fato de n'tis sabermos que

·uma Nação se faz pela liderança do seu :Presidente, sim, mas pela força das instituições,
pela vontade do seu poVo, pelo conjunto de
ações de uma Nação. Seria bom se este País
e~ sobretudo, se este Governo cultivasse um
pouco a imagem do seu povo, a virtude da
humildade.
O SR. DIV ALDO SURUAGY - Muito
obrigado, Senador Mário Covas. V. Ex~ rraduziu,com o talento que 1he"-é característico,
as _g~andes _deformações:.,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre_Senador Divaldo Suruagy, apenas
quero dizer a V. Ex~ que, tendo a sessão se
inicado às 14 horas e 44 minutos podemos
prosseguir, sem qualquer prorrogação, regimentalment~ até às 18 horas e 44·min-:tos.
O SR. DIVALDO SURUAGY - Muito
obrigado, Sr. Presidente, pela gentileza.
V. Ex~, Senador Mário Covas, decantou
a grande falha do plano, o problema gerencial.
Vamos analisar a responsável pela área
económica do País, a Ministra Zélia Cardoso
de Mello. Digo a favor da Ministra que S.
Ex• jamais escondeu a sua grande característíca de assessora. Isso é tão verdadeiro que
ela montou uma firma de assessoria. E o que
é que cara_cteriza o assessor? Analis-ar fenó·
menos políticos, económicos ou sociais, dentro da área em que aque_la assessoria esteja
sendo emprestada, e oferecer opções para
quem tiver o poder de decidir.
A Miliistra Zélía Cardoso de MelJo, ao longo da ~ua v~da, aliás, da sua curta vida, porque é uma- jovem senhorita, nunca teve a
oportunidade de gerenciar nem empresa pública, nem empresa privada. Não tem a menor experiência de administração. Toda a sua
vivência foi no campo da assessoria, S.' Ex'
é uma excelente assessora.
Podemos analisar um ser hll'mano em função do seu passado. O Presidente é tudo aquilo que V. Ex~ acaba de traçar do seu perfil:
uma pessoa mimada pela vida. Eu usava esta·
expressão há poucos minutó"s, num debate
com o Senador Afonso Sancho, que falava
em nome_ do Governo. O Presidente sempre
teve os brinquedos que quis. A família sem·
pre teve opót'tu~idade de oferecer a ele os
brinquedqs que desejava. E ele o_~ g_1,1ebrava~
Quando quis brincar de fazer polftica, Gui·
lherme Palmeira e DiV"aldo Suruagy CJltregaram a ele a Prefeüura de Maceió, ele quebrou a P~efeitur_a de Maceió._ Então o povo
de Alagoas emprestou-lhe o Governo do Es·
tado, ele quebrqu o Estado ~e__~lagoas.
E, mesmo assim, considero a carreira polfticã do Presidente Fernando Collor, referendando os argumentos expostos por V. Ex~,
o maior fenómeno do mundo ocidental. Não
se conhece_outro. Poderia fazer um confronto
com o ex-Presidente Carter, dos Estados Unidos, porque a Geórgia está paia os Estados
Unidos assim como Alagoas está para o Brasil. Vamos estabelecer essa proporção. Mas,
por trás do ex-presidente Carter estava um
grande partido, que era o Partido Democra-
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ta. O Presidente saiu de um dos menores
Estados da Federação brasileira- menor do
que Alagoas somente Sergipe - , criou um
Partido para ele e se elegeu Presidente_ de
um País continental. É um fenômeno gue
não conheço. Se V. Ex" 1 , Srs. Senadores, tiverem conhecimento m~ apontem porque não
sei de igual.
Pojs bem. Então, o Presidente jamais mudará a sua personaldiade porque todos Qs_erros do Presidente, todos os seus desacertos
foram coroados de êxitos eleitorais.
O Presidente fracassou como administrador público: foi um péssimo Prefeito de Maceió,_ um péssimo Governador de Alagoas e
se eleje Presidente do Brasil. Entãq", quem
somos nós para aconselhar o Presidente? O
.Presidente acha-se ungido pelos deuses para
conduzir os destinos dos povos. Ele é o -Estado, ele é a lei, ele não discute, ele·só tem
UJI.l termómetro de avaliação, ele não tem
conselheiros. São_ as pesquisas públicas que
determinam as decisões do Goveino: Se a
pesquisa disser que dá popularidade- demiti!
500 mil funcionários, ele demite. Ele não se
preocupa com o lado humano, com os crité·
rios de justiça, das necessidades dos .órgãos
que vão perder esses funcionáriOs, não. A
pesquisa diz que dá popularidade_demitir funcionQrio pl1blic9,.e_le dem!te. Amanhã, se a
pesquisa disser que dá popularidade admitir
funcionário pl1btico, ele admite 500 ,nlil. O
úoi_co termómetro capaz de traçar uma bússo~
la, um norte e sul para este Governo são
as pesquisas de opinião pública. P_or quê?
Porqu'e o P'residente precisa de ter holofote.
Ele é um oan:i!!ista. At~ digo, a fayor dele,
que isso é uma doença. O narcisismo é uma
doença, nós sabemos que é uma doença. Ele
precisa eStar" diante de utn espelho, ele precisa ter os holofotes voltados em sua direção.
Encerraria este discurso, desejand9 que
Deus tivesse_ falado pelos lábios de V:. Ex1
que o Presidente pudesse ·oferecer ao povo
brasileiro o padrãO de vida que ele tem .. Como eu gostaria que o povo brasileiro ·pudesse
passar o reveillon na ilha Seychelles, ml~m Falcoo alugado para deleite do Presiden~e. Como gostaria que o povo brasileiro pudesse
chegar em Paris, se hospedar no Ritz ou no
hotel George V, os hóteis mais caros do mundo, onde ficam os milionários americanos,
onde fica a nobreza européia~- Como eu gostaria que o poVo brasileiro pudesse sair de seus
Estados para assistir ao campeonatos de tênis.
em Roland Garres .. Como eu gostaria, que
o povo brasileiro pudesse esquiar em Gstaad ...
Que padrão de vida_Jnaravilboso o Presi·
dente tem! Como seria bom que Sua Excelência pudesse transformar isso em oferta à
sociedade brasileira. Mas, lamento, que tudo
seja apenas um sonho, uma megalomania,
porque o Presidente, como administrador,
fracassou em todos os cargos que exerceu.
Desejo estar errado, gostaria que estivesse
errado, gostaria que Deus orientasse O Presidente, parà o bem deste País; desse povo
traumatizado, esse povo que está precisando·
acreditar em alguma coisa. Então, é mais uma
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decepção, é mais uma frustração qUe se oferece à população brasileira; porque, na minha
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chamada inftaçãO passada. No entanto, não
só os índices extra--oficiais até agora divulga-

opinião, este Plano fracass_ou e, fracassou dos trazem no seu bojo alguns dos efeitos
porque a Ministra não tem poder de decisão da situação pré-inflacionáriã ã.itterior ::...._ coe porque o Presidente nem tem equilíbrio mo- é o caso dos reajustes dos aluguéis ernocionoal e nem tem competência técnico- como também se mostram mais elevados do
profissional j:tara gerencíar um plano desse que o brutal arrocho monetário, o congelaporte.
mentõ de preços e__o próprio discurso oficial
Daí a minha inquietação, daí a minha an- faziaiii prever. O apelo demagógico e populista -com toda a carga prejorativa do termo
gústia, daí a minha dUvida que eu divido com
-aos descamisados, aos noventa por cento
o Senado da República neste instant.e!
Não houve um projeto integrado e coeren· miseráveis da sociedade, carrega uma grande
te, e o governo, optando por esvaziar '3. rlis- dose de irresponsabilidade, ao permitir que
cussão política; enveredou para o choque se acreditasse ser possível atingir a estabicom os poderes legiSlativo e Judiciário pro~ lidade económica sem a imposição de custos
movendo o festjval de medidas provisórias para alnassã: trabalhadora._ Daí decorre, com
contestáveis, dando início à falta de credibi· toda certeza, o ambiente de desalento quanto
]idade, alimentada pel:i incompetência de ao êxito do programa económico, pois, como
é consenso, o exces_so-de otimismo é o camiseus próprios administradores.
Com efeito, a sociedade brasileira não en· nho certo para o desgaste, a desconfiança
.
_
contra o que festejar nesses cem dias de Go· e o fracasso.
O Governo esperava que o Plano produvemo. As perspectivas de retomada dos investimentos são remotos. Com o aumento ziSse um superávit de dois por cento do PIB.
do dinheiro em circulação, a inflação começa Três meses depois, revê os números e se Con·
a subir.
tenta com o equihbrio nas contas públicas;
É com grande desânimo que vemos o Plano
é de se prever~ déficit em torno dos cinco
Collor caminhar, a passos largos, para o fra· e meio por cento do PIB, segundo alguns
. casso. O Progr.ama de estabilização está sen· ecOnomistas.
do destruído por seus próprios criadores Se por decreto não há inflação, por decreto
o equívoco fundamental foi cometido na poli- foram proibidos os reajustes salariais. Situatica monetária, conduzida de modo totalmen-· se nesse pon_ro o aspecto mais cruel e injusto
te inadequado: invocou-se a "iivre· negocia· do Plano. Os dados divulgados pela grande
ção", a "solução pelo livre mercado", deixan· imprensa apontam a rápida ciminhada para
do a economia sem nenhuma regra geral de
uma crise recessiva de proporções altamente
indexação, uma regra alternativa que seja preocupantes, conclusão que se imp_óe, por
consistente com uma inflação baixa.
exemplo, da divulgação do Indicador do Ní. Mordida em uma de suas partes mais sensível da Indústria- INA- d3. Federação das
veis- o bolso - a população deu as costas
Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp:
à poupança, optando pelo consumó,-mesmo
queda de mais de quinze por cento no nível
que esteja pagando mais caro por alguns pro- - de produção do mês de abril, relativamente
ao mesmo período do ano anterior. Índice
dutos. Preços,' aliás, cada vez mais altos, ptes·
sionados pelos aumentos das matérias-primas
semelhante já havia sido detectado no més
e insumos, ditados pelo oligopólio. Como se
de março, o que-evidencia o agravamento
do quadro_ de desaquecimento econômko
sabe, o oligopólio se sobrepõe às diretrizes
governamentais para recuperar a liqüidez · após a decretação do Plano. Como canseconfiscada e garantir as taxas de h,1cros. Na
qüência desses números, cresce, de modo
6tica do chefe do Governo e de seus assesalarmante, o nível de desemprego. Somente
sores palacianos, as·medidas provisórias-funa indústria fez, no mês de maio, mais de quarenta e sete mil demissões, registnindo uma
cionam como uma fórmula mágica para solucioilar os graves problemas da Nação, sêrn
queda no nível de emprego de mais de dois
por cento em relação ao mês de abril de 1981.
levar em conta a dinâmica do processo social.
Desse modo, a maioria esmagadora da popuSomeme--iioS -primeiros meses deste ano, as
díspensas já chegaram quase à metade do
lação foi, riiaiS-uma vez ludibriada, ao acre·
ditar que se estava atacando os especulado·
observado naquele ano, quando o País viveu
res, os atravessadores, os maus empresários.
sua ~ais forte re.cessão. De acord? com os
Cem dias após, ·percebem todos que tudo não. _ ag~hstas económico_s, _quando se ahan!' _esses
passou de mistificação. Ou seria mais uma
do1s compone~tes - mflaçáo e_ recessao ~
peraltice do "Falcoo"? A inflação aí está.
a~entam os .nscos de estagflaçao. E aí está:
naoháremédrobomquandoodoentemorre.
Volta a subir, motivada não pelos reajustes
salariais, que estão proibidos, mas por obra
Nesse contexto, apela o governo para a
livre negociação entre patrões e operáriosdaqueles que continuam com o poder de de·
terminar os preços.
~ capital e trabalho ......:. como -unico recurso de
As autoridades vém usando um discurso
se efe_tuarem_ reajustes salariais. Com base
triunfalista, frontalmente contraditório com
no Princípio de que a volta"da indexação de
a realidade vivida a cada dia pelo cidadão
preços e salários significaria o retorno à espie com os próprios índices divulgados. Por
ral in~~t;:_i9nária, cometem-se inúriteros equfdecreto não há inflação. O Governo _decidiu
vocos e injustiças contra ju.stamente os noventa por cento da sociedade - õs descamijogar para baixo do tapete influências sazonais de preços. Resolveu apagar, pura e sim· · sados- que sempre arcaram com todos_ os
plesmente, da memória dos computadores a
custos dos planos e choques económicos.
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Qual a margem de negociação e de barganha
que pode ter o trabalhador quando faltam
empregos? Como pode defender seu salário
quando ele sabe que sem emprego não há.
salário algum? O Governo finge desconhecer
que apenas uma parcela mfnima qas categorias profissiOnais - sobretudo o operariado
especializado - é organizado em sindicatos
fortes e que exercem pressão efetiva na vida
das empresas. Não acena o Governo com ne·
nhum mecanismo de defesa e proteção do
assalariado, sobretudo o menos qualificado,
que se vê à mercé do humor gerencial das
empresas, envolvidas, como se sabe, em
grandes dificuldades, a partir da edição do
Plano. Contra-argumenta o Governo, apelando para os países desenvolvidos- de .eco·
nomia estável, portanto- em que o processo
utilizado para os reajustes salariais tem por
base a livre negociação. Haverá maior exemplo de falácia, de embuste, de má fé do que
comparar o Brasil à Suíça, por exemplo? Ninguém hesita em concordar num pontO: a perda salarial é evidente e as empresas, de uma
forma ou de outra - seja diminuindo margens de lucros, seja redirecionando recursos
antes destinados às despesas fmanceiras :....... vão ter de prover alguma recuperação. Co-·
mo, aliás, algumas já vêm fazendo. Enquanto
tal atitude não se_ dissemina~ surgem os inevi·
tá veiS surtos de movimentos grevistas, recurso extremo de pressão exercida pelo trabalhador, até para fazer ver ao conjunto do corpo
social que os sacrifícios têm que ser divididos
-já que o bolo não o foi - mediante um
amplo entendimento nacionaL
Embutida no Plano de Esta~iliza.ção EconómiCa, a Reforma Administrativa, tão alardeada pelo governo, é apresentada à sociedade como o ponto fulcral do esforço de con-tenção do déficit público. também- nesse seto r, está presente a mistificação.
Reforma administrativa não presSupõe soe
mente redução dos gastos e simplificação de
organograma. Para realizá-la, efetivamente,
seria necessário, antes de tudo, definir um
método de administração pública, discutir e
analisar as funções do Estado, propor planos
de carreiras compatíveis com essas funções.
No entanto, assiste a Nação à montagem de
um verdadeiro espetáculo, em que se expõem
à venda mansões e carros oficiais. Mas não
se diz que a economia decorrente dessas me·
didas é pífia: o ganho de 0,5% do Produto
Interno Bruto - equivalente a um e rneio
bilhão de dólares - é nove xez:es menor do
que OS ganho~ que o -governo espera deter
com o aumento de impostos e a redução dos
juros pagos ao mercado financeiro. Em .mais
uma a'titude mistificadora, O Presidenté da
República tenta convencer a sociedade de
que tais medidãs, por si sós, bastam para con·
ter o déficit público. Porém, omite quantO
o Govem.o. já emitiu nesses cem dias. Não
se propaga a destinação de quarenta bilhões
de cruzeiros para financiar a publicidade dos
atos governamentais. Cai por t~Yrra até que,simbolicamente, poderia representar o interesse do Governo em passar j:>ara a sociedade
a imag'?.ffi de austeridade.
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O sb.Ow continuou com a-extirição ~dos ônibus que serviam aos funcionários dos Ministérios. Até agora; ninguém explicou o que repreSenta a economia daí advinda. Será infini·
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mágica até,- para os problemas. Incompetên· · coni efeito, quando da reedição da Medida
desconhecimento das filigranas legais e
Provisórià n~ 185, votada e rejeitada pelo
Congresso Nacional, e 'mascarada, maquiaconstitucionais. São mais variadas as interda, travestida na Medida Provisória n9 190?
pretações. A mim me parece uma arques·
tamente menor do que os quinze bilhões de
tração muito bem afinada de um grupo de
E o que dizer das Medidas Provisórias númedólares que o Governo estima ter conseguido
ros 153 e 156 que pretendiam alterar a legislaburocratas habituados ao autoritarismo, com
ção penal? Com a retirada dessas medidas,
coln a cobrança do Imposto sobre Operações
o objetivo de reviver um passado tão perni·
o Executivo apenas adiou uma rumorosa derFjnanceiras .:...... IOF - de todos os investi·
cioso quanto próximo, eni-que o Poder Exerota no Judiciário que, afinal, veio a ocorrer
mentes. Idêntica situaÇão deverá ocorrer com
cutivo reinou absoluto e, como tal, decidia,
impunha, realizava, sem admitir qualquer tia venda dos apartamentos funcionais. Não
no dia seis do mês em curso, quando o Supre·
se pense que faço, aqui, a apologia das cha· . po de contestação. Na verdade, todas as exmo Tribunal Federal, por unanimidade, recomadas mordomias e dos privilégios. Pelo coo·
nheceu a inconstitucionalidade da Medida
periências levadas a efeito pelos países para
trário. O que questiono é a manipulação _da
desvalorizar o estoque da dívida pública e
Provisória n1> 190, por considerar que o Presi·
informação que é passada para a sociedade,
aliviar oS encargos financeiros sobre os o"fça- .dente da República exorbitou de suas funtentando convencê-la de que o Governo é
ções.
mentos demciriStram que", a direçãó política
Erroneamente julgou o Presidente da Redas reformas foi sempre muito mais imporforte, tr'abalhador, defensor dos pobres, con·
tra os ricos e afortunados. O nível de cooptatante do que as características técnicas ou' p~blica que o impacto causado pelo Plano
ção atinge as raias ~a instigação à luta de
a concepção económica que as sustentaram.
de Estabilização ~conômica seria suficiente
Nesse aspecto situa-se, sob a minha ótica,
classes, proporcion~ ao cidadão comum para manter a sociedade, o Judiciário e o
em última análise, o contribuinte- uma vi·
o ponto nevrálgico da condução, não só do
Legislativo em estado de absoluta letargia.
Plano- de E;.sta.bilização Económica, mas de'
são distorcida da realidade.
O Congresso Nacional assimilou o eco de es·
tu.pefação, perj:>lexidade e torpor do corpo
todas as ações e atas do Governo - a camiNeste particular, repudio, profunda e sin·
social, repudiou a intimidação, assumiu atitunhada na direção do autoritarismo, na me·
Ceramente, a conduçao do capítulo referente
di da em que a improvisaÇão; manifestà nas· de crítica e fiscalizadora dos atas do Poder
às demissões do setor público. Do éter surgiu
fórmulas mágicas manipuladas pela equipe
Executivo, conteÍldo-lhe os excessos e as ten·
magicamente o núníero ideal de demissíveis:
tativas de afronta à ConstituiçáO e ã demo·
trezentos e sessenta mil funcionários ociosos,~ gõvema:mental, defronta-se com a realidade,
COJ.tr·ã· oposição responsável, com a manu·
cracia. Temos todos consciência de que o País
desocupados, desnecessários ao serviço pú·
não elegeu um ditador, nem um tutor. O protenção do regime democrático que constitui
..blico. Propõe o Governo um corte linear no
blema político central, no momento, é asseprocesso de dispensa. Não se estabelecem cri-· a essência da atividade do Parlamento.
gurar o funcionamento dos mecanismos insti·
tériôs. Não se efetuam levantamentos. Não
De fato, desde a edição das prímeiras meditucionais, falhos e carentes de reparos - in'se realiza um diagnósticO: Na esteira da imdas governamentais, avolumaram-se protes·
. provisação, esfacela-se o serviço público.
tOs e crftiCas em relação à -ii"iCOnstitúdona· clusive para eliminar a Capacidade de o chefe
do Governo editar medidas provisórias Passa-se a imagem de racionalização. Na ver·
!idade de porções do pacote econômico do
mas superiores à vontade de quem quer que
dade, cometem-se injustiças descomunais.
GoVerno, originãi:tdO a verdadeira barafunda
seja.
Ignoram-se o~ direitos adquiridOs. Não se leconstitucional em que se t.dmsforrnou o Go·
Há oS que invocam os perigos embutidos
vam em consideração o concurso, a carreira,
verno--do Presidente Collor de Mello. Em
na confrontação dos Poderes. Verdade que
o tempo de serviço. O funcionáriO público
sua coricepçãõ,-o PlãnO foi vincaôó pelo àes·
sejã, são menores, coín certeza, que o exer·
-em sua esmagadora maioria- batalhador,
respeito à Constituição - com a bênção e
cício açambarcador da Presidência da Repúhonesto, cónscio de seus deveres, passa a ser
o beneplácito-dos juristas do Palácio do Pla·
blica, para o qual existe o freio constitucional.
visto como a causa maior do déficit público.
nalto:·rsta é uma questão séria. A inconstitu·
A responsabilidade ,da crise jamais recairá
Transforma-se no bode expiatório-da pressa,
cionalidade de medidas provisóriaS, decretos
sobre. o r e_~ e democrátic~.
da improvisaÇãO, da irracionalidade. E o Po·
presidenciais e pOrtarias rriinisteriais longe es~
der Executivo~ m@is uma vei, nega irrfomiatá de ser um detalhe, em pormenor. Fica em
O Governo do Presidente Fernando Collor
ções e esclarecimento ao Poder Legislativo.
jogo, na realidade, o destino de nossa frágil
chega ao seu centésimo dia com um índice
Proíbem-se entrevistas. Estabelece-se a lei do
democracia. Em defesa de seus interesses es- de popularidade de trinta e_ seis pói Cento,
silêncio na Secretaria de AdminiStração. A
cusos, o Governo levanta a bandeira da luta metade do aP.oio com que contava no dia
falta de transparência nas atitudes e ações
contra a inflação. Pura mistifiCaçãO. Não po· de sua posse. E sintomático- denota o terre·
de um governo, em qualquer país democráde a Nação admitir - e ·muítO ritenos tOlerar
moto ocorrido na credibilidade do Presidente
tico, é vista como sinal de intolerância e de
- que, para combater a inflação, feche-se
e seus auxiliares. Collor prometeu mudár o
autoritarismo.
a Constituição~--Sob pena de se ver o Estado
Bi":iSil ::..._ -aqueles que o apoiavam, ou não
A perplexidade decorrente da edição dt> · de Direito relegado a plano secundário. Sem-. entenderam a mensãgem, ou não gostaram.
Plano Collo.r, seguiu-se a constatã.ção de oupre é bom lembrar que vários países contem·
O pririleiro ~alanço do Governo Collor
tra unanimidade nacional: a certeza de que,
poráneos enfrentaram graves crises econóapresenta-nos um saldo bastante inferior. ao
desde o início de sua operacionalização, o
micas '-- e polfticas - sem ofender a lei e
prometido em seus discursos de palanque e
Plano tem sido conduzido de forma errática
o espfrito democrático. Aten\e-se para o fato
de posse. Senão, vejamos:
e únprovisada, desmentindo-se num dia o que
de que determinações contidas em algumas
-Prometeu triplicar o salário mínimo até
no~anterior era verdade e dando o dito pelo
medidas provisórias podem ser efeüvadas por
o final do mandato, mas ao completarem-se
não dito, como revela a monranha de papéis
legislação já existente. Quando a Assembléia
os cem dias, o salário mínimo cairi de noventa
expedidos com fúria burocrática, sobretudo
Nacional Constituhite ID.stitulu o dispositivo :e seis dólares para sç-Ssenta e !!ove dólares;
pelo ·Ministério da Economia e pelo Banco
da medida provisória, colhída da Carta italia·
-Disse que não faria pOlítica· salarial sem
Central do Brasil. Até aqui, os adversários
na de 1948, tinha em mente que, na Itália.
consultar os trabalhadores; em maio propõe
do Governo não provocaram taptos danos . jama~. fo! us_ãda para combater a infl~ã~,
ao PlanO quanto a inexperiência e improvinem o terrorismo, nem as brigadas verme- a livre negociação;
-;-Na càmpanha, prometeu protegcir as ca·
sação do~ assessçres presidençiais.
lhãs. Entre nós, tornou-se, infelizmente, su·
Precipitilção talvez seja um termo razoável
cedânea_ dos decretos-leis do regime autori- demetas de poupan'ià, porém seqüestrou os
saldos acima de cinqüenta mil cruzados novos
para traduzir o. atropelo operacional e a pres·
tário. Tenta-se ir além e transformá-la em
sa infantil - sempre inimiga da perfeição.
pretexto para o Presidente da República le· e congelou-os no Banco Central;
- Pfometeu def:rOtar a "fnflação sem de·
Inexperiência, dizem alguns. Verdade que segislar unilateralmente o- que, convenhamos,.
ja, não se condene o País a pagar o preço
já é, por si só, paradoxal ou antitético-· semprego, mas em maio a Fiesp registrou
do noviciado. Ânsia de buscar solução fácil,
além de antiético. Não foi o que ocorreu,. aproximadamente cinqüenta mil demissões
tia~
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O Sr. Afonso Sancho - Fico sempre muito
des partidos. Esse mesmo Presidente, homilsatisfeito, quando peço_ aparte ao Senador
demente - devemos ressaltar - procurou
Div31do Suruagy. Primeiramente, porque soos Líderes dos grandes Partidos. Procurou.
mos ·velhos amigos e, .em segundo lugar, poro Líder do PMDB, esteve conversando com
interna, sem calote nem confisco, mas deixou
que S._ Ex" se encontra na posição de líder
S. Ex~ sobre a necessidade de fazer o entendide pagar trinta e um bilhões de dólares em
independente, de oposição ao Governo, denmento, procurou os Lideres do PSDB, quanjuros aos investidores, ao mudar as regras
tro de um Partido que apóia o Governo. É
do até surgiu a informaÇão de que aquele
do mercado financeiro_;
um paradoxo, mas vamos para a frente. Ao
Partido deveria ter dois Ministérios, sendo
-Finalmente para não nos tomannosma~
dizer o nobre Senador Divaldo Suroagy que
um deles o do Exterior;cujo Ministro seria
çantes, prometeu limitar em cinco bilhões de
os cem dias do Governo foram um fracasso,
o Senaclor Fernando Henrique Cardoso. Endólares o pagamento anual da díVida externa,
faz S. Ex~ uma oposição muito radical. Lá
tão, acho que o Governo procurou o entendiporém Os credores não receberam um centa~
fora, essa revista italiana enumerada, diz que
mento. Agora, se ele não encontrou boa vonvo. O Governo afin:D.a que este ano não vai
houve um aumento de trezentos por cento
tade, receptividade a esse entendiment_o, Sua
pagar os juros nem o principal.
do dólar, o que não houve. Nas vésperas de
Excelência está agindo dentro dos meios que
O Plano Econômico, vai, cada dia mais-;
lhe são possíveis. V. Ex~ há de convir que
o Presidente assumir, o dólar deu até cento
caminhando a passos largos para o fracasso:
e cinco cruzados e, hoje, não tem passado
num começo de governo, saindo daquele goa revista italiana L Espresso, de junho deste
de oitenta e oito. Então, a revista _italiana
verno de caos e entrando num governo mais
ano, diz textualmente:
estã.d~zendo as cOisas à Ia italiana; não está
série. Sua Excelência tem que encontrar mui"Poucos dias após a posse, Codentro dos justos termos. A popularidade do
tos tropeços, que poderão surgir continuadallor tomou surpreendentes e caótimente. Mas ainda não _é motivo para desesPresidente, Sçnador Divaldo Suruagy, V. Ex'
cas medidas económicas e :financeihá de convir, ainda está muito alta, pç:trque
pero, não é motivo para a euforia dos' que
ras que seqüestraram de circulação
ainda está correspondendo à votação que Sua
querem que o Governo não acerte. Porque
dois terços da mOeda e reduziu drasExcelência recebeu e que acabou, quando
este Governo vai acertar. Senador Divaldo
ticamente o câmbio cruzeiro-dólar.
se congelou a poupança. Não acabou a pouSuruagy, este Governo não tem vQlta, porque
Dois meses depois, o dólar custa tre- · pança; Sua Excelência a congelou; ela est~
Sua Excelência é um Líder e V. Ex' o conhece
zentos por cento a mais e a indústria
bem de perto, porque foi o criador que criou
guardada. Quem entrou neste emaranhado
está sufocada por normas, taxas e
de querer enxugar a máquina administrativa,
a criatura. Sua Excelência é infransigente,
altos juros bancários".
vai_ continuar desejando acertar, desejando
quem está obrigando àqueles que não gostam
de pagar imposto a pagá-lo e, firialmente,
a colaboração, o respeito do Congresso, o
Alguém já disse - em tom de blague quem está fazendo um verdadeiro reboliço
respeito do Poder Judiciário. De forma que~
que o maior problema deste País não era de
neste_ País que estava num caos, tem que ter
nessa parte, estou tranqüilo, porque sei que_
dívida externa, mas de dúvida interna. Inegasua popularidade, no máxinio, cOmo esta que
os tropeços vão ocorrer, porque quem admivelmente, tem sido pródigos gera-dores de dúvidas (e, quem sabe, nosso Governo Federal está ocorrendo, e que acredito seja grande, nistra um cdntinente como é o Brãsil tem
iiobre Senador Divaldo Guruagy. Não estou
que .encontrar muitas dificuldades. E _espeio
deveria até institucionalizá-las, criando o
que muito em breve o Senador Divaldo Suachindo-a grande, porque defendo o Gover~
"Ministério Extraordinário das Dúvidas",
no, mas sim porque estou examinando a siruagy esteja se penitenciando de que se aprescuja funçã_o precfpua seria a de organizar e
tuação dentro da realidade. Está mUito alta
sou em criticar o Governo.
coordenar o pânico que aí se encontra, laa popularidade de Sua Excelência. A dívida
mentavelmente não sis~ematizado).
O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador
externa, nobre Senador Divaldo Suruagy, o Afonso Sancho, quero congratular-me com
J. Bonn em seu livro État et vfe economique
Presidente
está
encaminhando-a
com
muita
constatou: ..Nada mais fácil de que dirigir
V. Er- ~ pOrque bem sei que é difícil defender
sabedoria. Aquilo Que se dizia que Sua Excetoda a economia quando não se devem contas
o indefensável. Citei fatos concretos, citei
lência
pagaria
da
dívida,
até
hoje
não
foi
pago
a ninguém dos erros ·que-se oometem".
promessas formais assumidas pelo P!eSidente
um cruzeíiO sequer. E Sua Excelência só quer
da República em seus pronunciamentos. Um
Nosso Governo Central, que Ôunca foi tão
negociar a dívida enorme quando tiver .condiChefe de Estado, V. E,;~ sabe melhor do que
central (notória a extrei:nada dependência
ções de negociá-Ia, o que é_ uma atitude sábia.
eu, não faz diScursos, faZ pronunciaffiéritoS.
dos Municípios aos Estados e destes à União)
E nem por isso o Brasil está deixando de
Quando ele fala, são compromissos solenes
vem praticando, despercebidamente, um difazer as suas operações financeiras nível
que assumiu perante a Nação. E citei um
rigismO' económico, rio ãtual contexto da no·
internacional. Sorgiu até um boato de que
elenco -de compromissos que não foram cumva ordem económica internacional, que por
o Eximbank teria caracterizado o Pais como
pridos. Em todos eles, o Presidente não teve
seus resultados, deveri~ preocupar profuninadimplente, o que foi desmentido. Creio
condições de honrar a sua palavra.
damente o mais Insensível dos passiveis e
que, com respeito à dívida externa, a solução
alheios individualistas brasileiros (qoe não
9 Sr. Afonso Sancho - Não teve condiestá bem encaminhada. _As m~idas prOvisósão poucos).
rias, Como V. Ex' b_em explicou em detalhes,
çõ_~s. -A medida provisória- é um instrumento dos
vêm da ConstituiçãO italiana. Mas, se não' . O SR. DIV ALDO SURUAGY - Mas não'
regimes parlamentaristas e foi implantada da
houvesse as medidas provisórias, poderia ha·
teve condições, por quê? Porque entre o q'ue
nossa Constituição, que- tinha como modelo
ver algo muito pior, que-é o decreto-lei, que,; ele prometeu e transformar aquilo em fatos
urna forma de governo parlamentar. É uma
se não fosse examinado dentro de 30 dias,
concretos há uma distância enonne.
·
e"Jleriênciâ do governo italiano. Lá .quando
era, efetivamente, uma em vigor. A medida
V. EX' costuma citar nos nossos debates
o Governo manda uma medida provisória paem condições de ser rejeitada, por nós, e
de que sou o responsável pelo surgimento
ra o congresso, visando à conquista de um
se não for examinada, ela não entra em vigor. do Presidente Fernando_ Collor de Mello no
determinado objetivo, se esse -õ6jetivo não
De forma que, nobre Senador Divaldo Suruaprocesso Político. Poderia até encampar esta
é atingido, se o plano fracassar, o Governo
gy, penso que V. Er~ como Líder indepen·
afirmativa, embora ela não seja muito verdaciti. No nosso regime presiaencialista, o Godente dentro de um Partido de oposição ao i deira.
·
verno manda uma nova medida ...
Governo, está'com uma sede terrível de: ataO Presidente Fernando Collor de Mello
Veja o contra-senso, veja o conti:"ãditório· s:ar o_Go_vemo. Sempre digo que não podeé neto e filho de políticos tradicionais, tanto
das ,medidas govern!mentais._
.
mos presidir especialmente uma crítica séria, pelo lado pate_mo quanto pelo lado materno.
O Sr. Afo'moSanCho- Permite-me V. Ex•
concreta, e a crítica é necessária, especial- O seu avó, Lindolfo Collor, já foi um dos
um ~parte?
·
' mente no regime dem,ocráticor Tivemos pou- maiores. políticos do Rio Grande do Sul. A
co tempo, Senador Divaldo Suruagy, e este família do Senador Arnon de Mello, que foi
, O SR, DIVALDO SURUAGY- Pois não,
nobre Senador Afonso SanchO.
. é um _Govern.o que não foi ele_!!9 ~los gran- .G2_\.:emador do Estado, foi Senador em três
na indústria paulista - o maior índice desde
a recessão em 1981;
-Prometeu mudar o pagamento da dívida

a
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tegislaturas, os avós paternos do·Presidente
Fernando Collor de Melto já faziam política

no Município"'de Rio Largo.
Então, não, gostaria de assumir esta res-

ponsabilidade, embora pelo fato de ter enca~
minhado o Presidente para o seu primeiro
cargo- político, que fói o de Prefeito de Ma-

ceió, acho que assumi um pecado de tal natu-·_
reza que não vou ter nem estágio no purgatório, vou passar direto para o inferno. Por-

que este pi!cado foi tão grande, o mal que
está sendo feito a eSte Pã:fs é tão grande que
acho que já arranjei um luga.r no inferno sem
nenhum estágio no purgatório.
E porque conheço o Presídente de perto,
é que sei que ele vai fracassar. O Presidente
Fernando Collor é dessas pessoas mimadas
pela vida, que sempre teve tudo que quis.
Quando era pequeno e queria um trenzinho,
queria um carrinho de brinquedo, o pai dele
'dava; ele quebrava o brinquedo, quebrava
Q carrinho, quebrava o trenzinho. Quando ·
quis fazer polftica, Guilherme Palmeira e Di·
valdo Suruagy entregar'arri~lhe a Prefeitura
de. Macei6-ele quebrou a Prefeitura de Maceió. Aí, o povo alagoano entregou o governo
do Estado, ele quebrou o Estado de Alagoas.
Não contente com isso, o pOVo brasileiro lhe
entrega os destinos da Nação e ele já está·
encaminhando o País :Para O ca-os. Então, Sua.
Excelência, o Presidente, continua brincando,
de gov_emar.
V. EX" citou que a revista L' ExpressO tinha
cometido um exagero ao -afirmar que h a via
um. aumento de 300% no dólar. E- V. Ex•
citou a taxa do dólar de fevere.tro, ainda no
governo do_ Presidente anterior. Nos primeiros dias d~ governo do Presidente C:oUor,
o dólar ca1u para menos de 30 cruze1ros e
chegoU a mais de 90 cruzeiros; isto· Significa
dizer o quê'l
Que ho_uve um aumento df::. 300%, ~ nós_ sabe. mos que o Governo está injetando, através
· do Banco Central, um volume esmagador de
..recursos na economia para que o dólclr não
ultrapasse a casa dos 100 cruzeiros. Todos
nós sabemos disto. O P,residente continua
com a sua mania de brincar de governar,
Por mais entorpecido, comodista e individualista que seja o povo brasileiro, por ma\s
passivo e doentiamente resignado que seja
o povo brasileiro, não pode nem deve permanecer alheio e índiferente aos problemas eco, nómicos e sociais que aí estão. É preciso,
lnecessário e imperativd que participe, exigin1do, reivindicando, sugerindo e até mesmo po,liciando as açóes do Governo- como f6rmu'la rinica de melhor seleção dos nossos dirigen•tes, de. correça:o dos nossos desacertos, de
definição do nosso modelo.
No cumprimento de nossos deveres de
Congressistas, Sr. Presidente e Srs. Senado'res, tenhamos sempre presente o ensinamento de Rui Barbosa:
"O arb(trió .• -eis- ô inimigo~ senhoreS
juízes. Não vos temais se não dele. Fora
da legalidade é que se escondem os grand.es perigos e se preparam os naufrágios·
. _iJJ:e.ID_e_diá'[ç_i('.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

e Almir Braga, para esclarecerem as graves
denúncias feitas quando se demitiram da Rede Ferroviária Federal.
Durante- o discurso do Sr. Divaldo SuDe fato, senhores, o ex-presidente e o exruagy, o Sr: Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é oCu- diretor administrativo da Rede manifestaram
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secre- de público a existência de "falcatruas e corrupção .. em acordos lesivos à empresa, razão
tário.
primeira, segundo eles, de_se_u déficit_e baix..a
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Souza)
produtividade.
-Concedo a palavra ao nobre Senador RoTão grave é o teor de suas acusaç<)es, que
berto Campos.
o Jornal do Brasil, em matéria publicada em
26-5-90. dedicou-lhes amplo espaço. CombaO SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
se nos dados fornecidos por esse importante
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiveículo de comunicação, formulei o requeridente, Srs. senadores, o corpo de bombeiro
mento de convocação dos ex-dirigentes.
do Estado Rio d_e Janeiro comemora, no próApresento-lhes, em linhas gerais, as razões
ximo dia 2 de julho, o 134'' aniVersário de
que balizaram o meu_ pedído:
sua fundação.
_
-O estopim da crise é fato já' fartamente
É uma bela data, Sr, Presidente e Srs. Secomentado pela: imprensa falada e escrita:
nadores, de uma época em que mal começava
Eu, inclusive, proferi discurso recente, solina Inglaterra o Reinado da Rainha Victoria,
darizando-me com a avalanche de críticas que·
ainda estava distantt::! a Guerra do Paraguai
o tema vem merecendo. Refiro-me à dita re·
e a nossa bela e histórica Capital, o Rio cte
forma administrativa do Governo. Feita sem
Janeiro, ainda era pequena--e--tiãiiq"iíila, e fecrítérío,
sem qualquer plano, restringe-se
lizmente ainda não se podia imaginar o pesaàquilo que é a marca registrada do Presidente
delo dos problemas· Urbanos que hoje afligem
Collor: apego ao sensacional, às jogadas de
os cariocas.
efeito e ao espetacular.
O CórpO de Bombeiros do Rio d.e JeneiiO
A Rede Ferroviária Federal não _escapou
desenvolveu-se como instituição modelar
desse fantástico show. A se dar crédito às
qtie-; neste-pars, oO.de à erosão moral das instipalavras de seus ex~dirigentes, a demissão in·
tuições tão rápida é, não se deixou despresdiscriminada de 10.894 funcionários at1U'Têtigiar e merecer sempre a expressão com que
tará duplo prejuízo à Empresa: provocar-lhea premia o carinho popular, a de "briosa corá enorme queda de produtividade e çausará
poração:•.
despesa imediata de 4 bilhões de cruzeiros
O povo sabe distinguir, Sr. Presidente e
em indenização, duas vezes a folha mensal
Srs. ·senadores. Distinguir responder com
de pagamentos.
afeto_._ É__ o_ constante exemplo de coragem
Ao ficar esse número, o Governo - em
- os bravos _soldados do fogo, como dizem
seu atropelo e improvisação- não levou em
todos com eDtus1aSmo - o sacrifício anóniconta estudo do Banco Mundial apresentado
mo~ sem hora nem condição, a honestidade
na oportunidade de negqciação de emprésproverbial, apesar dã. modéstia do soldo e
timo para o quadriénio 1985-89. Segundo esse
das vantagens.
estudo, que definia um quadro de pessoal
É uma boriiia relação, eSsa entre o povo
ano a ano; a Rede Ferroviária Federal devedo..Rio de- Jalieiro e os bravos soldados do
ria contar, hoje, com 62.000 empregados.povo que o protegem dia e noite, que enfrenConta, porém, com 59.545, o que significa
tam os maiores perigos para salvar vidas, para
uma defasagem de quase dois mil servidores.
socorrer, e até para resgatar algum pobre biO Governo ignorou, também, proposta alcho extraviado.
ternatiVa, fruto de aprofundados estudos e
O Rio de Janeiro está de parabéns, que
pacientes negociações. Mais eficiente e efidevem ser cal_orosamente estendidos ao eficaz, ostentava o aval dos sindicatos ferroviáciente comandante da histórica Corporaçao
rios. Previa a redução de benefícios e estímudos Bombeiros, ·a Coronel PM José Albulo à aposentadoria. Ao término de sua aplica.cacys·M~~s_o_de Castro, que também ocupa
o caigo de- SecretâtiO de Estado da Defesa- ção, representaria economia de 20% -maior
do que a alcançada pelas demissões puras
Civil do Estado do Rio de Janeiro.
O RLo Qe Janeiro e todos nóS rendemos e simples. O plano detenninava que os valoaos nossos bravos defensores, ao-nosso admi- · res poupados seriam reaplicados na redução
1
dos pontos fracos da Rede - manutenção
, rável Corpo _de Bombeiros, o preito da nossa·
de locomotivas_,_ vagões e linhas férreas·homenagem·.
- ··
1
o
que triplicaria sua produtividade. Essa meti
'Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muiseria atingida em 2 anos, sem traumas .
..to bem!)
Autoritário e sensacioil.alista~ o Governo
O PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Collor optou pelo caminho do media-event.
·Concedo a palavra ao nobre Senador Jutaby. Inconformados, os dois dirigentes d_emitiraroMagalhães.
·se.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD&Em manifestação realiiilda pelos ferroviá. BA. Prom-!ncia o seguinte discurso.) - Sr.
rios em trente à sede da Rede Ferroviária
Presidente, Sis. Senadores; acabo de apreFeder~!, Chiesa·, em discurso aos emprega. sefltar-áõ PreSid'ente da Comissão de Assundos, dtsse que o Governo deveria sanear a
. tos Económicos requerimento solicitandO a
empresa ··cortando as falcatruas e. corrup..
-~!!.~Ç>~_s:.ã_<? _d_9'_S Srs: Francisco Mário_ Çlli_f?S.a _. _ç.ão."

e
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Logo após, -Al'jnir Braga; fortemente emocionado. forneceu dado preocupante. Segun, do ele, receme acordo fechado com a Rede
Ferroviária Fedáai vai trazer prejuízo de 140
milhões de dólares à Empresa: "Só fecham
acordos lesivos à Rede" -afirmou- ·•por
. isso ela é deficitária".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as denúncias revelam-se demasiado graves para serem
·ignoradas. Impõe-se averiguar sua veracidai

de. Se confirmada, apurar os fatos e punir
os responsáveis.
Só assim, ajudaremos a pôr fim à prática,
cada vez mais comum na administração pública, de a~p.eaçar com a publicação de dossiês,
em geral falsos, se uma pessoa cai no desagrado de um oponente. Se qualquer autoridade sabe de fatos comprovados contra administradores desonestos, que desrespeitam as
normas éticas ou legais, tem a _obrigação de
levá~los a público. Ao Govern:o compete
abrir o devido inquérito e enoaminhá~lo até
as últimas conseqüências.
É esse caminho que espero ver trilhado
na denúncia feita pelos ex~dirigentes da Rede
Ferroviária Federal. baí o requerimento que
ora apresento.
Era o que tinha declarar, Sr. Presidente.
(MUito beml)

aprimofamen:u~ da ·eSpecíafização dos· diver~
'sos órgãos da rede, a vigência do novo ~-e~u
Jame_ntp_d_o Regime da ~revidência Soei"! I
(Dec_reto n~> 72.n~~ de 1972), e a criação do,
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Na atividade fim, ampliitram-se os benefícios e, sobretudo, prpmoVeu-se a úniversa- 1
-lização do ampro previdenciário, ;1tingindÓ
a quase totalidade da população economi- ;
camente ativa, incOrporando ao sistema de
prote_ç3o ·social as parcelas de cidadãos dele
até êntão marginalizadas.
Em resumo, todo esse conjunto de medidas 1
teve como objetivo responder, de forma afie~:
mativa, aos gigantescos desafios colocados '
pelo processo de elevação dos padrões de 1
vida do homem brasileiro, tendo-se presente 1
. que as despesas previdenciárias sempre re~ '
presentaram investimento social da maior im~ ~
port.ância, e nuriCa desperdício de recursos.
Não bastassem esse_s pensamentos, para.
configurar que as ações da política previden-1
ciária devem atehder _às necessidades do corpo social,_ há pouco aludidas, as normas da'
Constituição que promulgamos aqui, em ou-'
tubro de 1988, dispõem imperativamente sobre.as.condições a serem respeitadas pela Pre- ·
vidência, nos casos de benefícios deferidOs
aos trabalhadores.
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Há notícta, também de milhaies de rêcúr-1
ao Judiciário, movidos, entre outros, pela I
Associação dos Metalúrgi~s Aposentados. e·
,pelo Sindicato dos Bancários d~ ~orto AI~..
'gre, seja nO sentido de faZer prevalecer a
equivalénci do benefício ao mínimo atual, >Se;ja para obter a revisão dos cálculos.. do valor
'da, aposentadoria, que apresc;ntam diferenlças, apontadas nos ~ltimos dez anos, desfavo,ráveis aos segurados.
-Essas ações, ao procurarem recuperar a
defesagem do valor das aposetadorias, sustentanl o mesmo fundamento da atualização
automática, aprovada pela Constituição. o·.
sistema previdenciário, contudo, pelo artifício de sucessivos recursos, tem conseguido
protelar as deêisões, registrndo não ter condições de caixa para honrar as sentenças, acaso
favoráveis aos aposentados. _
Quer recuSando-se ao cumprimento da lei,
qUer prolongando as demandas que a obrigain a estabelecer a atualização de valores
reclamada, a previdência social na realidade,
inflige notável prejuízo aos asiOciados- cerca de 30 milhões de pessoas, segu_~dp o ~nsti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística •SOS

ffiGE.

...

. --

· .

.

·

Como informa p Anuário Estatístico do
Brasil, do mesmo Instit~to, oS beneficias Ceiocedidos, no ano de 1987, alcançaram o n"
.
'
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
3.194.187 em todo o País. A região Norte_
-Concedo a palavra ao nobre Seriador Oda~'
De fato, a-o referir-se, por exemplo, às apo-' participou com 75.3Q6 ocorrências; e o Esta=cir soares.
.
'
sentadorias, a nova Carta define que os plado de Rondónia com 2.469, apenas da clientela urbana. Os benefícios em manutenção,
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO., nos de previdência social ~_tenderão à cobertura, dO: even-to invalidez, além de garantir· de acordo com o referido documento,_chegaPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiram a 11.909.703, com a região Norte concordente, Srs. Senadores, os sistemas de previ-' o beneficio para o homem, ao completar 65
anos de idade, a para a mulher aos 60, redu~
rendo com 386.145 casos. somadas as cliendência social surgiram como instrumentos de
telas urbana e rurª'L
___ _
_
.
protf:ção econdômica da massa trabalhadora,· zindo-se o tempo nos casos_ dos rurícolas, garimpeiros, pescadores artesanais e empregaHoje, o Ministério do Trabalho e da Preví-,
grantindo~lhe o sustento ante a descontinuidos sujeitos a _condiç_O~ de trabalho prejuciência Social é responsável, como vimos, pedade do exercício profissional.
lo pagamento mensa1 de cerca de 12 milhões
O desamparo do trabalhador nos seus an- diciais à saúde e à integridade física.
Além desses, abenficiam-se da. redução do
de associados e seus dependentes, entre aposeios individuais, tal como cbnsiderado na~
prazo os oc·trparnes de função d~ magistério,
sentadorias, pensões, auxílio-doença. auxfqueles primórdios, seria entendido, mais
lio--natalidade, salário-família,· auxmo~fune·
facultndo-se, em todas as hipóteses, a. apoadiante, como contrário ao bem-estar da prósentadoria proporcional após 30 anos de tra-. ra1, auxilio-reclusão e outros tipos de benepria sociedade:
balho, aq hom~m. e após25 anos, à mulher,
fícios.
Dessa forma, criaram-se os conceitos de
sempre assegurada a contage_m recfproca do
Deve-se acrescentar, a tftulo de ilustração,
necessidade social', em oposição às carências
tempo de contribuição nas atividades públipessoais, cristalizando as noções que inforque quase 90%. dos valores pagos superam
cas
e.
privada.
mariam os projetes de política previdenciáa marca de doís salários m_ínimos, e que os
ria.
AJndã._ de_~cordo com a ·c~·nstituição, o. aposentados e pensionistas da área rural;
Obedecida essa premissa, o Decreto Legisnum total em torno de 4 milhões de benefi-:
t.ot~l a ser P'!-gO pela aposentadoria será calculativo n~ 4.682, de 24 de janeiro de 1923," lado sobre a média .dos 36 últimos salários:
ciários, recebem tão-somente m~tade do salário mínimo por mês.
criava no Paf~ as primeiras Caixas de Aposen-- de contrib.uição, "comprovada a regularidade
tadorias e Pensões, institucionalizando a proApuramos que, além das deficiêncías. de
de seus reajustes", e mensalmente atualiza~ 1
teção social ao trabalhador, mantida pelas dos "de modo a preservar seus valores reais".
caixa da previdência, contribuem para a concontribuições de empregados e de empregátinuidade das distorções do sistemas a inexata
Neste ponto, devemos enfatizar que, res-'
dores.~
illterpreiação da lei e o conflito entre normas
peitados os ditames constitucionais, e inobs-'
Em quase 70 anos de vida, a previdência tante o critério de cálculo adotado, nenhum! ·de diferente hierarquia.
social sofreu diversás e profundas modifica- be,vefício pago pela previdência social, desti-í
Para o órgão previdenciário, a legislação
ções, sendo· as mais significativas a expanão
em vigor fixa um teto para o valor dôs benefí~
nqdo_a __ substituir o_ rendimento do trabalho,
do número da quelas caixas, a criação dos do segurado:..... como é o caso das aposenta-·
cios, corrigível pela inflação oficial. Dessa
forma, aS aposentadorias concedidas antes da
Institutos de Aposentadoria e Pensões, pro- darias _-, poderá ter valor mensal fixado!
mulgação da Lei Orgânica da Previdência Se- aquém-do salário mínimo vigente no :Pafs.
nova Constituição, se atreladas ao salário mídai (Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960),
nimo, teriam um acréscimo real de 6,09%
Não se compreende, portanto, à luz da are .seu respectivo Regulamep.to Geral da Previ- gumentaÇ.âQ produzida~ que o órgão previa cada dois meses, ou 42,58% ao. ano.
dência Social (Decreto n~ 48.959-A, de 29 denciário prossiga, sob os mais variados prePortanto, quein- teve a equivalência de sua
aposentadoria estipulada em dez salários míde setembro de 1960).
texta:s, atribuindo aos aposentados beneficies
Ainda no aspecto organizacional, segui- inferjor~s ao básico determinado, c:onforme · nimos, por exemplo, não pode receber o varam-se a unificação dos Institutos, que iria repetidas denúncias que recebemQs_de Roo-. lor real correspondente, pois ultrapassaria o
mencionado teto dos benefícios.
,permitir, pela administra_ção centralizada, o_. dôn~a e_de _outras unidades da Federação.
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Tal fato confirm.á=se· através-de eventos e
Anote-se que os aposentados podem pertendências marcantes, sobretudo, a partir de
der o ganho real do bimestre, caw seja manmeados da década de 50, quando o govc;:rno
tida a supressão dessa garantia do Plano de
Beneõcios da Previdência. Isto é, não teriam
pôs em prática uma política de atração de
capitais estrangeiros para a construção de
direito de receber o referido aumento real
plantas industriais na região de São Paulo.
de 6,09%, resultante da vinculação do valor
dos benefícios pievidenciários ao salário míA produção nacional passou de 13 mil vefcunimo, como comentamos, percebendo apelos em 1950 para 133 mil em 1960 e atingiu
um recorde de 1,2 milhão de veículos em
nas a correção pelo índice de inflação.
Ademais, ·a previdência reforça: a afirma- . 1979.
ção de _que não há recursos para satisfazer
Para esse desempenho, papel fundamental
as despesas onginadas pela vinculação, acres·
exerceram os incentivos e os subsídios do Gocentando que, em tal caso, o déficit do sisteverno Federal, cuja macropolítica foi delima suplantaria 60 bilhões de dólares, ou
neada pelo Gru-po Executivo da Indústria
Automobilística criado em julho de 1966.
17,2% do Produto Interno Bruto, em apena'J
5 anos.
O então Banco Nacional de Desenvolvi·
Para. as ·associações representativas dos
menta (BNDE) CQDcedeu incentivos fiscais
para importação de máquinas e equipamenaposentados, no entanto, a fórmula de cálculo praticada pela previdência, além de descotos e taxas de câmbio preferênciaís. Signifi~
nhecer a vinculação, considera a média dos
cativa proteção tarifária à produção nacional
36 últimos salários de contribuição, mas atuafoi garantida pela Lei da similaridade. Com
liza apenas 24.
esse conjunto de medidas, estima-se que os
Não se computando os 12 mais recentes,
incentivos atingirãn'f o-percentual de 90% dos
na vigência de processo inflacionário, ocorre
inVestimentos estrangeiros diretos aplicadOs
expressivo achatamento dos valores dos bena segunda metade da década de 50.
nefícios, conseqüente de tal regime de contas,
Formalizam-se, assim, um acordo entre o
evidentemente compressivo.
governo e os fabricantes, o que, na prática,
Importa observar que, mesmo considerasignificou uma reserva de mercado para as
das as 36 contribuições, a existência do limite
montadoras, favoreCendo-se com isso a criade 95% do maior valor pago pela previdência
ção de uma sólida base industrial em São
e do redutor aplicado aos cálculos, mantePaulo, constituída de fabricantes de autoperiam o valor da aposentadoria ainda muito
ças e componentes, além de uma extensa rede
distanciado do último salário de contribuição
de revendedores autorizados distribuídos por
do'segura-do.
todo o País.
Vamos concluir, Sr. Presidente e Srs. SenaA- forte correlação entré a economia do
dores, sintetizando que compreendemos, até
Brasil e a indústria automobilística tem-se
certo ponto, as dificuldades da previdência,
evidenciado na evolução da produção onde
desprovida, como se- declara, das verbas nese constatam movimentos de retração em
cessárias ao pagamento do justo Valor dos
1%2, revertidos a partir de 1968, e no fin3.1
benefíciOs devidos aos aposentados.
da década de 80, quando o processo inflacioCónsideramos inadmissível, porém, que
nário começou a exacerbar-se, o prazo de
perdure o descumprimento da lei, .e assim
finã.rieialnento ao consiiiiiid_or a reduzir~se
lhes seja subtraída grande parte do pequeno
drasticamente e o consórcio a tornar-se um
auxílio que percebem. como foi suficientenegóci(i não mais tão atrativO, em face da
mente comprovado.
alteração dos preços e da perda do poder
Em face da relevância da questão social
aquisitivo dos salários.
envolvida, pois lidamos com a sobrevivência
Em todas essas situações e intempéries da
digna de milhões de brasileiros que, coril seU
economfa, o setor aUtomobilístico demonsesforço, tanto contribuíram para o progresSo
trou imporiaiite capacidade de ajustamento.
I;Jo País, o assunto deve merecer as atenções
Processaram-se fusões de empresas e abrido Ministro Magri, do Ministério do Traba·
ram~se os horizontes da mercado externo,
lho e da Previdência Social.
mais Uma vez corri apoio significativos de goS~ Ex"f, até- Pôr haver-exircido, com brilho
verno, através do programa Befiex.
e competência, incontrastável liderança traEm 1987 e 1988, respectivamente, 41% e
balhista, não deixará de ser sensível à situa·
29% do total das unidades produzidas foram
ção vivida pelos aposentados, que tão bem
exportados, correspondendo a 17% das ex·
~conhece e sabe marcada pelas maioreS afli~
portações de manufaturados, inclusive autoções.
móveis, motores e componentes. - Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
A busca do mercado externo desenvolveu~
(Muito bem!)
se praticamente a partir da década de 70 e,
com a chegada da Fiat o produto nacional
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
recebeu impulso em relação à competitivi-Concedo a palavra ao nobre Senador Mardade, passando a destinar-se ao mercado eu~
co Maciel.
ropeu e notte-americano, enquanto que anteriormente estava orientado- para a América
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro·
Latina e a África.
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresidenSr. Presidente, Srs, Senadores, o processo
te, a implantação da política industrial do
de desenvolvimento industrial elo Setor, coPaís é, em grande parte, contemporânea do
·processo de instalação da indústria autorriqmo de resto de todo o Paf!:i, conduziu, no
entanto, a uma situaçiio S?bre a qual co~pete
bilística brasileira.
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realizar uma profunda reflexão. Eis .alguns
dos fatores que exigem reflexão:
- a forte Concentração do setor industrial
tem contribuído para o aprofundamento do
desnível inter-regional, criando bolsões de
pobreza e pólos de desenvolvimento:
-concentração das pressões sociais e sindicais em São Paulo, particularmente no
ABC, resultado da agregação populacional
e da força de trabalho especializada;
- oligopolização do setor com o df:.cOrrente desestimulo à eficiência e à competitívidade;
- enclausuramento do acervo de conhecimentos tecnológicos no âmbito dos fabricantes de_ São Paulo.
Ness_e contexto, exemplo ilustrativo resulta
da implantação da FIAT em Minas Gerais
a partir de 1977, constituindo-se essa empresa
a principal alavanca de competitividade interna e externa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, alicerçado
nestas considerações, faço meus_e proclamo,
desta tribuna, o apelo e a reivindicação do
N ardeste de Perhanbuco, no sentido de que
seja implantada uma montadora de automóveis no meu EStado. Tal ioiciativa, Sr. Presidente, não deve ser vista apenas sob o ângulo
do regionalismo, mas, sim, sob, a perspectiva
da constituição de ins~rumentos de política
macroeconómica, eSpecialmente no seio de
um Pafs que enceta uma nova etapa de s~a
história, sob_ a égide de um novo governo,
animado com os melhores propósitos de promover o desenvolvimento global do País~ rno·
dernizando-o e incentivando-o para a eficiência, para maior-participação do Nordeste no
cenário nacional e para eqüânime distrihui·
ção do processo em todo o País.
Pernambuco, para tal, apresentação di ver~
sos fatores e vantagens, dentre as quais merecem destaque:
- a disponibilidade de infra-estrutura
através do complexo portuário industrial de
Suape, obra viabilizada basicamente durante
minha gestão como governador de Pernambuco·
-'a posição geográfica em relação a outros
Estados do Nordeste, o que facilitará a disse~
minação dos benefícios, particularmente para
Estados como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte;_
- a disponibilidade de infra-estrutura para
formação de mão-de~obra especializada através de numerosas instituiçõ_es vOltadas_ para
esse setor;
·
- a inCorporação do Nordeste ao projeto
governamental de maior integração da economia brasileira _com o exterior;
- a participação do Nordeste no processo
das mudanças que se projetam para a economia européia a partir de 1992;
-os benefícios fiscais e tributários que o
governo de Pernambuco e, possivelmente, do
Brasil, poderão colocar à disposição, à semelhança do que foi feito em Minas Gerais e
em São Paulo;
- a existência de um pólo metal-mecânico
em Pernambuco, onde já se encontram implantadas indústrias como, por exemplo, a
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FORD~- com. Uma linha de peçQs para veículos, a Philips, a Microlite Moura do Nordeste

que fabrica acumuladores, além de. outras
que se deverão inst<ilar egt Suape, tal como
a Firestone.
.

Por último, cabe ressaltar, também, que
esse empreendimento desencadeará um processo de maior eficíência à semelhança do
que ocorréu em Minas Gerais com a chegada
da Fiat.
Essas, Sr. Presidente, são algumas das vantagens comparativas que justificam com plenitude a instalação, em Pernambuco, de uma
montadora de automóveis.
As previsfveis mãnifestações contra ral em-

preendimento apresentarão fatores mera-

mente

conjuntur~is

como, por éxemplo, a

possível estagnação da economia brasileira
e a impossibilidade de absorção do aumento
da produção pelo mercado interno.
Convém sublinhar que decisões dessa magnitude não podem firmar-se sobre fatos conjunturais, mas, sim, sobre variáveis de visão
estratégica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os exemplos passados que aqui relembrei fazem-no
antever que a crise brasileira não é incontrolável e, como já foi feito em ocasiões anteriores, o Brasil saberá assimilar a crise de utilizá-la para o crt>.scimento, apropriar-se dos recursos de in~ra-estrutura e de máo-de-obra
disponíveis, valer-se das oportunidades _e
ocupar os espaços que se descortinam no mercado interno e externo.
O Brasil não pode deixar que a perplexidade das mudanças que atualmente se pro·
~SS3!Jl no mundo lhe toldem a imaginaçã()
e a iniciativa. O Brasil precisa iniciar, de forma consistente, uma decidida política de desconcentração industrial, como forma de supe·
raros desníveis inter-regionais e o Nordeste
quer participar do grande projeto de retomada do desenvolvimento nacional e Pernambuco apresenta-se com a sua infra-estrutura e com a disposição do seu povo e do
povo nordestino que oferecem o seu trábalho
.
e a sua inteligência.
Sr. Presidente, aguardo que a réivindica·
ção de Pernambuco, já por mim e pelo exPrefeito Joaquim Francisco -candidato da
Frente das Oposições ao Governo de Pernambuco - apresentada ao Sr. Presidente
da República, Fernando Collor de Mello, e
à Ministra da Economia, Planejamento_ e Finanças, Zélia Cardoso de Melo, e, agora,
formulada nesta Casa, encontre a atenção e
o deferimento que o Estado e toda' a região
merecem e esperam.
Os dados que apresentei foram pesquizados e elaborados pela Assessoria Económica
do candidato Joaquim Francisco e retratam
as condições, a realidade e as potencialidades
de Pernambuco para assumir e concretizar
esse auspicioso empreendimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador AlM
berto Hoffmann.

O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS RS,_ Prpnuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o encontro dos
Presidentes da Argentina e do Brasil, que
deveria realizar-se no dia 21 de junho, em
São l3orja-Santo Thomé, na fronteira do Rio
Grand-e -do Sul com a Província de Corrientes,
foi adiado. Acontece que o Rio Uruguai, em
nível de grande cheia - inundando todas as
áreas marginais e cidades ribeirinhas da Ar~
gentina e do Brasil ..:..., impedia o tráfego das
lanchas__e barcas que ligam as duas cidades.
Na oportunidade, seria assinado o Edital
de Concorrência para a construção da Ponte
Internacional que ligando aS duas cidades,
integrará as roQovias que vão do Porto de
Rio Grande e de Porto Alegre, passando pelo
Norte e Noroeste da Argentina, até o Porto
de Antofagasta, no Chile, unindo os oceanos
Atlântico e Pacífico.
Reunindo-se os dois P:residentes, nos pró·
-ximos dias 5 e 6 de julho, em Buenos Aires,
para a assinatura--de acordos bilaterais de integração, é_ provável," então, que mais esse
passo seja dado rumo aos objetivos almejados no que se refere à União do Cone~Sul.
Falamgs dia__l8 de maio passado, neste Plen_ário, sobre a importância da navegação, naquela Vía fluvial internacional que é o Rio
Uruguai, integrando-a às vias navegáveis da
Bacia do Prata, formada pelos rios Paraná,
Paraguai e seus respectivos afluentes. Sugerimos, então, que os dois Presidentes, ousada
e destemídamente, tomassem a decisão política de encaminhar a abertura de uma Concorréilcia_ Internacional para a construçáo e
a exploração das três obras críticas. Eclusa
da Barragem de Salto Grande, Canal Lateral
com a Eçlusão e Barragem del Hervidero e
o canal e Ponte Elevadiça Rodo-Ferroviária,
contornando a Ponte Uruguaiana-Passo de
Los Libres. Concluídas tais obras, os problemas principais da navegação do Rio Uruguaia
estariam :removidos, prolongando-se o estirão navegável desde as cidades argentinas e
uruguaias, até Ira{, no Norte do Rio Grande
do Su.l e Palmitos, no Oeste Catarinense.
Com o encontro dos Presidentes em Bue~
nos Aires -no Estuário do Prata - , onde
as águas_ do Rio Uruguai, do Paraná e do
Paraguai, unem os cinco países que banham,
Argentina, Bolívia, Brasil Paraguai e Uruguai, parece-nos que a Natureza, dádiva de
Deus, ali está apontando, com uma mão
e seus cinco dedos, os rumos verdadeiros da
integração~ O Projeto de Desenvolvimento
Integral da Bacia do Prata.
Além da navegação~ de que falamos as
inundaçóes de hoje, no Rio Uruguai e de
amanhã, no Paraná e no Paraguai, de um
lado, e de outro, as secas cíclicas que se aba·
tem sobre a terra, as pastagens, as lavouras,
os rios_, lagos e populações, são dois fenómenos que se repetem, ano a ano, de décadas
em décadas, deixando atrás de sí, não só a
desolação e o desespero, mas os enormes prejuízos sociais, administrativos e económicos.
Os problemas, é evidente, agraV"am-se diaaMdia co,m o crescimento das populações; a
ocupação desordenada de áreas marginais
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aos cursos dágua, por populações e lavouras;
o desmatamento das matas ciliares das margens das sangas, arroios, ribeiros, rios e das
encostas dos morros; o aumento das áreas
lavradas, despindo o solo da mata _e do revestimento florístico, particularmente nos períodos de chuvas torrenciais, que coincidem com
os dos tratos culturais: a erosão,_e o conseqüênte assoreamento do leito dos cursos dágua, que implica na diminuição da suà capacidade maior de armazenamento na própria
cai:x:a, nos níveis de cheias, extrapolando-as
acima das suas barrancas, e, finalmente, _com
a urbanização, o crescimento das cidades e
do tão almejado calçamento das ruas e asfa1·
tamento das estradas, que dão prestígio aos
nossos governantes.
Os leitos e secções dos rios, formaram-se
no decurso de milênios. pela força hidráulica
das águas e dentro de um equílibrio determinado pela própria natureza. A ação do homem alterou as condições biográficas natu·
rais, como continua alterando, ultimamente,
com as explosões atómicas, rompimento da
camada de ozllnio e o efeito estufa da polui~
ção ambiental, decorrente da queima de com·
bustíveis fósseis e da madeira, entre outras
coisas. Tudo isso vem contribuindo para modificações climáticas e o regime pluvio·fluvio~
métrico, agravando os fenómenos naturais,
e, quiçá, até os sísmicos.
As florestas e todo o revestimento florfstico
da superfície do solo agem como um fator
esponja. Não só quebram a força hidráulica
da água que se precipita em forma de chuva
da atmosfera, como, também, da que se escoa
pela superfície ou se infiltra pelo subsolo.
A terra nua, ou revestida de asfalto ou calçamento, náo tem como absorver a água das
chuvas, principalmente as de caráter torrenciaL Quanto mais despido o solo. mais rapidamente, ocorre o fenômeno de sua compactação e do saturamento dágua. Em conseqüência, quando não é abs_orvida, a ação da
gravidade_ obriga Ma a escorrer superficialmente, .em direção aos cursos naturais, ou até
chegar aos mesmos, abrindo na terra_ despida,
inicialmente, uma valeta, que, gradativamente vai _se transformado num valetão e nll.ma
vossoroca (os solos despidos do Norte e No·
roeste do Paraná e do Sul do Mato Grosso
do Sul, que o digam).
Nos bosques e nas florestas, o solo tem
determinadas características, onde a própria
vegetação absorvida, uma boa parte da umi·
dade e as raízes das árvores, por sua vez,
transformam a água em seiva, pelo fenómeno
da fotossíntese e logo a evaporam através
das folhas. EStabelece-se assim, um equilíbrio, uma reciclagem d_a água, que pelo efeito
esponha do solo revestido, percorre através
do subsolo, formando o lençol freático e os
rios subterrâneos, que por sua vez alimentam
os cursos dágua, funcionando como verdadeiros vãsos c-omuilicarites.
Daí a importância do Planejamento Inte~_
gral das Bacias Hidrográficas, a partir das
estações hldrometeorológicas, que medem a
quantidade da água que se precipita em forma
de chuva; a da que escoa superficialmente;
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a da que infiltra, formando o lençol freático;

tação que a coleta de dados, em dezembro
de anos e os estudos que exigem para formude medição das alturas dos níveis das águas
lar os projetas, transcendem o período de
que es.coam pelos rios, as vazões dos mesmos
uma administração; impõe despesas e investino decurso dos dias, meses e anos, inventa- . mentos que o eleitor comum não vê, que foriando, assim, o regime das águas, dos vengem do cotidiano e da visão estreita de muitos
tos, das temperaturas etc,, etc.; os levanta- dos governantes.
mentos topográficos, as cUrvas de níveis, os
TucJ.o isto me vem à mente, quando vejo
perfís dos rios, com a utilização de satélites
rugindo as ~guas do Taquari- como ocorreu
e da aerofotogrametria, para calcular os seus
há poucas semanas, destruinQo lavouras, capotenciais _energéticos e da disponibilidade
sas, pontes e estradas, na região de Estrela
de armazenamento para fiiis múliplos; o ine Lageado;. da mesma forma o Jacuí, o Caí,
ventário dos recursos naturais, do solo e do
o Sinos, o Gravataí e o Guafbil, inundando
subsolo, para definir os perfís industriais e
as várzeas e as cidades de Cachoeira do Sul,
agroindustriais, que a energia, a navegação
do Vale do ~aí, de Canoas~ Porto Alegre,
e a disponibHldade da água, permitem imAlvorada, Cachoeirinha, etc, etc.; quando
plantar ao longo dos seus cursos; o inventário
vejo o Caudaloso Rio Uruguai, descendo em
dos recursos humanos e a política de valoriturbilhões de 25.000 m3 "segundo- quando
zação dos mesmos, através da Educação _e
a sua média é de 4.60.0 m]" - , novamen_te
dos cursos profissionalizantes, de acordo com
afligind_o__os_ governo e as populações margia previsão de demanda de mão-de-obra local
nais de Porto Mauá, Porto Xavier, Porto Luou regional, face todos os projetas; _os locais
cena, Garrúchos, São Borja, Itaqui e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e de igual
das barragens, de acordo com os perfís e caudais levantados, para formar os reservatórios,
modo as populações ribeirinhas, vizinhas, da
enchendo-os, nos níveis e regulando a sua
Ar_gentina e da Repúbljca do_ Uruguai. E,
vasão, para evitar as inundações marginais
associando as inundações dos dias atuais que se- renOvam ciclicamente - à seca do
e. ao mesmo tempo, corr_igir os déficits nos
períodos de estiagens, tendo em vista o abasúltimo verão, que se abateu sobre a. região
tecimento industrial urbano e agrícola; ageda Frontei:i"a__ c das Missões do meu Estado,
ração da energia, para atender a demanda
avalio não só o _drama _dos Prefeitos Municiprevista; a navegação interior, Com o aparepais, do~_Vereadores_,___da população, dos agrilhamento portuário e de construção naval,
cultores e pecuarista, da indú~tria e do comérque vão gerar as avenidas industriais e os
cio, mas, fambém, da Economia como um
novos eixos de desenvolvimento económico
todo: dos prejufzos imensos que trazem as
cheias e as secas. E, mais dolorosamente é,
e populacional, à semelhança do que ocorreu
nos países desenvolvidos, ao implantar-se
ainda, quando sabemos que tudo isto ocorre
pela açáo predatória do próprio homem uma via navegável; a urbanização e a projeque teima, ·peta ganância, ir dri encontro à
ção de novos núcleos habitacionais, que irão
Natureza - e pela falta de visão polftica e
oferecer melhores níveis e qualidade de vida
às populações interioranas de absorver a
social do mesmo homem, que pelo egoísmo,
Dláo-de-obra liberada das atividades agropee vaidade pessoal, é incapaz de enfrentar,
cuárias - os excedentes e a _que foi substi- . coesame~~.e, as soluções que aí estãQ.
tuída por novas t~cnologias e mecru:tização
- e do próprio aufhento demográfiCO, elimiVem, assím, à imagem, como soluções para
nando-se o fluxo migratório pa:ra as grandes
os dramas da Bacia do Rio Uruguai, além
concentrações urbanas ou áreas metropolida Barragem de Salto Gtande, que a Argentanas, constituindo novos bolsões de miséria,
tina e o Uruguai construíram, vencendo os
com todos os problemas sociais, políticos e
problemas de navegação impedida por aquele
administrativos que trazem; ~Política agrícola
salto e gerando hum milhão oitocentos e no·
de melhor ocupação e uso do solo, com as
venta mil quilowates, as barragens pro jetadas
culturas_e atividades agropecuárias ad-ãptiida~
pelo Brasil e a Argentina, no trecho internaàs condições de_ clima regional e novas tecnocional, de Garabi, São Pedro, Roncador, que
logias, de acordo com a demanda reyional,
gerarão mais de cinco milhões de quilowates,
nacional e internacional; o desenvolv;•11ento
e, aind_a, as outras vinte e duas, projetadas
da piscicultura, com a implantação de estapela Eletrosul, no trecho nacional do Uruções produtoras de alevinos e a reprodução
guai, Pelotas e Canoas (seus aYiuentes), entre
das espécies, como o dourado,_ a piava, o
as quais se ~estacam, Itapiranga, Chapecó,
salmão, o peixe-rei, o pacu, etc., que sobem
Jtá, Machadmho, Barra Grande, Paiquerê e
às cabeceiras, atravessando as corredeiras,
Passq çl_a Cadeia, que vão permitir, no amano período de Piracema-. Pafã completar o
nhã, não s.ó a geração de maiS de dez milhões
ciclo reprodutivo e que a barragens, sem as
de quilowattes, mas, também, con'iribuindo
respectivas escadas de peixe, impedem; o de- _para a plena regularização das vazões do rio,
senvolvimento da indústira do turismo, sem
eliminando os efeitos das_ inundações.
chaminés, do lazer e da recreação, tão essenParª is_s_o é preciso que a Argentina e o
ci3iS-ao- equilíbrio psíquico e emocional do
Brasil, nos respectivos planos nacional e inhomem, quanto tão expressivo para o mertemacioilãl, enfrentem com coragem a deci-__
cado de trabalho, pelo número elevado de
são da construção daquelas barragens, dentro
pessoal que empregam em _suas atividades.
da sábia política de Integração dg Cone-Sul,
Daí a importância do Planejamento Intecomo parcela do aproveitamento e desenvolgral das Bacias Hidrográficas e a triste constavimento integral da Bacia do Prata.

a da que se evapora, e, através de réguas
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Assim, ante a escassez de. recursos, e a
Urgênêia das obras, é preciso que os dois
Presidentes, a partir da próxima reunião de
Buenos Ayres, tenham a mesma determinaçãO política, que os levou à assinatura do
Edital de Concorrência da Ponte Internacional São Boria-Santp Thomé, decidindo a
abertura de concorrências internacionais, para a execução das citadas obras de navegação
do Rio Uruguai, e, dentro da concepção de
Aproveitamento Múltiplo de um Curso Dágua, também, das barragens do Rio Uruguai,
abrindo à iniciatíva privada a construção e
a exploração daquelas obras, de acordo com
~
as condições do Edital.
Finalizando, conio uma contribuição para
o estudo dos problemas das inundações, solicito à Mesa, a transcrição nos Anais do Congresso, do trabalho: Inundações, Qem São
Os Responsáveis? editado pela Revista de
Engenharia, da Sociedade de Engel_lharia do
Rio Grande do' Sul, no 'n~ 58, abril/maio de
1988, que enriquece esta intervenção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ALBERTO HOFFMAM EM SEU DISC!JRSO:
INUNDAÇÕES
QUEM SÃO OS
RESPONSÃ VEIS?
As regiOes metropolitanas têm sido, nos
últimos anos, v(timas de constantes cheias fluviais. O resultado são prejuízos relevantes,
tanto do ponto de vista social como do económico, chamando a atenção dos administradores públicos para a necessidade de soluções
imediatas para o problema. As causas do
agravainento das .inundações não se restringem apenas ao meio urbano e sim a toda
bacia hidrográfica, mas é no meio urbano
que as causas apresentam-se com maior evidência e onde, portanto, as medidas de controle poderão exercer maior impacto a curto
prazo.
O Rio Grande do Sul apresenta uma situação particularmente preocupante, com inundações quase anuais. Com a repetição do fenômeno El Nifi.o em 1987, surge o risco de
retomo das cheias 1987, semelhantes às do
inverno de 1983. Estas não foram as maiores
ocorridas_ a() longo dos anos de registras siste
máticos existe-nte!'. mw~ nc; :-.....; .. r70<: ;~., ~A·
dem economica c social foram os maiores
em ~'alares absolutos. É inviável, no at!.!:.d
está~io de investigações, quantificar qual cau·
sa P!Cpondcrou sobre as demais na geração
.do problenN!· Mas alguns fenómc~os especi·
"ficos tiveram ·papel relevante l:QJilO causa das
inundações, como a ocupação inrorreta das
planídes de inundação, o fenôroen.o E! Niõ.o_
e. as J=ráticas agrícolas inadequadas.
.IMPORTÂNCIA DAS PLANÍCIES
As planícies de inundação sempre ior:mt
fundanentais na história das civiüza-;:ões; as
prime ras sociedades roodernas. por exem·
pio, d:senvolveram-se sobre estl.ts planícies,
atraíd·tS pela fertilidade da terra e peta dispo·
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nibilidade próxima da água. Mais tarde, com
83. Mas E! Ninõ não é un;denômeno re;cente
de uma urbanização_ mal .orientada do que
a sofisticação dest<1-s civilizações e o início - nem raro. No __dia 6 de maio de_87 O GlobO · evitá-la.
do intercâmbio comercial, o rio passou a ser- citou fontes do Instituto Nacional de PesqUiSendo o problema das inundações do ~o
vir como meio de transporte, aumentando sas Espaciais alertaildo que o E! Niiio estariá
Grande do Sul algo que poderia ser designado
sua atração.
influenciando o clima brasileiro naquele ano,
como um caso comum destas acidentalidades,
Como o rio eventualmente reivindica sua
com téri.dêilciâ à ocorrréncia de cheias nO Sul
as soluções para seu controle são aquelãs que
planCcie de inundação, a humanidade desde
normalmente aplicam-se a estes casos. Uma
.e secas no Nordeste. Ao nível atual de conheseus primórdios viu-se diante desta acidenta- cimento desse fenômeno, esse é o tipo de
alternativa são as medidas estruturais.' de prolidade e de seu impacto desastroso sobre bens previsão que pode ser feito. Embora não seja
teção -_obras _hid_r;:W.lica_s que funcíonanl coe vidas. A ocupação da bacia hidrográfica muito preciso, Já(jennite que a coordenamo amOrtecedoras das cheias, aumentando
pelo homem cria um fator de desequilíbrio
daria Estadual de Defesa Civil entre em um
a capacTàade(fe vazão do rio para um meSmo
no. processo flúvio-morfol6gico, através de alerta preliminar e inicie o planejamento de
nível de água ou criando uma barreira às
obras que alteram a morfologia fluvial, confi- suas atividades para o caso de inundações
águas, que impeça sua invasão nas áreas pronarh. o rio a seu leito ou modificam a ocupação que possam ocorrer.
tegidas. Estas alternativas são aplicáveis nos
do solo. Estas influências podem agravar o
casos em que os danos potenciais de inundao-desmatamento também tem alcançado
fenômeno das inundações.
taxas significativas no Brasil, em especial na
ções são grandes. Uma peculiaridade desta
As obras fluviais podem estabelecer re- região Sul, que possui menos de 10% de comedida é a possibilidade de as obras servirem
a P~ropósitos múltiplos, particularmente
mansos, que afetam seções fluviais a mon- bertura original de matas. E a existéncia de
tante da seção onde a obra é colocada. Já matas é capaz de decrecer o pico das vazões, _ quando um reservatório é construído, servina impermeabilização do solo aumenta parte dificultando o caminho das águas em direção
do para abastecimento de água, irrigação, geda água precipitada que escorre superficial- aos cursos da água, regularizando assim seu
ração de energia ou outros.
mente, enquanto a sujeição do solo ao intem- fluxo. No caso de cheias de médio porte; este
Outra alternativa, que está ainda em estáperismo aumenta a erosão e, êm conseqüên- efeito pode ser importante. Cheias excepciogio experimental, sem que suas conseqüências a longo prazo possam ser criteriosamente
cia, a sedimentação em seções fluviais, obs- nais, no entanto não são substancialmente
alteradas pela exístêncl.a de -matas. Note-se,
previstas, é ffiodificação do clima. Sua imtruindo o escoamento_. O desmatamento facilita o percurso da água em direção ao curso porém, que o desmatamento traz na maior
plantação poderá ser viabilizada quando puda água, concentrando-a temporalmente e, parte dos casos, atreladas a si, práticas agrícoder ser assegurado que os efeitos externos
assim, aumentando os picos "de vazão, além las inadequadas.
serão de pequena monta e que danos evenQuando o solo é manejado de maneira
tuais. a terceiros possam ser indenizados.
de acentuar os processos erosivos.
Mas a memória humana costuma ser curta errada, facilita o processo erosivo, perdenAs vedações também são uma opção, aplicando-se a casos onde a altura de inundação
em relação às inundações. Apesar dos riscos, do~se a parcela superior do solo, que é a mais
as planícies continuain a ser ocupadas prefe-. fértil. O posteríoi assoreamento dos cursos
não ultrapassa a cerca de trés metros ·e em
que alertas sobre inundação possam ser anunrenciatmente e, mesmo hoje, cerca de um de água pode agravar significatívamete o feterço da produção de alimentos é nelas o_bti- nômeno das inundações, obstaculizando o
ciados com antecipação de três horas, permido, além de um número relevante de regiões fluxo das águas e criando um efeito semetindo a vedação. Aplica-se em prédios que
metropolitanas achar-se sobre elas assenta- lhante ao represam~nto. __Este efeito pode
são freqüentemente inundados, dependendo
do. A ocupação de zonas inadequadas é cons· ocorrer em seções fluviais propícias à sedieste programa da partiCipação comunitária.
tante nos fenômenos gaúchos de urbaniza- mentação, onde o fluxo de águ<~: _ocorre a baiMedidas emergênciais. são adequadas e necessárias em qualquer situação em que o risco
ção. Populações mais carentes economica- xas velocidades, como por exemplo no rio
de inundações é sígnificatiyo. São compostas
mente, na ausência de urn sistema urbano Uruguai após São Borja, rio rio Jucuí após
barato e eficiente que lhes permitisse ocupar Cachoeira do Sul, no lbirapuitã próximo a
por todo um sistema de procedimento, que
zonas mais distantes de seus empregos, são Alegrete no Caí próximo a Montenegro ou
vão desde evacuações de populações e bens
até alojamentos para desabri&_ados, reconslevadas a ocupar estas áreas. Mas nem sem- no rio dos Sinos próximo a São Leopoldo.
pre são as populaçõe_s carentes que tomam
trução e reparação dos danos. E uma alterna- ,
tiva que também necessita de intensa particiestas atitudes. Muitas vezes constata-se ocorALTERNATIVAS
rência de ocupações inadequadas por omispaÇão comunitária e pode ser usada em conOS adminiStradores públicos geralmente
são ou até mesmo participaçãO atlva de ór- respondem aos problemas das inundações. sojunto com outras opções de controle.
·
O gerenciamento da bacia hidrográfica é
gãos pti.blicos.
mente após sua ocorrência, e mesmo assim
a alternativa_ que visa a ordenar o uso do
por um período transitório. Esta situação deELNINO
solo, podendo incluir medidas de reflorestave ser considerada como um grave desresmento, controle da erosão, incentivos à cons.;peito ao direito à segurança, que deve ser
O fenômeno El Nilio, uma das causas das
trução de pequenos açudes particulares na:s
observ<idO-Coirio todos os outros direitOs hu·
inUndações constantes, é um aquecimento
cabec'
s dos cursos d'água e tudo mais que
marióS. Na verdade, não existe infração aos
eventual das águas litorâneas do OceaiiO -Papossa
. uir no decréscimo do assoreamento
direitos humanos tão permanente quanto a
cifico, na costado Peru e Equador, que ocore do tempo de percurso da água precipitada
re geralmente no período próximo ao Natal. · morte .e a destruição do património de uma
aos cursos de água.
vida de trabalho, quando acarretada por neO aquecimento destas águas aumenta a evaO gerenciamento da planície de inundação
gligência: de administradores públicps ante
poração e estabelece um fluxo de massa de
aparece como a alternativa mais apropriada
acídentalidades previsíveis de origem natural
vapor de águas que, tranportadas por correnem casos em que a mesma se ellcontra nas
ou ·causadas pelo próprio homem.
tes aéreas superiores, poderiam formar uma
fases iniciais do processo de desenvolvini~nto
Existem alguns dilemas para tomada de debateria natural à passagem das frentes prove~
urbano e industrial. É implementada através
cisões: o fato de que elas devem ser tomadas
nientes do continente antártico-.-na altura de
de regulamentações que assegurem uma ocUParaná e Santa Catarina. A formaÇão desta · parã o futuro, enquanto tudo que se conhece
pação adequada da planície, complementaem relação ac;> problema pertence ao passado,
frente estacionária sobre os Estados do Sul
das por obras ou aquisições de áreas pelo
ó que obriga um administrador a cercar-se
seria a causa da intensidade das precipitações.
poder público. O primeiro gasso é o zoneaque causaram as inundações. Note-se, po- ' de uma equipe multidisciplinar de peritos;
mento hidrológico, estabelecendo zonas com
outro dilema é dos recursos fiD.ãnceiros, o
rém. que El Niiio ocorre·u em 1983 e não
diferentes faixas de risco, com base em uma
que requer uma administração racional das
em-1984, apesar de os dois ·anos terem sido
análise de freqüência de níveis de inundação ..
áreas metiopolitanas, de forma a ser evitada
de inundaçlk'>
Por fim, outra opção para controle das
a qcu_paçã<fde áreas de alto risco de inundaSob o ponto de vista meteorológico a explicheias é a previsão 4~ inundações, q~~ podem
Ção. E-O:iUiiõ-·riiaís oriefoso corrigir os maleS
cação é plau~ível, no caso dos eventos de
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ser executadas por modelos matemáticos que
simulem estas_ eyentualidades e ex:trapolem

do Setor ·pesquélio. Assim seu trabalho que
reputo muito importante merece nossa atenseus efeitos. Geralmente estas previsões são ção e busca uma solução que reputo urgente.
confiáveis para pequenos alcances de tempo O trabalho visa ta:mbém "perspectivas de ínproporcionais ao tempo de resposta da bacia veStimento_sestrangeiros"_, d~ modo especial,
ao estímulo que causa a inundação. São raros "por parte ·de um grupo português na exploos modelos matemáticos que permitem previ· ração, comercialização e exportação de lagos-.
sões para além de 48 horas. O_ efeito-das pre- tas vivas e peixes em grande profundidade".
visões é mais notável no controle de danos O que prova que o meu projeto sobre a regude inundação, permitindo que providências . lamentação do art. 172sobre o capital estrangeiro, investindo nas pequenas, médias e peadequadas sejam tomadas .a tempo.
quenas empresas, é de grande importância
TAREFA COMPLEXA
e_de_ grande atualidade. Se nossa pesca pre·
O gerenciamento da planície de inund;:t.ção . cisa Sair de seu regime artesanal e ingressar
é uma solução relevante para as inundações na era-·técnica majs apurada dos instrumentos
gaúchas, sendo sua adoçáo imperativa e ina- pesqueiros que são caros, o capital estrandiável, complementada ou não por outras al- geiro é de grande e urgente utilid_ade.
ternativas. Destaca-se como opçãó o geren"A ativlda.de pesqueira no Brasil era preciamento da bacia hidrográfica, com bene- dominantemente artesanal até os anos de
fícios a. médio lOngo prazos. Alternativas
1960. Sua produção estava voltada basicaqUe envolvem obras de proteção são aconse- mente para o atendimento do mercado inter· .
lháveis qomo complementação em certos ~ no e o _pescado _era cometcializado fresco ou
sos, mas exigein estudos detalhados, em que
refrigerado."
seus custos e benefícios sejam comparados ,
"A partir de então, com incentivos goverdo ponto de vista económico, social, ambien- namentais, desenvol~eu-se a chamada pesca
tal e outros.
industrial, voltada_, preferencialmente, para
O controle de inundações é uma tarefa
o mercado externo." .
complexa, que envolve o meio político, técni-'
"A melho_r produtividade das águas mais
co e comunitário. O meio polCtico deve coor- próximas do litQral deve-se, principalmente,
denar o processo, assessorado pelo meio téc-. à influé:ncia das descargas dos rios, das floresnicp nas suas competéncia:s e voltado aos antas de mangues e da própria costa de onde
seios da comunidade. Atenção especial deve· são carreados saís minerais e matéria orgâser dedicada ã participação da comunidade,· nica, ,à medida que se afasta da costa, em
desde a definição dos objetivos até a implan- direçáo ao mar alto a produtividade primãria
tação de medida de controle. Assim, estarão
se_ reduz drasticamente, o que é evidenciado
assegurados obediência e policJ~iilento ·co: ~ pela cor azul transparente das águas. Sabe-se
munitários para a aplicaÇão da regulamen· · que a cor azul caracteriza o deserto nos ma·
-tação do uso do solo na planície de inunda-' res. Não obstante, e~ alguns pontos do litoral
ção, além de incentivar sua participação vo(Rio de Jafielro, por exemplo) observam-se
luntária nas medidas emergenciais~ A Coor- ~ep.dmenos de ressurgéncia de águas frias que
denadoria Estadual de Defesa Civil terá um
poss~bilitam IJ!elhoria da prOdutividade local.
papel fuD.damental de coordenaç_ão deste pro-; O litoral sul, influenciado pela corrente fria
cesso de consulta e participação comunitá--; e produtiva das malvinas, que se encontrando
rias.
com a corrente do Brasil possibilita a ocor1
O direito humano à segurança deve ser cib-j rénCia de fenómenos de convergências e res·
'servado com tanta vigilância quanto o direito 1 surgências de águas~ apresenta boas perspec·
à liberdade. A infraçáo a esse direito por
tivas para a existência sazonal de estoques
negligência da administração pública deve ser
de recursos pesqueiros significantes (lulas,
considerada com a devida gravidade e, sem-· ·· aDchoita, carangueijos gigantes, peixes de
pre que possível, ter suas responsa6ilidades; fundo, camarões de_altas profundidades,
apuradas.
. etc)."
·
"ASsim, a .maior parte da nossa costa, in·
O S~. PRESIDENTE (Pompeu de Souiiil) . clusive a nossa zona económica exclusiva
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
(ZEE), é pouco produtiVa quanto a recursos .
Maranhão.
pesqueiros. Tais áreas são, no entanto, P.assa·
,gem
de espécies migradoras (atuns e afins,
.O SR. NEY MARANHAO (PRN - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi- ·. lagosta de_ profundidade e o mais diversos
tipos de peixes), e, sazonalmente, possibilita
dente, Srs. Senadores, tenho em mãos um
trabalho do Sr. Roberto Perchiavalli Filho , expressivas capturas comerciais, através da
frota -de altura, isto é, de grande porte. A
sobre o problema d~ pesca em nosso País.
ocorrência _e a d~ensão dos estoques pes·
Este trabalho é o motivo e a razão de meu
. pronunciamento hoje, pois o assunto pesca , queiras da nossá ZEE são, ainda, pouco conacional tem merecido meu interesse, tanto
nhecidos por nós bra~leiros."
"Sabe-se que a maioria dos recursos pes- :
' aSsim qué tramita nesta casa um projeto meu
sobre a colóniã- de pescadores, projeto este
q~eiros dO nosso litoral ~epende das áreas
costeiras e estuarinas pata completar o seu
que espero urgentemente sua aprovação.
Mas o trabalho do Sr: Roberto Perchiavalli
ciclo de vida. A agraV,ar tal situação, de exces·
Ftlho é dirigido sobre a pesca propriamente I · so do esforço de 'pesca, observa-se crescente r
aumento da pesca indiscriminada e clande~~
. dita e os problemas que a mesma vive em
tina atuando sob~ os estq_ques esgotad~~:
_no,sso País,, sendo ele· um dos e~pres~rios.'

e

1

Sexta-feira 29 · 3633

em

- prilicipalmente
áreas de Crescímento. (estuários, lagos; lagunas, etc.)."
"Assim, a produtividade por barco é de
tendência decrescente e, praticamente, encontra-se para a maioria da frota, no limite
económico sustentável."
"A qualidade e o volume dos recursos pesqueiros marítimos são determinados em grande parte, pelas características físicas, oceanográficas e climáticas das diferentes regiões
da costa brasileira:
. -A extensão do litoral brasileiro é de
aproximadamente 8.400'-ktii; constituído de
várias regiões distintas;
- A plataforma cont~nental é bastante estreita, variando normalmente entre 20 e 50
milhas, com um máximo de aproximadamente 80 milhas na altura da foz do rio amazonaS;
-As correntes m<\_rftim_as, que determinam, em grande parte, as condições ambientais. são três: a corrente sul-equatorial, corrente_ do Brasil e a c;orrente das Malvinas."
"Deve-se salientar que o desfrute da potencialidade já estimada anteriormente dependa
do emprego de tecnologias das quais ainda
não dispomos, não obstante serem disponíveis e utilizadas pelas grande:S nações pes-,
queiras. De posse de tais tecnologias, ainda
restaria conhecer se a exploração de tais recursos seria economicamente rentáVél. ft
O hábito brasileiro, que por isso mesmo
se tornou aspecto cultural de nossa gente·
praieira, é a pescaria de costa. A pesca costeira "engloba a pesca motorizada de peque·
na escala e a pesca dita industri<J,l, de maior
porte, cujas embarcações ãtuam próximo ã
costa, sobre estoques que guardam forte dependência, quanto ao seu ciclo de vida, com
as _condições dos ambientes estuarinos e cos- .
teiros".
·
"A frota costeira, dita industrial, ópera a
partir das 3 milhas do litoral' dependendo da
pescaria e da área de atuação. _até 50 milhas
· do litoral. Desta frota, as embarcações mais
modernas e melhores equipadas_são_ aquelas.
que operam na captura do camarão rOsa no
litoral norte do País. _O __resto da frota pesqueira é antiquada e opera com altos custos
de produção. Nos últimos 30 anos, apenas,
os seguintes avanços tecnológícos foram
adaptados por parte da frota costeira dita industrial:
-substituição dos fios de algodão por fios
.
sintéticos na construção de redes;
-'- Adoção de tu beira no sistema de pro-.
puJsão;
.;.__Equipamento de congelamento a bordo
nos camaroneiros;
-Eco-sonda, apenas para verificar a profundidade,"
"Implementos e técnicas dos mais corriqueiros, utilizadOs pela maioria das nações
do mundo, nunca interessam a eSsa frota que,
inclusive, teve incentivos para se modernizar
. e não quis, porqu,e grandes grupos qU:e nasce-i
ram de incentivos fiscais do governo se bene·
ficiaram do sisteina de ordenamento pesqueiro, tradicionalmente adotado, que Jimita o
. número de permissões de peSca para as prin. cipais pes~arias. Asssim,_ aqueles .sue passa-
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Brasil, que seja administrada por brasileiros,
cujo capital votante pertença em, pelo meIElCnte, uma vez.qtre o número do_s seus connos, 60% (sessenta poTcento);-a brasileiros
correntes já era conhecido. Tal sistema-incen· · e Cbiit!olada por brasileiros ou por pessoa
moral bra-sileira que satisfaça ãs exigênciaS
tivou a influência e a irlcompetênciã e foi
em realce.
danoso para o desenvolvimento do setor. A
situação era, e ainda é, tão irracíonal QUe
Neste caso, faz-se necessário- a nulificação
desse artigo.
quando a produtividade declina os benefíb) O-Decreto n~ 68.459,-de_1P de abril de
ciários solicitam, e às vezes consego.e·m- toda
a sorte de incentivos para o seta r' com o fim
1971, (alterado pelo Decreto·N~ 78.402, de
de compensar suas perdas quando o lógico,
10 de setembro de 1976), que· regulamenta
dentro do modelo capitalista, era que eles
a pes-ca, tendo em vista o aproveitamento
procurassem reduzir seus custos de produção
racional e a conservação dos recursos vivos
com a adoção de tecnologias modernas."
do mar territorial brasileiro, no seu art. 49,
Ao lado de nossa pesca de costa, existe
determina que as autorizações para o arren·
também a pesca de altura, e é aqui justamente
damento de embarcações estrangeiras de pes"que está toda série de nossos problemas e
ca, por indústria pesqueira brasileira, sejam
concedidas àquelas com "predominância de
todo o nosso atraso técnico.
"A pesca de altura em nosso litoral é prati- ' capital pertencente a bra~ileiros natos.
Ora, se- fosse permitida a constituição de
cada apenas por embarcações estrangeiras arempresas pesqueiras brasileiras sem limite-de
rendadas por empresas nacionais, piíitcipalmente, na pesca de atuns e afins. Tal pesca,
capital, haveria que se modificar esse ;1rtigo
para que tais indústrias pudessem, também,
utilizando embarcações de pesca de grande
porte (mais de 45m de comprimento), altaarrendar ou possuir embarcações estrangeimente tecnificadas,-é exercida na nossa ZEE
ras,- inCluSive de propriedade da empresa mae no oceano mundial."
triz, nacionalizadas.
"A pesca de altura é exercida sobre espéc) O mesmo Decreto no 68A59, estipula,
cies que não guardam relacionamento estreique decorrido o prazo de arrendamento conto com a costa e áreas estuarinas para realizacerlido pelo prazo de um ano, prorrogável
rem o seu ciclo de vida, não é competitiva
por mais dois per(odos parciais de igual vigência''.
-com as pescarias costeiras onde atuam as nossas frotas."
"Tais dispositivos necessitam ser modifi"Atua basicamente sobre recu~sos migra·
cados. A ampliação do prazo de arrendamendores internacionais e de altas profundidato para 5 (cinco) anos seria mais adequado."
des, inacessíveis à atual e deficiente frOta na"A título de: incentivo, o govern-o puderia
estudar a possibilidade de incentivar, por decional."
terminado período, que as embarcações in~
"A pesca de altura, incorporando embarcações altamente tecnificadas, poderia tornar
gressassem no País como capital das empreo Brasil verdadeiramente, em uma nação pessas."
"A superação de tais dbstáculos legais, traqueira. As grandes nações pesqueiras (Japão,
ria de imediato~ as seguintes vantagens para
Rússia, Espanha, etc) obtém suas produções
principalmente, no oceano mundial e nas zo- .o Pa(s:"
-Não haveria concorrência com outras
nas exclusivas de outras nações, mediante
empresaS naciOnais já instaladas e em opera-acordos de pesca."
ção quanto as áreas de pesca, vez que tais
"Atualmente, no Atlântico Sul, centenas
embarcações operariam em áreas onde nossa
de embarcações pesqueiras modernas opefrota -não tem acesso, inclusive no oceano
ram com alto~ níveis de produção . Tais namundial e na ZEE de outros países, por acações, que também operam clandestinamente
so·
na nossa ZEE."
- :_-Ãumeritaria ~ilgnifiCãtiV-amen.te a prõdu"A abertura da legislação nacional para
ção naciorial de pescado para a exportação
que essas empresas pesqueiras internacionais
e mercado interno, com o aproveitamento
se organizem no Brasil como empresas brasi·
do pescado de segunda que normalmente é
lelras através de, associáções com empresas
rejeitado ao mar;
nacionais ati -exclusivamente com ·capital pró......:. possibilitaria ao País, sem ônus e a curto
prio seria altamente benéfico para o Brasil.
prazo ;o acesso --a" alta tecnologia de pesca
Todavia, dois dispositivos legais antigos imtitilizac:la por grandes nações pesqueiras;
pedem a concretização desse fato, quais se-Uma vez que a Constituição Brasileira
jam:
exige 2/3-- da tripulação seja de brasileiros,
a) Não obStante possam registrar-se, para
inclusive o comandante da embarcação, estaa indústria de pesca, as sociedades organiria resguardado os aspectos de segurança na·
zadas no País, não impo!fando a composição
cional, mesmo porque as embarcações se_riam
de seu capital e a nacionalidade de seus só-.
nacionais;
cios~ mas tão-somente a vigência da lei brasi-O-país teria condições de, a curto prazo,
leira q1,1anto a sede e adminstração, a Lei
viabilizar escolas de pesca de alto nível, com
n~ 7 .652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe
o apoiõ dessas empresas que teriam grande
sobre o registro de propriedade marítima e
necessidade de pessoal nacional treinado pa~
dá outras providências, estabelece que: ''Art.
ra cumprir o que estabelece a Constituição
79- o registro de pesca, será também, deferido a brasileiro ou à sociedade constituída ,Federal quanto a tripulação das embarcações
pesqueiras;
de acordo com a lei brasileira, com sede no
raro a ser "donos" de uma pennissão de pesca, não se interessam por melhorar tecnica-
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-Possibilitaria aos estaleiros nacionais
serviços de manutenção dessa frota cujos bar, cos tenl -mais- de 45m di-compiíniento;
-Acesso à tecnologia industrial de pro.
ceSsainento a pescado."
"O Brasil é exportador de pescado fino,
de alto valOr (lagosta, camarões, atuns, etc)
para países desenvolvidos em especial EUA"
"Estíriià~se Que aprOXimadamente 2000
(duas mil) empresas operam o setor, nas
áreas de captura, industrialização e comercialização do pescado, das quais cerca de 250
(duzentas e cinqüenta) são de médio/grande
porte. Na área de captura é feita por um
produtor (na região Sudeste/Sul), que não
tem direito ã exportação, como o da região
Norte/Nordeste por se tratar de indUstria de
exportação, pois são cobradas tantas exigências, fazendo com que entregue esse produto
a preços em que as indústrias deterri:linem~u
Temos, Sr. Presidente, que enfrentar o
pfoblema dos incentivos no caso· da pesca.
A pesca sempre mereceu um cuidado especial
do Governo, tanto assim que o Decreto-Lei
N9 221 de 28 de fevereiro de 1967 ordena
que tais incentivos Sejam feitos.
"Os incentivos foram colocados em vários
setores, para o desenvolvimento da atividade
que já Viviã. coni"inúmeras dificuldades por
falta de planejamento, só-que estes em muitas
vezes -caíram em mãos de pessoas não ligadas
ao se to r, levando assim o meSmo a uma dura
crítica marginal e não reritável, quando na
realidade as pessoas ligadas não se favoreceram destes incentivos com o receio de não
terem coridições de cumpri-los na data prevista."
"O que_deveria ser feito seria uma análise
a cada caso com o registro geral da pesca
existente de cada pro_dutor na extinta Sudepe
boje Iba,ma. Seria um estudo onde c3da produtor mostraria suas condições em cada área
por ele desenvolvida e não da maneira co_mQ
foi feito, a revelia, favorecendo grupos que
nem eram ligados ao setor, comprovado mais
tarde onde a maioria das empresas formadas,
e~ hoje fechadas e o setor em grande declírÍío ecoriôniico."
- · __
.

\•MaiS- reCentemente foi concedido para
óleo diesel permitindo aos usuários, cujo consumo seja superior a ~40r:it/ano, pleitearam
quota anual ao_ CNP e taxa de comercialização (5%) e o benefício O.e 30% sobre o
preço de bomba."
"Em 1988 foram liberados 65t000m3 de
óleo diesel, sendo as necessidades de 1989
estimada em 10.000m3 ."
"0 incentivo ao óleo diesel foi jllstificãdO:.
pelo fato de ser esse insumo responsável por
20_a40%'àos custos_ das pescarias e, comparativamente com alguns outros países, ser de
preço mais elevado; Neste último casO; J>o!
exemplo enquanto no Brasil o preço de ml
era de US$ 272~00, nos EUA era de Us$
144,00; Japão deUs$ 165,00 e na Costa-do

Marfim de US$161,00.''
"Tendo terminado este incentivo, no qual
para o gt>vern6 brasileiro-n~c;> representa 1%
do c_onsumo de óleo diesel no Brasil, o setor
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vai amargãndo e aumentando cada vez mais
este insumo de vital importância para si."
O corte dos incentivoS à pesca atrapalhou
profundamente o seu desenvolvimento entre
nós. Mas não foram só os incentivos suspensos que acarretaram tantos danos à nossa pesca. Outros problemas também vieram criar
mais dificuldades à incrementação da pesca
em nosso País. Entre outros podemos enumerar:

-"Reduzido investimento nas áreas de
pesquisa, extensão e formação_de pessoãl para as atividades pesqueiras;

-Política xenófoba, impedindo que empresas pesqueiras de outras nações_ se insta·
lassem no Brasil para com suas embarcações
modernas e, a partir daqui, desenvolvessem
a pesca de altura, no oceano mundial e nas
zonas económicas de outras naçóes ricas em
_
pescado, através (je acordos;
-Conseqüência do anterior, o País atrasou-se tecnologicamente encontraiú:lo-se ho. je, entre as nações em desenvolvimento, em
posição de flagrante inferioridade;
~Atraiu para o setor empresários, na sua
maioria sem comproniissos Com o _niesm6,
que objetivavam auferir vantagens a qualquer custo, principalmente incentivando a
corrupção na administração pública."
"Parece que o melhor incentivo a_ se cOnceder para a exportaÇão de produtos pesqueiros
-seria a adoçáo de uma política ~mbial rea·
lista."
"O incentivo à pesca óe altura, a s"er exer' cida na zona económica exclusiva do Brasíl
e de outras nações, por acordo, sem competir
com a atual pesca que é exercida em nosso
litoral, nos parece premente."
"Não se deve esquecer que o desenvol·
vimento da pesca de altura, a curto prazo,
depende do apoio de outras naçóes que detêm o conhecimento e tecnologia nessa área."
"Hoje, convém conhecer um problema que
vive o setor pesqueiro que dedica-se a pesca
da sardinha. Com a queda da produção de
(230 niil toneladas_ em 1973 a 70 mil toneladas
em 1988) o parque industrial necessitou im·
portar sardip.ha do Marrocos,_ capturada,
principalmente, por barcos de pesca Russos.
O preço dessa sardinha, de alta qualidade,
é.bem inferior ao-da sardinha nacional. Ora,
·os pescadores de sardiriha, que operam com
altos custos, são contra a importação ou querem a equalização dos preços via cobrança
de tarifas."
"O parque industrial, assim, d~ve pagar
pela ineficiência da frofii que já dizimou os
estoques.''
_
"Sotnos de parecer que uma política realista, ampararia o parque industrial permitin·
d.o-lhe a importação de.+quantid3de de sardi&ha necessária·à;plemfoperacionaJ_ização das
indústriru;..'!~

~-

"Neste caso, ou a frota nacional operà
competitivamente ou pára de pescar sardinha. A sardinha é peixe popular, que- deve
Chegar às grandes massas populares de baixa
renda. Esse povo não pode deixar de comer
sardinha, em conseqiiência._ da .elevação do
seu preço para manter a inefiCiência do setor
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e se tornar modelo para pesca de altura no
Brasil."
_
.
"Recentement-e, estive em_ Portugal, a Corivite de .um grupo de armadores que, sabendo
de meu interesse por pesca de profundidade,
despertou a vontade de investir no Brasil na
pesca de profundidade, indústrias, mercado
interno e externo, me questionand() quanto
à poss!bilida9-e da entrada no Brasil.'' ·
"Este grupo possui barcos de 30 a 45m
de comprimento, embarcações estas dotadas
de uma tecnologia moderna para a pesca da
lagosta viva, que é capturada desde 500m até
4.500m de profundidade. Esta lagosta é de
ciclo (morre por idade) na região Norte do
nosso País."
"Ao contrário do que alega este órgão
cheio de contradições, iria prejudicar a pesca
da frota, onde os recursos pesqueiros deste
País, dependem somente das áreas costeiras
e estuarinas .parà completar o seu ciclo de
vida.''
"Esta lagosta seria voltada para o mercado
comum europeu através de Portugal, onc!e
há grande necessidade, diferenciando-se dos
EUA onde só é consumida a sua cauda congelada."
"Dentre outros -investimentos enCoilÚam·se
também indústrias de_ viveiros: para estoca·
gem da lagosta capturada; construção naval:
com a -construção de embarcações novas e
manutenção das. mesmas.''
"Também existem embarcações para a pes·
ca de peixes a grande profundidade onde
abrangeríamos o mercado interno (região
Norte/Nordeste) e mercado externo (peixe
"_Estas embarcações construídas em menos
fino destinado ao mercado como.m euto·
de _5_ anos atrás, já eram consideradas obsopeu)."
letas em Portugal desde 1960. Realmente eu
"E importante Ierribrar as palavras do nos·
como produtor me espanto com o pensamen·so presidente Feiriando. Collor de Mello,
to do órgão atual ao qual estamos_ suborc)i·
QUando de sua visita a EUropa falou, que
nados, qpe favorece alguns, permitindo que
Portugal seria a porta de entrada do Brasil
para o mercado comum europeu."
embarcações de grande porte pudessem pes·
car em zonas_ de pesca onde esgotou-se o es"As diretrizes consubstanciais no III plano
forço de pesca, recentemente foram dadas
setorial dos recursos do mar sob a égide da
CJRM, já aprovado pela presidência da repU2 (duas) licenças de pesca para 2 (duas) _em·
barcaç6es de uma empresa do Rio Grande
blica, refletem as necessidades prementes do
setor da área de pesquisa."
· do Sul pescar camarão rosa , em Belém do
Pará."
_
"Desse plano, convém enfatizar a necessi·
"Sentimos muito- um setor que produz ãüdade do País levantar, catalogar e avaliar a
mentos estar a mercê de um órgão desta qua·
potencialidade dos recursos vivos da nossa
ZEE. Há urgência nesse grandioso trabalho,
lidade_onde são favorecidos apenas os mais
a_se_r executado pelo Brasil ao ratificar, em
fortes."
"Sabendo que o Ibama possui uma embã-;. - dezembro de 1988, a convenção das Nações
Unidas sobre os direitos do mar. Temos 10~
caçáo de pesquisa denomin~a "aiadorim",
que encontra-se cOm _eqúfpamento denomi(dez) anos para proceder a esse levantamennado "sei-nettt_ emprestado pelo governo Brito, sob pena de perdermos o direito de exclusividade na exploração dos recursos vivos na
- tânico ªo noSso governo, para a utilização
.!lo desenvolvimento da pesca de altura e esta
nossa ZEE."
"A ex-Sudepe, com· o· advento da nova reembarcação encontra-se desde 1986, atracada a um cais de ltajaí-SC. Sem solução.
pública, atingiu o seu nível máxím'o de incompetência. O órgão praticamente estagnou.".
Poi-OUt:i-0 iado, o governo Britânico vem re·
"Co'm a sua _extinção e incorporação ãõ
querendo junto ao órgão o resultado desta
pesquisa."
recém criado Ibama, criou-se um impacto no.
''Diante deste quadro, entrei com um prosetor pesqueiro, até então acostumado a ter
seu órgão próprio com quem tratava diretacesso junto ao lbama no dia 07-12-89, reque·
mente seus problemas e .obtinha deciSões rerendo esta embarcação-, onde eu e um estaleiro de renome situado emltajaí/Santa Catalativamente rápidas. Argumenta o setor que
rina, nos proponhamos a deixar a embarcaho_uve um retardamento hurocrático em conseqüência da tramitação dos expedientes que
ção pronta para desenvolver esta pesquisa
produtivo. Neste caso, _o incentivo do gover·
nq_para o aumento do consumo_de sardinha,
via importação, seria benéfico pois, tal incentivo, seria dirigido para alimentar as classes
menos favorecidas da população brasileira,
além de provocar a saída de embarcações ine·
ficientes da pesca e melhorar a tecnologia
do setor."
"Alegar que a sardinha teve uma grande
queda de_ produ_ção, é muito simples e fácil,
para comprovar !Jmà importação que real·
mente é injuSta -e penoSa rOais uma vez para
o setor produtivo deste PaísA"
"Acontece que o ·total desconhecimento
sobre a sardinha faz com que pessoas deste
órgão imag"inem que a sardinha acabou, isto
é, uma afirmação-"falsa" pois a sardinha é
uma espécie migratória e o que ocOrre é que
está migrando em uma zona mais distante
do litoral tendo algumas relação com as correntes marítimas que ocorrem no Brasil em
determinadas épocas. O setor produtivo é a
favor da importação da sardinha, desde que,
esta seja para manipulação no parque indus~
trial (seu enlatamento), e não comercialização intciia no mercado interno, pela própria
indústria ou usando agentes especuladores."
"A ineficiência da frota é assunto que dirigentes deste órgão tem muito haver, isto é",
a existência de um~ portaria desde 1975, onâe
proibia a construção de qualquer embarcação
para a pesca de s~udinha. Foram libera~as
- perniisSõ~s para ConstrU-ção de barcas por
pessoas ligadas a_um determinado estaleiro
por um dirigente deste órgão na época."
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perdem a prioridade face a enorme demanda ·
de análises e decisões conseqúentes de outros

setores de interesse do Ibama. Mas, princi·
palmente, perdeu o setor a capacidade de
influir diretamente decisões do,QOVO órgão."

"A partir desta constatação, o setor pa'Ssou
a investir politicamente para que os assUntos
da pesca saíssem do Ibama, para se constituir

uma secretaria no âmbito do MiniStéiiO-da
Agricultura."
~
__
___
"No momento, a conveniência da perma·
nência ou não das atividades da ex-Sudepe
no Ibama, mereceria as seguintes coriSiderações:

-Um ano de existência do Ibama nos pa·
rece prematuro para um julgamento definitivo da sua ação, principalmente, no que diz
respeito ao setor pesqueiro; ~
-No que respeita a atividade pesqueira,
conforme já viritOS-anteriçrmei;lte ela é exercida quase totalmente sobre recursos pesqueiros que guardam estreita relação de vida
com as condições costeiras, estuaririas·. lagunares, lagoas marginaiS, etC."
"Neste sentido, pode-se considerar tanto
o pequeno pescador (artesanal} como o pescador costeiro, ainda que utilizando embar·
cações mais sofisticadas, como um componente integrado aos diferentes ecossistemas
aquáticos, sendo um dos últimos elos da cadeia ecológica."
"Sobre esse aspecto, poder-se-ia juStificar
a necessidade da ativídade pesca costeira, incluindo a sua política de desenvolvimento,
estar também, sob a responsabilidade do Iba·
ma."
"O mesmQ não se poderia dizer da pesca
de altura (profundidade), exercida como vimos, sobre recursos_pesQueiros, qu'e não
guardam estreitas relações de vida com o nosso litoral sendo, praticamente recursos internacionais, capturados p·or frotas pesql!eiras
de várias nações. n
·
"Essa atividade, em se desenvolvendo no
Brasil, envolveria, basicamente, acordos internacionais, com ã.gências tipo FAÜ/PND,
organismos bilaterais ou multi-la_tpraís, acordos com outros Países para o exercício da ,
pesca nas suas ZEE, etc_."
"A política para o desenvolvimento- dessa
pesca de altura poderia paitir"-do Ministério
da Economia que, por convênio com o Ibama, delegaria funções de controle da produção e pesquisas S9bre recursos internacionais
explorados."
"Venho de uma família tradicional no setor
pesqueiro do ·País, através de meu avó desde ·

1940."
"Nesta épOca iniciou-Se a :Pêsêa· cOsteira
e até hoje o País vivi· dela, apenas aumentando a frota e co,m isso, fiz com que a i:nesma
se tornasse inviável no Brasil."_
"DiãD.te do exposto gostaria que V. Ex•,
levantasse essa bandeira para tirar a pesca
do Brasil desta estagnação costeira, para a ·
pesca realmente produtiva e capaz de trazer
ao Pafs, não s6, divisas mas também, projeção na pesca mundial."
Sr. Presidente, foi o que tão brilhantemen-··
te disse o relatório do Sr. Roberto Perchia-.

velli Filho, que acho de suma importância
e IiiOrrieriioSO para enfrentarmos~ problema
da pescã em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedq a palavra ao nobre Senador Alfredo_ Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. Pro·
nlln-cia'CtosegU.fõle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, aorgal)ização do mercado
em torno de objetiVos, tendo em vista realidades comuns, é o modo mais prático, mais
objetivo e menos oneroso de se propiciar à
sociedade acesso a bens e serviços de forma
di reta e ·desembaraçada de encargos financeiros alheios aos próprios custo~ de piodução.
Nesse aspecto, o cooperativismo é o exemplo prodigioso de como sim.plíficar as relações
. de mercado, de modo a satisfazer, à saciedade e democraticamente, os envolvidos no
processo, do produtor ao consumidor final.
Comemora-se, no dia 19 de julho, o Dia
. Internacional do Cooperativismo. Não poderia, como a exemplo dos anos anteriores, deixar de registrar data tão significativa, por remunerar um sistema de relações de tamanha
objetividade, que chega a equalizar todos_ os
interesses envolvidos de forma harmónica e
isenta de piivnégios õu de vantagens.
Já nos fins do século passado, o sistema
cooperativista instalara-se em nosso País,
atingindo a área rural a partir dos anos 30.
__ ~gje, as cooperativas brasileiras se responsabilizam por cerca de 86% da produção tritícola nacional, por 54% do leite, por 45%
de toda a soja colhida, por 32% do cafÇ e
por 29% do algodão produzido em nosso
País, num tiabalho que envolve perto de 3,5
milhões de famílias associadas, significando
algo ~m t_orno de 14 mphões de brasileiros.
O COáperativismo, Sr. Presidente, Srs_. Senadores, tal como concedido e praticado não
só no Brasil, mas em todos os países, recupera, por seu dinamismo e abrangência, boa
parte da safra agrícola que, não fosse o siste. ma, estaria desorg3!1i.tada por produtores dis, persas e dese~timulados quattto ao preço, à
facilidade de colocação de sua mercadoria
·e ao retorno rápido e satisfatório do esforço
do seu trabalho.
O cooperativismo, entretanto, n3o se torna
apenas o substitutivo do intermediário mercantiL Mais que isso, tiata-se de uma forma
de trabalho estimuladora da coesã~ entre
seus participinites, de- modo a· estimular, voluntária e-decididamente, a busca coletiva çle
um objetívo coritum: o bem-estar da sociedade, tanto a dos cooperados quanto a dos
destinatários de seus esforços.
Encontra-se na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei n~ 24, do ano passado, de
autoria do Senador Ruy Bacelar, que estabelece normas para o adequado tratamento tributário do ato cooperativo.
Trata-se de uma iniciativa das mais auspi,ciosas. que, além de regulament;ar a alínea
,c do inciso III do. art. 146 _da ConstituiçãO~
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Federal, possibilita compreender a atividade
das cooperativas como desprovida de estimuláção lucrativa; cabendo ao legislador proporcionar a elas a diferenci:ição- i:-elativa aos
demais empreendimentos de natureza econô·
mico-mercantil.
Estou certo de que a Câmara dos Deputados, tão logo se desincumba de matérias de
urgente deliberação, se volte na ~álise do
referido projeto de lei, hoje aguardando parecer da última das três Comissões Permanentes daquela Casa destinadas a seu exame:
a Comissão de Fi_na_nças.
Agilizada essa tramitação, estou certo de
que, em pouco -tempo, o Br.asil estãrá dotado
de uma polftica tributária cooperativista ainda mais atrativa aos interesses da coletividade
que produz, o que se enquadra no esforço
de recuperação sócio-econdmíca do País.
A propósito .das comemoraÇOes, tenho a
grande satisfação de transcrever, como parte
integrante desse meu pronunciamento, a
mensage-m do pr6sidente' da Organiza~âodas
Cooperativas Brasileiras, sintetizando o pensamento oficial do cooperaüvistno, etn evocação àquela d-ªta. Diz o Dr. Roberto Rodri·
gu~~:

úA Aliança CoOperativa Internado-·
nal, da qual a OrganizaÇão das Cooperativas Brasileiras é assocíada, instituiu,
em 1923, o Dia Internacional do Cooperativismo, que é cOmemorado em todo
o mundo no primeiro sábado de julho
de cada ano "para celebrar e propagar
a cooperação e demonstrar ao mundo
a solidariedade dos cooperados e a eficá·cia de suas organizações como instrumento de emancipação económica e garantia da paz mundial.
Como instrumento ·de emancipação
econômica, o cooperativisnio veril demonstrando, dia-a-dia, sua inegável pujança, principalmente nos países em que
é quase nula ainfluência do paternalismo
estatal que, em decorrência de pequenos
favores, resulta em sujeiçáo -prejudicial
aos seus mais elevados interesses, quais
sejam aqueles voltados para a eficiente
adminiStração das cooperativas, que não
é conseguida por meios coercitivos,
quando o Poder Público, com _n:taiQr oU
menor intensidade, imiscui-se- lia sU_a g;e.
rência, somente a liberdade de ação é
criadora, fecunda e condizente com as
metas económico-sociais das cooperativas. Além de suas características básicas,
que se acham relacionadas na LeÍ Cqoperativis.ta Brasileira, o cooperativismo
é pela mais ampla disseminação da pro~
priedade privada, luta pela melhor diStribuição de rendas, respeitada a pessoa
huinana, dando-lhe autonomia moral e
material, é tolerante e a favor da liberdade política e económica, acata a lei
da oferta e da procura, desde que evitada
a ação perniciosa dos monopólios, oligopólios, trustes e cartéis, adota o princípio
da dupla qualidade pela qual o associado
é, ao mesmo tempo, empi-esário e cliente; comba"te o monopólio estatal iridiscri-.
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minado, respeita o princípio hedonístiCo
segundo o qual o homem procura sempre
realizar o máximo de Satisfação com o

FRENTE SINDICAL DOS SINDICATOS
E FEDERAÇÚES PE
1RABALHADORES
mínimo de esforço, é pacifista e preza
PO ESTADO PE SÃO PAULO
a coincidência dos interesses privados de
Aos Excelentíssimos Senhores Senadores
cada um com O$ interesses de todos.
da República,
Respeitando e propugnando por este
A Frente ~indiçal das Federações e Sindinotável conjunto de idéiaS políticas, eco- catos· de Trabalhadores do Estado de ·São
nómicas e sociais~ o coope-rativisnio é es-- Paulo, preocupada com a crescente insegusencialmente democrático, característi- rança que vem reinando no seio da classe
ca, aliás, que o sobrepõ_e a _qualquer ou- trabalhadora, realizou uma Plenária Estadual
tra doutrina que serve de base a sistemas
extraordinária, reunindo maís -de 1000 diri·
sócio-económicos.
- gentes sindicais, com o fito de analisar a crise,
Neste momento de grande intraq.qüi- seus efeitos e,_sobretudo, apresentar alterna·
lidade para o País, em vírtude das drás- tivas que possam minimizar as perdas sofri~
ticas medidas de combate à inflação, há das, motivo pelo qual solicita de Vossas Exceuma insatisfação geral que precisa ser lências, apoio e o máximo empenho, no senti·
superada, sob pena de graves problemas do de fazer veicular e sentir no âmbito dessa
para nosso futuro e de nossos filhos. ú
Casa, as reivindicações dos trabalhadores
cooperativismo, que tanto vem sofrendo paulistas; que·; potcerta, retratam a do País,
com tais medidas, maS cuja reSistência comQ um todo.
tem sido demonstrada em todos os mo~
Assim, éonsíderando que as perdas sofri-~
mentes de dificuldades, possuidor de um
das foram até agora di:: 84,32%, em março,
potencial de reação muito elevado, des·
e de 44,80%, em abril, de acordo eom o::.
de que as circunstâncias assim o exijam,
estudos do Dieese e de out_ros órgãOs:propõe-se a Íniciar a fase de -reversão
Considefando os e·reitós do choque econÔ:
de expectativas, a fim de que o Brasil
mico aplicado pelas medidas económicas do
possa retorp.ar aos t~os d~ prog:ess<?i
da paz _e da boa convtvêneta soCial. .C governo sobre as empre~as, que tornaram
vulneráveis os trabalhadores em face da reesta a nossa mensagem e o nosso apelo,
cessão aí posta;
que transcende o setor cooperativista e
-considerando que- muito embora de cuse dirige a todas as categonas económicas e sociais, que deverão somar esforços nho altamente democrático o institUto da li·
com os poderes públicos para a conquista vre negociação, almejado há muito pelos emde uma ordem social e económica justa, pregados -no meio de uma crise tão acencondizente com as aspirações ci<i. socie- tuada como a que. vivemos'? com desemprego
dade brasileira, tão merecedora de pers- muito acima do normal, sua adoção plen_a
.ficá desde -logo inviabiliZada;
pectivas desanuviadas."
Considerando qúe têm havido abusos com
São estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
relação não apenas ãs dispensas, mas também
as palavras do Presidente da OCB, pelo transno que concerne às reduções de jornada e
curso-do Dia Internacional do Cooperativisde salários, reivindicam os traôalhadores
mo. (Muito bem!)
paulistas, a imediata tomada de posição do
O SR. PRESI~ENTE (Pompeu de Sousa)
Congresso Nacional, sugerindo as seguintes
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel- me,didas:
son Wedekin.
1- Garantia de emprego: estabilidade
provisória e emergencial no emprego, por 180
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
(cento e oitenta dias), sem prejufzo de outras
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presimais vantajosas porventura existentes em
dente, Srs. Senadores, a Frente Sindical dos
acordo ou convenção coletiva;
Sindicatos e Federações de Trabalhadores do
2- Seguro desemprego: adequação dos
Estado de São Paulo nos fez chegar -às máals
valores pagos; aos salários percebidos pelos
um documento que expressa todas as angústrabalhadores, de sorte a lhes assegurar, até
tias da classe trabalhadora. nesta quadra da
um teto razoável, condições de mantença
vida nacional, bem como expõe um elenco
própria e de sua família, ampliando-se o pede..reivindicações destinadas a minorar os
ríodo de concessão;
efeitos do Plano Brasil Novo.
3 - Readmissão dosem_pregados demitidos
após 15-3-90: _medida _indispensável para reA Frente é uma articulação de mais de
verter o_ quadro crescente de desemprego que
20 federações paulistas de trabalhadores e
assola o País, visto que a economia já reagiu
empregados.
ao primeiro impacto gerado pelo Plano e as
O documento, pela qualificação dos st~:us
empresas têm condições de retomar seu ritmo
signatários, pelo seu conteúdo, merece a
anterior, i.e., no mesmo patamar de martr~scrição nos anais, como um importante
ço/90.
~ ~
registro destes tempos, destes primeiros cem
4- Reposição salarial: correspondente ã
dias do Governo Collor, governo esse que
inflação de 84,32% relativa a março e 44,80%
e~egeu_a.ct~~e trabalhador~ como uma espéreferente a abril, de sorte a se poder equili·
Cie de mumgo·a ser combatido.
brar o. o_rçame:nto do trabalhador e !h~ dar
condições Qe, daí por diante, passar a negoPor isso, Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores,
ciar cliretamente com os empregadores;
passo a ler o menCionado documento:
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_5- Política salarial: adoção de uma" polí-

tica relativa ao sal_ário mínimo, que reponha
o poder aquisitivo perdido, bem como seja
perseguida a implementação da norma programática contida no Inciso IV, do artigo 7~,
da ConJtituição Federal vigente;
6 - lndices de inflação: restabelecer a credibilidade dos índices de inflãçáo fixados pelo
IBGE, através da adoção de critérios fixos
e pré-estabelecidos para a sua medição, constituindo-se em crime qualquer distorção ou
manipulação dos valores efetivamente obti-dos. Deverá, ainda, sua publicação ser feita
até o último dia útil de cada mês, colocando-se à disposição dos interessados, as planilhas dos dados obtidos nas pesquisas;
--7- Redução da jornada de trabalho: adoção de políticas que desestimulem a redução
de jornada com prejuízo de salários;
8 - Imposto de renda: partindo~se da pre·
missa, defendida por muitos dos Senhores,
de que salário .rão_é renda, isenção ou não~ incidência de IRF sobre salários. pensões e
afins;
9 - Efeito suspensivo na justiça do trabalho: rejeição da Medida Provisória que auto·
riza ao Tribunal Superior do Trabalho conceder efeito suspensivo sobre cláusulas de _c_u.
nho econômico contidas em dissídio coletivo
(sentença nonnativa), com o restabelecimento do artigo 7~. da Lei n9 7.788/89;
10 - Privatização de Estatais: oitiva _dos
trabalhadores envolvidos em cada área a que
a mesma esteja aíeTa, através de seus Sindicatos e/ou Federações;
11 - Liberação de depósitos de trabalha·
dores: adoção_ de política de maior flexibili·
zação na liberação de depósitos bloqueados
dos trabalhadores,_ quando o bloqueio inviabilize a continuidade dé seu trabalho ou seja
imprescindível para a-obtenção de instrwnental essencial ao desempenho de seu mister;
12 - A viso-prévio: regulamentação urgente do Inciso XXI, do art. 79, da C11rta Magna,
ampliando-se, em caráter emergencial, o pe·
ríodo mínimo para 6 meses, de sorte a conter
a escalada dos índices de desemprego e de
rotatividade de mão-de-obra que vise achatar
salários;
13- F.G.T.S.- multa:aumentode!OO%
no valor da multa provisoriamente frxada no
art. 10, Inciso I, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
P-osto isso, esperamos poder continuar contando com a peculiar atenção e sensibilidade
com que Vossa Excelência tem distinguindo
as matérias de cunho trabalhista, pelo alto
alcance social que contém. Colocamo-nos à
vossa inteira disposição para maiores _esclarecimentos e providências que possam viabi·
lizar o atingimento do fim desejado, conti·
nuando esta Frente Sindical em assembléia
permanente. na expectativa das medidas que
o Congresso certamente tomará.
São Paulo - SP, 28 de maio de 1990. Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo -Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação _d_o
Estado de São Paulo -Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
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Federação-· dos Trabalhadores

nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça
do Estado de São Paulo - Federação dos
Trabalhadores de Vidros, Cristais, Espelhos,

Cerâmica de Louça e Porcelana do Estado
de São Paulo - Federação dos Trabalhadores no ComérciO de Minérios e Derivados
de Petróleo do Estado de São Paulo -Fede-

ração dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo Federaçãcr dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticos do Estado de São

Paulo - Federações dos Trabalhadores em
Transportes RodoviárioS do Estado de São

PROJETO DE LEI DO SENADO
. N'?O, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado no 70, de 1990, de iniciativa
do Governador do Estado de Roraima, que
autoriza--o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais até o limite de oito bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões de cruzei·
ros (dependendo de parecer).
-3-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 39, DE 1990

Paulo - Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias- Urbanas no Estado _de São Paulo
- Federação dos Trabalhadores nas Indús·
trias Extrativas do Estado de São Paulo Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário no Estado de São Paulo - Federação nas Indüstrias de Artefatos de Borra·
cha no Estado de São Paulo -Federações
dos Trabalhadores em Comunícações e Publí·
ao Paulo - Federaç-ão- dos Empregados em
Estabele.cimentos em ServiçO de Saúde no
Estado de São Paulo - Fede_ração dos Traba·
Jhadores nas Indústrias de Fiação e Tecela·
gem do Estado de São Paulo - Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do
Estado de São Paulo- Federação dos Tr"aba·
lhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do Estado de São Paulo - Fede_·
ração dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo - Federa·
ção dos Empregados em Estabelecimentos
Baricários dos Estãdos de São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul - Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de São Paulo - Federação dos Trabalha·
dores em Empresas de Difusão Cultural e
Artística do Estado de São :eaulo ~Federa·
ção dos Enipregados no Comércio Hoteleiro
e Similares do Estado de São Paulo- Federação Profissional dos Empregados das Empresas de Segurança e Vigilância, Cursos de
Forinação de Vigilantes, Transportes de Va·
!ores e_ Segurança Pessoal Privada, do_ Estado
de São Paulo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo _a tratar, vou encerrar
a presente seSsão, designando para a ordinária de amanhã, às 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 45, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; do Regimento Interno)
Discussão, em turno tínico, do Projeto de
Lei da Câmara n• 45, de 1990 (n• 4.589/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre os efetivos do Exército em tempo de paz ( depen·
dendo de parecer).

- (Em regime de urgência, nos term0s do
art. 336, c; do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 39, de 1990, de iniciativa do
Goveniãdor do Distrito Federal, que diSpõe
sobre o reajuste:_ de vencimentos e salários
dos servidores civis da administração direta,
autárquica, fundacional e indireta do Distrito
Federal, e dá outras providênCias (dependen·
do de parecer).

-4-

0FÍCIO-N• S/23, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; do Regimento Interno)
Ofício n" S/23. de 1990 (n' 250/90, na ori·
gem), relativo à proposta para que o Governo
do Estado de Minas Gerais possa elevar, em
caráter_excepcional e temporáríO, os limites
de seu endividamento emitindo 201.160.424
(duzentos e um milhões, cento e Sessenta mi_l,
quatrocentos e vinte e qúatro) Letras Finan·
ceiras -do Tesouro daquele Estaâo (LFT-

MG).
-5Discussão, em turno suplementar, do Subs·
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ-

mara ni 60, de 1989 (n' 3.049/89, na Casa
de origem), que dispõe sobre cláusula obriga·
tória no contrato de transferência de atletas
para o exterior, tendo - PARECER, sob n 9 186, de 1990, da Comis-

são

·

_ _

_ .

- Diretora, oferecendo a redação do v_en·
cido.

-6Discussão, em turno tínico~ do Projeto de
Lei do Senado n9 285, de 1989, de iniciativa
da Corriissão Diretora, qUe -deiine os atoS âe
improbidade administrativa de que trata o
§ 4? do art. 37 da Constituição Fedé'ral, e
dá outras providências, tendo

PARECER. sob n' 188, de 1990, da Co·
niissão__
_
·
_
- de Constituição, Justiça e·CidadaD.ia, fa·
-vorável ao projeto, contrário às
Emendas n9 1 e 2, apresentadas perante
a Comissão e: oferecendo. as 4e n~s 3 a 6-CC).

-7Discussâo, ein turno único, do Projeto dt
Resolução n~ 20. de 1990 (apresentado pela
Comissão-do Distrito-Federal como condu~
são de seu Parecer n 9 171, de 19901 com voto

vencido, em separado, do Senador Maurício
Corréa e voto vencido dos Senadores Cbagas
Rodrigues e Pompeu de Sousa), que aprova
as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercício de 1988.

-8DiscUsSão, em- turno úilico-, do Projeto de
Resolução n? 21, de 199{,1 (apresentado_ pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu P3.recei n~ 196, de 1990),
que altera a Resolução n917, de 25 de janeiro
de 1988, do Senado Federal.

-9DiScussão, em turno único. do projeto de
Resolução n" 22, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n9 197/90), que au·
toriza o Estado_dQ E~pírito Santo a emitir
e colocar no mercado Letras financeiras do
Tesouro do Estado do Espírito Santo - LF1'

-ES).
-lODiscussão,- eril turno único, do Projeto de
Resolução no 24, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n9 199, de 1990),
que autoriza a Companhia Energética de_São
Paulo a ultimar -contratação de crédito exter·
·no no valor equivalente a vinte e três milhões
de marcos alemães, junto ao Ansaldo Gie
S.P.A., de Milão- Itália.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR JOÁO MENEZES NA SESSÁO DE V-6-90 E QUE, ENTREGUE
À REVISÁ O DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

OSR.JOÃOMENEZES(PDC-PA. Como Líder, para comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresento, nesta Casa,
projeto de lei complementar que reputo da
maior importância.
Dispõe ele sobre o sistema previdenciário
privado, a que se refere o art. 192, II, da
ConStitriíÇáo- Federal.
No tocante ao seguro privado, à previdência privada aberta e à capitalização, a lei comple.mentar l?revista no iilcíso II do art. 192
da Constituiç.io, teve pelo menos cinco proje·
tos, de autoria da Susép, do IRB, da Fenaseg,
da Anapp e da Fenacor, respectivamente com
66, 54, 3_9, 65 e 48 artigos; todavia, o que
apresentamos tem apenas 22.
O ponto básico da nossa proposta é consi·
derar a existência de três sistemas e não de
um único;-pois há uma grande diferença de
características entre eles:
1. A previdência privada é predominantemente social,_ com provisões técnicas capi·
talizadas a longo prazo e cálculo atuarial.
2. O seguro é preponderantemente económico, com provisões técniCas anuáis e esti·
!Jlativa atuarial.
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A capitalização é bãsicamerite finan-

_ceira, com provisões técniCas capitalizadas a
longo prazo e inferidas por matemática finan.ceira. Daf a necessidade de três sistemas a
serem regulados separadamente em seu des.dobramento em lei ordinária.
Outro ponto imponante é o Conselho de
Seguros, gue apenas no projeto-do IRB tem
alguma importância, põrsuas funções normativas e judicativas, além de algumas executivas; no da Fenaseg perde as normativas,
mas lhe cabe sugerir leis sobre os sistemas;
no da Fenacor é mero órgão consultivo; e
nos dá Susep e-da Anapp é eliminado, surgindo em seu lugar um mero órgão colegiado
dentro da Susep. No nosso ele é mantido
com funções normativas e judicativas, as 'pri~
meiras das quais não implicam a delegação

legislativa e assim respeitam o que se dispõe
no art. 25 do Ato das Dísposições Constituci<mais Traii5it6rias. A. novidade do projeto
que proponho é a existência de câmaras dis·
tintas para cada um dos três Sistemas, o que
lhes simplifica e flexibiliza a operação, ernboraeventualmente possam reunir-se conjuntamen~e, quando o interesse comum o exigir.
Alguns outros aspectos particulares do pro·
· jeto são:
1. Melhor caracterizar as provisões técnicas· e acabar com o erro de denominá-las re·
ser'llas técnicas, poís provisões são despesas
realiz:fdas antes da apuração do resultado,
enquanto reservas são apartadas do resultado, depois de apurado.
2. Dar uma solução melhor aos critérios
de cobertura no ativo das provisões técnicas.
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3. Deixar certas quantificações, como núrfiero de dirigentes da Susep e do IRB para
a lei ordinária.
4. Restringir certas prerrogativas _estatais, como monopóliQ do IRB de colocação
de_resseguros no exterior, que tanto prejuízo
tem dado ao mercado segurador nacional.
5. Ensejar a ampliação da capacidade de
retenção de seguros em posso_ País. com" a
possibilidade de o IRB enviar retrocessões
às entidades de previdência privada aberta
e às companhias de capitalização.
No mais, é a manutenção de preceitos cons~ .
tantes da legislação anterior e consagrados
pela experíéncia brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto parece-me da maior importância, porque
vai complementar um artigo constante da
Constituição e tão reclamado neste País.

_República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
BRASÍLIA- D.F

SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 1990

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Caneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seg!linte
DECRETO LEGJSLATIVO N' 14, DE 1990

Aprova o texto do Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Brasil
e Moçambique, no Campo da Meteorologia, assinado em Maputo, a l' de junho de 1989.

Art. I" É i'Provado _o Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o·Brasil
e Moçambique, no Campo oa 'Meteorologia, assinado em Maputo, em 1' de junho de 1989.
Art. 2'' São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido protocolo.
Art. 3" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 29 de junho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
PROTOCOLO COMPLEMENTAR AO
ACORDO QERAL DE COOPERAÇÃO
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR
DE MOÇAMBIQUE NO CAMPO
DA METEOROLOGIA
O Governo da Repúbtíca Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de
Moçambique (doravante denominados .. Par-

tes Contratqntes"), de conformidade com os·
princípios ehunciados no Acordo Geral de
I

Cooperação. firmado em Brastlia.

setembro de "1981 ~

em 15 de

Considerando o interesse de ambos os pãí~
ses em estreitarem ainda mais os laços de
amizade. e cooper:.lÇão que marcam o seu relacionamenw:
Desejosos de contribuírem para intCrisifiC'dÇãO do u~o da Meteorologia. com o objc:·

tivo de" promover o desenvolvimento econô·

mico social de ambas as nações; e
Tendo ~m mente que a Meteorologia é um
importante para a união dos povos, pela
sua indivisibilidade e- internacionalidade, ·
Acordam o seguinte: ·

_-~lo

Artigo I
As Partes Contratantes concordam em es·
tabelecer um mecanismo de cooperação no
campo 'da ~eteorologia.

Artigo II
A Parte Contratante brasileira designa o
Ministério da Agricultura, através do Insti~
tuto Nacional de Meteorologia- INEMET,
·comõ autoridade.~ responsável pela execução
do presente Ajuste, e a parte Contratante
moçambicana de_signa, com a mesma fihalidadc:!. o··Ministério dos Tninspones c Comunicações. ·através do Serviço de Meteorologia
de Moçambique - SMM.

Artigo III
A cooperação mencionada nó Artigo I
do presente Protdcolo desenvolver-se-á nas
áreas de estudos, investigações, plaOejamento, organização e operação aos ârferentes dorriínios da Meteorologia, com particular ênfase para os problemas específicos do Hemisfério Sul.

·Artigo IV
1. Para a implementação do que consta
no Artigo III, a cooperação poderá reveStir
as seguintes formas~
a) intercâmbio de investigadores, meteorologistas, professores e outros técnicos;
b) realização de cursos. simpósios e seminários técnicos;
·
. c) intercâmbto çle documentação e_ de informações técnico-científicas;·
d) doação de equipamento e instrumentos
paia aplicação em Meteorologia;
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Artigo IX
As Partes Contratantes se notificarão
f) transferência de tecnologia espacial para
do cumprimento dos requisitos legais neces·
aplicações em Meteorologia, Oceanografia e
sários à aprovação do presente Protocolo,
Sensoriamente .Remoto.
que entrará em vigor' na data da segunda noti~
2. Esta relação poderá ser a~pliada ou
ficaçáo. Terá uma duração de três anos e
reduzida a critério das Partes Coritratailte-s,
será prorrogado automaticamente por iguais
mediante correspondência por via diplomáperíodos, a menos que uma ·das Partes Contica.
tratantes manifeste, por nota diplomática e
com a antecedência de 2 meses, sua decisão
Artigo V
de suspendê-lo, pelo prazo que for necessário, ou dá-lo por terminado.
Artigo VI
2. O presente Protocolo poderá ser alte1. As Partes Contratantes concordam em
COm iefe:r~qcia ao_s ptócedimentos perti~
rado por troca de nota.s diplomáticas, meestabelecer Programas .d~ .~opperação que
nentes à elaboração e à execução de profetos
diante entendimentos entre as Partes Contradefinirão os projetas e as atividades especítantes, entrando a alteração em vigor na data
ficas a serem realizadas nas áreas mendo- -e atividades', Sefão· adotadas, de comum acor~o, ~normas e práticas vigentes em ambos
nadas no Artigo IV.
d.e recebimento da nota de resposta.
os países e ínternacionalmente
2. Tais Programas serão levados a cabo
3. O término do presente Protocolo não
.
.reconhecidas.
.
afetará o desenvolvimento dos projetas que
por intermédio das autoridades responsáveis
se encontrarem em execução, a men.os que
definidas no Artigo IJ. ou por outras entidaArtigo VII
as Partes. Contratantes acordem de outro rn_od~ go~erna.mentais dos _d9is _países.
.
- ~ Partes Contratantes co~prõme"teffi-Se
do.
.
S. Estes programas r;l~v~rãp, conter u.m .-, a não divulgar a terceiros, sem mútuoêonSên-Feito'e"ni Maputo, ao 1? dia do mês de jutimento, a documentação técnica cedida em
Pláno de Operações especificando, para cada
nho de-1989, em• dois exemplares originais,
projeto, a área da cooperação desejada e os 1 decorrência do presente Protocolo.
na língua portuguesa, sendo ambos text_os
tetmos de referência das atividades a serem
, , igualrp.ente autêntfcos.
_
.
desenvolvidas. bem como os recursos huma·
·Artigo Vlll
· Pelo Governo da República Federativa do
nos. técnicos e financeiros' necessários à sUa
As Parte-s Contratantes manterão um fluXO ' · Brasil: Carlos Luiz Coutinho Pêrez, Embaiimplementação.
· '
xador.
.
4. Os termos de referência acima mencio- . -de informações sobre os planos existentes 'e!·
Pelo GoVàno dã RepUblica Popular de
ou previstos para modernização e ampliação
nados deverão indicar o·nümcío-·dc particidas respectivas instituições de meteorologia,
Moçambique: Jacinto Soares Veloso,Miaistro
pantes, d!fração_ e obj~tjvos 'd_e .cada missão
'dentro dos objetivos de_ste_ Protocolo. ~
da Cooperação.
técnica programada.
e) apoio aos programas de desenvolvimen-

to-_e modernização da_Me_teor_qlogia;

S. Partes Contratantes definirão a forma
pela qual as entidades responsáveis indicadas
no Artigo II avaliarão e rever_ão anualmente,
a execuÇão do pre'sente Protocolo, com base
em relatórios petíodjcos ·que venham a elabo- ·
rªr e que reflita!ll os resultados atc;a_nç~qo,s ·
com o_desenvolvimento dos projetas especí- ficos; ou com base em relatórios que venham
a ser e!aboraQos por outras entidades governamentais dos dois paises, conforme méncionado na a!fnea 2 deste Artigo.
·

1.

.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e e-u, Iram Saraiva, 1'' Vice·Presidente, nci exercício
da Presidência, nos termos~ do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 21, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a emitir e a colocar no mercado, através
de of~rtas públicas, ·5.000.000.000 (cinco bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Goiás (LFT- GO).
Art. 1"-' É o Governo do. Est,.do de Goiás autorizado, nos termos da Resolução n' 94, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e a colo~car no mercado, através de ofertas públicas,
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5.000.000.000 (cinco bilhões) de Letras Financeiras do Te&ouro do Estado de Goiás (LFT - GO), nas
seguintes condições:
a) quantidade: 5.000.000.000 de LFT- GO;
b) modalidade: nominativa-transfeBvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 2.160 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central;
g) cronograma de colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidos:
~olocaçlo

1Q-7-90
1Q-7-90

Total

vencimento

Quantidade

15-3-95
15-3-96

2.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000

h) autorização legislativa: Lei n•' 11.069, de 15 de dez!'mbro de 1989.
Art. 2•• A autorização de que trata esta resolução deverá ser exercida no prazo de trinta dias
a contar da data de sua publicação.
Ar!. 3• ~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1990. -Senador Iram Saraiva, 1•' VíCe-Presjdente, no exercício
da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Iram Saraiva, 1'' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 22, DE 1990

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado de Goiás, a elevar temporariamente
o limite fixado no inciso I do art. 3• da Resolução n• 94, de 15 de dezembro de 1989, do
~
~
~
Senado Federal.
Art. 1•' ~É a Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado de Goiás, na forma prevista nó art. 7'
da Resolução n' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a elevar o limite previsto
no inciso I do art. 3• da mesma Resoluçõ n•· 94, de 1989, a fim de contratar operação de crédito junto
à CaÍlia Económica Federai; n~o valor equivalente a 25.827.343,56 (vinte ·e cinco milhões, oitocentos e
vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três e cinqüenta e seis ceníésimos) Bônus do Tesouro Nacíonal
-BTN.
Art. 2'' A operação, destinada ao financiamento de obras de canalização dos cónegos Botafogo
e Capim Puba, obedecerá às seguintes condiÇoes~:
a) prazos:
de carência -trinta meses; ··de amortização -duzentos e dezesseis meses;
b) encargos:

juros- seis por centO ao ano;
correção monetária - de acordo com o índice de atualização dos saldos dos depósitos
de poupança livre;
·
taxa de administração - dois por cento sobre o, valor do empréstinió: deduzidos de
cada parcela liberada;
contribuição para o PROCEC ---'·meio por 'cerito do valor do financiamento, deduzido
da primeira parcela liberada;

oiARro-i:>o coN'oirnsso
(seÇão-nJ ~
..
- NAciONAL~
--
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c) g~rantia:

vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Art. _3't A autorização, de que trata esta resolução, deverá ser exercida no prazo de doze meses
a contar da data de sua publicação.
·
ArL 4' Esta resolução einra em vigor na data-de s-ua pubÜcação.
Senado Federal, 28 de junho de 1990. -Senador Iram Saraiva, 1'1 Vice-Presidente_, no_ exercício
da Presidéncia.
- -

SUMÁRIO
I - ATA DA 87' SESSÁO, EM 29 DE
JliNHO DE 1990
. L l - ABERTURA
L2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Re{acnrcs às SCI]liÍntes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 42/YO,
que torna ohrigatória, na propaganda
cldtoral divulgada pela:-; emissoras de te·
li! visão, a apre~cntação ao vivo do:.. candi·

datos e ou pessoas devidamente crcdcnciatlas pelos partidos c colig:lçclcs.
- Projehl de- Lei do Senado n·• .1!/~X.
que C!>tabelecc a íscnção alfandcg:iria :'1
impona~s·~lo ,de cordamcntos de instrumentos sinfônicos de corda.
-Projeto de L~ i da Câmara n" 21/90.
lJUL: díspúc sobre a extinção de recursos
ex officio.
- Ofít:iu n" S/16/90 (Üfício n"
.16/90-PMC. de 6 de abril de ll)90). do
Senhor Pr~.·sidcntc do Supremo Tribunal
Federal. _cncaminhanUo ao Senado Federal as cópias de notas taquigdficas e do
w.::ürtlão pnlfcrido peli1 Supremo Tribunal
FeLI!.!ral nos autos do Recurso Extraordinário n" lll).l03-l, o,qual declarou a
inconstitucionalidade Jos §§-!."e 5" da Lt..•i
n' 3.53lJ. 7-4. E:..tUdO do Maranhüo.) Prnjcto de Resolução n' .10. de 1990). ·
-Projeto de Lei da Câmara n" 36190,
que disjl<le sobre a aplicação do .2" do
art. 17 da:.. Dh.posiç-6cs Tran:..ittírias da
C'on:.tituiçiin Federal aos profissiànab de
:..núde.
- Projctn de Lei do Senado n" 46/~l.
l[Ue dbpôc sobre o regime jurídico do:..
:-.ervidorcs civi~ da Uni:io. das Autar4.uias.
do:-. To;,·rritürins Federais c das fundaçôes
Ptiblk:a~. prevbto no art. 3" da Consti·
tuiçãoe dá outras pmvidências.
-Projeto de Lei do DF n" 34/YO Mensagem n-' X2/90-DF (Mensagem n"
:'5-GAG. de 17-5-90. na origem). que
d!.!safeta área pUblica e autoriza permúta.

*

1.2.2- Leitura de Projeto!>
- Prujt..'to de Ld do Senado n" IJ4NO.
de autoria do Senador Odacir Soares. que.
;tutoriza o Pmkr Execu_tiv(> a criar a E~co
la Técnica Federal de Gua.iad-Mirim. no
Estado de Rondônia.

-Projeto de Lei .do Senado n" 95/90.
de autoria do Senador Odacir Soares, que
autoriza o Poder Executivo a criar a E~co1<-t Técflica Federal de Ji-Paraná. no Estado de Rondônia.
......:-Pfnjeto de I.c(do Senado n~· <}6/~0.
Je au'tmia do Senador Odacir Soares, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Ft::den_tl dt..' Vilh.ena. no E...;tado
JC ROJldô-nla.
. - .-Projeto de Lei du Senado n" 1.)7/90,
de autoria do Senador O_Uacir Soares. que
autoriza o Poder Exe_cu[ivo a criar a Esco·
la Técnica Federal de Ariquemes, no E!->tado de Rondônia.
-Projeto de Lei do Senado n:· 9R/90.
-de autoria do Senador Odacir Soares. que
autoriza o Poder Executivo â criar a Escola Técnica Federal de Porto Velho. no
Estado tle Rm1dônia.
-Projeto Je Ld do Senado n" 99/90,
de autoria Jo Senador Odãcir Soares, que
. autoriza o Poder Ex.c:cutivo a criar a E!->cr•la Té-cnica Federar Jç Rolim de Moura.
no Estado de Rondônia.
- Prúj~·to de Lei do Senado it" 100/90.
de autoria do St..•nadnr Odacir Soares. que
autoriza o Podpr E?>~çu_tivt) a criar a Escola Tél:nica federal dt:: Prcsid!.!nte MtJdici.
no Estado dr.! Rondônia.
-Projeto de Lei do Senado n" l01 ·9(),
de autorÍado Senador Odacir Soares. quç
autoriza o P.:odc-r Executivo a criar a Escola Técnica 1-'t:deral de Cacoal, no Estado
~ok RonLlônía.
-Projeto üc- Lei Jo Senado n'· 102/90.
de_ :~utoria do Senadt>f Odacir Soares, que
autoriza o Pmkr Exc_cutivo a criar <t E~co·_
la TéCrilca r:'t..'deral de C<llorado do Oeste.
n<.l E!-.tado d!.! Rondônia.
-Projeto de Ld do Senado n !03/lJO.
Jc autoria do SI.' na dor Odadr Soares. que·
<tutoriz:t n Pmkr Executivo a criar a E:-.cola Té_cnica FL·dc-ral de Ouro-Preto do Oc~
t!.!, no Estado de Rondônia.
- PrujL·ttl de L~i Jo Senado n 104190.
Jc- autoria Jo S~;.·nador Odacir S<>arcs. que
autoriza o Pl}Jc-r Executivo a criar a E!-.cola T~cnica Fedc:ral de Jaru. no E:..taJo de
Rondônia.

1.2.3- Comunicação
Do Senador Albano Franco, referente
ft aJter<H;<lo do período em que permanecerá ausente do Paí~.
1.2.4 - Ofícios
- N'" Sl/tJO. do Presidente da Comissão
de C'on~tituiç<lo. Justiça e- Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
Uo_Se1Jado n_·· ~ 1/RR. que estabelece a isen~·ão alfandegária à importação de cordamentos de instrumentos sinfônicos de corJa. com Emendas de n"' I. 2 e 3-CCL
- N" 53/YO. do Prc~idente- da Comissão
de Con:-.tituição. Justiça e Cidadania. comunicando a aprovação em turno suplenwntar do Pmjcto de Lei do Senado n"
42fC:JO. qw..· torna obrigatória. na propaganda eleitoral divulgada pelas ~missoras
de televisão, a apresentação ao vivo dos
candidato~ c ou pessoas devidamente credenciadas pelt1s partidos e coiigações .
1.2.5- Comunicação da Presidência
Abertura de pmzo para interposição de
r!.!<.:Urso, p<:ír uin- décimo· da comp'osiç[to
da Casa. para que os Pmjetos de Lei do
Senado n"' 31/XX e 42190, sejam apreciados
pelo Plenário.
1.2.6- Ofício
- N" 54/~L do Prcsid!.!nte da Comissão
dl! Constítuiçcio. Justiça c Cidadania. comunicanUo a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n• 4ó. de 19YO. que disptle sohre o regime jurídico dos servidores civis
da União. das Autarquias, do~ Territórios
f't..·derais c das Fundações Públit;as, previsto no art. 3Y da Constituição. e-dá outra~ provid~ncias. com Emendas de n~·' I.

2, 3; 4 c 5-CCJ.
1.2.7- Çõfuuiticações da Presidência
Ab.crtura de prazo para int!.!rposição de
recurso. por um décimo da composição
da Casa. para que o Projeto de Lei do
S!.!mtdo n" -1-ó/90. seja apreciado pelo Plemírio.
-Recebimento da Mensagem n"
153NO (n" 517 1tJO. na origem). pela qual
n Senhor Pre:.identc d<.l RepUblica. solícita autorizaç::ío pára que a União possa
wntratar uperaçôc:. de crédito externo no
valor dt' atti US$ 117.000.000.00. ou seu
equivalente cm outra moeda. junto ao
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Barico Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento ÇBanco Mundial). para
os f1ns que especifica.
1.2.8 - RequerimentO
- N? 205/90, de autoria do Senador
Maurício Gorrêa, solicitando a reti,rada
do Projeto de Lei do Senado nu 66/90,
de sua autoria, que acrescenta § s~ ao art. 6~

da Lei n9 8.025, de 12_de abril de 1990.

1.2.9- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n~ S/28/90 (n~·
5.855!90., _nà Origem}. através do qual o
Presidente qo Banco Central, solicita autorização para que o Estado de Minas Gerais possa emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesoure. do Estado de Minas
Gerais (LFT- MG).
-Recebimento do Ofício n" S/29/90 (n"
5.856!90, na orígCm), através do qual o
Presidente do Banco Central, sollcita autorização para que o Estado de Santa Catarina possa emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFfC).
-Recebimento do Ofício il"' S/30/90 lil'·'
5.857/90, na- origemr; atiavés do_ qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorização para que o Estado do Rio de
Janeiro possa emitír e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado LFT-RJ.
-Recebimento do Ofício no S/31/90 (nu
5.858190, na origem), através do qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorização para que o Governo do Estado
do Rio de Janeiro possa elevar, cm caráter
excepcional, o limite de seu endividamentointemo.
-Recebimento do Ofício·n~ Sf32190 (n"
5.859/90, na oiígeln)~ atraVés do qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorização para que o Governo do Estado
do Rio de 1aneiro possa elevar, em·caráter
excepcional, o limite de seu endividamento interno.
-Abertura de prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nv 21/90 e ao Projeto de Resolução
n"' 30/90, constantes de pareceres lidos anteriormente.
- Recebimento do anteprojeto de lei
de autoria do Deputado Fransisco ~r
neiro, que cfia o Programa de Defesa C:lo
Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno\táveis e incorgora ·a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive
através dos meios de comunicação de
massa e dá outras providências.
1.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR LEITE CHAVES
Abertura da ecoh.omia nacional.
SENADOR JOÃO MENEZES - .
Reeleição do Sr. João Havelange p~ a
presidência da FIFA. Transcrição. nos

Anais do_ Senado, do artigo do Sr. Oqo
cyrmo-Lehmann, sob o título "Uma democracia da velha escola".
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
-Decreto do Governo Federal colocando em disponibilidade os funcionários do
Instituto João Pinheiro, em Belo Horizonte._
SENADOR JAMIL HADDAD- Re·
vagação, pelo Governo Fernando Collor,
de decreto dispensando a concorrência·
pública na recuperação de estradas fede~
raís.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES--:: Suscitando questão de ordem,
respondida pela Presidência, sobre o exame da COffiiSSão do Distrito Federal da
indicaç~o do GovernadOr e vice-Governador do Distrito Federal.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO. Ação de lobbies na Assessoria do Senado.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES ~Suscitando questão de ordem,
respondida pela Presidência, a respeito
de interrupção do prazo de resposta a requeriinento de informações no ·recesso
parlamentar. Edição da Medida Provisória o? 193/90, que dispõe sobre a garantia
de salário efetivo _e dá outras providências.
1.2.11- Leitura de Projeto
Projeto -de Lei do Senado n9 105/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre a política nacional de
salários, observado o disposto na Constituição Federal, e dá outras providências.
1.2.12 -. Re"querimêntos
N\' 206/90, -de autoria do Senador Leite
Chaves, solicitando dispensa de interstício ê prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Lei da Câmara n" 36/90 (n"'
3.158789~ na origem), que--dísj>óe ·sobre.
a aplicação do § 29 do art. 17 das Disposições Cortstitucíona'iS-TranSitórias da
Constituição Federal aos profissionais de
saúde·. Apr-ovado.
- N" 207/90, de autoria do Senador lamil Haddad, solicitando da Ministra de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
·
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n.~ 45, de
1990 (n~ 4.?89/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre os efetivos do Exército
êm lemp6 de paz. Aprovado após parecer
favorável da comissão competente. À sanção.
Projeto de Lei do Senado n? 70, de
1990, de iniciativa do Governador doEstado de Roraima, que 3utoríza o Poder
Executivo a abrir créditos adi'éionais aié
o limite de_oito bilhões, quinhentos e noventa e cinc;o milhões de cruzeiros. Aprovado com eml!nda após parecer favorável
da comissão competente. À ComissãO Diretora para redação fir.al.
·
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Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 70/90. Aprovada. À sanção do
Governador do Estado de Roraima.
1.3.1- Pronunciamento
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES- Aprovação, pela Comissão do
DjstJjto F:eQer:al, da Lndicação do Governador e vice-Governador do Distrito Federal.
1.3.2- Ordem do Dia (Continuação)
Projeto de Lei do DF n'' 39, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que dispõe sobre o reajuste de
vencimentos e salários dos servidores civis
da administração direta, autárquica, fundacional e indíreta do Distrito Fe_deral,
e dá outras providências. Aprovado com
as Emendas n"' 1 e 4. À Comissão Dire~
tora para redação final.
Redaçâo final do Projeto de Lei do DF
n" 39/90. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito FederaL
Ofício n~ S/23, _de 1990 (n" 250/90, na
origem), relativo à proposta para que o
Governo do Estado de Minas Gerais possa _elevar, em caráter ex&pcional e temporário, os limites de seu endividamento
emitindo 201.160.424 Letras Financeiras
· do_Tesouro daquele Estado (LFT MG). Retirado da pauta.
Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n\'60, de 1989 (o? 3.049/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre
cláusula obrigatória no contrato de transferência de atletas para o exterior. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n'-' 285, de
1989, que define os atas de improbidade
administrativa de que trata o § 4'-' do art.
37 da Constituição Federal, e dá outras
p1ovidências. Aprovado com emendas. À
Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Resolução n'·' 20, de 1990,
que aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao eXercício de
1988. Aprovado. À Comissão Diretora
'para redação fiiial.
Projeto de Resolução n" 21, de 1990,
que altera a Resolução n·' 17, de 25 de
janeiro de 19R8, do Se.nado Federal.
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Pr_ojcto de Resolução n'' 22/90, yue au~
toriza o Estado do C!>pírito Sanhl a emitir
e colocar no mercado Lt'tras Financeiras
d-o Tesouro do Estado do Espírito Santo.
- LFTES. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Gérson Cama ta c Jut;thy Magalhães. À Comis!;ão Diretora para reda·
ção final.
Projeto de Resolução n" 24, de 1990,
que autoriza a Companhia Energética de
São Paulo a ultimar contratação de crédito externo no valor equivalente a vinte
e três milhões de marcos alemães, junro
a_o_ Ansaldo Gie S.P.A. de Milão- Itâlia.
Aprovado. À Comissão Diretora para re~
dação final.

3646 Sábado 30

DIÁRIO D.Ó CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1.3.3- Matérias apreciadas após a Or~
demdoDia
- Redação final do Projeto de Resolução n'' 20/90, que aprova as contas do
Governã:dor do Distrito Federal relativas
ao exercício de 1988. Aprovada, ll'?S termos do Requerimento n" 208/90. A promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 21190, que altera a Resolução n~
17/88, do Senado Federal. Aprovada no,s
termos do Requerimento n" 209/90. A
promulgação.

- Redação final do Projeto de Resolução n'! 22/90, que autoriza o Governo
do Estado do Espírito Santo a emitir _e
colocar no mercado Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Espírito Santo LFTES. Aprovada nos termos do Requerimento n\' 210/90. A promulgação_~ --- Redação final do Projeto de Resolução n" 24/YO, que autoriza a Companhia
Energética de São Paulo a ultimar contratação de crédito externo no valor equivalente a vinte e trés milhões de marcos
alemães. Aprovada nos termos do Requerimento n" 211190. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Lei do
Senado ·n·-· 285/89, que define os atos.de
improbidade administrativa de que trata
o § 4'' do art. 37 da Constituição, e dá
outras providéncias. Aprovada nos termos do Requerimento n"212/90. À Câmara dos Deputados.
1.3.4 -·Discursos após a oro:em do Dia
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA
- Telegrama enviado pelo Senador Mário Maia denunciando a insegurança dos
funcionários do Banco do Brasil do Acre,
em face da política de reestruturação de
pessoal do Governo Fernando Collor.
SENADOR POMPEU DE SOUSA-' .
Falta de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral promover as eleições no Distrito Federal.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Luta contra o tabagtsmo.
SENADOR MAURO BENEVIDES
- Esclarecimento- à ·questão de ordem
levantada pelo Sr. Jutahy Magalhães sobre o exame das indicações do Governador e V ice-Governador dO Distrito Federal.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Comentários ao discurso do Senador
Leite Chaves proferido no Expediente.
Suscitando questão de ordem, ref~rente
a não interrupção. da sessão legislativa para apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr.
Humberto Lucena.
SENADOR ÁUREO MELLOAdoção de medidas pelo Governo Federal, que garantam a sobrevivência ·aá-z·õna Franca de Manaus.

SENADOR NEY MARANHÃO Apreciação pelo Congresso do Plano Na~.ipnal ele Informática - PLANIN.
SENADOR MENDES CANALE Necessidade de modernização do sistema
de_ensino do País.
SENADOR DIVALDO SURUAGY
- Homenagem póstuma ao ex-Senador
Luíi Vialla Fifho.
SENADOR NELSON WEDEKIN Transcrição nos anais de carta do Sindi·
cato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários do Rio Grande do Sul, sobre o terror a que estão submetidos os
empregados dos bancos oficiais, em face
da política funcional do Governo.
SENADOR JAMJL HADDAD -Caráter pouco elucidativo das _informaç~e~
prestadas pela Ministra da Econgm1a,
Professora Zélia Cardoso de Mello, em .
atendimento a requerimento de informações de$. Ex' sobre saques efetuados antes do Plano Bra.o;il Novo.

SENADORODACIRSOARES-Situação dos produtores de café de Rondônia.
1.3..5- Comunicação da Presidência
Convocação- de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 14 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dhi que designa.
lA- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 88• SESSÃO,_ EM 29 DE
JUNHO DE 1990
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Ofício do Sr. 1~ Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à rel'isão do Senado autógrafo do seguinte projeto~·
.,....,. Projeto de Lei da Câmara n''6i/90
(n"_5,340/90, nà- Casa. de origem), que estabelece a Política Nacional de Salários
e dá outras providências.
2.2.2- Requerimento

- N: 213/90, de urgência para o Ofício
n" S/31190, relativo a pleito do Estado do
Rio de Janeiro.
2.2.3 - Discursos do ExPediente
SENADOR MAURO BENEVIDES
- Regime jurídicO Unico dos servidores
da União.
SENADOR JARBAS PASSARINHO
- Projet.o de lei apresentado por Deputado, que dispõe sobre a instalação de
penitenciária de alta segurança, na ilha
de Marajó. Defesa do Conselho Federal
de_ Educação.
SENADOR ODACIR SOARES- Internacionalização da economia.
2.2.4 - Ofício do Sr. 1 Secretário da
Cãm_ara d_os Deputados
Encaminhando à dellheração do Senado a s'•guime matéria:
-Projeto de Lei do Senado n" 193/90,
que dh;póe sobre o E$tatuto da Crhmça
D
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e do Adolescente, e dá outras providências.
2.3--0RDEM DO DIA
. . _
Oúcio n" S/23 de 1990 (n'·' 250/~Q •. f!a
origem) relativo à proposta para que o
Governo do Estado de Minas Ger.ais poSsa elevar, em caráter excepcional e temporário, os limites de seu endividament~
emitindo 201.160.424 Letras Financeiras
do Tesouro daquele Estado (LFT ~
MG). Aprovado, nos termos do Projeto
de Resolução n" 31190, após parecer da
comissão competente. À Comissãn Diretora para redação final.
- Redação final ao Projeto de Reso~
lução n~ 31/90. Aprovada. Ã promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n" 36/90 (1.1"
3.158/89. na Casa de origem), que dispõe
sobre aplicação do§ 2~· dC?_ 3!t. 1? das Dis1
posições Constitucionais Transitórias da
Constituiçàõ Federal aos Profissíoriais de
Saúde. Aprovado. À sanção.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Or~
· dem do Dia
-Ofício n" S/31190. em regime de urgência, nos termos do Requerimento n·.o
213/90, lido no ElCpediente da presente
sessão. Aprovado nos termos do Projeto
de Resolução n" 32/90. após pat'c_cer faVorável da comissão competente. A Comissão Diretora para redação final.
- Redação final do Projeto de Reso·
lução n" 32(90, em regime de urgência.
Aprovada. A promulgação.
2.3.2- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordiná~_
rla--ã 'realizar-se hoje. as 16 horas e 35
minutos, com Ordem do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 89' SESSÃO, EM 29 DE
JUNHO DE 1990
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
..:._ N" 214/90, de urgência para a Mensagem n" 153/90, no sentido d_e que seja autorizada a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito exter~o.
no valor de até US$ ll7,000,QOO_._QO. junto
ao Banco Internacional de Reconstrução
e Des~nv<)lvimcnto (Banco M_undíal),
destinada ao financiamento parcial do
Pr~)gram~ do Meio Ambiente.
_
- N,. 215/90. de urgência para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado n" Il:l3, de 19R9. que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
e dá outras providênc_ias.
3.2.2 - Consulta
-De autoria do Sr. Alfredo Campos,
!:iObre a constitucíonalidade do art. 370
do Regimento Interno do Senado Federal.
3.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do DF n" 3R. de 199Ó,
de iniciativa da Comissão do Disrrito Federal (apresentado por sugestão d() Depu-
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tado Augusto Carvalho), que dispôc sobre a realização de auditoria arnhicntal
no Distrito Federal nas condições que disciplina. Aprovado, após usar da palavra,
no encaminhamento de sua votação, o Senador Pompeu de Sousa. À Comissão Diretora para a redação final.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Mensagem n" 153/90, em regime de
urgência nos termos do Requerimento n"
214/9Q_, lido no Expediente. Aprovada,
nos

t~rmos

do Projeto de

Re~ulução

n·•

33/90, apth parecer da comissão co_mpe·
tente.
- Redação final do Projeto de Resolução n'' 33/90, cm' regime de urgência.
Aprovada. À promulgação.
-Substitutivo da Câma~:a dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"
1'93189, em regime de urgéncia, nos ter·
mos do Requerimento n~ 215/90. Aprovado com destaques, após parecer favorável oferecido pelo Senador J_oão Calmon, tendo usado da palavra os Srs. Senadores Ronan Tito, José Ignácio Ferreira,
Marco Maciel, Chagas Rodrigues_e Maurício Corrê a. À Comissão Temporária para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei do
Senado n"l93/89, em regime de urgência._
Aprovada. À sanção.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n" 38/90. Aprovada, nos termos do
Requerimento n".221/90. A sanção do Go:
vernador do Distrito Federal.
3.3.2 --Discursos após a Ordem dÕ Dia
SENADORES JAMIL HADDAD,
JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA c RONAN TITO --Acordo para- a votação
de projeto de lei que estabeleCe a política
nacional de salários.
SR. PRESIDENTE- ExplicaçõeS sobre a tramitação do referido projeto.
SENADOR MAURÍCIO CORRÉA
- Tramitação, no -Senado Federal, do
projeto de lei que -estabelece a política
nacional de salários.
SR. PRESIDENTE- Respo~ta ao Senador Maurício Corrêa.
3.3.4- ComunicaçãO da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
·

;lA- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 90• SESSÃO, EM 29 DE
JUNHO DE I 990

4. I - ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Ofícios do Primeiro Secretái-lo
da Cãmara dos Deputados
- N" 142/90, encaminhando autógrafo
de projeto de lei sancionado.
Encaminhando à n!l'isão do Senado autógrafos das·seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n·' 62/90
(n'1 3.516/89, na Casa de origem), que dis-

põe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão do
crime organizado.
-Projeto de Lei da Cãmara n" 63/90
(n" 3.514/89, na Casa de origem), que disciplina o inciso XII, in fine, do art. 5"
da Constituição Federal e dá outras providências.
- Suhstitulivo da Câmara dos Deputado~. oferecido ao Projeto de Lei do Senado n·• 50190 (n·' 5.405-A, naquela Casa),
que estabdc-cc novas disposições penais
e processuais penais para os crimes de
seqüestro e extorsão mediante seqü~stro,
e dá outras prov_idências.
·
4.2.2 --Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO
- R~pulsa a acusaçóes feita~ a S. Ex'
pelo Senador Maurício Corrêa, em ses~o
anterior.
SENADOR MAURÍCfO'CORRÊA
- E.... daredmentos sobre o a'lsunto tratado pelo Senador Nelson Carneiro.
4.2.3- REQUERIMENTOS
- N"222/90. dt: urgência para o Projeto
lki Lei do DF n" 41190, que regulamenta
o <iit.-3g da CbnstituiçãÕ Federal. relativo
ao regime jurídico dos servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, e dá
outras providencias.
- N' 223/90, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo :1" 35/90, que apro'va a indicação, por parte do Pre~idente
da República. dos membros da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatizaçào.
·
4.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n'' 2/90
{n" 134/X9. na Câmara dos Deputados),.
que aprova o texto do Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação
entre o Brasil e Moçambique no Campo
da Meteorologia, assinado em Maputo,
em 1~ de julho de 1989. Aprovado~ após
parecer da comissão competente. A promulgação.
__4.3.1- Matérias apreciadas após a Or~
dem do Dia
-Projeto de Decreto Legislativo n·'
.35/90, em regtme -de urgência, nos termos
do Requerimento n" 223/90, lido no Expediente da presente sessão. Extinta a urgência nos termos do Requerimento n"
224/90, após parecer da comissão competente, tendo usado dU palavra os Srs. Ja_l}til HÜ~_9ad. Ronan Tito c Chaga~ ~ocfi-i
gues, voltando a matéria a sua tramitação
normal.
-Projr.::to de Leí do DF·n:' 4Ú90, e·m
feg}mc de urgência, nos termos dO Requerimento n'' 222/90, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer da Comissão
eompete-ntc, tendo usado da palavra os
Srs. Odacir Soares- e Maurfcio Corréa. À
Çomiss.<lo Diretora para redaç-.lo final.
Redação final do Projeto de Lei do DF
n" 41190. em regime de urgência. Apro-
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"·ada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
4.3.2- Comunicação da Presidência
Convocaçãç:t de sessão extraordinária a
realizar-se hoje. às 19 horas e _35 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 91' SESSÃO, EM 29 DE
JUNHO DE !990
5.1- ABERTURA
5.2- EXPEDIENTE
5.2.1- Requeriniento
- N'' 225/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n"61f90, que ~tahclccc
a política nacional de salários e dá outras
providências.
5.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n' 3/90
{n' l05-B/X9. na Câmara dos Deputados),
4ue "aprüva· 1) texto do Acordo entre o
GoVerno da República Federativa doBrasil e GOverno da RepúbHca do Suriname
para a Prevenção, Controle e Repressão
da Produção. Tráfico e Consumo Ilícitos
de Entorpecentes c Substãncias Psicotrópicas", assinado em Paramaribo, t:m 3 de
março de 19X9. Aprovado após parecer
da comissão competente. À promulgação.
5.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n"-225/90, lido no Expediente da presente scs~ão. Aprovado.
5.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSÉ. IGNÁCIO FERREIRA- EsClarecimentos sobre a apreciação de requerimento de urgência pam
o projeto que estahelcce a política nacional de salários.
SR. PRESIDENTE- Explicações sobre_ o referido re4uerimento.
SENADOR RONAN TITO- Necessidade de plantão médico nas especiali··dades de cardiologia e clínica geral. no
Serviço Médico do Senado.
SR. PRESIDENTE- Re!->pnsta ao Senador Ronan Tito.
SENADORES MAURÍCIO CORRÉA. JAMIL HADDAD E NELSON
WEDEKIN_- Equívoco na f<)rmulaç<i(l
do requerimento de urgência. para o projt:to de lei que ·estabelece a política nacional de salürios.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Vota~·üo do projeto de lei_que cstabt:·
lece a polítka nacional de salários.
SR.· PRESIDENTE- Re~pnsta ao Senador Humhertl) Lucena.
5.3.3- Comunicação da Presidência
- Convocaç~o_de sessões ordinárias do
Senado Federal a realizar-se amanhã e
segunda-feira. às 14 horas e 30 ~inutos,
1 e extraordinária do Congresso Nacional
I. a -realizar-se hoje.
.
5.3.4- Designação da Ordem do Dia
da próxima sesSão
5.4- ENCERRAMENTO
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6 - ATOS DO PRESIDENTE
- N·" J()41t)() (Rcpuhlicaçào), 120 e

122!90
7- DIRF.TORIA-GERAL
- Extrato de Contrato n~ 25/90.
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íi--iNi>TiTUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS _CONGRESSISTAS
-Atas de reuniões do conselho deliberativo,
~ Rc~oluções n"' 16 a Ii-!190.

Ju,nhode 1990

9- MESA DIRETORA
10- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
11- COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

87~ Sessão, em 29 de junho de 1990
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya.
ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alufzio Bezerra - Nabor Júnior - Gilberto Miranda - Aureo Mello - Odacir
Soares - Ronaldo Aragão - 0\avo Pires
- João Menezes - Jarba~ Passarinho Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho- Cid Sabóia de CarvalhO
-Mauro Benevidcs- José Agripino- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel --:- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista -Jutahy Magalhães- José Ignácio
Ferreira- Gerson Cam.ata.- João Calmon
- Jamil Hnddad- Nelson Carneiro- Mata-Machado - Ronan Trto - Mário COvas
- Mauro Borges - Pompeu de Sousa Maurício Corrêa -- Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha Márcio Li:lo::erda - Mendes Canale - Leite
Chaves - Affonso Camargo -Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin - Alberto Hoffmann
"O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo númem regimental. declaro aherta a sessão.
Sob a proteçtio de Deus, iniCiamos nossos
trabalho::..
O Sr. l" Secretário procederá à-leitura do
Expediente.
É lido b seguinte.

EXPEDIENTE

PARECERES
PAREC~R

N• 232, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 42, de 1990, que "torna obrigatória, na propaganda eleitoral divulgada
pelas emissoras de tele1:isão, a apresentação ao l'ivo dos candidatos e ou pessoas
devidamente credenciadas pelos partidos
e coligações".
Relator: Senador Chagas Rodrigues
O nobre Senador Mário Covas apresenta
projeto de lei Com o propósito de tornar obri·

gatória, Q~__prqpaganda eleitoral divulgada
_pelas em~s~ora~_de televisão, à apresentação,
ao vívo, dos candidatos e ou pessoas· devidamente credenciadas pelos partidos e coligações.
o- tepres!;!ntante do_ Estado de São Paulo
na Câmara Alta da República, após constatar
que a legislação vigente confere amplos poderes ao p~der}udici~ri_o para çlisciplinar a fotma de diyulgação da propaganda eleitoral
gratuita, afirma que a Corte SuPerior competente vem, sistematicamente, exigindo que
os programas respectivos sejam previamente
gravados e a seguir entregues _às emissoras
de te_levj~ão para a divulgação devida (art.
22 das Re,soluções do TSE n" 12. 92A/86 e
15.443!89).
Assim, justificã o congresslta a necessidade
de modificar a sistemática vigente:
·~Ocorre que a crescentemente sofisticada tecnologia dísponível no mercado
audiovisual torna elevadíssimos os custos de produç<Jo da propaganda. Nestas
condições, os partidos que dispõem de
escassos recursos -financeiros ficam, de
fato, inferiorizados em relação aos ou·
tros, pois acabam sendo forçados a pro·
duzir um material de propaganda de baixa qualidade e, por conseguinte,_ de pouco interesse publicitário.
Em matéria eleitoral,· deve o legisla·
dor ordinário procurar estabelecer normas que, efetivamente, assegurem isonomia ·de-tratamento a todos os que pretendem CJ:bter um man9ato de representação popular.
A iniciativa em pauta, úa medida em
que exige a apresentação ao vivo dos
candidatos na propaganda eleitoral, pela
televisão, além de preservar o processo
contra a influência do poder económico,
tem o mérito de evitar que manipulações
tecnológicas venham a beneficiar alguns
poucos_ em detrimento da maioria. De
fato, é notório que 0 hábil manejo das
sofisticadas técnicas desenvolvidas pelas
empresas especializadas no ramo é capaz
de falsear verdades, difundir versões enganosas ou até mesmo de transformar
mentiras em dado de realidade."

Quanto ao mérito, parecem-nos proceden·
tesos fundamento!-. invocados. De f::~to. a pro-

paganda eleitoral deve, fundamentalmente,
servir ã veiculação de idéias e"programas de
governo ou atuação parlamentar, sendo descabida a utilização de recursos tecnológicos
para iludir, manipular ou induzir em erro o
espectador.
Com muita propríedade, ressalta o autor
da proposição o uso, certamente hábil mas
contráriO ·ao interesse púóJico. que candidatos, partidos ou coligações com maiores dis·
ponibilidades financeiras vêm faúndo das
modernas técnicas de comunicação de massa,
tudo com o mero intuito de toinar -ma"is
atraente a imagem difundida. O que é mais
grave neste processo, verificado com crescente intensidade.,__ é o fato de que o poder
económico acaba por influir, de forma decisiva e altamente nefásta, na formaçªo_da ()pinião- públfei. --QUanto mais elevados forem
os recursos.despendidos, maiores e mais efi·
cazes ·serão os efeitos ilusórios pottmciais da
propaganda enganosa ou infiel.
Entendemos que a medida preconizada no
projeto sob ex~me será capaz de coibir tais
práticas e, desta forma, colaborar, sobrema~
neira para o aperfeiçoamento da legitimidade
do processo democrático no que ele tem de
máis autêntico, a saber, a escolha dos representantes populares.
Inexistindo óbices constitucionais ou de
técnica legislativa e considerando a manifestação dos Senhores da Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania, opinamos pela
aprovação do substitutivo oferecido pelo nobre Senador Mauro Benevides, ficando, con·
seqüentemente, prejudicada a Emenda no 1,
de autoria do nobre Senador Ronaldo Aragão.
Esclarecemos, ainda, que o substitutivo
aludido não anula o Projeto original_e apri·
mora a legislação vigente.
Diante do exposto, somos favoráveis ao
Projeto de Lei do Senado n" 42/90 nos termos
do substitutivo que se segue:
EMENDA N" I -

CCJ
SUBSTITUTIVO

Dê-se ao PLS N" 42/90, adaptando-se a formulação da respectiva ementa, a seguinte redação:
Art. 1' A propaganda eleitoral veiculada
por emissora de rádio e televisão, nos termos

-
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permitidos pela legislação pertinente, dar-se·

á com a apresentação ao vivo de C'dndidatos,
bem assim de pessoas credenciadas pelas
agre,miações políticas titulares do direito, ou
por meio de programas gravados.
Parágrafo único. Caberá aos partidos po-

líticos ou coligações a opção p'ela modalidade
que lhes seja mais ,conveniente, devendo ser
feita comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral d_o tipo de programação esc-olhida, até
5 (cinco) dias antes de sua divugação.
·
Art. 2" O Tribunal Superior Eleitoral
Oaixará as instruções necessárias ao cumpri-

mento desta lei, inclusive quanto ao processo
de

fiScalização~

Art. 3" &ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4·' São revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
A legislação em vigor impõe que os partidos políticos divulg_uem sua propaganda eleitoral a ser veiculada pelas estllções de rádio
e televisão, exclusivamente por nleio de programas gravados. A elas, portanto, cabe apenas projetar a mensagem gravada nos dias
e horários fixados pela Justiça Eleitoral.
O Projeto, de autoria 'do ilustre Senador
Mário Covas, propõe que os programas sejam realizados, exclusivamente, co"m a apresentação ao vivo dos candidatos e/ou das pes·
soas que menciona.
Nossa emenda pretende _criar uma alternativa para a propaganda eleitoral gratuita, que
tanto a legh;lação quanto o Projeto não oferecem.
Com isso, evitar-se-á, no mínimo, qUe os
candidatos sejam obrigados a permanecer nas
cidades-sedes da:s emissoras que gerariam os
programas ao vivo. Isto, evidentemente,limita a liberdade de locomoção dos candidatos,
causando, incalculável prejuízo político às
campanhas.
Sala das Sessões, 21 de._ junho de 1990. Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator - Mauro Benevides
- Meira Filho (Abstenção)- Francisco Ro·
Uemberg - Nabor Júnior - Jutahy Maga·
lbães (Vencido)- AFonso Sancho- AFonso
Arinos - João Lobo - Ronaldo Aragão Márcio Lacerda - João Calmon.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO

dos programas colocam cm situação de inferiorídade os partidos que dispõem de menores recursos-financeiros.
-Con:quarttCfsejam lOuváveis as preocupãções que movem o autor da iniciativa, somos
forçados a manifestar nossa opinião contrária, no tocante ao mérito, por revelar-se a
proposta de implementação inviável.
EfetfVamente. num pleito eleitoral corria
o que está por se realizar este ano, onde estarão ~m_ disputa inúmeros mandatos legislatiyos esU~.duais e federais, além de outros de
natureza majoritária (Governador e Senador), revela-se, desde logo, absolutamente
irilpraticáVet exigir do grande contingente de
candidatos que se apresentem, diuturnamente, por: duas vezes, aos estúdios das emissorris
de televisão para o único fim de divulgarem
suas mensagens.
Acreditamos mesmo que os locais destinados à apresentação dos candidatos nas depen·
dências das emissoras seriam fiSiCi:lmei:tte in~
suficientes pa-ra cOriiportã:C o elevadO núrrierO
de postulantes das mais variadas agremiações. A vingar a idéia, teríamos, durante todo
o período de ca!Tipanha. enormes filas nas
portas das estações de televisão integradas
por candidatos aguardando_a v_ez de veicular
propostas c programas.
Ademais, é necessário lembrar que a propagarida eleitoral nã() se faz, exclusivamente,
por intermédio da televisão. Os candidatos
perCorrem o Estado. realizam comícios, dedi·
cam-se a encontros partidários, partkipam
de palestras e debates, enfim, desenvolvem
uma série de atividades que torna inviável
o comparecimento, em horário rígido, a deterfnirtado local. todos os dias da semana.
Os potenciais inconvenientes apontadOs
pelo autor da proposição podem, perfeitamente, ser obviados pelo próprio Tribunal
Eleitoral ao regulamentar a propag<!nda. Nada impede que a Corte, no exercício da sua
ampla competência, adote critérios rígidos de
sorte a evit:ir não só o emprego de meios
propugandísticos enganosos mas tamb~m para coibir o abuso do podá económico.
Pelas razões expostas. julgamos o projeto inoportuno. inçqnv~nient~ e_ até mesmo
atentatório â ampla liberdade de comunicação e divulgação de idéias que devem presidir
qualquer pleito eleitoral.
Sala das Comissôes. 21 de junho de 1990.
- João C3Stelo.
·

DO SENADOR JOÃO CASTELd
Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, iniciatíva do ilustre representante
de São Paulo nesta Casa, Senador Mário Covas,_cujo propósito é o de tornar obrigatória,
na propaganda eleitoral divulgada pelas emissoras de televisão, a apresentação ao vivo
dos candidatos e/ou pessoas devidamente cre·
dcnciadas pelos partidos e coligações.
Pretende-s_e justificar a iniciativa alegando
ser necessário coibir artifícios e manipulações
tecnológicas freqücntemente levadas a efeito
pelas empresas de propaganda com o intuito
de iludir a boa fé do eleitorado. Ademais,
alega-se _que os elevados custos de produção

PAR_iltER

N• z;l3, DE !990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e· Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado ~~~ 31, de 1988, que "estabelece
a isenção alfandegária à importação de
cordamentos de instrumentos infônicos
de c-orda''.
-Relator: Senador Ney Maranhão

ê5 Projeto de Lei do Senado n" 31. de 1988,

ora em exame~ da lavra do eminente Senador
Marco Maciel, "estabelece a isenção alfandegária à importação de cordamentos de instrumentos sinfónicos de corda".
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2. O projeto, composto de apenas três dispositivos, tem no seu art. r o fulcro das nos·
sas atenções, dispensados os demais por apre·
sentarem meras formalidades legais.
3. Inicialmente, por oportuno e com ã. devida vénia, há que expungir-se do texto do
projeto algumas impropriedades de forma.
possíveis g~radoras de dificuldades na sua
exata compreensão técnica. Assim, a mercadoria cuja importação se pretende isentar do
_imposto em tela está classificada na Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB ), constante da Lei
n'·' 3~244, de 14-8-57, e alterações posteriores.
sob a posição 9209.30, discriminada como
"cordas para instrumentos musicais''. EsclareçaMse também que a isenção é para o imposto de importação e não para o ato de importar, como leva a acreditar o texto e a ementa
do projeto. Por derradeiro, alerte.~se que- a
enunciação "instrumentos sinfónicos de corda" poderá deixar fora do alcance da lei instrumentos de corda como o violão -ou outros- que, embora não propriamente sinfô·
nico, têm sido contemplados com peças sinfónicas para eles especialmente escritas.
Por outro lado, é de inserir-se no texto
do projeto dispositivo esclarecedor de que
a isenção concedida por lei não dispensa o
intere~sadÇt das obrigações acessórias a ela
referentes. Só para citarmos um exemplo, a
c~ncessão do benefício fiscal não dispensa
o mteressado de apresentar à repartição federal competente a "Declaração de Importação" correspondente à trazida da mercadoria
do exterior. É que, não obstante a exclusão
do crédito tributário, o lançamento é efetuaM
do, conhecendo-se· através dele o quantum
do tributo apurado, o sujeito passivo, a classificação tarif<Jría do produto, etc. Apenas a
obrigação de pagar o imposto não produz
o competente efeito. Todavia, para fim de
controle fiscal, as obrigações acessórias de·
vem ser cumpridas pelo sujeito passivo e o
seu não-cumprimento implica na revogação
da isenção concedida.
4. Encerrada a preliminar supra, temos
que segmentos interessados no produto importadores; órgãos oficiais e usuários reinVindicaram e obtiveram da Comissão de
Polftica Aduaneira_do Ministério da FaZenda
a reduçãO de alíquotas do imposto de importação para cordas de metal ou de monofilamento? de matérias têxteis sintéticas, e Outras. E o que consta da Resolução CPA n"

02-1566 (DOU de 30.-12-88). com vigência de
1"·1-89 até 31-12-89. Assim, por todo o ano
em cürso: alíquotas originárias de 50% para
a importaç<lo dessas cordas foram reduzidas
para 30% e até 15%. Releva acrescentar, ainda, que para a mesma mercadoria importada
incide também o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas com alfquota O (zero).
5. Embora devamos reconhecer a boa vontade do órgão técnico oficial no atendimento
do citado pleito, pouco ou quase nada vem
contribuindo a indigitada resolução para so·
lucionar o grave problema dos profissionais
da música sinfónica deste Pals. traduzido pela
necessidade premente de alocar aos seus instrumentos de trabalho acessóiiOs COnfiáveis.
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O benefício fiscal concedido, alérrl de temporário, não vem produzindo a esperada queda
interna do preço final do produto, o que coli·

de frontalmente com os baixos salários pagos
pelo poder público aos músicos- das suas orquestras sinfónicas. __Portanto, permanecem
tais profiSsionais clíe-riies a contragosto do
produto similiar nacional, de qualidade comprovadamente inferior, de pouca durabilidade e responsáveis por afinações e sonoridades
oão desejadas até por ouvidos menos sensíveis à música sinfónica. Enfim, sul generis
é a situação desses músicos: não possUem
condição financeira para a aquisição do produto importado e, aO mesino tempo, não devem comprar o produto nacional por ser o
mesmo não·confiável.
6. Pelas razões acima expostas, explica-se
1
a pequena demanda do produto no merCado
interno, aliada ao próprio número modesto
de profissionais da área em todo o território
nacional, esta mais uma agravante desmotivadora de possíveis einpre-cndimentos privados no setor.
7. Considerando, pois, o relevante- interesse público que sobrepaira à percepção, na
espécíe, do imposto em- causá, sqmos pela
aprovação do presente projeto de lei do Senado, com as emendas a seguir indicadas:
EMENDA N" 1-CCJ

a) Emenda aditiva- acresça-se ao art. 1'
o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único.- A isenção concedida não dispensa o cumprimento das obri·
gações acessórias a ela referentes."

instrumentos sinfônícos de corda, e obteve,
do insigne Relator, Senador Ney Maranhão,
parecer favorável, com emendas que não che·
gariÍn a alterar substancialmente a propo·
sição e-m análíSe.
Preocupou 7me, basicamente, o seu aspecto
c_onstitucional no tocante à competência de
membros do Congresso Nacional para a ini·
ciativa de leis que disponham sobre matéria
tributária.
Contudo, pude constatar, após um exame
mais detido da matéria, a inexis.tência de
qualquer óbice de ordem constitucional
q_uanto a sua iniciativa, sobretudo após ter
verificado que esta comissão já_ se pr;>sicionou
a respeito, quando proferiu parecer favorável
a matéria de conteúdo semelhante, sob a égide da Constituição de 1988.
Ante o exposto, manifesto, por oportuno,
meu voto em consonância com o do ilustre
Senador Ney Maranhão, relator do projeto
de lei em apreço, concluindo pela constitucionalidade, juridicidade e favorável ainda,
quanto ao seu mérito.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1990.
--:- Se~a~()r _M~urído Corrêa.
PARECER N• 234, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça

.e Cidadania sobre_ o Projeto de Lei da
Câmara n• 21, de 1990, que ''dispõe so-

bre a extinção de recursos ''ex ot'pdo''.
Relator: Senador Mansueto de Lavor
O Projeto de Lei da Câmara n·• 21, de
199.0, "-dispõe sobre a extinção de recursos ei
oflicio", previstos nos arts. 574, itens. I e li
EMENDA N'' 2-CCJ
e 746, do Çódigo de Processo Penal e no
art. 7'·' da Lei n·• 1.521, de 26 !le dezembro
b) Emendas modificativas -1) na effienta
de 195L
do projeto, onde se lê "estabelece a isenção
Os dispositivos que o projeto preteOde exalfandegária â importação -de cordamentos
tinguir drspõe, verbis:
de instrumentos sinfónicos de corda" leia-se
~ Código de Processo Penal
"Concede isençácYdo impOSto de importação
- Art. 574. Os recursos serão volunpara cordas destinadas a instrumentos de utitários, excetuando~se os segUintes casos,
lização sinfônica".
em que-deverão ser interpostos, de ofício
EMENDA N' 3·CCJ
-pelojuiz:_
I - da sentença que conceder habeas2) no art. 1" do projeto, onde se lê "Fica
corpus;
isento de tributação alfandegária a importaII- da que absolver desde Jogo o réu
ção de cordamentos _de instrumentos sinfôcom fundamento na existência de cir·
nicos de cordas'' leia-se "é concedida isenção
constância qLie exclua o crime ou isente
o r_éu dfl pena, nos termos do artigo 411.
do imposto de importação para cordas destinadas a instrumentos de utilização sinfôni-

ca".
8. Quanto aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
nada há a observar, de vez, que foram satisfa·
toriamente atendidos.
É o nOsso-parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 21.de junho de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Ney
Maranhão. Relator-MárdoL.a.cerda- Ro·
naldo Aragão - João Lobo - Francisco Ro\lemberg - João Calmon - Chagas Rodri~
gues - Jutahy Magalhães - Afonso Arinos
- Nabor Júnior.
VOTO DE APOIO
A presente matéria, prOposta pelO emilleote Senador Marco Macicl, trata da isenção
tributária na importação de cordamentos de

(A-;t: ..4ii~~ôj~~~;b;;J~;;;t~i~~d~
logo o réu, quando se convencer da existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu (arts. 17,
18, 19 , 22 e 24, § 1", do Cód;~o Penal),
_recorrendo, de ofício, a sua dec1são. Este
recurso terá efeito suspensivo e será sem·
prepara o Tril?unal de Apelação.)
Art. 746. Da decisão que conceder
a reabilitação haverá recurso de ofício.
Lei no 1.521, de 26 de dezembro de
1951
Art. 7" Os juízes recorrerão de ofí·
cio sempre qe absolverem os acusados
_cm processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública,
ou guando determinarem o arquivamen·
to dos autos do respectivo inquérito poli-

ciat

De iniciativa do Poder Executivo, o Proje·
to foi encaminhado ao Congresso Nacional,
elll 15 de setembro de 1989, a Mensagem
n·• 531, do Ex·· Sr. Presidente da RePública,
é José Sarney, nos tennos do are. 61, da Constituição da República, que dispõe, verbis:
Art: 61. A iniciativa das leis com-pleffierltiie5 oraTnáriasc8be a quâiquer
membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao-Procu·
radar-Geral da República e_ aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição (sem. grifos no original).
A sugestão do Projeto, fOi feita pelo Con·
selho de Política Criminal e Pemtenciáría,
do Ministério da Justiça e seguiu a orientação
presente no Projeto de Lei n~ 175, de 1984,
do Novo Código de Processo Penal, também
de iniciativa do Poder Executivo. _
A medida aliviará encargos de Tribunais
e não acarretará prejuízo a interesse da melhor distribuição da Justiça, pois envolvido
no processo, além da Magistratura, está o
Mirustério Público, sendo ainda assegurado
o amplo exercício do direito de defesa, por
garantias constitucionais.
.
Trata, o Projeto, de matéria da S:::Ompetência lekislativa priva ti v. a d. a. Un.iã_p (CF,
Art. 22, I , de iniciativa concorrente do Presidente da epública (CF, Art. 61 ), que o enca·
minhou ao Congresso Nacional.
Somos, assim, por sua aproVação, por sua·
juridicidade, constitucionaHdade e ~oa técnica legislativa.
-

e

,Sala das Comissões, 25 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, p-residente Mansueto de Lavor , Relator - Francisco
Rollemberg - Mauro Benevides - Márcio
Lacerda - .Maurício Correa - Chagas Ro·
drigues - J\ureo Mello - João Calmon Afonso Arinos - Lourival Baptista. ·~
PARECER N• 235, DE !990
CoriStituiÇãq, j~Stii;a
e Cidadania, sobre o ofício no S/J6, de
1990, (Ofício n~ .36/90 - PIMC, de 6 de
abril de 1990), do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encaminhan·
do ao Senado Federal as cópias de notas
taqulgráficas e_do acórc,l_ã9 rroferido pelo
Supremo Tribunal Federa nos autos do
Recurso Extraordip_áriº-_n? 119.103-1, o
qual declarou a inconstitucionalidade dos
§S_ .:t.~ e 5? da L~i n? 3.539-74, do Estado
do Maranhão.
Da Comissão

de

Relator: Senador Lourival Baptista
O Excelentíssimo Senhor Ministro Néri da
Silveira, Presidente do Supremo Tribu~a_l Fe~
dera!, encaminhou a esta Casa o Oflcro n
S/16. de 1990 (n" 36/90 - PIMC, de 6 de
abril de 1990, na origem) acompanhado ~as
notas taquígráficas e_ do acórdão profendo
por aque[a Corte de Justiça nos autos do Re·
curso Extraordinário no 119.103-1. o qual declarou a inconstitucionalidade dos §§ 4" e 5",
do artigo 5" da Lei n'' 3..$39/74, do EstaQo
do Maranhão.
A hipóteSe submetida a julgamento pode
ser assim resumida:
O Tribunal de Justiça do Estado do MaraM
nhão confirmou a sentença do Juízo a quo
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que reconhecia ao Coletoràe Retidas aposentado, Ricardo Mendes Salazar o direito à gratificaç-ão de produtividade institUída, depois
de sua aposentadoria pela Lei n" 3.53_9, de
1974._ em seu art. 51' §§ 49 e 51', verbis:
§ 4"'

Aos gue se aposentaram na vigência

das leis que mstituíram as gratificaçõ~s de

produtiviClade e de exercício, o Poder Ex~cu
tivo concéderá a revisão proporcional dos re3-pectivos proventos, observados os critérios
àe produtividade que foram estabelecidos
nos termos do§ 19 , deste artigo.
§ 51' Aos inativos que exerciam cargos
constantes do Anexo II ou a estes assemelhados é assegurada a igualdade de proventos, proporcionais ao tempo de serviço.
O Estado do Maranhão contestou· o feito
alegando da inconstitucionalidade de ambos
os d~ositivos, por vfcio de iniciativa, o último O 5") por ter inteiramente decorrido de
emenda de iniciativa de deputado, e o primei·
ro por ter redação resultante da alteração,
também promovida na Assembléia, da expressão "aposentaram", proposto pelo Poder
Executivo, para a forma "aposentarem", co·
mo veio -a prevalecer.
Por intermédio de seu Procurador-Geral,
araüiu aquela unidade da Federação que a
Le1 n' 3.539/74 é formalmente inconstitucio·
nal, precisa~ente _no dísposit.ivo que contempla os inatlvos, já que tena resu!tado ~e
emenda ap~esentada na _Asse.tl!-bléla Legislativa e, assun, com tal dtspostt!VO, uma vez
vigente, veio a implicar em '!-umep.to d_e .d~s
pesas, restaria afrontado o_pnncípiO da ID!Ciativa reservada do Executivo (C.F. art. 57),
parágrafo, letra a),
Nesse aspecto entendeu o Tribuna,! de Justiça daquele Estado que a aprovação de Projeto de Lei pela Assembléia e a conseqüente
sanção pelo Governador, sem vetos, suprira
a falta de iniciativa deste, trazendo à colação
a Súmula n~ 5 do Supremo Tribu~al Federal·
que abonava, exatamente, essa mterpreta-

Art. 3~ Revogam-Se as disposições em
contrário
É o parecer.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1990.
-Relator_~ Cid Sabóia de
Carvalho_, f~esident~- Lourival--; Baptista
Afonso Arinos- João Calmon- Aureo Mello - Maurício Corrêa - Márcio Lacerda
- Chagas ROdrigues - Mauro Benevldes Francisco Rollernperg- Mansueto de Lavor.
PARECER N• 236, DE 1990

Da Comissão de AssuntOs SOCiais Sobre
o Projet_o de Lei da Câmara n·- 36, de
1990, que "dfspõe-sobre a aplicação do
§_ 2~ d() art. ,17 das Di~posi~ões_ TransitOriãS~d8 Constituição Féderal aos profissionais de saúde".
Relator: Senador Jarnil Haddad
_O Projeto de Lei da.Cãmara n" 36, de 1990,
de autoria do ilustre Deputado Paulo Ramos
pretende, em verdade, como assinalado em
sua justificação, eliminar dificuldades de interpretação da norma constitucional, surgidas em ~algumas esferas estaduais e municip~is.
·

É evidente que a proposição, inteíramente
afeitã. ao: que determi.nou o legislador constituinte, atinge a sua finalidade, esclarecendo
o que deve ser considerado cargo ou emprego
privativo de profissional da área da saúde,
para os fins exclusivos do § z~ do art. 17 das
Disposições Transitórias da Constituição.
Encerra elã.~-asstm, um aspecto nitidamente social, garantindo o reconhecimento de direito já assegurado pela Constituição a ~ervi~
dores deCncaôos a um setor· pUblico de reco~
nhecida importância para a pOpulação em ge·
ral.
·
Diante disso, opino no sentido da aprovação do Projeto de Lei da Cãm.ara n~ 36, de

1990.

Sala das Comissões, 28 de junho de 1990.
çãEm julgamento defiriitiVo, entendeU, en- Almil- Gabriel, Presidente - Jamil Had'tretanto, a Suprema Corte, por unanimidade,
dad, Relator - Mauro Benevldes- Jutahy
declarar inconstitucionais os §§ 4" e s~ do art.
Magalhães - Mansueto de Lavor - Nabor
·5• da Lei n' 3.539/74.
.
Júnior - Aluízio Beze.ITa - Jarbas Passa·
De acordo com a Constituição Federal em
vigor inclui-se entre a competência privatiVa - iinho - Áureo Mello - Mauro Borges do Senado Federal art. 52, item X, verbis:
Cid Sabóia de Carvalho - Carlos Patrocínio
- Mareio Lacerda - Meira Filho.
"X -suspender a execução, no todo
ou em rarte. de lei declarada inco~sti
PARECER N• 237, DE 1990
tuciona por decisão do Supremo Tnbunal Federal."
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei dO
Em viSta dess_a disposição constitucional,
Senadp n• 46, de 1990, qtie "dispõe sobre
'não resta a esta Casa_ senão suspender a exeo regime jurídico dos servidores civis da
cu~ão material da referida lei naqueles dispositivos questionados, razão por que aprese_nt~
União. das autarquias, dos territórios Feà considera~ão da douta Comissão de Constl·
derais e das fundações públicas, previstos
tUição, JustiÇa e Cidadania o seguinte.
no art. 3° da Constituição e dá outras
providências".
PROJETO DE RESOLUÇÃO
:Relator: S~nador Francisco Rollemberg
N• 30, DE 1990
De autoria do nobre Senador Mauro Benevides, é submetido a esta Comissão o Projeto
Art. 1~' Ficam suSpensa a execução dos
de Lei n" 46, de 1990, pelo qual se pretende
parágrafos '4\' e Y da Lei D'' 3.539, de 1974,
incluir no regime jurfdico de que trata a Lei
do Estado do Maranhão/ jul~ados inconstitun" 1.711, de 28 de outubro de 1952, os servicionais ror decisão de initlva 4o Supremo
dores_civis da União,-das autarquias, dos TerTribuna Federal, em 7 de dezembro de 1989.
rit6rios·e-aã-s fundações públicas, regidos pela
Art. 2~ Esfa Resolução entra em vigor
legislação trabalhist~.
na dat~ de sua publicação.
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A proposição disciplina ainda situações
transitórias decorrentes da passagem dos servidores celetistas para o regime es_tatutário,
tais como: a questão dos saques dos saldos .
das contas. do Fundo de Garantia porTeinpo
de Serviço - FGTS, e da contagem. para
todos os fins, do tempo de serviço prestado
sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT.
Em sua justífícativa Salienta o aiitõr a necessidade de regularMse a matéria com a máxima urgência, haja viSta a expiração do prazo
constitucional para fazê-lo, em 6 de abril de

1990.
Esclarece que o projeto de lei enc_aminhado ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da República, através da Mensagem
n~ 691, de 24 de outubro de 1989, encontra-se
em tramitação na Câmara dos Deputados
e inclui em suas disposições e extensão do
regime estatutário aos servidores federais regidos pela CLT. Entretanto, o referido projeto do Executivo tratª de um novo Estatuto
dos funcionários públicos, com cerca de 250
artigos, englobando questões polêmicas cuja
discussão fatalmente retardará sua aprovação.
VOTO

O ponto central da questão está em saberse se é constitucional ou não a apresentção,
por um parlamentar, de Ull'l_: projeto contendo
matéria cuja competência exclusiva, para iniciar 6 prOces-so legislativo, é do Presidente. da República.
Sobre a iniciativa da lei disciplinadora do
regime _jurídico dos servidores civis federais,
assim Prescreve a Constituição:

"Art. 61. .................................... § 1~ São de iniciativa privativa do
Presidente da República as leis que:
I - ..... , ..........................._. ....... .
II -disponham sobre:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) ········································-·-·

c) servidores públicos da União e TerritóriOs, seu regime jurídico, provimentode cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;"

À primeira vista pode parecer inconstitu·
cional o projeto do Legislativo.
Todavia, é de todo conveniente que se considere, ao analisar a constitucionalidade da
proposição~ que o Presidente da República
utilizou a competência que lhe é outorgada
pelo art. 61, § 1~, da Constituição, mandando
ao Congresso Nacional um projeto de lei ins-tituindo o regime jurídico únic_o .para os servi-'
dores civis da União. Ocorre qu-e tal projeto
oriundo do Executivo traz também - em
seu bojo um novo estatuto do FunciOnário
Público Civil, que pera extensão da matéria
-cerca de 250 artígo e discussão_de questões
polêmicas, retardará de forma acentuada sua
aprovação.
.
O projeto de lei do Senado não cuida de
matéria estranha à contida no projeto do Governo. Apenas destaca do P~qje_to de novo
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Estatuto a parte pertinente ao regime jurfdico
único dos servidores, para propiciar-lhe uma
tramitação mais ágil, o que de fato deve ocor-

rer, levando-se em conta a de limitação-da
matéria, a ausência de quest6es polémicas
e a necessidade de atendimento à exigéncia
constitucional estabelecedora de prazo· p-ara
a instituição do regime jurfdico-úníco.

O art. 39 da Constituição e o art. 24 do
Ato das Disposições Constir:ucioilais Transitórias estabelecem que ti União deve editar
lei instituindo regime jui1dico único para seus

servidores civis, a Set implantado no prazo
de 18 meses, contados da promulgação da
Constituição, ou seja, até 6 de abril de 1990.
Ao Congresso Nacional, no exercício de
sua função típica de legislar, cabe a tarefa
de velar pelo cumprimento das normas cons-

tivos em- pregadores, preenchendo, assim,
uma lacuna do projeto.
Emenda n~ 4 - favorável, te9do em vista
seu propósíto de nonnatizar aspecto decorrente ~.a_!_nstituição' do regime jurídico único
no que se refere à obrigação do custeio de
aposen_tadorias e ao acerto de contas entre
o Teso-uro Nacional e a Previdência Social.
Emenda P" 5 -- favorávçl, porque facilita
a operacionalização do pagamento inicial aos
servidores ora inclufdos_ no regime estatutário, à medià3 que, determinando a vigência
dos efeitos financeiros para o mês seguinte ·
_ a,o da publicação da l,!!i, cria co_ndiçã_o tempo- ral necessária ao ajuste das folhas de pagame_nto à_nova. realidade. O. texto da emenda
consta do projeto do Governo.
Pelo exposto, somo~ pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado o? 46, de 1990,
com as alterações introduzidas pelas emendas
dC: números 1 a 5, todas com parecer favo_ rável.
·
Sã"'a dás-Comissões, 25 de junho de 1990.
- Cid Sabó-ia de Carvalho, Presidente Francisco RoUemberg, Relator- Afonso A rinos ~ LoDrival Baptista - João Calmou Áureo Mello- Mansoeto de Lavor.....,._ Chagas
Rodrigues- Ma_!Jro ~oevid_es (Absttnção)
....;.. .Martio Lacerda- Maurício Corrêa.

titucionais, e· a não observância de prazos
para a elaboração de leis exigidas pelo Estatuto Supremo, como aconte&: no caso em
exame, é uma responsabilidade que recai sobre o Poder Legislativo.
Não fosse a açáo mais racional e criativa
do Legislativo·, desmembrando o regime jurf·
dico único do projeto de Estatuto, ter-se-ía
inevitavelmente urna procrastinação na aprovação de tal matéria, acarretando sérios prejuízos aos destinatários da medida, que são
os servidores regidos pela legislação, trabalhista.
PARECER N• 238, DE 199P
Ora, que segurança jUrídica. teremos se o
'
Estado, usando seu poder soberano, se autoDaComissãodoDistritoFederal,sobre
limita ao fixar para que ele próprio o cumpra
o Projeto de Lei do Distrito Federal n'
e depois não o obsef'{a?
__
~~' de 1990- Mensagem n' 82, de 1990
Dentrodessaóptica,quenãosefundaape- -DF (Mensagem n• 055/GAG, de
nas na racionalidade e na lógiCa mas que en~
·t7-5:.9o, na_origem), que ''desafeta áre_a
contra embasamento no direito, verifica-Se _ -~ pUb!icjl e ;lQtoriza permuta".
que os dispositlvõS constitucionais qUe infor- Relator: Senador João Calmon
ma{ll o tema sob exame devem ser interpreta~s. teleologicamente, atci~de~do aos fins
I - Relatório
SOCiaiS que o comando constituciOnal fixador
O Governador do Distrito Federal, cumw
de prazo para a instituição de;> n:~gime jurídico
prindo os ditames constitucionais e atento·àsúnico visou atingir no organismo funcional.
disposições da Resolução n~ 157/88, destaCaM
À luz desse entendimento, que se pode
sa, submete à apreciação do Senado Federal
ter como refletor da melhor justiça e que
0 presente Projeto de Lei do Distrito Fed~ral
guarda: Sintonia com a interpretação teleolóque "desafeta área pública e autoriza P,ergica do repositório normativo sobre o assunM
muta".
to, chegamos à conclusão de _que o Projeto
O logradouro, urbano, objeto da proposta
de Lei do Senado n~ 46, de-~1990, está ao
iniciaT;-está situado entre os lotes 2/5 e 2/8
abrigo da Lei Maior, inexistindo óbice jurídido trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos
Sul, RA-1, passível de ser cedido à Associaco-constitucional ~sua regular tramitação.
DAS EMENDAS
ção Atlética Banco do Brasil, que, em troca,
transferiria ao domínio.. público outra área,
Ao projeto foram apreseiltadas cinco
de sua propriedade, contígua ao lote 2/8 da
emendas, todas de autoria do ilustre Senador
zona citada.
Mauro Benevides, sobre as_ quais cabe emitir
O órgão técnico específico da administraparecer.
ção local, o Conselho de Arqui~etura, UrbaEmenda n~ 1 - favorável, porque trata de
nismo e Meio-Ambiente, deu parecer favocorreção de erro datilográfico do vocábulo
rável ã permuta pretendida, nos termos da
"retribuídos" que consta no texto original coRe~olução n? _79/88, porque, segundo o Gomo "redistribuídos''.
verilã:dor do Distrito Federal, "não acarreEmenda n' 2 - favorável, pois cuida da
tará qualquer P!eiuízo ao traçad'? _ll_Ebano ou
correção do texto original onde fqi empreao sistema- víário, inexistíndo, assim, qualgado o tempo ncapítulos" em lugar de "inciquer óbice a sua efetivação".
sos" e mencionado "artigo 25" ao invé$ de
Ambas as áreas, nos tennos da Mensagem
"artigo 24".
e· do respectivo Projeto enviados pelo GoEmenda n~ 3 - favorável, porque prevê
verno _db DiStrito Federal, têm "extensão
o saque dos saldos das contas do FGTS relatiequivalente"·:._ e a simples troca de titularivas aos servidores não optantes pelos respecdade legal, entre o Poder Público e a feste-

.
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jada entidade dos Servidores do Banco do
Brasil, tem a garantia, enfatizada pelas autoridades competentes, de que a preocupação
maior, de preservar o património coletfvo e
social, está plenamente atendida.
O processado não traz, com() seria de desejar-se, maiores informações explícitas capazes de adensar os argumentos em favor do
pi-oposto pelo Executivo da Capital Federal.
E o Relatório.
I I - Parecer
À falta de informações e subsídios mais
minuciosos, devemós ater-nos às explicações
contidas na Mensagem do Governador do
Distrito Federal, atentando, também. para
o fato de que a instituição à qual resultarão
os benefícios do PrOjeto, a AABB, é das mais
sérias, beneméritas e conSagradas do País,
modelo pioneiro de integraçâo social e culturaL
O duplo aval, consubstanciado na pre~ença
daquela Associação e na assinatura do Go·
vemador, no presente caso, _parece-n9s S9fiCiente- para que, sem m.aiõr~S deTongas, aprovemos o Projeto -recomendando, todavia,
que, em casos futuros, a Mensagem se...-_ faça
mais rica e explíéifil. em· informações sobre
os itens e/ou áreas pertencentes ao Poder Público cuja alienaçáo se disponha, a qualquer
título.
Observadas as cautelas prescritas_ no_ item
anterior, somos favoráveis ã aprovação do
PDF 34/90.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente- João Calmoo, Relator - Chagas Rodrigues ~ Franclsco Rollemberg- Maurício Correa- Pompeu de Sousa - Lourival Baptista - Aureo
Mello - Edison Lobão - , Alufzio Bezerra
--- Cid-Sabóia de Carv"alho.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre:a mesa, projetes que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 94, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a
criar a Esc-ola Técnica Federal de Guaja·
rá-Mirim, no Estado de Rondônia.

O Congresso_Nacional decreta:
Art. 1 Fica o Poder Executivo..al!torizado a criar a Escola Técnica Federal de Guajará-Miriin, localizada no Município -de mes.ma denominação, no EstadQ de Rondônia.
Art. 29 A Escola Técnica Federal de
GLiajará-Mirim mant~rá_cun;os de_ ní~el médio e profissionalizan~, a serem definidos
pelo Minístério da E_du_cação, destinados à
formação de técnicos para atenderem às neM
cessidades sócio-econômicas da região.
Art. 3° A instalação do estabelecimento
de ensino de que trata esta Lei subordina-se
à prévia consignação, no Orçamento_ da
União, _das dotações necessárias, assim cómo
à criação dos cargos, funções e empregos in6
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dispensáveis ao seu funcionamef?-tO., por ini, ciativa: excfusiva do Presidente da República.
Art. 49 Esta Lei çntra em vigor na d.ata
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.·
Justificação
O Estado de Rondônia, nas últimas déca-

das; v~ apresentandg um. crescimento populacional muito acima da média nacion~!.
com uma taxa de imigraçãO de 66,04% registrada em 1980.
Paralelamente, deScortinafu.os o grande
potencial de recursos naturais existentes nesta região, onde os brasileiros vêm desenvol·
vendo atividades produtivas, contudo, sob as
condições m;tis príniitivas e desfavoráveis.
Um dos maiOl'es obstáculos detectados neste processo traduz-se· pela carência de mão·
de-obra especializada, cuja -problemática é
oriunda da falta de oportunidades educacionais que contenham, além do conteúdo curriçular do ensin~ formal, a parte de iniciação
ao trapalho.
Coin a maiQr veemênCia e sentido de luta,
vimos apresentar este projeto de lei, visando
a propiciar melhore~ condições de Vida a esta
população tão sofri"a que em 1984 já ultrapassava 40.000 j>essQas.
Assim; poderemep proporcióna"r à elevação do gra(! de escol:iridade dos juvenis, aliado à formação em habilitações para o trabalho, e conseqüentemente estaremos contribuindo para a regionalização do ensino, na
qual o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas
são oriundos de uma ação poUtica de "fazer
as coisas onde elas acontecelll".
A criaçãô de bons cursos piofissionai'i.zantes dará condições à nosSa juventude de concretizar suas aspirações e de garantir, de forma ·digpa, a sua subsistência. Com fsto acontecençlo, estaremos evitando u êxodo para
os grandes centros ....... que se constitui em
· um dos problemas cru.ciai_s.
,
'Em última análise, a fundação da Escola
Técnica Federal de Gu;;~;jará-Mirim tratá a
sua importante. contribuição para o desenvolvimento educacional, económico e social da
· região, atraves de ações firmes e plan"ejadas,
criando, assim, a expectativa de um futuro
próspero em nossos jovens.
Submetemos à apreciação dos nossos pares
a presente proposição.
.Sala'das Sessões. 29 de junho de.1990.Se~dor Odàcir Soares.
(À Çorriissão d~ Educação .terminativa.)

decisão
a

PROjETO DE LEI DO SENADO
N' 95, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Ji-Paraná, no
Estado de 'Rondônia.
O O:>ngresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo ;iutorizado-a Criar a Escola Técnica Federal de JiParaná, localizada I'I.O Municipiõ de mesm~
denominação, no E!>tado de RondOnia ..
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Ait. z~ A Éscola Téc!Lica.-.Federal de JiPROJETO DE LEI DO SENADO
Paran-á manterá cui-sos de nível médio e proN• 96, DE 1990
fissionaliza.nte, a seiem definidos pelo MinisAutoriza o Podei- EXecutivo a criar a
tério da Educa~o, destinados à formação de
Escola Técnica Federal de Vilhena, no
técnicos para atenderem ·às necessidades sóEstado de Rondônia.
cio-ecOnómicas da região.
Art. 39 A instalaçãO do estabelecimento
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? Fica o Poder Ex:e<:utivo ãutoride_ ensinQ_ de que trata esta Lei subordina-se
zado a criar a Escola Técnica Federa] de Vià. prévia consignação, no -Otçarnehto da
lhena, localizada no Município de mesma deUnião, das dotações necessárias, assim como
à criação dos Cargos, funções e empregos innominação, no Estado d~ Rondônia.
.
Art. 2~ A Escola TécniCa Federal de Vi·
<fispensáveis ao seu fUncionamento, por inilhena manterá cursos de nível médio e profisciativa exclusiva do Presidente da República.
sionalizante, a serem _definidos pelo MinisArt. 4~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
. tério da Educação, destinados à formação de
té_cnitos para atenderem às necessidades sóArt. 5'-' Revogam-se as disposições em
cio-económicas da região.
contrário.
Ait. 39 A instalação do estabelecimento
Justificação ,
de ensino de que trata esta Lei subordina-se
O'EstiidO àe Rondônia, ri'aS-iíltimas.décaà prévia consignação, no Orça:niento da
das, vem apresentando um crescimento po·
União, das dotações neceSsárias, assim como
pulacional muito acima da média nacional,
à criação dos cargos, funções e empregos_ incom uma taxa de imigraÇão de 66,0A.% regiS- dispensáveis ao seu funcionamento, por íni·
trada em 1980.
ciativa exclusiva do Presidente da República.
Pa.ralelameJ].te, descortinamos o grande_
Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data
potencial de recursos naturais existentes nes.!
de sua publicação.
ta reg]áõ; Onde eis b-rasileir-os vêm desenvolArt. s~ Revogam--se as disposições em
vendo atividades produtivas, contudo, sob as
contrário.
- -condições mais priinítiVaS- e desfavoráveis.
dos maiores obstáculos detectados nesJustil!_cação te processo· traduz-se pela carência de mão~
de-obra especializada, cuja problemática é
O Estado de Rondónia, nas últimas décaoHunda da falta de oportunidade, educaciodas, vem apresentando um crescimento ponais que contenham, além do conteúdo curripulacional muito acima da média nacionaJ
cular do ensino formal, a parte de iniciação
com uma taxa de imigração de 66,04% regisao trabalho.
trada em 1980.
Com a maior veemência e sentido de luta,
Paralelamente, descortinamos o grande
vimos apresentar este projeto db lei, visando
potencial de recursos naturais existentes nesa prociciar melhores condições de vida a esta
ta região, onde os brasileiros vêm desenvolpopula~o -tão sofrida que em 1984_já reprevendo atividades produtivas, contudo, sob as
sentavã.~·um total de aproximadamente
condições mais primitivas e deS!avoráveis.
13i.OOO pessoas.
-Um dos maiores obstáculos detectados nesAssim, poderemos proporcionar a ~leva
te processo traduz-se pela _carência de mãoção do grau de escolaridade dos juvenis, aliade-obra especiali.Zàda, cuja problemática é
~o à formação em habilitações para o trabaoriunda da falta de oportunidades edqcaciolho e conseqüentemente' estaremos contrinais que contenham, além do conteúdo curri·
buindo para. a regionalização do ensino, na
cular do ensino formal; a parte de iniciaçãO
qual o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas
ao trabalho.
são oriundos de uma ação política de "fazer
Com a maior yeemência e sentido de luta,
as c_oisa's onde elas acontecem".
vinios apresentar este projeto de lei, visando,
A criãção-'de bOns cursos profissiOnalizana propiciar inelhóres conqições de vida a esta·
tes dará condições à nossa juventude de conpopulação já tão sofrida.
cretizar suas aspirações e de gârantir, de forAssim, poderemos proPorcionar a elevama digna, a sua ~ubsisténcia. Com isto aconção do grau de escolaridade dos juven_is, alia·
tecendo, estaremos evitando o êxodo para
do â formação· em habilitações para o traba·
os grandes centros, que se oonstitui em um
lho, e conseqüentemente estaremos contri~
do_s problemas cruciais.
buindo para a regionalização do ensino, na
Ent última análise, a fundação da Escola
qual o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas
Técnica Federal de Ji-Paraná trará a sua im·são oriundOO de uma ação' política de "fazer
pOrtante contribuição para o desenvolvimenas ç:ois~ ond~ elas acontecem"_
to educacional. económico e social da região,
A criação de bons crusos profissionalizanatravés de ações firmes e planejadas, criando,
tes dará contlições à juventude de concretizar
assim. a expectatiVa de um futuro_ próspero
suas aspirações e de garantir, de forma digna,
erp nossos jovens.
a sua subsistência. Com isto acontecendo, es_Submetemos à apreciação do~ nossos pares
taremos evitando o êxodo para os grandes
a presente proposição.
ce·ntro.s. q1,1e se oonsºtui em um dos proble--Sala das Sess_ões, 29 de junho de 1990. mas cruciais. Convém salientar neste momenSenador Odacir Soares.
t9 a ~vasão rural acelerada que viveu Velhena
no._período d_e 1980 a 1985. registrando~se
(À Comissão de Educação - det:isüo
u:m1iflailvã.)
neste Município. em 1984, uma população

um
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urbana de 25.589 contra apenas 3.352 habit;mtes na área rural propriamente dita.
Em última análise, a fundação ·da Escola

TéCnica Federal de Vilhena trará a sua impor·
tante contribuição para o desenvolvimento
educacional, económico e social da região,

através de ações firmes e planejadas, criando,
assim, a expectativa de um futuro próspero
em nossos jovens.
Submetemos à apreciação dos nossos pares
a presente proposição.
Sala das Sessões, 29 de junho .de 1990 Senador Odaclr Soares.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 97, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a criar a

Escola Técn.ica Federal de Ariquemes, no
Estado de Rondônia.

buin.do para a regionaliZação do ensino, na
qual o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas
são. oriundos de uma ação política de "fazer
as coisas onde elas acontecem".
A criação de bons cursos profissionalizantes dará condições ã juventude de concretizar
suas aspirações e de garantir, de forma digna,
a sua subsistência. Com isto acontecendo, estaremos evitiirido o êxodo para os grandes
centrOS que se- constitui em um dos problemas
cl'lféiãis. ·
Em ___última _análise, a fundação da Escola
TécriídlFeáeral d.e Ariquemes trará a sua
importante contribuição para o desenvolvimento educacional, económico e social da
região, através de ações firmes e planejadas,
criando assim, a expectativa de um futuro
próspero em nossos jovens.
Submetemos a apreciação dos nossos pares
a presente prOposição.
·; 'Sala_das Sessões, 29 de_ junho de 1990. ~nadõr Odadr Soares
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?~~alela1p.ente, de~cortinaqws o grande
potencial de rCcursos naturais existenteS Desta região, onde os brasileiros vêm desenvolvendo atividades produtivas, contudo, so_b as
condições mais primitivas e dciSfavoráveíS.
Um dos maiores obstáculos detectados neste processo· traduz-se pela carência de mãode-obra especializada, cuja problemática é
oriunda da falta de oportunidades educacionais que conte_nham, além do conteúdo Curricular do ensino formal, a parte de iniciaçã-o
ao trabalhQ.
Com a maior veemênéia e -~emido de luta,
vimos apresentar este projeto de Lei, visando
a propiCiar melhores condições de vida a esta
população tão sofrida.
Assim poderemos proporcionar à elevaçáo
do grau de escolaridade dos juvenis, aliado
à fonnação em habilitações para o trabalho,
e conseqüentemente estaremos contribuindo
para a regionalização do ensino, na qual o
desenvolver e· o aperfeiçoar as técnicas são
oriundos de uma ação política de "fazer as
coisas onde elas acontecem".
A cria_ção de bons cursos profissionalizaD.tes dará condições à juventude de conc;retizar
suas aspirações e de garantir de forma digna,
a sua subsistência.
Em última análise, a fundação da Escola
Técnica Federal de Porto Velho trará a sua
importante contribuição para o desenvolvimento educacional, económico -e social da
capital, coin ações firmes e planejadas, criando, assim, a expectativa de um futuro próspero em nossos jovens. "
Submetemos â apreciação dos nossos pares
a presente proposição.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990 .. Senador Odadr Soares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder EXecutivo autorizado a criar a Escola Técnica Federal de Ari- (Â Comissão de Educação - decisão
quemes, localizada no Município de mesma
terminativa)
denominação, no Estado de Rondônia.
Art. 29 A Escola Técnica Federal de Ari~
PROJETO DE LEI DO SENADO
.quemes manterá cursos de nível médio e pro~
N' 98, DE 1990
fissionalizante, a serem definidos pelo Minis·
Autoriza o Poder Executivo a criar a
tério da Educação, destinados à formação de
Escola Técnica Federal de Porto Velho,
técnicos para atenderem às necessidades sóno Estado de Rondônia.
cio-económicas da região.
9
O
Congresso Nacional decreta:
Art. 3 A instalação do estabelecimento
de ensino _de que trata esta Lei subordina-se
--Art. 19 Fica o Poder Executivo autorià prévia consignação, no OrÇamento- da
zado a criar a EsCola Técnica Federal de PorUnião, das dotações necessárias, assim como
to Velho, localizada na capital do Estado de
à criação dos cargos, funções e empregos inRondônia.
dispensáveis ao seu funcionamento, por iniArt. 29 AEscol3TécnicaFederaldePorciativa exclusiva do Presidente da República.
to Velho manterá cursos de nível médio e
· Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data
-profissionalizante, a serem definidos pelo Mide sua publicação.
_
.
niSterio da Educação, destinados à formação
(A Cámissáo 'de Educação~de'éisáo te'r·
Art. s~ Revogam-se as disposições em
minatíva.)
de técnicos para at_ender~-~ .às necessidades .
sontrário.
--sócio-econômicas da região.
Justtncaçtio
Art. '39' A iÕs~alaçáo cfo ~S-tãbe1eciment0
PROJETO DE LEI DO SENADO
de ensino de que trata _esta lei subordina-se
N• 99, DE 1990O Estado de Rondônia, nas últimas déca~
ã prévfa consignação, no Orçamento da
das, .vem apresentando um crescimento poUnião das dotações necessárias assim como
Autóriza o Poder Exec.{tivo a criar a
pUlacional muito acima da média nacional, a criação dos cargos, funções c; empregos in·
Escola Técnica Federal de Rolim de Mou'com uma taxa de imigração de 66,04% regis- dispensáveis ao seu funcionamento, por inira, no Estado de Rondônia.
trada em 1980.
ciativa exclusiva do Presidente da República.
O
CongreSso Nacional decreta:
Paralelamente, descortinamos o grande
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data
Art. }\' Fica o Poder Executivo autori~
potencial de recursos naturais _existentes nesda sua publicação.
zado a criar a Escola 1'écnicâFederal de Ro~
ta região, onde os brasileiros vêm desenvolArt. s~ Revogam-se as disposições em
lim de Moura, localizada no Município de
vendo atividades produtivas, contudo, sob as
contrário.
mesma denominação, no Estado de Rondô~
condições mais primitivas e desfavOráveis. ·
-J ustifiCa~O
nia.
Um dos maiores obstáculos detectados nesArt. 2~> A Escola Técnica Federal de Ro~
_ Porto__ yelho, a capital do Estado, ocupa
te processo traduz-se pela carência de mão5
lim de Moura manterá cursos· de nível médio
Wna extensão territoriaCde 54.780 Km 2 e
de-obra especializada, cuja problemática é
e profissionalizan-te, a serem definidos pelo
possuía, já em ~984, um total de205.6gl habi·
oriunda da falta de oportunidades educacíoMinistério da Educação, destinados à fO'fma~
tantes.
dais que contenham, além do conteúdo curriçãO de técniCOs- pai-a atet\derem às necessiAS mUdanças sócio-ecoilómicas, culturais
cular do ensino formal, a parte de iniciação
dades sócio-económicas da região.
e políticas ocorridas em Rondônia nas últimas
áO trabalho.
Art. 3\' A instalação do estabelecimento
décadas _são, em grande parte, conseqüência
Com a maior veemência e séntido de luta,
de ensino de que trata esta Lei subordina-se
das modificações do processo evolutivo do
vimos apr~sentar e_~te _eroj~t~ si~ lei, visando
à prévia consignação, nO ~tçam~nto da
Sul do País, que conduziram a uma ocupação
a propiciar melhores condições de vida a esta
União, das dotações necessánas, ass1m como
populacional espontânea e até certo ponto
população tão sofrida e que em 1984 já ultraà criação dos cargos, funções e empregos in~
desordenada. Assim sendo, este Estado vem
passava .70.000 pessoas.
dispensáveis ao seu ,funcionamento, por _ini~'
apresental),dO um crescimento demográfico
Assim. poderemos proporcionar a elevaciativa eXclusiva do Presidente da Rep!lbhca.
muito acima da média nacional, com uma
ção do grau de escolaridade dos juvenis, aliaArt. 4\' Esta lei entra em vigor na data
taXa de imigração de 66,04% registrada em ·
do à formaÇão em habilitações para o trabade sua publicação.
1980.
lho, e conseq üeittem~nte estaremos contri~

.:~
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Art. 5" Revogam-se as disposíções erft i:
Art. 2" A Escola Técnica Federal de Pre. . ..--"- sidente Médici manterá cursos de nível médio
contrário.
.
_
~:.e_IT_~fissJo~'!-Jizante, a ser~ definidos pelo
J ush11caçao
1 .~ Ministério da Educação, destinados à formaO Estado de Rondônia, nas últimas déca.''~. ção de técnicos para atenderem às necessidas,_ vem apresentando um crescimento po- :-· dades sócio-ecoilômicas da região.
pulacional muito acima da média nacional~
Art. 3" A instalação do estabelecimento
com uma taxa de imigração de 66,04% regi~~:. ~e ensino de que trata es~a lei subordina-se
trada em 1980.
· · à prévia consignação, no Orçamento da
Paralelamente, descortinamos o grande. União, das dotações necessárias, assim como
potencial de recursos naturais exístelltes nes~.- .'à criação dos cargos, fUnções e empregos inta região, onde os brasileiros vêm desenvoi,
dispensáveis ao seu funcionamento, por inivendo atividades produtivas, contudo, sob as\ ciativa exclusiva do Presiâente da República.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
condições mais primitivas e desfavoráveis.'n ""•
Um dos maiores obstáculos detectados ni~~ • de sua publicação.
te processo traduz-se pela carência de mão-" ' Art. 5v Revogam-se as disposições em
de-obra especializada, cuja problemática~~ . contrário.
oriunda da falta de oportunidades educado·
nais que contenham, além do conteúdo curriJus_tificação
cular do ensino formal, a parte de iniciação
O
Estado
de
Rondônia,
nas últimas décaao trabalho.
das, vem apresentandO um cresdffiento poCom a maior veemência e sentido de luta,
pulacional muito adma da média nacional,
vimos apresentar este projeto de lei, visando
com uma taxa de imigração de 66,04% regisa propiciar melhores condições de vida a esta
trada em 1980.
população tão sofrida, que cm 1984 já era
Paralela, descortinamos o grande potencial
próxima de 31.000 pessoas. de recursos naturais existentes nesta região,
Assim poderemos proporcionar a elevação
onde os brasileiros vêm desenvolvimento atido grau de escolaridade dos juvenis, aliado
vidadcs produtivas, Contudo, sob as condià formação em habilitações para o trabalho
ções mais priiniti vas e desfavoráveis.
e conseqüentemente estaremos contribuindo
Um dos iriaiores Obstáculos detectados nespara a regionalização do ensino, na qual o
te processo traduz-se pela carência de mãodesenvolver e o aperfeiçoar as técnicas são
de-obra especializada, cuja problemática é
oiiundos de uma ação polftica de "fazer as
oriunda da falta de oportunidades educaciocoisas onde elas acontecem".
nais que_cont_enham, além do conteúto curriA criação de bons cursos profissionã.lizancular do ensino formal, a parte de iniciação
tes dará condições à nossa juventude de conao trabalho.
cretizar suas aspirações e -de garantir, de forCom a maior veemência e sentido de luta.
ma digna, a sua subsistência·: COm isto aconvimos àpresentar este projeto de lei, visarido
tecendo, estaremos evitando o êxodo para
a propiciai inelhores condições de vida a esta
os grandes centros - que se constitui em
população tão sofrida num total de quase
um dos problemas cruciais.
22.000 pessoas em 1984.
Em última análise, a fundação da Escola
Assim, poderemos proporcionar a elevaTécirica Federal de Rolim de Moura trará
ção do gl'au de escolaridade dos juvenis, aliaa sua iinportante contribuição para o desendo à formação em habilitações para o trabavolvimento educacional, económico e social
lho, e conseqüentementê estaremos contrida região, através de ações firmes e planejabuindo para a regionalização do ensino, na
das, criando, assim, a expectativa de um futu~
qual o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas
ro próspero em nossos jovens.
são oriundos de uma aÇão polttica de "'fazer
Submetemos à apreciação dos nossos pares
as coisas- oride· elas acontecem".
a presente proposição.
A criação de bons cursos prOfissionalizanSala'das Sessões, 29 de jUnho de 1990.tes dará condições à nossa juventude de conSenador Odacir Soares.
cretizar·suas aspiraçóes e de garantir, de forma digna, a sua subsistência. Com isto acon(À Comissão de Educação-decisão
tecendo, estaremos evitando o êxodo para
terminativa.)
os grandes centros - que se constitui em
um dos problemas cruciais.
Em última análise, a fundação da Escola
PROJETO DE LEI DO SENADO
Técnica Federal de Presidente Médici trará
N" IOO, DE I990
a sUa importante contribuição para o desen·
volvimento educacional, económico e social
da região, através de ações firmes e planejaAutoriza o Poder Executivo a criar a
das, criando, assim, a expectativa de um futuEscola Têcnica Federal de Presidente Méro próspero em nossos jovens.
dici. no Estado de ~ondônia.
· Submetemos à apreciação dos nossos pare!'.
'O COngresso Nacional decreta:
a pre~ente proposição.
Art. 1" Fica o Poder Exe_cutivo aurori~
Sala da~ Sessões, 29 de junho de 1990.zado a criar a Escola Técnica Federal de PreSenador Odacir Soares.
sidente Médici, lo~alizada no Muoicípío de
(À Comissão t/(' Ed1,1caçiio-decisâo
mesma denominação. no Estado de RondóU'rmin(lfil ·a.)
nia.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N' IOI, DE I990
Autoriza o- Poder Executivo a crlaf a
Escola Técnica Federal de Cacoal, no Es·
tado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica ·o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Técnica Federal de Cacoal, localizada no Município de mesma denominação, no Estado de Rondônia.
Art. 29 A Escola Té_cnic_a Federal de Cacoal manterá cursos ·de nível médio e profis·
sionalizante, a serem definidos pelo Minis·
tériü" da Educação, destinados a formação de
técnicos para atender ãs ne_cessidadessôcia-económicas da região.
Art. 3? A instalação do estabelecimento
de ensino de que trãfa- esta Lei suhordina-se
à prévia consignação, no Orçamento da
União, das dotações necessárias, assim Como
à" criação dos cargos, funções e emj)fegOs-in~
dispensáveis ao seu funcionamento, p6i' iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data
·
de sua publicação.
Art. 59 Revogam~se as disposições _em
contrário.

Justificação

Ó Estado de Rondônia, nas_ últimas_d_écadas. vem apresentando um crescimefltci populacional muito acima da .média nacional,
com uma taxa de imigração de 66,04% regis·
trada em 1980.
Paralelamente, descortinamos o grande
potencial de recursos naturais existentes nesta região, onde os brasileiros vêm desenvol·
vendo atividades produtivas, contudo, sob as
condições mais primitivas e desfaVoráveis.
Um dos maiores obstáculos detectados neste processo traduz-se pela carência de mãode·Ç>bra especializada, cuja problemática é
oriunda da falta de oportunidades educacionais, que contenham além do conteúdo curricular do ensino formal, a parte de iniciação
ao trabalho.
Com a maior veemência e sentido df: luta,
vimos apresentar este projeto de lei, visando
a propiciar melhores condições de vida a esta
população tão sofrida que em 1984 já se aproximava de um total de 105.000 pessoas.
Assim, poderemos proporcionar a eleva·
ção do grau de escolaridade dos juvenis, aliado à formação em habilitação para o trabalho
e conseqüentemente estaremos contribuindo
para a regionalização do ensino, na qual o
desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas são
oriundos de uma ação política de "fazer as
coisas onde elas acontecem".
A ~riação de bons cur5os profissionalizantes dará condições-à nossa juventude de concretizar suas aspirações e de garantir, de for·
ma digna, a sua subsistência. Com isto acontecendo, estaremos evitando o êxodo para
os grandes centros :.... que se constitui em
um dos problemas cruciais.
Em última análise, a fundação da Escola
Têc-':lka Federal de Cacoal trará a sua impor-
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tante contdbuiçáo para o

de~envolvimento

educacional, económico e social da região,
atravéS de ações firmes e planef~das, criando
assim, a expectativa de um futl!ro próspero

em nossos Jovens.
Submetemos à apreciação dos nossos pares
a presente proposição:
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Senador Odacir Soares.
(À Comissão de Educação-- decistlo
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 102, DE 1999

Autoriza o Poder Executivo a
criar a Escola Técnica Federal de Colo~
rado do Oeste, no Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:

Art.

1~

Fica o Poder Executivo

aurtori~

zado a criar a Escola Técnica Federal de Co·
lorado do Oeste, locaUzada no município da
mesma denominação, no Estado de Rondá·

nia.
Art.

2~ A Escola Técnica Federal de Colorado do Oeste manterá cursos de nível mé·
dio e profissiánalizante, a serem definidos
pelo Ministério da Educação, destinados à
formação de técnicos para atender às_ necessidades sócio-económicas da região.
Art. 3~ A instalação do estabelecimento .
de ensino de que trata esta lei subordina-se
à prévia consignação, nO Orçamento da
União, das dotações necessárias, assim conio
à criaçâO dos cargos, funções e empregos in·
dispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O Estado de Rondônia, nas últimas décadas, vem apresentando um crescimento po·
pulacional muito acima da média nacional,
com uma taxa de imigração de 66,04% regis·
trada em 1980.
Paralelamente, descortinamos o grande
potencial de recursos naturais existentes nes·
ta região, onde os brasileiros vêm desenvolvendo atividades produtivas, contudo, sob as
condições mais primitivas e desfavoráveis.
Um dos maiores obstáculos detectados nes·
te_ processo traduz-se pela carência de mãode-obra especializada, cuja problemática é
oriunda da falta de oportunidades educacionais que contenham além do conteúdo curri·
cWar do ensino formal, a parte de iniciação
ao trabalho.
Com a maior veemência e sentido de luta,
vimos apresentar este projetO de lei, visandQ
a proporcionar melhores condições de vida
a esta população tão sofrida que em 1984
já ultrapassava 60.000 pessoas.
Assim, poderemos proporcionar a··elevação do grau de escolaridade dos juvenis, aliado à formação em habilitações para o trabalho e conseqüentemente estarmos contríbuin·
do para a regionalização do ensino, na qual,

o desenvolver e o ape(feiçoar as técnicas. são
oriunda.s de. uma ação política de "fazer_ as ·
coisas onde elas acontecem".
A criação de bons cursos profissionalizan·
tes dará oondiçóes à nossa juve.ntude de concretizar suas aspirações e de garantir, da for·
ma digna, a sua subsistência. Com isto acxm·
tecendo, estaremos evitando o êxodo para
o·s grandes .centros - que se constitui" em
um dos problemas cruciais.
Em última análise, a fundação da Escola
TécniCa Federal de Colorado do Oeste trará
a sua importante contribuição para o desenvolvimento educacional, económico e social
da região, através de ações firmes e plenajadas, criando assim, a expectativa de um futuro próspero em nossos jovens.
.
Submetemos ã apreciação dos nossos pares
a presente proposição.
·
Saia das Sessóes, 29 de junho de 1990. Senador Odacir Soares.

(À Comissão de Educação terminativa.)

decisão
·

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Ouro-Preto do
Oeste, no Estado de Rondônia.
·

O Congresso Nacional de~reta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Técnica Federal de Ouro-Preto do Oeste, lor!alizada no município
de mesma denominação, no Estado de Ron·
dôoia.
Art. 29 A Escola Técnica Federal de Ouro-Preto do Oeste manterá cursos de nível
médio e profissionali~ante, a serem definido~
pelo Ministério da Educação, destinados à
formação de técnicos para atender às necessi·
dades sócio-económicas da região.
A.rt: 3~ A instalação do ·estab~lecimento
de ensin() de que trata esta lei subordina~se
-à -prévia ·consignaÇão, n~6 Orçamento da
União, das dotações necessárias, assim como
à criação dos cargos, funções e empregos in·
dispensáveis ao seu funcionamento, por ini~
ciatíva exclusiva do Presidente çla República.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. s~ Revogam -se as disposições em
contráriõ.
- . Justificação
O Estado de Rondônia, nas últimas déca·
das, vem apresentando um crescimento po~
-pulacional muito acirila ifa -média nacional,
com uma taxa de imigração de 66,04% regis·
trada em 1980.
Paralelamente, descortinamos o gtande
potencial de recursos naturais existenteS nes,
ta região, onde os brasileiros vêm desenvol·
vendo atiVídades produtivas, contudo, sob as
condições l_llais primitivas e desfavoráveis.
Um dos maiores obstáculos detectados ne~
te processo traduz-se pela carência de mãode-obra especializada, cuja problemática é
oriunda da falta de oportunidades educacio·
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nais que contenham além do conteúdo curricular do ensino formal, a parte de iniciação
ao trabalho.
Coril a maior veemência e sentido de luta,
vimos' apresentar este proj~to de léi, visando
a propiciar melhores condições de vida a esta
população já tão sofrida e_que em 1984 correspondia a um total de aproximadamente
87.000 pessoas.
Assim, poderemos proporcionar a elevação do grau de escolaridade dos juvenis, alia·
do ã formação em habilitações para o trabalho e conseqüentemente estaremos contri·
buindo para a regionalização do en.sino. na
qual, o desenvolver e o aperfeiçoar as técnicas são oriundos de uma ação política de "fazer as coisas onde elas acontecem".
A criação de bons cursos profissionalizantes dará condições à nossa juventude de con·
cretizar suas aspirações e de garantir, de forma digna, a sua subsistência. Com isto acontecendo, estaremos evitando o êxodo para
os grandes centros - que se ·constituí em
um dos problemas cruciais.
_
Em última análise, a fu'ndação da Escola
Técnica Federal do Ouro-Preto do Oeste trará a sua importante contribuição para o de·
. senvolvímento educacional, económico e social da região, através de ações firmes e planejactas, criando assim, a expectativa de um
futuro próspero em-nossos jovens.
Submetemos à apreciação dos nossos Pares
a presente proposição.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Senador Odacir Soares.

(À Comissdo de Educação- decisdo _
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 104, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal·de Jaru, no Esta. do de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo· autorizado a criar a Escola Técnica Federal de Jaru,
localizada no !JlUnicípio de mesma denomi·
nação, no Estado de Rondônia.
Art. 2P A Escola Técnica Federal de Jaru
manterá cursos de nível médio e profissionalizante, a serem definidos pelo Ministério da
Educação. destinados à formação de técnicos
para atender às necessidades sócio~económi·
cas da região.
Art. 3~ A instalação do estabelecimento
de ensino de que trata esta lei subordina-se
à prévia consignação, no Orçanie-.ritO da
União, das dotações necessárias, assim como
criação dos cargos, funções e .empregos in·
dispensáveis ao seu funcionamento, por ini·
ci_ativa exclusiva da Presidente da República.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na- data
de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as dispoSições em
contrário.

a

Justificação
O Estado de Rondônia, nas últimas déca·
das, vem apresentando um crescimento po·
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pu1acional mUito acima da média nadonal,
com uma taxa de imigraçl1o de 66,04% registrada em 1980.

Paralelamente, descortinamos o grande
potencial de recursos naturais existentes nesta região, onde os brasileiros vêm desenvolvendo atividades produtivas, contudo, sob as
condições mais primitivas e desfavoráveis.
Um dos maiores obstáculos detectados neste processo traduz-se pela carência de mãode-obra especializada, cuja problemática é
oriuni:lá-da falta de oportunidades ~ducacio·
nais que contenham, além do conteúdo curricular do ensino formal, a parte de iniciação
ao trabalho.
COm a m-aior veemência e sentidO de luta,
vimos apresentar este projeto de ~ei, visando
a propiciar melhores condições de vida a esta
população já tãci_ sofrida e que em 1984 cor·
respondia a um total de aproximadamente
2KOOO pessoas.
Assim, poderemos proporcionar a elevação do grau de escolaridade dos juvenis, alia~
do à formação em habilitações para o trabalho e conseqüentemente estaremos contribuindo para a regionalizaçãO do ensino, na
qual, o desenvolver e o aperfeiçoar as técni·
cas são oriundos de uma ação política de "fa·
zer as coisas onde· elas acontecem",
A criaçãa__de boes cursos profissionalizantes dará condições à nossa juventude de con·
cretizar suas aspirações e de garantir, de _for·
ma digna, a sua subsistênCia. Com isto acon~
tecendo, estaremos evitando o êxodo para
os grandes centros - que se constitui em
um dos problemas cruciais.
Em última análise, a fundação da Escola
Téci:úca-Federal de Jaru trará a sua importante contribuição para o desenvolvimento
educacional, ecoriômico e social da regiáo,
através de ações firmes e planejadas, criando
assim, a expectativa de um -futuro prQspero
em noss_os jovens.
_
Submetemos à apreciação dos nossos-Pares
a presente proposição.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990.Senador Odacir Soares.
(À Comissão de Educaçdo - decisão
terminatim.)
·

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Os projetes lidos serão publicaos e remetidos à Comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida
peloS~. 19 Secretáriõ.

É lida a seguinte
Brasília, 2$ de junho de 1990.
Sr. Presidente:
Em adiantamen.to à comunicação- .que fi_z
a V. Ex• no dja 21 de junho próximo passado,
informo que em virtude de alteração no ca·
lendário da breve viagem que farei ao exterior, terei que permanecer fora do país até
o dia 18 de julho do corrente ano e não mais
. até o dia I 4 de julho, conforme havia pre·
visto.
Atenciosas saudações, -Senador Albano
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a tnesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA E CIDADANIA
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autoria do Senador Mauro Benevides, qUI
dispóe sobre o regime jurídico dos servidoreS
civis. da União, das Autarquias, do·s Terri·
t6rios Federais e das Fundaçóes Públicas,
previsto no art. 39 da Constituição, e dá outras providências, contluind~ pela con~titu·
cionalidade, juridicid~de e aprovação qua-nto
ao mérito, com Emendas de noS 1, 2, 3, 4
~-5-CCJ, na reunião de 25-6-90.
·
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabófa de Carvalho, Presi·
dente.

OF. N' 05V90 CCJ
Brasília-, 26 de junho de 1990.
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, coniunico a V. Ex•
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado n9 31, de 1988, que "estabelece
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
a isenção alfandegária à importação de corda-Com referência ao expediente que acaba
mentes de instrumentos sinfónicos de corda",
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenácom Emendas n~ 1, 2 e 3-CCJ, na reunião
rio que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a 69;
realizada no dia 25-6~90.
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus . 5 dias para interposição 'de recurso, pot um
protestos de elevada estima e consideração.
décimo da composição da Casa, para que o
--Senador Cid Sabóia de Carvalho, PresiProjeto de 'Lei do Senado n9 _46, Qe 1990,_
dente.
seja apreciado pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
rec~:~rso, a proposição será remetida à Câmara
JUSTIÇA E CIDADANIA
dos Deputa~os.
OF.

N• 53/90 CCJ.

Brasília, 26 de junho dê 1990.
Senhor President~;·
.
Nos tennos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta Comissão aprovou em tum'o suple·
mentar o Projeto de Lei do Senado n~ 42,
de 1990, que "torna o_brigatória, na propaganda eleitoral, divulgada pelas emissoras de
televisão, a apresentação ao vivo dos candi·
datos e/ou pessoas devidamente credenciadas
pelos partidos e coligações", nos termos do
substitutivo apresentado, na reunião realizada no dia 25-6-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
() SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Com referéncia ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. ·91, §§ 39 a 6~,
do Regimento Interno, abrir·se-á o prazo de
5 dias para interposição de recurso, por um
décimo da composiÇão da Casa, para que os
Projetas de Lei do Senado n>' 31, de 1988
e. 42, de 1990, sejam apreciados pelo Pie·
náiio.
Esgotado_ esse prazo sem a interposição de
recursos, as proposições serão remetidas à
Câmara dos peputados.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-A Presidência reCebe_u a Mensagem n9 153,
de 1990 (n9 517/90;na origem), de 28 de junho
cortente, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 52, inciso V,
da Cc;>:tstituição, solicita autorização p_fi:·ra que
a Umao possa contratar operações de crédito
externo no valor de até US$ 117,000,000.00
(cento e dezessete milhóes de dólares americanos), ou seu equivªlente em outra moeda,
junto ao Banco Internacional de Reconstru·çâó e nesenvolvimen~o (Banco Mundial), para_ os f41s que especifica.
A m~téria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 2ll5, DE 1990
Requeiro, com amparo no art. 256 e se·
guinte do Regimento Interno do Senado Federal a retirada do :Projeto de Lei do Senado
n9 66, de 1990, de minha autoria, que acres-·
centa § 59 ao art. 69 da Lei n9 8.025, de T •
de at--:! .~ ~ ::....:..:.

JusUOeaçáo

. A iniciâtiva da re'tiràda de pauta da citada
prop )Siçáo é conseqüência da recente aproO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
vaçãn pela Câmara dos Deputados do Projeto
- Sobre a mesa, ofício que- sCrã--lido pelo - de L i n' 5.132, de 1990, de autoria do ilustre
sr. v Secie_iário. -- · ·
Dept tado G~raJdo Campos e que busca o
mesn tO objetivo.
·
É lido o segUinte
Sal1 das Sessões. 29 de junho de 199(). 7
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
Senac'or Manrldo Corria.
JUSTIÇA E CIÚADANIA
O !iR. PRESIDENl'l!; (A.Jex~)ldre Costa)
OF. N" 54/ CCJ
- O ~eqUerimento lido será inCÍuido na OrBrasília, 26 de junho de 1990 .
dem Co Dia, oportunan_l~nte.
Se'nhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~
O SR•. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
que esta Comissáo aprovou o PLS 46/90, de - A Presidc!ncia recebeu. o Offcio 11" S/28,
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de 1990 (n9 5.855!90, na Oiigení), através· do
qual o Presidente do Banco Cenfial, nos ter-

mos da Resolução

n~

94, de 1989, solicita

autorização para que· õ Estado de Minas Gerais possa emitir e colocar no mercado~ atra·
vés de ofertas públicas, Letras Financeiras

doTesourç do Estado de Minas Gerãis (LFI'MG).
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A Presidência recebeu o Ofício n9 S/29,
de 1990 (n~ 5.856/90, na origem)~ através dÔ
qual o Presidente do Banco Central, nos ter-

mos da Resolução ·n<> 94, de 1989, solicita
autorização para que o Estado de Santa Cata·
rina possa emitir e colocar no mercado, atra·
vés de ofertas 'públicas, Letras Financeiras
do Tesouto do Estado de Santa Catarina
(LIT-SC),
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE TA!exandre Costa)
- A Presidência recebeu o Ofício n9 S/30
de 1990 (n~ 5.857/90, na origem)~ através do
qual o Presidente do Banco Central, itos ter~
mos da Resolução n? 94, de 1989, soliCita
autorização para que- o Est<ido do Rio de
Janeiro possa emitir e colocar no ;n:etcado,
através de ofertas públicas, Letras Financei~
ras do Tesouro daquele Estado (LFT-RJ):
A matéria será despachada ã Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A Presidência recebeu o Ofício n., S/31
de 1990 (n~ 5.85.8/90, na origem), através do
qual o Presidente do Banco Central, nos termos da Resolução n9 94, de 1989, solicita
autorização para que o Governo do Estado
do Rio de Janeiro possa elevar, em caráter
excepcional, o limite de seu endividamento
interno.
A matéria será despachada ã Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A Presidência recebeu o Oftcio n9 S/32,
de 1990 (n9 5.859/90, na origem), através do
qual o Presidente do Banco Central, nos termos da Resolução ·no 94, de_1989, solicita
autorização para que o Governo do Estado
do Rio de Janeiro possa elevar, em caráter
excepcional, o limite de seu endividamento
interno.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Foi encaminhado à publicação Parecer n"
234 da Comissão de Constituição~ J ustíça e
Cidadania que conclui favoravelniente ao
Projeto de Lei da Câmara no 21, de 1990.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco
sessões.ordinárias, para recebimento de
emendas, nos termõ·s do disposto no art. 277
do Regímento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Foi encaminhado à publícação Parecer no
235 da Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e

C{dadania qU-e-COnclUi J,elã apresentação d~
Projeto de Resolução n9 30, de 19~0- A J;Ilatéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, para recebimento de emendas,
nos tennos_ do disposto no art. 235, II, f,
combinado com o art. 277 do Regimento ln·
temo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A Presidência recebeu, do Deputado
Francisco Carneiro, aDteprojeto de lei que
cria o Programa de Defesa do Meio Ambien·
te RécUfSOSNaturais Renová.veis e incor~
pora a educação ambiental em todos os níveis
· de ensino, inclusive através dos meios de co·
municação de massa, e dá outras providên__ _ __
_
cias.
Nos termos do parágrafo único dQ art. 2"
da Resolução n9 157, de 1988, a matéria será
despachada à Comissão do Distrito Federal.

e

É o seguinte anteprojeto recebido.
PROJETO DE LEI N•

, de !990

Cria o Programa de Defesa do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renová·
veis e incorpora a Educaçáo Ambiental
em todos os níveis de ensino, inclusive
através dos meios de comunicação de
massa e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica criado o Programa de Defesa
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Re·
nóváveis-que, estabelecendO normas -de pro·
teção ambiental, implantará um sistema de
comunicação interlig~~o_ ~os estados, muni~
cfpios e suas secretarias, respeitando-se:
I - o direito de todo cidadão desfrutar
de um ambiente sadio e equilibrado, assimilando uma qualidade de vida adequada ãs
suas necessidades vitãis;
- ll - o estabelecimento de competências
definindo, dentro do princípio federativo, as
atribuições harmonizadas da União, estados
e municfpiOs, para legislar e cuidar das ques~
tões ambientais, a nível das atuais exigências;
m-a fixação de diretrizes, na concessão
de recursos e obtenção de empréstimos para
a conservação dos recursos naturais, com o
objetivo de estã.belecer produção. contínua
dos renováveis e uma otimização de uso dos
não renováveis.
Art. z~ Fka institil{da a incorporação da
eduçação ambiental em todos os níveis de
ensino, sobretudo no ensino de 19 grau e inclusive através dos meios de comunicação de
massa.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições ~m
_contrário~-

Junhode 1990

o compõem, necessário se faz impedir o desequílibrio ecológico que traz inúmeras conse·
qüências funestas para o próprio homem.
Evidencia~se, dessa forma, a urgência de
serem estabelecidas, a nível constitucional,
normas de proteção ambiental que visem a
preservação da natureza como um todo, impedindo, de maneira drástica, a derrubada
e a queimada de florestas e campos, que alte·
ram de maneira significativa a qualidade do
ar, da água dos rios e dos lençóis freáticos
ou artesanos, contribuindo grandemente para o desequilíbrio ecológico.
· É preciso permitir ao cidadão -õ desfrute
de um ambiente sadio e equilibrado. Este
direito deverá se complementado com o direíto de ser informado sobre as condições de
meio ambiente e Os impactos ·que as atiVídades humanas desenvolvem ou poderão vir
a desenvolver sobre ele e de participar da
definição da política nacional do meio am·
biente.
Quanto ao Cstãbeit!CimCntO
co:inpetên- cias previsto no art.l 9 , item II, deste projeto,
destaca~se a necessidade de criação do Programa de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis que poderá coar~
denar a reunir, a ntvel estadual e municipal.
as atividades, inclusive de recursos naturais,
desenvolvidas esparsamente por inúmeros
órgãos e até pelos próprios -interessados na.
causa ambiental.
Prioritário- se faz dín<ifllizãr, dentro do Programa propOSto~ o processo_ fiscalú:ador de
forma veloz e efiCã.z, punindo severamente
OS' infra tores .
-Quanto· à inCorporação da EduCação Am·
biental em todos os níveis de ensino, importante será que se fixe no educando, desde
o primeiro grau, a validade da preservação
de riosso siSte:ma ecológico, dando a ele oportunidade de analisar, compreender e assimilar o âmago da questão, de acordo com seu
nível de escolaridade.
O estabelecimento de prinéfpios, o aPerfeiçoamento das normas e procedimentos corre·
tos relativos ao processo ambiental é tarefa
também dos professores que poderão, orien·
tados, prestar valiosa colaboração na luta por
melhores condições de vida fixando na mente
dos alunos o direito que têm a um ambiente
ecologk"lmente puro e o dever que têm de
preser r a natureza.
As I- . .Jpostas etencadas coadunam-se com
a necessidade que sentimos, toóos os brasileiros, da legitimação no tratamento da ques~
tõ_e_s ambientais, importante instrumento de
luta na defesa do meio ambiente.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Deputado Francisco Carneiro.

ae

(À Comissão no Distrito Federal.) Justificação

Considerando-se ser o Brasil a maior cobertura florestal do mundo, contendo aproximadamente 1.518 espécies já identificadas,
e a necessidade da manutenção e preservação
de ecossistema, onde o todo· representa mais
do que a soma das partes porquanto o essen~
cial reside na integração dos elementos que

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE C!IAVES (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores, recentemente, o Pre·
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J:)It,RIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (l>eÉQ JI)_

sidente Collor baixou un'ur série de medidas
abrindo o comércio ao mercado intemacío~
nal. S. Er o fez no wmpiimento das promes~

sas de campanha de que, uma vez eleito Presidente da República, faria com que o Brasil
se integrasse na cOmunidade das nações de-

senvolvidas.
Analisa-se, Sr. Presidente, aqui, se é correta ou não tal atitude; se esse procedimento
governamental vem ou não aos interesses do
País. Eu, em 1975, apresentei projeto aqui,

renovado diversas vezes, e diversas vezes derrubado pelas multinacionais -- por incrível
que pareça- impedindo que as partes externas de automóveis não sofressem modificação em pr~o inferior a:- 5 anOs, a não se_r
para melhoria de qualidade e dos requisitos
de segurança. '
_ ·
Dizia eu que, ele ano p'ara ano, a mudança
de um detalhe secundário implicaria numa
queda substancial dos valores dos !llOdelos
ultra~passados, já na mão dos consumidores,
enquaftto passava a ter expressivo preço o
carro novo que sofrera modificaÇão de vés·
pera.
Também não entendia, Sr. Presidente, co~
mo o BraSil mantinha uma reserva de mercado, por tanto tempo, para que multinacionais
fizessem, aqui, os piores automóveis do munÇ-o, isto é, os mais frágeis, os mais perecíveis_,
os menos confortáveis, os que ~ais estavam
fora dos requisitos internacionais de seguran~·
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Tanto é verdade que, quando uma das fir~
mas naciona"is..obteve permissão p~ra exportação de alguns automóveis fiVera que fazer
mais de mil modificações, aumentar os requisitos de segurança e de qualidades, com isso
çonfess3.ndo que o bras_i]eiro po~ia ter carros
frágeis, pOdia expor~se a riscos e .o estrangeiro
não, mostrando, de antemão, que nós éi'ãlnos
um povo inferior.
Está- havendo determinada resistência- de
setores conhecidos, a esse comportamento de
abertura do Presidente da República.
Sr. Presidente, pergunto: que·m sofrerá
com essa abertura do Brasil ao mercado e,_
temo, isto é, para imP,ortar e expo_!t_~!?_ ~~&~:
ramente o operário não Sofrera; ele vai ter
melhor oportunidade de mercado, oportuni~
dade de aperfeiçoar~se Inelhor, desde que as
firmas nacionais se elevem aos níveis tecnoló·
gicos_das firmt:~._s intern~~f~~a~~:- Q~~~~~!!_t_~dQ!
val-s-e -beDC:ficiãf; ·seguramente, do preço e
da qualidade.
Quem não quer essa abertura? Parte d(l
empresariado nacional.
Que empresariado é esse? É, exatamente,
o mais atrasado, o que só avançou, nos últi~
mos anos, na sua capacidade de exploração,
explorando o Erário com benefícios constan·
t!mente reivindicados, elg)l0r3:ndo o ·merca,;
do cativo ~os aos seus produtos, em relação
aos quais não está em vias' de cOmpromissos
de melhoria de qualjdade.
AQui, erD 1977, lutei Ínteflsamente para a
aprovação de um projeto. de certifiCação de
qualidade: preocupado com a má qualidade
dos produtos brasileiros, queríamos criar,
aqui, um Código de Certificação dt: Quali~

dade. _As ~as e- os empresários nacionais
usaram de influência junto ao Governo discricionário de então e derrubaram o projeto;
depois, nos esforçamos nesse sentido e vimos
que seria debalde qualquer esforço, desde
que o Executivo nacional não se alinhasse,
tarp._!:,~_pa faixa em que o Presidente Fernando Collor de Me Ho está se realinhando,
- Há um ano, estive na China, juntárilente
com uma Comissão do Çongresso Nacional,
e os ~hinese"s ficavam preocupados com a maneira como os brasileiros construíam no País,
porque eles achavam inteiralnente impossível
construir-se num país onde havia regime de
monopõlio absoluto, férreo, da indústria do
cimento.
Então, Sr. Presidente, achO que o Pfesidente está -eorrefO.- O Brasil chegou a um
ponto em que ele tem que se abrir ao mercado
internacional; importar e exportar tudo. O
nosso procedimento de fechamento se equiparava a alguém que, para preservar um pul·
mão, oísOlava do resto do organismo.
O mundo, hoje, obedece a um sistema de
vasos comunicantes- quem se isola se estiola! Pelo Brasil não tem passado o melhor
fluxo da riqueza, nem saindo e nem ~n~rando,
porque, num primarismo absoluto, resolve~
mos eternizar uma reserva de mercado. As
reservas são transitóriaS! Quafldo Juscelino
Kubitschek a estabeleceu para os automóveis
estava correto, porque, se mal começasse,
aqui, uma íridústria automobilística e, logo
em seguida, se lh~ abrisse a concorrência in·
ternacional, dificilmente ela se consolídaria.
Mas, de 61 para cá, passarain-se quase trinta
anos. Enúi.o, sob c;:ssa proteção, essa indústria
se consolidou, ou, se tal não ocorreu até agora, seguramente não terá condição de fazê-lo
depois. É conveniente oxigenar o País, o seu
Comércio, a· sua indústria, mediante essa participação internacional, inclusive a mão~de
obra qualificada e a prestação de servrços
crescerão a outros níveis se entrarmos em
identificaçãO, em harmonia com o progresso
mundiaL
Nesta minha volta do Oriente, fiquei extrecríanlente impressionado com o que se faz
ali; vi preocupação da China em produzir
tudo e na mais alta qualidade. Os chineses
pensam da seguinte forma: "se fazemos esse
copo há 400 anos, alguém o faz de melhor
q\ialidade_ do que nós? Se ni_ngu_ém o faz,
vamos melhorar essa qualidade; se alguém
o (az e ten:,. uma técnica aprimorada, vamos
a eles nos associar, em joint ventures ou em
outras atividades, para termos o melhor proR
duto do mundo."
Vi a Heinneken instalada em Pequim,
quando os chineses já tinham antes a melhor
cerveja do Oriente. Mas era preciso melhorar.- Vi fábricas de aço japonesas, inteiras,
na China, porque o país precisava produzir
aço de grande qualidade, o que demandaria
muito tempo, se tiVesse que sofrer aquela
experiência imitadora passada, que o Japão
teve que fazer, por isso a China se associa,
Só que a tecnologia é passada de mão a mão,
de homem a homem. Vi, também que grande
parte dos produtos japoneses são, hoje, fabri~
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cados na China- compUtadores, geladeiras,
aquecedores, até automóveis. Só que a Chiria
lião monta apenas, faz todas as peças nos
mínimos detalhes, com a mesma qualidade
ou melhor qualidade do que o Japão. Vi,
em uma fábrica em Xangai, no setor de pro·
dução de sistemas de aquecedores, dois aque~
redores similares em cima de l)ma mesa, que
eram experimentados de tempos em tempos
por operários. Pergunte~ o porquê daquilo.
Um, era japonês e outro, alemão, RespondeR
ram-me que faziam aquilo para confronto,
porque, segundo os chineses, a qualidade dos
seus produtos terá que ser melhor dentro de
algum tempo.
Poderia ainda o Brasil continuar produzindo os piores artigos? Sr. Presidente, os
artigos que se produzem aqUi, com pequenas
exceções, são tão ruins que temos até vergonha de usá-los, lá fora. O povo brasileiro
precisa comprá-los, porque não tem alterna·
tívas. Estamos, sim, mantendo uma reserva
de mercado para os industriais que querem
explorar o povo, que vivem de tirar proveitos
técnicos do Governo, que não crescem a não
ser na sua capacidade de estagnação e exploração. O Presidente está correto e te~ que
abrir mais, pois ci Brasil é um fenômeno internacional. A China está ansiosa para negociar
conosoo; é um mercado imperial, só acredita
em grandes potências. Temos todas as matérias~ primas de que eles carecem e nós comple~
mentaremos. Descobri também e afirmo qu_e,
dentro de 50 anos, o grande progresso virá
do Japão, da Coréia, da China e da Tailândia. ,
A saída do Brasil é para o Pacífico, O Atlântico fechou-se com a comunidade Económica
Européia. Não conseguimos mais exportar,
sequer, óleo de soja, do Paraná para a fndia,
para o Extremo Oriente, porque a Comu~
nidade Económica Européia nos intercepta.
Até frangos. que abatíamos em Toledo, no
Paraná, em algumas cidades de Santa Catarina e exportávamos para os países árabes,
nãe conseguimos exportar mais, porque ã Co·
munidade Económica Européia os intercep·
ta. A nossa saída é para o Pacífico.
SenhoreS, o Japão está produzindo a esses
níveis, na China, por duas razões: primeira,
pelo preço da mão-de~obra, mais barata; segundo, porque eles encontram a mesma qualidade que têm no seu país. E mesmo porque

o Japão está noutro nível, o nível-dos StLpercondutores, dos supermateriais, da biotecno·
logia. Dentro de algum tempo -parece até
exagero dizer-, vamos ter até engenheiros,
aqui, para saber como funciona um produto
que o Japão fabrica, porque a nossa defasagem se acentua cada vez mais. b um avanço
impressionante. Então, só abrindo os mercados, teremos alternatÍ'Vas.
Para o povo, para o trabalhador, para a
classe média, pâra o professor, pàrã quem
estuda, para o estudante que tem mão.:deobra a oferecer. Em São Paulo;existem vinte
mil engenheiros sen:remprego. É preciso que
o mercado aumente e se modernize.
Haverão de se levantar vozes discordantes,
sob a alegação de defesa de interesses nacionais. Mas, hoje, até os_ comerciantes estão
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defendendo essa posição, porque haverão de
se beneficia.f da r;aova tecnologia. Então, fica

apenas um setor de empregados, ligados a
um Partido intolerante, que passaram a ser
defensores dos banqueiros, defensores do
mercado fechado e, inclusive, da reabertura

das cadernetas de poupança. Isso tudo por
interesse político. Houve uma inversão total!
O Senado Federal tem que se preocupar com

isso.
O Presidente Collor é um-dos homens mais
modernos que conheço no País. Tenho dito

aqui, seriamente, que me preocupo com o

do, _Com essa 8.bertura de mercadb; o empre·
sário moderno soniente tem a lucrar com a
concotrência _e_ a _!mpqrtação de tecnologia
mãis barata, os formandos em Medicina, Direito, Engenharia, Agronomia, somente têm
que lucrar mediante a possibilidade de afere·
cer seus conhecimentos ao nível do mercado
que o Brasil haverá de ter, porque hoje um
engenheiro de grandes qUalificações não tem
onde servir.
·
Nas galerias, está um jovem, formado no
mais alto nível da Universidade de Purdue
e que -chegOU- recenteffiente ao. Brasil; nos
Estados Unidos, o ordenado é de 5 mil dóla·
re"s; ele chega ao Brasil e o máximo que pode
co~segUii-são mil· dólares: E o pior é que
não encontra emprego.
Mc::smQ _as_sumindo o compromisso de vol~
tar e ficar no País, não há 'vagas em uni ver·
sidades onde possa ensinar, e, mesmo se"houvesse, não haveria o mínimo· de recursos para
pesquisa.
Sr. Presidente,_ temos que _levar a sério;
os instãntes são definidos; para cada- momen~
to,_ um__C()mportamento; para cada tempo, a
sua altura, Ortega Y Gasset falava disto: a
altura dos tempos. Então, houve tempo em
que foi necessária a defesa de uma reserva
de mercado, porque· era de interesse para
o País. Hoje, não! Temos que entra! no siste~
ma_- de vasos coq~uniCantes do mundo, para
nos beneficiarmos do conhecimento humano;
.para não.fazermos com que o País seja um
dos maiores, mas tanibém um dos mais atra·
sados do _mundo. Temos que modernizá-lo
e rapidamente. Receio que esta Casa se forme em frontal e definitiva oposição ao novo

caipirismo, com alguma exceção, do produtor
nacional, inclusive do nosso político. Eu já
disse, diversas vezes, aqui, safmos pelo mun·
do afora, é de fazer pena o que.ocorre: -ninguém fala uma palavra em inglês, não se sabe
coisa alguma, não se sabe cumprimentar, in·
clusive·o ex-Ministro da Fãzenda foi surpreendido batendo com a cabeça num vidro
do Citibank, porque ficou atrapalhado. É um
caipirisffio de fazer vergonha! Vi caso de políticos nossos, como um que, em Hong Kong,
ficou tão abismado com a ·modernidade que
caiu num buraco, e quebrou a perna. E não
é pior ·a ·nosso Industrial, o q'ue procura se
aperfeiçoar, o faz apenas com uma preocupação- aumentar a sua capacidade exploratória e concentracionista; quer dizer, concen·
trar o privilégio. - =-- o____:__:_
Eu viajava anteontem, fiquei até muito-satisfeito, porque enContrei dois homens que
sabiam ·ler, porque é difícil encOntrar quem
saiba ler e escrever neste País. Aqui mesmo,
no Congresso Nacional, é uma coisa muito
séria, ou·sejã, Voce encontrar quem conheça
as regras _do mundo.
Presid~nte.
Não estou dizendo isso para me envaide:Votei no Presidente Fernando Collor de
cer, porque o País tem que avânçar, senhores;
Mello, ~o segundo turno - rp.eu candidato
temos que dizer esta realidade - o atraso
no 1~ turno foi Ulysses Guimarães - , mas
está dominando este País, não é brincadeira!
noto que o Congresso Nacional é um focO
certa fciiüi, ràp3i-D:i.Uito jovem, formado
de resistência e de ódio contra o novo Presiem computação . :. . __ aliás, foi O homem que
dente. Oritem mesmo, ·nurha discussão jurídisupervisionou, durante todo o tempo, o servica, na Cõmissão de ConstituiçãO, Justiça é
ço de computâção do Senado, me dizia que, Cidadania, pôde-se perceber isso - forçana computação, se permitia a importação
va-se a disposição jurfdica exclusivamente paapenas de coisas extremamente- retrógradas.
ra que o resultado fosse centrá o Presidente
E como se o Brasil, hoje, permitisse a impor- da República. Não se perdoa o Presidente
tação de carro, mas o carro tiveSse que ser
da República pelo fato de ter sido eleito con- ·
o Sinca Chambord daquele tempo!
tra as antigas estruturas, não mais as econô·
Quero congratular-me com o Presiden.te
micas, mas as partidárias. Elas têm resistênpor sua determinação de abertura comercial .. cias ao Presidente. E, por incrível que pareça,
Eu, que no passado defendia a Petrobrás,
há uma defasagem niuito grande. De vez em
fui nacionalista; o tempo passou, hoje, vejo
quaildo, me encontro com o Presidente e posque o mundo é um sistema de vasos comUniso confessar honestamente que poucas vezes
cantes.
_._ _
encontrei alguém.com tão apririlorada capaciO Senador Alexandre Costa, preocupado, dade de decidir com absoluta clareza. Nin-=
recentemente, me dizia <jue aqui, no País,
guém pense também em recuos do Presidense está roubando, inclusive agora, a saúde ·. te.
do brasileiro.
Condenava-se, no passado, o ex~Presiden
Em determinados hospitais, são utilizados
te José_Sarney, -porque era capaz de transigir.
medicamentos da pior qualidade. Dizem que
Eu dizia ao ex·Presiâente José Sarney: ""Prese aplicou um remédio, mas não se fez, o
sidente, o que o pessoal reclama é que V.
remédio.existe apenas na fatura.
EX' dá um passo para a frente e quatro para
Não tendo mais o brasileiro o que dar, titrás'~. S. Ex~ disse: "Chaves, vou dar cinco,
ram-lhe as minguadas forças de que ainda
porque tenho um compromisso com a aber·
são detentores_. O operariado brasileiro, que
tura e com çste País, senão eu caio". O exprecisa crescer, que precisa se modernizar,
Presidente J~é· Sarney· fazia isso por p-atriO:
só tem a1ucrar com essa participação do mun- tismo; ao· passo que o Presidente Fernando
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Collor de Mello é determínado, tem consciência de suas PosiçõeS. Não selo setores civis, militares ou setores económicos de São _
Paulo, acostumados a cOlocar o Presidente
no canto, na defes~ de seus interesses, que
vão conseguir mudar Sua Excelência, que é
mais· inteligentr!, éom maiS visão do mundo,
com vontade aprimorada. O Brasil tem um
Presidente! Não sei se chegaremos ao fina},
mas em Suà Excelência há determinação.
Não há preocupação em servir a interesses.
Muitos dos segmentos, acrisolados e faustos
no País, supunham que Sua·ExcelênCia seria
um instrum~nto _clo_s seJ,J.s interesses, porque,
~ndo ele origem ar~stocrátit:a poderia tornar.se defensor de seus interesses. Muitas vezes,
o que faz com qúe ai&Uém- se identifique com
uma filosofia é uma posição ou uma tendénci3
pessoaL
Lembro-me de situações passadas. Na época da libertação dos escravos, quem mais lu·
tou pela sua alforria foram homens comoJoa-quim Nabuco e Rui Barbosa. Joaquim Nabuco era dono de engenho, senhor de escravoS,
e empenhou-se seriamente no 'sentido da li·.
bertação. O próprio Rui Barbosa, relativamente aristocrata, chegou a usã~ toda a sua
inteligência na luta libertária dos escravos.
Achava a escravatura tão indigna que chegou
a queimar todQs os registras dos. escravos que
entraram no País, para que aquela nódoa não
pennanecesse na nossa História. E, ao mesmo tempo, havia escravos que queriam a ma·
nutenção, a pérmanên'cia da escravatura.
~ntãó, ninguém pense ijlle uma determinada classe econômíca automaticamente. se
identifica com outros de mesmo nÍvel sociaL
A oposição aqui-existe, latente e pOderosa.
Só que não se sabe exercer oposição. Primeiro, porque não há nível- o Presidente Fer·
nando Collor de Mello vai a uma televisão .
e tem Inais· sucesso; segundo, porque ainda
há um nível de aceitabilidade do Presidente.
se, um dia, Sua Excelência cair, essas vozes
se levantarão, estridentemente, cpmandadas
por muitos daqueles que foram pelo Presidente derrotados. Todos os que foram derrotados, os 22, sãó líderes fortes, exercem giande influência nesta Casa, a oposiÇão;-aqw,
é potencialmente forte e latente, e aguarda
apenas uma oportunidade. Só que ainda não
sabem fazer oposição.

e

Então, o Presidente, praticamente, está só.
Nesta Casa, há uma minoriã que o defende
- eu mesmo não pertenço ao Partido do·
Presidente, eu mesmo não tenho compromis·
so e :Çne levantei para uma série de defesas
:ia Governo, quando vi que a Oposição era
intransigente, em potencial, e_ que estava limitada pelas suas próprías limitações pes·
soàis. E defendi o Presidente, defendi Sua
Excelência também em razão de solidariedade nof4estina. Conio sabem V. Ex~·, sou
Senador pelo Paraná, mas de origem parai·
bana. O Presidente Fernando Collor de Mello apenas nasceu no Rio mas tem toda a
ancestralidade nordestina. Até fiz wn -apelõ
aos notdestin'Os, nesta Casa, quando vi que
a Oposição se arregimentaVa. --
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para todos nós, creio que esta Casa deve registrar o auspicioso fato de que o Dr. João
Havelange foi, recentemente, reeleito para
seu quinto mandato na Presidência da Fifa
-Inrernational Federation ofFootball AssoO SR. LEITE CHAVES - Muito obrigaciation. Esta ·inveStidura confere- ao Brasildo, Sr. Presidente. Só tenho a agrailecer por·
grande re-putação no cenário e_<;portivo munque sei que V. Ex~ me concedeu esta oportu·
dial e motiva~nos a alinhar algumas informanidade quando outros Presidentes não a da·
ções sobre a vida e os feitos deste ilustre brasiriam nesta Cã.sa. · ·
-- leifp, que há quarenta e um anos empresta
Então, fazia um apelo por que eram o~~- seu,talento a agremiações e entidades repre·
Estados nordestinos, 33 Srs. Senã:dofes, seis
sent.ativ-as_ no setor de esportes.
Jean Marie Faustin Godefroid Havelange,
de outros Estados, mas de origem nordestina,
como no meu caso, Senador pelo Paraná mas
carioca de nascimento, foi na juventude, exf·
mio praticante Qe natação e waterpolo. De
filho da Paraíba. Eu fazia esse apelo não ape·
nas por essa identificação regional, mas por1937 a 1940, foi Diretor de waterpolo doBo~
que é preciso fazer alguma coisa pelo País,
tafogo Futebol de Regatas, de 1949 a 1951,
mas deve ser feita por alguém que tenha visão
foi Vice-Presidente da Federação Paulista de
do mundo, que tenha viseum perceptum porNatação.
que o caipira, o homem que só conhece o
De 1952 a 1956, foi Presidente da Federa~
seu mundo, não é capaz de governa! um país.
ção Metropolitana de natação (Rio de Janei·
O próprio Fernando Collorde MeU o, antes
ro). Vice-Presidente da Confederação Braside tomar posse, foi homenageado e ovacioleira de Desportos, de 1956 a 1958, foi eleito,
f1ado pelo mundo. Mas não porque fosse o
neste ú.ltimo ano, Presidente da entidade,
cargo para o qual se reelegeu, sucessivamenPresidente do Brasil, pois outros saem por
ai e sequer são recebidos; foi porque S. Ex•
te, até 1974, quando assumiu a Presidência
falou a linguagem do mundo, entende a lin·
da Fifa pela primeira fez. De lá para cá, exerguagem do mundo e falou ao nível do Mundo,
ceu quatro mandatos com marcada proficiência e coriseguiu reeleger-se para o quinto,
e, o que é melhor, honestamente defendendo
em- VotaçãO --Unânime, consagradora do deos interesses nacionais.
Sr. Presidente, espero voltar algumas vezes
sempenho do representante brasileiro naquea esta tribuna, mas quando faço esta defesa
la entidade.
- Neste ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadounilateral e involuntária do Presidente é porque- eu quero impregnar esta Casa de um
res, julgo válido evocar a epopéia que foi
pouco_ de patriotismo que existe em mim e
a disputa travada por Joáo Havelange por
em muitos, porque a opoSição cega, determiseu primeiro mandato. Lembro-me perfeitanada, que se está organizando, não tem sen·
mente- e os jornais documentaram na épo·
tido.
ca - o que foi a luta solitária do brasileiro
Havclange contra o mitológico -inglês Stanley
Uma vez fiz um discurso dessa natureza
e o meu Partido ameaçou-me tirar a Vice-LiHall, seu adversário na eleição travada em
derança; renunciei a· ela para as·sumir esta
1974.
posição de defesa.
Nosso compatriota visitou quase uma cenNo meu Estado, um grupo odiento, que
tena de pa(ses, convencendo os delegados da
não pertence nem ao meu Partido ma~; o doFifa a sufragarem seu nome, como reconhemina, inclusive quer-me negar o- direiJo cimento de que o Brasil já formava entre
as grandes potências mundiais do-futebol proque a lei assegura -de candidatar-me à reeflssional. A campanha de Havelangc, Sr. Preleição _,um grupo, não é o Partido - sob
a alegação de que defendi o Presidente da
sidente, é um belo exemplo de como _a pertiRepública.
-nácia de um líder, aliada à certeza de uma
causa justa, conduz a resultados triunfais.
Essa defesa todo brasileiro faz, Sr. Presí·
dente, porque tende para o mais moderno,
Acredítg que, ~ado o temperamento reserpara o mais justo, para o mais sério. E esta
vado de HaVCiange, e deviâ~ _? ~ua preocuCasa, ao invés de_ser uma trincheira de ódio
pação ética áC Dão -pelmitir publicidade em
e de resistência por mágoas passadas, seja
to-rno de seu nQme_, a opinião pública ainda
uma fonte de debates claros das novas idéias,
não se deu conta de quão é prestigioso para
a fim de que o Brasil se filie aos grandes
o BrasH que um de seus cidadãos exerça a
países, participe do progresso e-não seja esta
Presidência da Fifa: E convém ressaltar que
vergonha que é, até hoje, em grande parte
João Havelange, há dezesseis anos, desem·
pela incapacidade dos homens públicos que
penha esta função com competência, o que
o têm govemado!
lhe vale grande prestígio em toçlo o mundo.
Basta lembrar, Sr. Presidente, que quando
O Sr. João Menezes- Não apoiado!
Havelange chega _a qualquer cidade em visita
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ofiC-iar;-o -Prefeito entrega-lhe as chaves da
(Muito bem!)
cidade e presta-lhe as homenagens a nível
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
de estadista. Convenhamos que ele desem-Concedo a palavra ao nobre Senador João
penha missão de alta relevância diplomática,
Menezes.
sem grande a_p~rato ou qualquer tipo de burocracia.
O SR: JOÃO MENEZES (PDC_.;:PA. Pro:
A- enumeração- di datas e fatos da vida
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~
te, Srs. Senadores, como nrotivo de orgulho
de João Havelange tem, também, por obieO SR. PRESIDENTE (Alexandre -Costa.
Fazendo soar a campainha.)- Desculpe interromper V. EX', rnas informo que o seu
tempo regimental já está esgotado.
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tivo, reiterar a sempre oportuna tese de que,
através do esporte, os jovens poderão cumprir muitos de seUs deveres de cidadãos, li~
vrando-se das armadilhas implantadas em cada _esquina e que contribuem para adquirir
o caráter e a saúde dos futuros adultos.
A vida d~ J9ão Havelange, por sua proff.
cua atividade empresarial e pela reconhecida
dedicação ao esporte, é um modelo a ser seguido pela juVentude brasileira. Por que, Sr.
Presidente, um__cidadão é escolhido, entre representantes de mais de cem nações, para
presidir os .c!C?_stinos do futebol em· todo o
niundo? Evidentemente, isso ocorre porque
nós, brasileiro-s, temos sabido utilizar boa
parte de no~o _potencial esportivo, apesar
das difículdades que enfrentamos, da insuficiência de recursos atribuídos pelos governoS
e de um deficiente conhecimento demonstrado pela opinião-pública em fetação ao papel educa'tivo dos esportes, em todas as modalidades.
Quantos jovens, Sr. Presidente, poderiam
dedicar-se à carreira de dirigente esportivo,
asSiin como fez Havelange, e colaborar para
exaltar o nomerlo Brasil no exterior Naturalmente, muito depende também dos incen·
tivos que possam propiciar-o Governo e a
ini~~ativa privada, dando apoio financeiro e
logístico às _entidades e clubes.
Outro aspecto importante refere-se ao patrocínio institUCional de torneios e competíções por empresaS-públicas e privadas que
desejem associar suas marcas a- realizações
esportivas.
No âmbito deste conjunto de esforços que
arrolamos, ocorrem-nos alguns nomes de outr_Os dirigentes que poderiam dar seguimento
às idéias e planos apresentados, à semelhança
do que sempre fez JOão Havelange. E releva
notar cj_ue o nOsso patrício, apesar de assoberbado_ por seus compromissos como empresário e como Presidente da Fifa, ainda assím
pode ser um consultor atento, apto a avaliar
iniciativas em favOr do esPorte e oriundas
do Governo e da iniciativa privada. ·
Quero saudar efusivamente a reeleição de
João Havelange para a Presidência da Fifa
e informar que, oportunamente, apresentarei
requerimento de voto de congratulações, nos
termos regimentais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em nome
do Senador Jarbas Passarinho, peço que
conste dos Anais dos nossos trabahos de hoje
o artigo publicado no jornal O Estado de S.
Paulo, sob o título "Um Democrata da Velha
Escola", de autoria do Dr. Otto Cyrillo Leh· -~
mãnn1 em qUe-ele Iaz menção ao CJ!ntenário
de nasCirilento do Dr. Agostinho Menezes
de Monteiro, paraense, médico, professor
Uilivefsltário, jornalista, fazendeiro, político
e intelectual, que honrou o Estado através
de toda a sua existência de sublimado espírito
público e tendo participado ativamente em
todas as discussões e debates do Congresso
Nacional.
__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR.JOÃO MENEZES EM SEU DIS·
CURSO:
UM DEMOCRATA
DA VELHA ESCOLA
Otto Cyrlllo Lehmann
Atribuindo-lhe o destaque a que faz
jus, o Estado do Pará se prepara para
comemorar; durante este ano, o cente-

nário de nascimê:nto de Agostinho Monteiro, médico, professor universitário,
jornalista, fazendeiro, político e intelectual que honrou seu Estado através de
toda uma existéncia de sublimado espírito público.
Relembrando traços de sua vida mar-

cante, lembre-se que exercia ele intensamente a medicina, dignificava a cátedra
na Faculdade de Medicina e orieD.tãva,
com lances de moderno pecuarista, suas
fazendas na Ilha de Marajó, quando a
política bateu às suas portas. Foram as
violências da ditadura de Vargas que fizeram com que cidadãos responsáveis do
Pará convocassem um homem íntegro,
de vida familiar exemplar, para chefiar
a resistência democrática no Norte do
País.
A escolha surpreendeu AgOstinho
Monteiro. Depois de muita reflexão,
sentiu-se obrigado a aceitar o encargo
e atirou-se de corpo inteiro nas revoltas
águas da política.
As reuniões que c_onvoctiu; os entendimentos que manteve, as ameaças que
sofreu eram lembradas depois, por ele,
como sendo "o tempo das catacumbas".
"De fato, ser contra o governõ diScricionário-, sobretudo no Pará, era, sob
muitos aspectos, colocar em risco a própria vida. Mas ele sempre foi homem
desassombrado. Acreditava que, se os
democratas verdadeiros se curvassem, o
Brasil iria assistir definitivamente ao Iu- ·
neral das liberdades públicas. Com esse
espíritO- CõnVocou-seus amigos pãfa fundar a Frente Única Paraense.
Viajou para o Sul e, no Rio de ianeiro
e em São Paulo, fez cantatas com outros
ilustres líderes nacionais.
J

Voltando ao seu Estado natal elegeuse, com expressiva: votação, para a Câmara Federal, formando ali ao lado de
homens como Waldemar Ferreira, Otávio Mangabeira, Prado Kelly, Adolfo
Bergamini, Aureliano Leite~ Rui Santos
Uma frente da qual nasceria em 1917 a
União Democrática Brasileira, cujo di·
retório pertenceu e que foi presidida por
Armando de·Sales Oliveira, estadista de
esc_ol que o golpe de 1937 roubou ao
Brasil.
·
.
A opressão reavivada com o golpe de
i937 não o abalou. Pelo contrário, fec:;hado o Congresso Nacional, apressou-se
em voltàr ao seu Estado. Retornou à,
sua clínica, sua cátedra, suas fazendas,
sem nunca ensarilhar_ as armas, sem ja-

mais abandonar seus compromissos e
seus ideais.
Assi~, sob o clima democrático que
_se seguiu a última guerra mundial, estava
-entre aqueles que com o destemor de
sempre reclamavam com ânsia tenaz,
palpitante e insofrida que a Nação se
reintegrasse no regime das liberdades
públicas. E foi um dos fundadores da
União Democrática Nacional- UDN,
sendo eleito por essa legenda para repre~
sentar o Pará na Constituinte de 1946.
Volta às culminâncias do Poder Legislativo, culminâncias. que constituem a flor
e o fruto mais preciso do regirD.e demo·
Ciático. Foi então a sua voz, uma das
vozes mais respeitadas entre' aqueles que
mostrando os criminosos erros da dit3.dura, batalhavam por um Brasil livre.
Seus pronuncíãmeritos "fugiam da rotina
e dos debates estéreis", como escrevia
na época Austregésilo de Athayde. Tam·
bém Carlos Lacerda, Costa Rego, Rubens do Amaral, Murilo Marroquim, J.
E-de Macedo Soares, entre outros, destacaram a importância da presença de
Agostinho Monteiro no cenário político
feder{ll, já então um líder nacional res--- pe1tado e ouvido pelos hómens lúcidos
desta Nação. Estendeu ele sua ação à
presidência da Comissão de Finanças' e
teve a oportunidade de aplicar à causa
pública toda sua vasta experiéncia, ad·
quirida em sua vida de trabalho e de
estudos, caracterizando-se como pessoa
que ao vivo sentira as dificuldades do
cidadão comum.
Mas, não -fiCãva ele apenas no campo
das manifestações técnicas ou oposicionistas. Também proferiu discursos memoráveis a respeito de temas literários,
jornalista e cOnferencista que foi. A pro:
pósito, vale lembrar a magnífica peça
oratória que proferiu quando foi desig·
nado para, em nome do Congresso Na-:ci.opal Constituinte, saudar o cientista inglês Alexandre Fleming, o descobridor
da penicilina. Proferiu então, um discurso ·que, sem dúvida, enriquec~ -os Anais
do Parlamento brasileiro.
·
Homem múltiplo, como os 'do Renasc:Unenfo, sabia Agostinho Monteiro u'm .
pJ?uco de tudo e muito de muitas coisas, ·
notadamente a medicina que exerceu durante longos anos com humanitarismo
e cOmpetência, estiútdendo-a à faculdade, de que foi fundador e i presidência
do Conselho Federal de Medicina, de
·que foi O primeiro presidente, quando
SC? el"!borçm o primeiro Código de Ética
ProfiSsional para o País. Publicou diver·
sos livros, preocupado com os problelnas
CCQnômicos, sociais e políticos de sua
terra. Dentre eles, merecem destaque
"Problemas da Amazônia" e "Problemas da Alimentação no Brasil", bem como, monografias em tfue analisou com
piofundídade "O Sisai- Riqueza Nordestina"; "Política do Trigo"; "A Economia da_ Amazônia" e "A Riqueza Pe·
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cuária", trabahos estes divulgados pela
Cónfe.deração NaciOnal do Comércio,
cqjo Conselho Nacional integrou. Realce merece também o trabalho que desenvolveu sobre "O Problema Médico Social do Leite•. -co-mo se- vê, sempre esteve preocupado com sua iegião- o Norte
do País; e a saúde Pública, como profeSsor"de medicina dedicado que foi.
Quando de sua morte, em 1976, aos
87 anos de vida, o Senado da República
e a CâmarãFederal, por suas mais autoriZadas vozes, prestaram-lhe as homenagens póStUmas de que- se fez merecedor.
· No Pará, o prefeito muniéipal, Sr.
Ajax de Oliveira; fez íáagurar uma praça
com seu nome e o Governador _Aioysio
Chaves, que ainda em vida lhe outorgara
a_insígnia de Honra ao Mérito, quando
. de seu falecimento deu o noJ;De de Agostino Monteiro a importante estabelecimento de ensino em Belém.
Esse hOmem extraordinário -deliberou, aín.da e com sacrifícios, aceitar, após
a Revolução de 1964, como -últiina con- ·
tribuição à causa pública, a vice-governança de seu Estado e isso já beirando
os 75 anos. Nessa função, pela Consti·
tuição paraense, coube-lhe presidir a Assembléia Legislativa do Estado.
Como poucos, Agostinho Monteiro tinha· a preocupação de imprimir à vida
pública o tom de cultura e de civilização,
o que também fez dele "um cinzelador
admírável do caráter e da personalidade
de seus descendentes.
·
Recordar essa figur~ e:;rcemplar, por.
ocasião do centenário de seu nascimento, ainda que seja por alguém que integra
SU'!- fmaília, é lembrar uma figura de ci·
dadão que os pósteros devem conhecer:
Otto Cyrilio Lehmann é advogado e· ex-se~
nador por São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CÔsia)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (TO. Pronuncia o seguint~ discurso.) ---Sr. Presidente, ~rs. Senadores, venho registrar"nesta Casa
a mmha preocupação com uma medida governamental que, aparentemente correta
poderá ter efeitos contrários aos ptetendid~
e o que é pior, redundar em um gol Contra,
gol contra a educação básica do País.
Com _efeito, o Decii-eto n" 99.319, dC
18-6-90, C:.Q!ocou em disponibiliçlade todos os
cento e quatro funcionários, desde o diretor
até o continuo, do Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, vinculado à Fu.ndação
de Assistência ao Estudante - FAE do Ministério da Educação, sediado em Beio Horizonte.
Seria normal se_ se tratasse de órgão exti~~
to, a ser privatizado ou a sei- transferido" ao
poder estadual ou municipal. Mas nenhuma
nova destinação foi prevista para o Instituto
João Pinheiro, nem há razão plausível para
se lhe dar destinação diversa da atual, pois'
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um instituto de ed-ucação pública, num País
carente de educação, sobretudo pública, não
deve ser desativado ou reconvertido para ou~
tra finalidade.
O_ In~tit_uto ~oão Pinheiro te~ presta-do
inestimáveis s.erviços à educação básica no
Brasil. Se não, vejamOs: criido em 1955, o
IRHJP era, inicialmente, o Centro Regional
de Pesquisas EducacionaiS de Minas Gerais,
vinculado ao Instituto Nacional de Estudos
Pedag6gicos~INEP. Nessa condição, a partir
de 1965, absorveu as atividades do extinto
Programa de Assistência Brasile_irO-Ameri- .
cana ao Ensino Elementar. Tendo reorientado Suas atividades para a capacitação de
recursos humanos para o ensino de 1~ grau,
o instituto funcionou até 1973 como Centro
Nacional de Treinamento -de Profissionais de
Educação- Professores, Supervisores e Ad~
ministradores-; qUãndO então passou a inte·
grar a estrutura do Departamento de Ensino
Fundamental do MEC.
Em 1979, após a reorganizaÇão_ administrativa do MEC, o instituto constituiu~se em
órgão da Secretaria de Ensino de to e 2'
Graus. Em 1983, por razões de ordem prag~
mática e política que, à época, se afig~tirararrl·
consistentes, passou a integrar a FAE e a
prestar cooperação técnica às Secretarias de
Educação Municipais e Estaduais, na execução de programas e projetas da FAE. Mais
recentemente, o MEC confiou-lhe a missão
de assessoramento_ técnico no Programa de
Expansão e Melhoria da Educação no Meio
Rural do Nordeste, o EDURURAUNORDESTE, e no Programa de Educação Básica
nas regiões Norte e Centro-Oeste,_ambos em
acordos firmados com o Banco Mundial, sen~
do ainda responsável, no Brasil, pelo Programa da Unesco, de Inovação e Mudança na
Preparação de_ Educadores para a Melhoria
da Qualidade da Educação, com repercussão
a nfvel nacíonal, na América Latina e Caribe.
iilstitut'o se destacou e se destaca; também, como sede de eventos educacionais, patrocinados por órgãos dos Governos Federal
e Estadual, graças à sua infra-estrutura, que
oferece os seguintes serviços: salas para coordenação e secretaria; salas de aula, auditórios
e biblioteca; equipamentos de suporte e uma
unidade residencial apta a ~brig?r 200 hóspedes, em confortáveis apartamentos, com serviços de refeições, lavanderià, comunicações
e lazer. Gostaria, aliás, de chamar a atenção
de Vossas Excelências para esta C?racteríStica
do instituto: a unidade residencial é auto~sus
tentável, cobrindo todos os_seus custos, inclusive o de seu pessoal, através da cobrança
de diárias aos participantes dos seus eventos.
Com apenas 60% de ocupação, já apresenta
um superávit de 33%; com 90% de ocupaçã9;
o lucro atinge a 97%. E se forem cobradas
diárias mais próximas do valor cobrado pelo
mercado hoteleiro, a unidade em tela tem
possibilidade de cobrir não só suas próprias
despesas, mas, também, as despesas de ma~
nutenção de todo o instituto. _
Assim sendo, o seu_fechamento náo se jus~
ti.fica como medida de economia. Também
não se justifica: COmo medída-de enxõgamen-
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to d~ ináquina estatal, que deve atingir os
setores em que a iniciativa privada atua melhor, mas não a educação, que é tarefa pri·
m_g_nlial do Estado, Concordalnos que devam
ser efetuados cortes de pessoal, mesmo na
área de educação, nos casos em que há excesso de pessoal em atividades-meio. O Instituto
de Recursos Humanos João Pinheiro exerce,
fUndamentáhpente, atividades-fim. Assim,
ao formar e çapacitar pessoas para atuar na
educação do 1? e 29 graus_. inclusive na affabetização, é um fator multiplicador de desenvolvimento social.
Finalizo, país, fa~endo um âpelo <tO nosso
eminente senadOr- e Miriistró -Carlos Chiarelli, para que ~xamine, com critéiio, a situação do Instituto João Pinheiro, em face da
reforma administrativa em curso. Com certeza, este instituto deve ser integrado à estru·
tura do Ministério da Educação, uma vez que
está apto a ajudar a União a. cumprir o disposto no art. 211 da ConstituíçãO, Cj_ue obriga
a União a "prestar assistência técnica e finan·
·ceifa aos Estados, ao Distríto Federal e aos
Municípios para o Desenvolvim~nto de seus
siste.nias de ensinõ- e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória''.
Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os caros Pare~ são testemunhas de que, ao final da sessão de ontem,
fiz um pronunciamento mostrando a minha
inconformidade com o fato de o Presidente
Fernando Collor de Mello ter solicitado, através de uma mensagem ao Poder Legislativo,
um crédito de doze bilhões de cruzeiros para
'a chamada Operação SOS Estradas e ter baixiido um decfeto dispensando a licitação para
a execução das referidas obras.
SL Piesidente, eu já disse aqui, neste Plenário, que este Governo está muito mal assessorado, porque lança um decreto pela manhã
e _o revoga de tarde. Novamente o fato ocorreu! O Ministro da Infra-Estrutura, Ozires
Silva, foi ao Presidente da República e solicitou a revOgação do ,de<.reto que eliminava
a necessida_de da concorrência pública. E o
Presidente da República, Sr. Presidente, revogou o decreto que dispensava a licitação.
A Folha de S. P3ulo de hoje ãpresenta uma
reportagem d<? diretor da ~ucursal de Brasília,
Gilberto Dimettstein, onde lemos o seguinte
trecho:
--

SECRETÁRIO ADMITE FALHA
Da Sucursal de Bras!lia
O Secretário Nacional dos Transportes, Marcelo Ribeiro, admitiu ontem que
"falhou" ao deixar passar o decreto que
diSpeiisãva licitação para obras de melhoria das estradas federais. O secretário
disse concordar com a revogação.
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Estranho, Sr. Presidente. Ele disse que deixou passar, mas que concordava com a revogação.
Segundo ele, o decreto dava a impressão de que haveria dispensa de cOnc9rrência, mas o edital exigiria uma série
de procedimentos. De acordo com o secretário. busca-va-se redUZir os prazos
devido à crise das estradas.
Mais 'adiante!~ Sr. Presidente, lemos o seguinte:
A reação mais forte com o ministro
veio de seu chefe de gabinete, Edísio
Gomes de Mattos: "Vamos ter que anul~r". Edísio obteve, de manhã, informações de que deputados e mesmo auditores do Tribunal de Contas da União
já estavam se movimentando. No Congresso, o Senador Jamil Haddad (PSB
- RJ) já criticava a dispensa de licitação.
No final o "sr. Presidente, diz:
Os assessores e o próprio ministro estavam já desgastados com o discurso de
Marcelo Ribeiro, dizendo que a escolha
das prioridades obt:deceria critérios polí~
tico~eleitorais.
Nobre Senador Jutahy M·agalhães, critérios políticos eleitorais! Quer dizer, o que
nós teríamos? Provavelmente os deputados
e alguns senadores "amigos do Palácio" teriam ajuda nas suas campanhas por parte das
empreiteiras, ou eritão haveria aquelas placas,
dizendo: obra patrocinada pelo pÕlftico fulano de tal, candidato a não sei o quê.
E diz mais:
"Seriam Ouvidos os partãmentares.
Com a dispensa de licitação, a irritação
cresceu porque o secretário é ligado a
uma empreiteira e, dentro do ministério,
sua indicação é atribuída ao empresário
Paulo Cesar Cavalcanti farias, ex-tesou~
reiro da campanha de Collor à Presidên~
cia da República, no ano passado."
Sr. Presidente, isso é extremamente grave.
O _secretário teria sido indicado pelo tesoureiro da campanha do Presidente e solicita
dispensa de licitação para execução das
Obras.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD - Concedo o
apa,rte ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício Corrêa- Quero- cumpri~
mentar V. Ex" pelo brilhante pronunciamento, fazendo essas justas críticas. Eu queria
aproveitar o aparte de V. Ex' para dizer que
estamos na Comissão do Distrito Federal até
agora. às 10 horas e 55 niinutos, senúei cOmeçado a Ordem do Dia aqui. Por quê? Porque o- Presidente da República mandou o nome do Guwrnador Wanderky Vallím, que
ê o Vice, para ser conOrn::mdo como Gover~
nador. E está Já a indicação do Sr. Marco
Aurélio para ser o Vice. De sorte que eu
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fãria um apelo a V. Ex• no Seritido de nos
ajudar a que o Presidente iriiciC- a Ordem
do Dia, a fim de que os senadores são mais
de vinte Senadores --possam comparecer
à Comissão do DistritO Federal. Este é o apelo que faço a V. E~. cumprimentando-o pelo
discurso.
O Sr. Afonso Sancho- Permíte-me V.
um aparte?
·
O SR. JAMIL HADDAD Senador Afonso Sancho.

Ex~

Ouço V. EX" •

·OS~:_. Afo6_s_o_ Sancho_- Meu prezado amigo, Senador Jamil Haddad, registrando a minha estranheza quanto à crítica intransigente
que V. Ex~ faz ao Gpverno, QuerO, em primeiro lugar, lpuvar o Ministro_ por haver reconhecido o erro, Realmente, a dispensa da
licitação poderia abreviar a obra, mas sou
daqueles que pensam como V. Ex~ Deve ha~
!Ver a l!çit_ação, t~do d_eve ser feitq_de forma
correta, justa, honesta e séria: Õe forma que,
ao invés de criticar o rri.ín151i"ó, pOrque é um
Ministro sério, ninguém pode jogar uma pe·
dra contra S. Ex\ deve_mos louvá-lo, por S.
Ex• ter reconhecido o e_qufvoco e ter solicitado ao Presidente da R~pública, da mesma
maneira que solicitou a-dispensa da licitação,
a revoga9ão do decreto.

tação também permite determinadas "jogadas"', São acordos de empreiteiras: "Olha,
entró ·aqui~ VoCê'entra ali''. Conhecemos isso,
sabemos que de_ntro da própria licitação existe a possibilidade de haver acordos. Mas eJtiste uma lei específiCa que obriga que haja a
licitação, e como tal nada justifica qu_e-ã licitação não seja feita.
Então,.Sr. Presidente, é pena que não esteja aqui O iiobre Senador José lgnácio Ferreira, pOr quem nutro uin<i ·amiZade antiga, para
que possa desmentir uma nota que saiu publicada hoje no Jornal do Brasil.
Todos se recordam que o Líder José Igná·cio Ferreira foi Presidente da Comissão que
apurou· a chamada corrupção no Governo
Samey. E S__ Ex~_ reiter_a_va sistematicamente
o fato de que a licitação na Ferrovia Norte-Sul
não tinha sido correta, que havia necessidade
de licitação séria, honesta em todas as obras.
E, no entanto, vejo aquf; Sr. Presidenie, no
·Jornal do Brasil, um tre_cho que diz assim:
Tapa-buracos - Muitos políticos
apOiaram a tese do Secretário Nacional
de Transportes. O Líder do '_Gov.erno no
Senado, José Ignácio Ferreira, foi 'ontem
ao Planalto e, apenas uma hora antes
da revogação do decreta, fez a sua defesa
veemente. Na sua opinião, a dispensa
da licitação não é ilegal porque não se
trata de uma concorrência nacional para
COnstruir estrãd"a.s.
É lima operação tapa-buracos, em que
devem valer não apenas os critériOs técnicos, mas, tarÍtbém, os polfticos.
-

OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador

Afonso Sancho, não.estOu fazendo crítica ao
Ministro Ozires Silva. Estou di:l.endo que S.
. Ex~ tem um secretário de transportes que não
merece, na realidade, a sua confiança, já que
foi indicado pelo tesoureiro da campanha do
Sr. Collor de Mello e toma uma atitude desse
porte, em que coloca em xeque a própria
honorabilidade do Ministro, da qual não duvido. Isso eu que quero deixar bem claro.
O Sr. Afonso SanchO - Eu- desconhecia
essa faceta de ele ter sido tesoureiro da campanha do Presidente Collor.

O SR. JAMIL HADDAD- Estou sabendo
pcfos jornais.
Tenho dito, reiteradamente, que todas as
man~ãs, antes de vir ao Congresso Nacional,
leio um mfnimõ- de cinco jornais, e recorto
as matériás que me parecem de interesse,
para poder estar bem-informado sobre o que
ocone no nosso País.
O Sr. Afonso Sancho- Ou, âs vezes, desin·
formado.

O SR. JAMIL HADDAD - Procuro ser
beftl-informado! Acho que todos temos a
obrigação de ser bem informados pelos nossos eleitores, pelo que a imprensa divulga ...
E a prova de que essa denúncia era correta
é que·eu, a fiz ontem, aqUí,-e o decreto foi
revogado hoje. Não levantei, em absoluto,
denúncia injustificada; a prova é que o atQ
foi rev-ogado.
Existe ainda mais um detalhe: "O Sr. Mar·
ceio Ribeiro é ex-fUncionário da empreiteira
Tratex".
Sr. Presidente, conheço bem, fui prefeito,
outros também o foram, ou cOnhecem adniinistraçáo, e sabem que esse problema de lici·

_Não devem prevalecer os critérios técnicos

mas, também, os políticos.
O Sr. Afonso Sancho- No bom sentido.
O SR. JAMIL HADDAD -

Não. Estou

apenas dando énfase à leitura, não estou di·
Zendo nada. Dei um pouco mais de ênfase
no "político".
E aí continua:

1

-uos políticos sabem melhor o que predsa ser recuperado em cada região -ponderou o líder, acrescentando que- a
licitáção normal é muito demorada. Mas
é a que
adotada agora. - _Notã oficial do Ministério da Infra-Estrutura divulgada no fím da tarde diz que
há premência de tempo para á recuperação dos 15 mil quilómetros de estrada
antes do início das chuvas. Embora iegal,
a dispensa de licitação poderia dar mar--- gem a' dú_vidas quanto_à lisura do proçesso- reconhece o Ministério na nota.
Essas ponderações foram levadas ao Presidente, que decidiu revogar o Decreto
n" 99.354, pois faz questão de que todos
os atos do seu governo sejam marcados
pela absoluta transparência. A nota conclui -infprmando que as licitações serão
realizadas normalmente, "ainda que
a·carretem alguma de_mora no infc_io do
programa SOS Rodovias e possam fazer
seu fínal coincidir com o período de chuvas em a.lgumas regiões. ••

sem
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Sr. Presidente,-às vezes, ouc;o aqui dos Lí·
deres do Governo críticas à minha atuação
oposicionista nesta Casa. No entanto, Sr.
Presidente, quando faço crlticas, faço-as cal~
cado em dados; não levanto acusaçõ_es falsas
contra qualquer pessoa. Nunca agi assim na
minha vida política. Este tipo de oposição
é benéfico para o Governo, porque a realidade é que a especulação que já se fazia de
que estas obras seriam feitas para beneficiar
os políticos ligados ao Governo durante as
suas campanhas eleitorais já era uma tónica.
Ontem mesmo, um pequeno editorialete de
O Globo colocava o problema desta maneira.
"O Presidente Fernando Co_llor de_M_ello_
durante a campanha falou que não aceitaria
absolutaQlente_acordos fisiológicos para o seu
Governo.,. E~ta colocação, como estava sendo posta, era, na realidade, um apoio eminentemente fisiológico.
- O Sr. Afonso Sancho V.Ex•

A opinião é de

O SR. JAMIL HADDAD - Claro que é
minha. Sei que não é de V. Ex·
O Sr. Afonso SanchÕ diferente.

Posso ter opinião

O SR. JAMIL HADDAD -

V. Ex• tem

t_?do o direito de discordar da minha opinião.
E um ponto de vista que recebo com muita
satisfação, embora só V. Ex• esteja neste momento defendendo o Governo, aqui, porque
a tónica que temos visto neste plenário, ultimamente, é a ausência total das Lideranças
do Governo. Muitas poucas vozes se colocam.
E vi, aqui, hoje - é pena que tenha saído
-o senador Leite Chaves dizer que, ontem,
a Comissão de ConstituiçáO e Justiça e Cidadania fez uma tomada de posição nitidamente
marcada contra o Presidente Fernando Collor, porque tomou uma deliberação que1oi
a que os Srs. Senadores acharam·que-deviam
tomar na Comissão.
O Sr. João Menezes -Permite-me V. EX'
um aparte, Senador?

O SR. JAMlL HAl)DAD- Sr. Presidente,
sei que o meu queri_dÇtamigo, Senador João
Mepezes, apresenta-uma bronquite, uma laringite, em razão da baixa umidade do ar,
erri Brasflia, e que adentrou o plenário, pro·
vavelmente, por ouvir o meu discurso para,
como Vice·Líder do Governo, também fazer
um aparte. Não poderia deixar de conceder
ao nobre Senador João Menezes a possibilidade de me apartear e enriquecer o meu
pronunciamento.
Tem V. Ex' o aparte.
O Sr. João Menezes- Muitõ grato, emi·
nente Senador. Sou um admirador de V. EX'
Na sala do café, estava escutando o seu discurso e, como sempre, a mesma cois~. o mesmo diapasão, a mesma luta, a mesma guerra.
Felicito V. Ex~ pela pertinácia. Realmente,
V. Ex~ é digno de todo o re~peitó, de todo
o elogio. Agora, não se pode mais fazer política, na época de hoje, reclamando -contra
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O-SR. JAMJL HADDAD- Nobre Senador
João Menezes; V. Ex~ cumpre, e cumpre
bem, o seu papel de Vice-Lider do Governo;
O SR. JAMIL HADDAD - Não é contra.
eu ciimpto O me_u pap_el de oposicionista nesta
todos, só contra o GOverno.
·
tasà.
O Sr. João Menezes- Por exemplo, agora·,Ex•, entretanto, não ouviu nunca neroesmo, V. Er. está reclamando da Comissão
nhuma denúncia minha contra alguém sem
de Constituição, Justiça e Cidadania que onprovas o-u sem fatos concretos.
tem derrotou o .Governo. Não houve nada
Sr. Presidente, o pronunciamento que quedisso, Senador.
ria deixar, hoje peli manhã, no Senado, era
este, relacionado com_essa revogação do deO SR. JAMIL HADDAD - Quem disse
crefó que dispensava a~ IÍcitaçóes para o chaisso foi o Senador Leite Chaves, não fui eu.
mado programa SOS Rodovias. Obrigado.
O Sr. Joáo Menezes- Disse errado. Não
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
houve nada disso. A Comissã'o Oe Consti· (Muito beml)
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tudo e contra todo~. Assim não dá. Não tem
condição de se.cassim.

Magalhães. V. Ex~_ não tem direito a voto,
mas tem direito à palavra.

tuição, Justiça e Cidadania agiu muito bem.

O SR. JVTAHY MAGALHÃES- Estóu
falando com o Senador Pompeu de Sousa,
que é Membro da Comissão do Distrito Fede~
ral. Caso V. Ex~ deseje, pode levantar a questáo de ordem, .baseado no arL 383, letra b,
que estipula o prazo de três dias para ser
feita a argüição do candidato pela Comissão.
Perante_ o Plenário, caso a Comissão se faça
detentora do Regimeoto e extntpole as suas.
possibilidades, levanto, desde agora, esta
questão de--ordem perante o Presidente do
Senado, para que se vier o assunto a_o Plená·
rio!'eja obe-decido o Regimento.

---v.-

Mostrou a sua independência, a sua maneira
correta de agir, ao decidir sobre um pedido
feito aqui pelo Senador Humberto Lucena,
e deu o devido encaminhamento. E~qual é
o encaminhamento? É que o Plenário desta
Casa venha a julgar o assunto. Então, nada
mais lógico, mais real, mais cOrreto do que
isto. _Fatos _como esse se repetem todos os
dias. Aqui ta:inbém se reclama porque, às
vezes o Tribunal já deu um despacho contra
uma medida do Presidente da República, e
é um Deus nos acuda.
Isso não tem importância alguma, é da vida
democrática. Se assim não fosse, não tería·
mos democracia. Ai de nós se isso não ãCõff·
tecer!

O Presidente da República nem precisiiVa
dizer 'que é para cumprir imediatamente a
decisão do Tribunal. Ele nem precisava dizer
porque isso oco:rre com to_da a _naturalidade.
Então, meu eminente amigo, de quem eu
sou um admirador constante, eu lhe fa~o um
apelo, para que, com o s.eu espirltõespói"~fista,
com sua inteligência e, sobretudo, com. seu
espírito carioca, passe a ver os fatos, no Bra·
sil, com mais otimismo, com mais esperança.
do que pode vir a acontecer. Nós estamos,_
realmente, numa luta grande, numa luta com~
piexa, numa luta difícil, que todos nós, to~as
as classes sociais estão enfrentando. Se essas
medidas não fossem tomadas, nós iríamos
voltar a ter uma inflação de 1001 120% ao
mês. Como iría viver o funcionalismo? Como
iriam viver os trabalhadores e os aposenta·
dos? O que ocorre é que se Cstâ procurando
acertar. O Presidente tem uma grande qualidade que não podemos deixar de ressaltar:
quando Sua Excelência enfrenta uma dificUldade, quando não é boa, que não -eStá apre·
sentando resultados, é o primeirO a voltar
atrás. Isso não pode ser considerado erro,
nem ser objeto de galhofa, dizendo-se que
um dia ele quer uma coisa e, -.ri(>u-úo dia,
outra. Não! Isso deve ser feito com todo o
respeito, porque prevalece o espírito prático
do governante. Toda vez que sente ter-tôiíiã---=do uma medida que 'não está alcançando 'seus
objetivos, está pronto a voltar atrás e a mu-.
. dar. Peço desculpas por ter interro~pido o
discurso de V. Ex•, mas para mim é um prazer, sempre, ouvi-lo e tomar parte de seus
discursos, porque são sempre inteligentes e
cheios de verve. Muito obrigado a V. Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
a palavra ao n_obre Senador.

~Concedo

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-

B,6. Para_ uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, antes de
usar da palavra, informo que me foi feito
um apelo para falar após a Ordem do Dia,
mas, antes, quero levantar uma questão de
ordem.
Na Comissão do Distrito_ Federal está send<?_ e·~aminada a indicação de duas autoridades: do Governador _e do Vice-Governador.
indicados .. Então, a primeira indagação, Sr.
Presidente, é: Quando foí lida a Mensagem
pela Mesa do Senado?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Há duas irregularidades, nobre Senador
Jutahy Magalhães. A primeira é que a Comissão está funciç>n_ando paralelamente à sessão
do Senado; a segunda é a que V. Ex~ acaba
de levantar~ Porém, terá de ser levantada no
âmbito da Comissão.. O Sr. DirceU Carneiro --Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-ConCedo a palavra, pela ordem, ao nc:>bre
Senador Dirceu Carneiro.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB · SC.-Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, embasado no art. 14 do Regi·
menta, incisos VII e VIU, queria registrar,
perante a Mesa Diretora do Senado, assunto
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
que considero da ll).aior relevância e da maior
-A Mensagem foi lida ontem.
gravidade.
Recebemos, nesta semana, o texto do CóO SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Ontem?
digo de Defesa do Consumidor, vindo da CâO art. 383 do Regi~ento Interno _-Capítulo
mara dos Deputa~os, u_m texto de bastante
II - Da Escolha de Autoridades -diz:
complexidade, uma das leis mais importantes
para·o povo bnisileiro, seja do ponto de vista
"Art. 383. Na apreciação do Sena·
económico, seja das relações de consumo,
do sobre escolha de autoridades, obsercomo um direitO da cidadania.
var-se-ão as seguintes nornias:
Ontem, verificamos pressões incríveís dos
··~••
'r~<• ~
~
lobbies organizados em função dos interesses
b) a Comissão convocará o candidato
contidos nesse código.
para, em prazo estipulado, não inferior
As_ pressões- dos interesses conflitantes da
a três dias, ouvi-lo, em argüição pública,
sociedade são algo legítimo, aceitável, e os
sobre assuntos pertinentes ao desempe·
Senadores qtie foram eleitos pela sociedade
nho do cargo a ser ·ocupado."
representam interesses da sociedade que muitos conflitam entre si.
Peigurito ã V. Ex~. -~r. Presidente. Como
O que não -aChei aceitável, Sr. Presidente~
a Comissão do Distrito Fe.deral pode fazer,
e considero muito grave, é que os lobbies
h~je, a a~gúição das autoridaçl~s. se não tem
invadiram a intimidade da Assessoria do SeQÇfrês dias estipulados pelo Regimento?
nado Federai._Chegaram até a propor pareo· PRESIDE,NTE (Alexandre Co>ta) ceres prontos, redigidos segundo esses_ inte·
- O Regímento está sendo atingido, mas _ resses e abordaram na mesa de trabalho da
cabe a V. Ex• levantar a questão de ordem
Assessoria do Senado a pessoa que estava
na sessão da Comissão do Distrito Federal.
redigindo o posicioffarheoto estabelecido pelos Senadores que estão enparregados de relaO SR. PRESIDENTE- Na sessão da Co~
tar esta matéria.
miSsão do Distrito Federal, não. Tenho que
De modo que ~se asp-eCto nos pr~ocup~~
levantar perante a Mesa, porque n_ão sou
bastante~porqu_;~-._:~qir_ ?.in~iftli~aQ~ d.a As-_
Melnbro dessa ComisSão.
sessoria da irist1tuição é algo muito grave.
_ Senador Pompeu de Sousa, peço a V. Ex'
Não_ poderia passar de~percebido.
qU~ fie ouça. o Presidente acha que deve
Apenas citei esse fato, porque ocorreu onse!'. levantada a questão de ordem lá '?a Cotem. !Yf.as. isso tem ocorrido c:om certa fre·
missão do Distrito Federal.
qüência. Não sãOi!lçlivfd!los, não são pessoas
Õ SR. PREsiDENTE (Alexandre Costa)
individualmente, são grupos de pessoas que
-Mas pode ser por V. Ex', SCnador Jutahy
causam uma tensão dentro do âmbito da As'• •' • O ••••-••-•

SR.

•••••
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sessoria, tirando as condições psicológicas
dos assessores para redigirem a orientação
passada pelos Senadores quanto aos parece~

Presidente, Srs. Senadores, nem bem se dis·
tancia o Governo Fernando Collor de seu
pronunciamento dos "cem dias", no qual se
res.
jactava de ter "mudado" o Brasil, e .vemos
Solicito à Presidência, à Mesa Diretora do
este mesmo Governo capitular, uma vez
Senado que proíbam qualquer acesso de pes·
mais, à tentação autoritária: edita a Medida
soas estranhas na intimidade da Assessoria,
Provisória n" 193/90, que introduz inédita in·
para que os assessores possam elahorar seus
tervenção do Poder Executivo sobre o direito
pareceres com os fundamentos na consciência
às convenções e acordos col~tivos.
própria e na orientação que os_Senado.res p-as·
O art. 79, inciso XXVI, da Constituição,
sam.
que recém-aprovamos, é claro: as convenções
Faço este registro no plenário, porque cone acordos coletivos de trabalho entre empre·
sidero da maior gravidade, c apelo para uma
gados e ~mpregadores são direitos inaliená·
decisão firme da Mesa neste sentido, para
veis dos _trabalhadores. O Governo Federal,
que po-ssamos resguardar a intimidade da Insao limitar a realização destes acordos, não
tituição que tem alta responsabilidade peranapenas enrigece a polítka saiarial: fere a
te o povo brasileiro.
Constituição e torna impratic-ável a livre ne·
Era o que tinha a dizer, -Sr. Presidente.
gosiação.
E lamentável. É simplesmente chocante
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
perceber-se como um governo que emerge
- V. Ex~ faz uma solicitação que deveria das urnas como esperança de instituciona·
ser norma da Casa, e será atendido.
lização do País, depois de 29 anos de sombra,
deslegitima um processo frustrando a Nação
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
e seus direitos arduamente conquistados.
peço a palavra para uma questão de ordem.
Tenho insistido neste ponto e volto a repe~
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
tir_:_o senhor Presidente· da República está
-Com a palavra o nobre Senador Jutahy abusando da legitimidade conquistada na oriMagalhães, para uma questão de ordem.
gem de seu poder. Está superestimando uma
O SR. JUTAHY MAGAL1JÃES- (PSDB. delegação formal inequívoca que lhe conferiu
e recOnheceu a maioria do povo brasileiro
- BA. Para uma questão de ordem. Sem
para substituí-lo no exercício do poder. Isto
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a Mesa
é muito perigOSo. Pode levar a situações instfDiretora aprovou requerimento de informação que encaminhei à Ministra da Economia,· tucionais constrangedoras.
A legitimidade de origem sói ser muito
Fazenda e Planejamento, solicitando informais fictícia do que parece. Ela se constrói
mações a respeito de caderneta de poupança.
como uma expectativa que se realiza.- não
Segundo estou informado, o requerimentG
no ato da posse, ma::r na gestão adequada
seguiu no dia 19 de junho. Portanto, ainda
da coisa pública.
está dentro do prazo. Mas soube que durante
AlguéÕt já disse, aliás, que é muito mais
o recesso esse prazo é interrompido. Pergunto:_ por quê? O Executivo não _está em reces- difícil viver por uma causa do que morrer
por ela. O dito vale para a questão da legitimi·
so. As medidas que o Senado ou a Câmara
dade do poder. É mais fácil fazer-lhe }1s na
tiVessem que tomar pela falta de informação
origem do que ao final do governo.
dentro do prazo, a( sim, seriam tomadas
Tem, poiS, -o Presidente ·collor, diante de
quando recomeçassem os trabalhos. Mas por
si, o imenso desafio de realizar as expecta·
que o prazo é interrompido?
tivas de tantos quantos se sensibilizaram com
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
suas promessas de campanha. Isto não é mera
- A Constituição não fala em interrupção
pessoal do Presiden~e da RepúbHca,
do prazo. Como V. Ex~ sahe, o Congresso- questão
é um impetativo das instituições. Se o povo
Nacional entra em recesso, mas não cerra
brasileiro se sentir traído e abandonado pelo
as suas portas.
Presidente, quem perde são as instituições
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É exata,
democráticas, em colapso de descrédito;
mente esta a informaçãO que queria fer da
quem perde é a Nação.
Mesa.
A Medida Provisória o\' 193/90 é um absur·
do. Contradiz promessas de campanha que
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Logo haverá plantão da sua Secretaria pa-- se pautavam pelo respeito à Constituição, aos
direitos sociais e coletivos dos trabalhadores,
ra receber qualquer correspondência dirigida
aos seus salários duramente atingidos pela
ao Congresso Nacional.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então.
Sr. Presidente, o prazo para o recebimento
da resposta da Ministra Zélia é dia 19· de
julho, decorridos os trinta dias. Muito abri·
gado.
O SR. PRESIDENTE (Àlexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o Seguiiue -discurso.) - Sr.
1

inflação~

Esta medida começa fazendo distinções
inaceitáveis: s.epara os trabalhadores dos se·
tores público e privado. Aos servidores públi·
cos, nada, Aos do setor privado, pouco mais
-que náda. A ambos a inaceitável limitáção
do direito a convenções e acordos de traba·
lho.
Além do mais, palavra.-; de especialistas até
conservadores, como Ives Gandra da Silva
Martins, apontam para o fato de que o Fator
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de Recomposição S3.larial (RFS) só atrapalha
a vida das empresas.
Mais uma vez, pois, às promes~s de campanha segue-se a dura política do Governo,
tal como certo Ministro da Fazenda do Governo passado dizia: "uma coisa é o programa, outr~ o Governo".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENÁDO
N• 105, DE 1990
Dispõe sobre a política nacional de salários, observado o disposto na Constituição Federal, e dá outras pro\1dências.

O Congresso- Nacional decreta:
Art. to A política nacional de salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade do
salário real, terá como fundamento a livre
negociação coletiva e se regerá pelas noirnas
estabelecidas nesta lei.
Art. 2° A negociação coletiva será exercida pelos sindicatos das categorias econd- _
mica ou profissional, como executores das
decisões aprovadas em assembléia geral dos
interessados, ou, se por ela autorizadas, pelas
respectivas federaç~es, confederações e centrais sindicais.
Art. 3o As normas e con~ções pactuadas
em ·convenções _e acordos coletivos constituem lei entre as partes. As_ _vantagens aos
trabalhadores neles estabelecidas, assim como nas decisões normativas, serão assegu·
radas, atualizados os seus valores, e só podem
ser reduzidas ou suprimidas por convenção
ou acOrdo coletivo posterior, contra: elas não
prevalecendo decisões de política _só_cio-eco·
nômica do Poder Executivo.
Parágrafo único. Em qualqu_er caso ser.ão
respeitadas as disposições convericionais co·
letivas mais vantajoSas e as legais mínimas
de proteção ao trabalho.
Art. 49 Os aumentos salariais e a melhoria das condições de trabalho serão fixados
em convenções e acordos coletivos ou deci·
sões normativas, ob~ervados, dentre outros
fatores, a compatibilização com o mercado
de trabalho, a produtividade e a lucratividade
do setor ou da empresa.
Art. so Enquanto perdurar a inflação, os
salários, vencimentos, soldos, proventos e
demais verbas salariais, inclusive os benefí·
cios previdenciários em manutenção, serão
mensalm~nte reajustados _com o objetiVo de
repor as perdas salariais ocorridas no período, inclusive no mês da data-base.
Parágrafo único. O reajuste de que trata
o caput deste artigo será automático, fixado
mensalmente pelo mesmo indexador e naS
mesmas condições estipuladas para a atualização dos valores deP.ositados em Caderneta
de Poupança.
Art. 6~ Na revisão salarial anual, deverá
ser observada a preservação do poder aqui·
sitivo real existente na data-base anterior,
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sendo assegurado, no míníinó, o reajuste salarial com base no aumento do custo de.vida
do período, independentemente do aumento
real.
Art. 1~ . A reposição das perdas salariais
decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n 9
2.283, de 28de fevereiro de 1986, e da legislação salarial subseqüente, seráefetuad~ na data-base de cada categoria profissional, restabelecendo-se o poder aquisitivo salarial existente na çiata-base imediatamente anterior- à
edição do decreto-lei acima referido,- confor-

me se dispuser em convenção ou acordo coletivo, ou decisão normativa.

Art. 89 Ficam- extíntoS.ps--órgãos do Po·
der Executivo cr_iados para fixar normas e

condições de salário e de trabalho para as
empresas' mencionadas no art. '173, § 1~. da
Constituição Federal, cujos empregados te·

vel nos depósitos em cadernetas de

ça.

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo·-sr. 19 Secretário.

poupan~

•

O art. 6" da proposta estabelece que nas
revisões sal;:!riais anuais deverá ser preser·
vado o poder aquisitivo real dos salários exis~
tentes na data~base anterior, e o art. 79 impõe
que nestas mesmas datas sejam feitas as repo·
sições das perdas salariais decorrentes da
aplicação do Decreto-Lei n~ 2.283, de 28 de
fevereiro de 19S6, e da legislação salarial sub~

seqüente.

·

Por outro lado, considerando o disposto
no§ 19, do ~rt. 173,. da ConstitUição-Federalt
ln verbis:
"§ }9 A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entídades
que eXplorem ativid~de eco~ômica sujei~
tam~se ao ~iegirne jurídico: próprio das
empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributáveis."

Ê lido o seguinte
.REQUERIMENTO N• 207, DE 1990

_

rão os seus salários regulados na forma desta
lei.
·
Art. '9!' Em qualquer circunstância, não . O Projeto prevê sua aplicação aos emprese dará efeito suspensivo _ao_s recursos inter· gados destas empresas, fieflndo, em conse~
postos em processo .de dissídio coletivo.
qüência, pela sua desnecessidade, extintos to·
• Art. 10. Nos termos do inciso III do art.
dos os órgãos do Poder Executivo qu.e te~daConstituiçáo Federal, as entidades sindinham por competência fixar normas e condicaii poderão atuar como substituto procesç6es de trabalho para estas empresas.
suai da categoria, não tendo eficácia a desis·
Finalmente, a proposição, além de tornar
tênçía, a renúncia e a transaçãQ individuais.
defeso a concessão do efeito suspensivo aos
Art. llr Est~lei entra em vigor na d_ata
recursos interpostos em processos de dissídio
de sua publicaçãq.
-- coletivo do trabalho, fuma, como definido
Art. 12. · _RevOgam-se as disposições ern no inciSo ll'l, do art. 8", da Constituição Fede·
·contrário.
·
ral, a capacidade dos sindicatos em atuarem
como substitutos processuais da respectiva
categoria profissional representada, deixan~
Justificação
do de. ser eficaz a desistência, a renúncia e
Trata~se de projeto 'de lei sugerido pelo
a transaçâO "individUal.
DIAP - Departamento Intersindícal de As·
Estas, eminentes pares, as consideracções
sessoria Parlamentar, que dispõe sobre a políque ora faço, ao apresentar à apreCiação de
tica nacional de salários, obse_rvadas as dispo~
Vossas Excelências o Presente p:rojeto de lei,
sições constitucionais, e dá- _outras providên·
solicitando~lhes o imprescíndfvel apoio ã sua
cias.
.
__ __
_
aprov3ção.
No presente projeto procura~se estibelecer
_ Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. a livre negociação Co1etiva de salários, que
Senador Nelson Wedekin, PDT- SC.
deverá ser exercida pelos sindicatos· represen(À Co;asSO~ Assuntos Económicos
tativos das categorias econômica ou ·profis~
- decisão terminativa.)
sWnal, como legítimos executores das deci~
sões aprovadas por suas assembléias gerais
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
ou, se for elas autorizadas, pelas respectivas
-O projeto lido será publicado e remetido
federações,· confederações e centrais sindi·
à .Comissáo cornpetenie.
cais_.
'
Sobre a mesa. requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
·
Propugnando pelo respeito às normas Ie~
É lid~ e. apr_ovado o seguinte
gais mínimas de proteção ao trabalho, ao
REQUERIMENTO N• 206, DE 1990
mesmo tempo a proposição reafirma o c~m~
teúdo de lei entre as partes. das condições
Nos termos d~?_ a!'t. __ 28_1 do Regimento Jri.
fixadas via acordo ou convenção coletivos de
temo, requeiro dispensa de interstício e prétrabalho •.cujos benefícios somente poderão
via disttibuição de avulsos· para o Projeto de
ser suprimidos ou reduzidos ~través de docu- - Lei da Câmara nu 36 de 1990 (nu 3.158189,
mento normativo posteriormente pactuado
na' origem). de autoria do Deputado Paulo
entre as partes. não prevalecendo coni:ra ela,
Ramos, que dispõe sobre a aplicação do § ·
indusiv~, as decisões da política sócio-eco2'' do art. 17 das Disposiç~es Çon1õtitucionais
nõmica que venham a ser baixadas pelo Poder
Tran.sitórias da Constituição Federal aos proExecuti'(o.
.fissíonais de sa.úde, a_ fim de que figure na
Tendo em vi~ta os atuais elevados índices
Ordem do Dia da ses~o seguinte.
innacionário!>, pretende-se. com o projeto de
Saia das Sessões, 29 de junho de 1990.lei, que os salários. vencimentos, soldos. pro·
Leite Chaves.
ventos e dem,.is "erbas salariais. inclusive os
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
ben'efícios ,previdendários em manutenção.
-Aprovado, será atendido o objetivo do
sejaf!l a~tom:iü~.·a e mensalmente reajusta·
requerimento.
dos. utihzando-se o mesmo i.ndexador apl~:i·

de

Excelentíssimo SeJlhor Presidente do Senado Federal
Requeremos, com base nos arts. 50, § 29,
da ConstituiçãO Federal e 216, I, do Regi~
mente Interno, sejam solicitadas à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Eco·
nomia, Fazenda e Planejamento, as seguintes
informações:
a)· quais as razões de haver o Banco Central, pelo Comunicado n" 2.067, de 30:-3.90;
determinado rendimentos equivalentes ao
I.ec mais 0,5% de juros somente para as ca~
dem"etas de poupança com vencimento entre
os dias l 9 e 13, ficando excluídas da correçáo
integral as cadernetas com vencimento nos
demais dias, exceto para as parcelas liberadas
em cruzeiros;
b) quais os motivos de haver o referido
Com.ü-nicado assegurado rendimento integrai
apenaS para as pessoas jUrídicas com fins lucrativos, ficando as pessoas jurídicas sem fins
lucrativos (sindicatos, associações comunitárias, etc) e as pessoas físicas e~cJuídas da cor~
reção pelo IPC e juros;
_
c) qual a explicação p·ara o fato de as pes~
soas --fíSicas e jurídicas - cujos recursos
foram desbloqueados, com a conversão dos
saldos em cruzeiros, terem suas contas extor~
nadas do crédito de que se haviam beneficiado;
O) qual a destinação dos recursos assim re~
tirados aos poupadores e de que modo figura~
rão eles no balanço das instituições sob cuja
guarda se encontravam.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Senador Jamil Haddad.
_
(À Çomisstio DiretOra.)
O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa)
- O. requerimeitto lido será pubticado e re·
metido à Comissão Diretora.
Está esgotado o tempo destinado _ao Expe·
diente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item l:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N• 45. !JE 1990
(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei ·da Câmara n~ 4_5, .de -1990 (n\'
4:5~9/90, na Casa de origem), de inicia:
tiva do Presidente da República, que dispóe sobre os efetivos do Exército em
'tempo de paz (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon·
so Sancho para proferir o parecer da COmis·
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente. Srs.
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Senadores, através desta proposição prctcn~
de o Senhor Presidente da República distri·
buir os efetivos do Ex~rcito eril tempo de
paz.
A Lei no 7.150, de 19 de dezembro de 1983,
em seu art. 1?, fixou os limite~ Ináximos dos
efetiVOs de Oficía.is':"Genúais, Ofícíais, subte·
nentes, sargentos, _cabos e soldados.
Trata o projeto deJei, ora apreciado, apenas de permifir ã.o Executivo distribuir os limiteS-jà fixados em lei, por posto::; ·e graduações, nos diferentes quadros. armas e serviços, assim como defii1.1r-oS cargos qlie serão
preenchidos por militares de carreira e temporários.
·
Esta pretensão_do Poder Executivo não extrapola o princípio constitucional estipulado
no art. 48, inciso III, da ConstituiçãO Federal,
que atribui ao Congresso- Nacional prerro·
gativas para fixar e mOdificar o efetivo das
Fofças Armadas, c_ompetência já exercida,
em 1983~ ão aprovar-aLei n" 7.150/83.
Esta delegação ao Poder Executivo torna·
se..nec.e.ssária, visando, exclusivamente, dar
mais flexibilidade à instituição para realizar
pequenos e normais ajustes rio decorrer do
ano, aumentando ou reduzindo por postm.
e graduações, dentro du efetivo fixado na
citada lei.
Essas flutuações tcmporá.Oas são decorrentes de promoções quadrimestrais, transft!rências para a inatividade, nomeações ·para car·
gos militares estabelecido_s e_m leis ou decretos, no País ou no estrailgeirõ, e Outras.
Cumpre, ainda, salientar que eSta propo·
sição foi aperfeiçoada na Cãmara dos Depu:
tados, particularmente, na técnica legislativa,
amplamente discutida pelas Comissões Permanente_s responsáveis pela sua apreciação
e, finalmente, aprovada.
Pelo exposto acima sou de parecer pel~
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'·'
45, de 1990.
·
É o parecer, Sr. Presidente.

os§§ 1'' e 2~ do art. 1'' da Lei n'' 7.150, de
1'·' de_dezembro de 1983, por postos e gradua·
ções, nos diferentes quadros, armas e serviços
e definir os que serão preenchidos por militares· de carreira ou temporários.
§ 1" Na aplicação do disposto neste artigo, se vier a ocorrer, temporariamente, ex·
cesso de militares de determinado posto ou
graduação em quadro, arma, serviço ou qualificação militar, o efetivo desse posto ou gra·
4uação será considerado provisório até que
se ajuste ao novo efetivo distribuído.
§ 2? Para efeito desta leí são considera·
dos militares. temporários:
a)_ os oficiais da reserva não remunerada,
quando convocados;
b) os oficiais e praças de quadros comple·
mentares admitidos ou incorporados por pra·
zos limitados, na forma e condições estabelecidas pelo Poder Exec_utivo;
c) as praças da reserva não remunerada,
quando convocadas ou reinclu(das;
d) as praças engajadas ou reengajadas por
prazo limitado;
e) os incorporados para prestação do Serviço Militar IniciaL
Art. 29 A distribuição dos efetivos de
que trata o art. 1" desta lei é aplicável para
fins de promoção.
Art. 3° O iri-cisõ VII, do art. s~. da Lei
o'·' 7.150, de 1" de dezembro de 1983, passa
a vigorar OOm a seguinte redação:
- -~Axt~ 8~ ,.. ,.............................. .

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O parecer é favorável.
Passa-se à apreciação da matéria.
Em .discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.) 1- ·cr.··
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a -discussão. · · · ·
;;;.Em votação.
.
· Os Srs .. Senadores _qu_e o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Item 2:

1

É o se~i_nte o pro}eto aprovado:

f?RbJETO DE LEI DA i::AMARA
N• 45, DE 1990
.
1(N• 4.ss9t9o, na caSa de origem)

i

(hJ-U~~',ãtiva do Senhor Prc~idente

f:

da República)
Dispõe sobre os efetivos do Exército

............................................. __ _

VII- os militares agregados de acordo com os arts. 81 e 82 da Lei n~ 6.880,
de 9 de dezembro de 1990."
Art. 4~ E~ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se o art. 79 e seu parágrafo único. da Lei n~ 7.150, de 1~ de dezpmbro de 1983, c demais dispo~içõcs em contrário.
-
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N'70, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do__
arr. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno úriiCo, do Projeto
de Lei do Senado n 9 70, de 1990, de iniciativa do GOVeriliidor dO Estãdo d-e Roraima, que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adicionais até o limite
de oito bilhões, quinhentos e noventa
e cinco rit!lhôes -de- cruzeiro"s (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, para prOfC:.Oúl parecer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (
TO. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente,
Srs. Sen~dores, o Senhor Governador doEstado de Roraima enCamiilhou à apreciação
do Senado_Federal, nos termos do§- 2~, doart. 58, da Lei n~ 7.800, de 10 de julho de
1989, e na observância do disposto no art.
3\' da Resolução n9 157, de 19 de novembro
de 1988, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo ·a abrir ao Orçamento do Estado
de Roraima créditos adicionais a:té -o limite
de Cr$ 8.595.000.000,00 (oito bilhões, qui·
nhentos e noventa_e cinco milhões de cruzeiros), para atender à programação constante
dos Anexos I e II.
O projeto em questão víSa -iO.corpOr:ar à
Lei n" 1, de S __de janeiro de 1990, o excesso·
de arrecadação proveniente das quotas do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal- FPE, de conformidade com
o previsto no art. 43, § 1°, II, da Lei n' 4.3~0,
de 17 de março de 1964.
Nos termos da Exposição de Motivos n~
2190, da_Secretaria de Economia, FaZenda
e Planejamento, a pfesente solicitação tem
por finalidade precípua dotar o Orçamento
do EStado de Roraima, ·oom ·vrstas a próiilo-:
ver os necessários ajustes na despesa, em função da efetiva evolução da arrecadação das
quotas do FPE, conforme quadro demonstrativo a seguir:_
-

DEMONSTRATIVO DA EXCESSO D.E~ARECADAÇÃO DAS QUOTAS DO FUNDO
:,DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Cr$ 1.00

Dlscrlmfnaçl.~o----------~--------------~----------------•~·~·~o-r_c~r~Sc______
1.

Valo~

arr~cadado

3.291.655.755•

até 30-5-90

2, Prev1s2io de arrec~dac.::io_ oara o oerfodo a da-.
co_r'r€-r de! jUnhO ~ i;leze:r.bro/9.0 •. na est 1m~t 1va
de l!ma cota mensal de Cr$ 1.9oo.ooo.oco.. oo
(hum b1lh~o e novecentos m1lh0es de cruzai;-~~~-- a pr.ecos _con_stantes de 1" de
junho de_

arrecadação orev,sta oara o exerc1c1o
(-} valor

já

~revisto

no

13.300.000.000

16.591.655.775
(7.865.491.802)

orca~nto

excesso-de ar,.ecadaç.!o cons1der,ando-se a
tendência do exerctcio. na forma prevista
no art~ 43, § 3" da Lei 4.320. de 17/3/64

a. 72&.1&3.973

em tempo de paz.
O .Congresso Nacional decreta:
_
-Art. 1o Caberá ao Po<ler_ ·E'.xecutivo dis·
. lribuir, anualmente, os efetivósde que tratam

Valt:: ressaltar que o projeto ~ob exame in·
clui crédito!> suplementares até o _limite de
Cr$ 8.379.000.000,00 (oito bilhões, trezentos

e setenta e nove milhões de cruzeiros) e créditos especiais até o limite de Ct$
216.000.000.00 (duzentos dezesSeis milhões

e
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de crUzeiros). representando os percentuais,
respectivamente, de 97,49% e 2,51% em relação ao valor total do crédito solicitado,.
Apresentamos, como Relator, emenda ao
projeto_ de lei, com o objetivo de adequar

o Orçamento do Estado de Roraima_ às disposições do art. 212, da Constituição Federal.
EMENDA DE RELATOR
Inclua-se no Projeto o seguinte dispositivo
como art. 4~ renumerando-se os demais:

"Art. 4 9

O GJ)verno do Estado

apresentará ao Senado Federal, no prazo
de 30 (trinta) dias, projeto de lei de crédito adicional, para adequaçao do Orça·
menta e de suas alterações ao dispost_o
no art. 212, da Constituição Ff:deral."
Desse modo, levando em consideração a
premente necessidade de recursos orçamen~
tários com que se defronta o Estado de Roraima, para·atender à operacionalização de sua.
máquina adm~nistrativa e de um programa
mfnimo de investiinentos, ·e Considerando,
ainda, que o projeto está'acorde com a legislação vigente, somos pela sua aprovação com
a Emenda de Relator apresentada. .
PROJETO DE LEI DO-SENADO
N' 70, DE 1990.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crê·
ditos adicionaiS até o limite de Cr$
8.595.000.000,00 {oito milhões, Quinhentos e noveri.ta e cinco milhões de cruzeiros).
O Governador do Estado de Roraima, faço
saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte leí:
Art. to Fica o POder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à Lei O r~
çamentária Aíli.iâfdo Estado de_~oraima (Lei
no 1, de 8 de janeiro de 199ú), até o limte
de Cr$·8.379.000.000,00 (oito bilhões, trezentos e setenta e nove milhões de cruzeiros)
para atender à programaçao·co!J-Sta~te -do
Anexo I, nos valores ali indicados.
Art. 2~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais à Lei Orçamcn-

tária Anual do Estado de Roraima (Lei n"
1, de 8 de janeiro de 1990), até _o limte de
Cr$ 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis milhões de cruzeiros). para atender à programação constante do Anexo II, nos valores
ali indicados.
·
- Art-. 39 Os recursos necessários aci atendimento dos créditos autorizados J:!OS artigos
anteriores correrão à conta do previsto no
art. 43, II, da Lei n" 4.320, de 17·3-64. ·
Art. 4~ O Governo· do Estado apresentará ao SeDado Fedéral, no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de lei de crédito adicional,
para adequação do Orçamento e de suas alterações ao disposto no art. ~12~ da Consti-.
tuição Federal.
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
-de sua publicação, revogadas .as disposições
·
em contrário. · .
É o parecer, Sr. Presidente.
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1990, que autoriza o Poder Executivo doEstado de Roraima a abrir créditos adicionais
até o limite de Cr$ ~.59s:ooo.ooo,oo (oito
bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões
de cruzeiros), e dá outras providências.
Sala di;: Reuniões· da Comissão, 29 de junho
de 1990. -Alexandre Costa, PresidenteDivaldo Suruagy, Re'lator - Antônio Luiz
Maya ·- Pompeu de Sousa.
ANLXO AO PARECER N·· 239.

O Senado Federal decreta:

do EstadO de Roraima autorizado a abrir créditos suplementares à Lei Orçamentária
Anual do Estado de Roraima (Lei no 1, de
R de janeiro de 199Ó), até o limite de Cr$
8.379.000.000,00 (oito bilhões, trezentos e setenta c nove milhões de cruzeiros) para aten·
der à programação constante do-Ariexo Idesta lei. nos .valores ali indicados.
Art. 2" É o Poder Executivo do Governo
do E.stado de Roraima autorizado a abrir cré~
ditos especiais à Lei Ofçamentária Anual do
Estado de Roraima (Lei n" 1, de 8 é:le janeiro
de 1990), até o lipl.ite de Cr$ 216.000.000,00
(duzentos e dezesseis milhões de cruzeiros)t
para atender à programação constante do
anexo II desta Lei, nos valores ali indicados.
Art. 3'' Os recursos necessários ao atendimento dos créditos autorizados nos a,rtigos
anteriores, correçãÕ à conta do previsto no
O SR. PRESJDENTE (Alexandre Costa) . art. 43. II. da Lei n" 4.320, de 17 de março
-Sobre a rnesa, parecer da Comissão Dire~
de 1964.
tora qut_! será lido pelo Sr. 1\' Secretário.
Art. 4" O Governo do Estado de RoraiE lido o seguinte
__ .ma aprese!I tará a? Senado Federal~ no prazo
de tnnta dms-, proJeto de lei de crédito adicional, _para adequação do orçamento e de suas
I'ARECER N· 239, DE 1990
alterações ao disposto no art. 212 da Consti(Da Comissão Diretora)
tuição.
Redação final do Projeto de Lei
Art. 5" Esta lei entra ~m vigor na data
·do Senado no 70, de 1990.
de s.ua publicação,
A Comissão Dirctora apresenta a redação
Art. 6'' Revogam-se as disposiçõ'es em
contrário.
final do Pwjcto de Lei do Senado n" 70, de

(pr-eço~

cr:-~ 1,00
de nnlo · de l !J~O)

CllÊDll'O SUPLI::·1F11rAR
RECUflSOS

00

·r.SSOURO ..

(f"ontc: FUndo de Particlpa.ção dos Estru.tos)

cimoo
CJl
021

·

Art. i" É o Podei Executivo do Governo

O SR. PRESIDENTE (Alexandre .Costa)
-O parecer conclui fa~oravelmente ao pro~
jcto com emenda.
Em discussão-o projeto e-a-emenda, em
turno único.' (Pausa.)
·Não havendo quem peça a-palavra, encerro
a discussão.._
·
Em vota~ão' o- projeto, sem prejuízo da
.
emenda a ele oferecida.
. Os Srs. Senadores que O apiÕvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à ComisSãõ Diretora, para
a· redação final.
·

A:exo·r

03

DE 1990

Redação final do Projeto de Lei do
Senado o? 70, de 1990, que autoriza o
Poder Executivo do Governo do Estado
de Roraima a abrir créditos adicionais
até o limite de Cr$ 8.595.000.000,00 (oito
bilhões, quinhéntos e Roventa e cinco milhões de cruZ~iros).

l'rojel:oo .
All\Ui'JIST11AÇÃO Z PI.AN;;;JA
NEN!'O
i\IH!NISTRAÇÃO . AD:1INIST11AÇÃO GERAL

'Iblal
2.420.000~000

. 1.950.000.000
450.000.000
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Cr'!i 1 ,CO

(preços

ANF.XO I

d~

r.1nio de l!l<JO)

C!lZol'I'O SUl'U!'!I!NTAH
RECUllSOS DO 'rE!>OU.'\0 .
(Fonte: FUndo de Participu9Üo do.::; Est:J.:Joc) -

Projctos

CÍliliOO
03070212.001

Har.utcnç:>o da ~~<;trut\l
ra nd~inistratiVa dõ

300.

Estado de P.oroima

. NATUllF.zA DA DESPES/\
OlJl'RAS DESPESAS COR!lENTES
DESPESAS DE CAPITAL

03070212.002

Ativi<blcs

ooo.ooo

270.000.000

30.ooo.ooo

Coordenação c Apoio a Execu

ção

de Progr-ã>Uas Governa ::

150.000.000

-mentais·
NATUREZA DA DESPESA

150.CiOO.QOO

oorRAS DESPESAS CORiE!l'ES
025
03070251.002

08
03;3
03080332.025

EDIFICAÇÕES PÚBLIC.'IS

Elaboração e execução da
projetos·e obras pÚblicas
NATUREZA DA DESPEsA
OlJl'RAS DESPES.'IS COR.'{EN'['ES
DESPES.'IS DE CAPITAL
AIJ:.II.i'IISTRAÇXO FDA.''lCEIRA
DÍVIDA INTERNA

i.soo.ooo.ooo

. o

1.500.000.000

,lOO.OOO.QCO
1.400.000.000
90.000.000

40.0oo.OOÓ •

...~rtização e encargos de
flnanciamcnto da divida

interna

40.0CXJ.OOO

NATUREZA DA DESPESA

oorRAS. DESPESAS CORRENTES
DESPESI\S DE CAPITAL

034
030303.42.026

. 50:000.000

DÍVIDA E.TIERNA

Amortização e Encqrgos

de

Financiarrento da Divida.~
terna

09
040
03090402. aos

04
07
021
04070212.602

NI\TlJRI:~?.A DA DESPESA
OUl'RAS DESPESAS C0!1RE!j'l'ES .
PJ..ANZJA:-11:NTO GOVERilAl·IEoi'I'AL
PLAIVA.':l:lf!O E ·o:<çA:;f::iiTAçXO

50.000.000
50.Ci00. 000

38o.CXX).ooo
380.000.000

Manutenção da Secretaria de

Planejamcnto e Finanças
NA'l'UilEZA DA DEnPESA
OlJl'P.AS DESPSSAS C0.'~'1E.'li'ES
DESPES.'IS DE CAPI'!AL
AG!UCULTUM
ADmNISTRAçXO
AD:<!Ii\IISTRAÇÃO GERAL.

380.000.000
300. ooo. 000
80.000.000
250.000.COO

2so. eco. coo
250.000.000

a cargo da
:f\mda<;ão de assis tên
cia tecnica e desen=
volvimento rural de

Ativ~dades

Roraima

250.000.000
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Cr'!; 1,00
(preço~ d~ r.~aio di.~ ,t~)~JO)

.J!f.'XOl

C!t?:ono suPr.m<:N"rA!t

REConsos

JX) ·rr:~;ou:iO

(Fonte: fundo de Particlpa9~o don E!~t.TJo!::)
OÍO!()()

Projcl:os

06
.30
021
.06300212.008

NATUREZA DA DESPESA
PESSOAL E El/CAROOS SOCIAIS
CXJTRAS DESPESAS COruWlTES
DESPESAS DE CAPITAL
DEFESA NACIONAL E SEGURA."'ÇA PÚ
BLICA
SEGURAi'IÇA PÚBLICA
ALMINISTRAÇÃO GERAL
~~~utenção da Policia Civil

J\t!Vi<blcs ·

Tnto·1t

80.000,000
120.000.000
50.000.000
350.000.0CO
350. oco. oco
200.000.M
200.000.000

NNI'LP.ls:ZA DA DESPESA

150.000.000
50.000.0:::0

Ol1rRAS DESPESAS COP.IlENTES

177
06301772. CI07

DESPESAS DE CAPITAL
POLICIA.\IENTO MILITAR

150.000.0CO

Manutenção "da Policia Mil!
-

150,000.000

outRAS DESI"'...sAS . CORREI\'l'ES
DESPESAS DE CAPITAL

100.000.000
50.• 000.000

tar.

NA'l'U!1EZA D/\ DESPJ::SA

(17

39
021
(17390212. 009

120.0CO.OCO

DESENVOLVI:<IENTO REGIONAL.
DESENVOLVI.'Er'/1'0 DE MICRO ilE GIÕES
Ar>,•liNISTflAÇÃO GEI1AL

120.000.000
120.000 •.0CO

Manutenção db Centro Administrativo Regional Sul

7Q;OOO,OOO

NA'l'UHEZA D/\ DESPEM
70.000.000

oorRAS DESPESAS COflllE11TES

(17390212.028

Manutenção do Centro Admi
nistrativo Regional

cte

50.000.000

Mucajai

. NATU!1EZII D/\ DESPESA
001'1!:"-...~. D.SSPES:\S CORl1ENI'iS
EDUCAÇW. E CUI"TUllA

08
42

188
O!Y12l881. 008

1. 719.0CO.OOO
1.630 ;ooo ;ooo
.1. 63:>. OO:). 000

ENSL~O

DE Pili1·IEDlO GRAU
ENSINO REGULA!l

Dc:;t:!nVolvimcnto do Ensino
k\li1d:\'1lental

OS4218f.l2 1)10

50.000.000

NA1'U!\E'4A DA DEdf'gSA
MRAS DESPESAS CO:m8t-IJ.'ZS ..
DESPESAS m; CAPITAl..
Coorden<lção e :if~u,tençâo
do ensino :fundamental

NATUHí'ZII DA DESPESA
MRAS DESPESAS COI'.m:i1!'ES
PESSOAL E :&ICAi'!COS SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL

l•OOO.OOO.:JOO.
2CXÜX:O.OOO
800.000.000
630.000.000
300.000.000
250.000.000
80.000.000
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Ci-..J 1,00
Nr~~O_I~~----~----------------------~----------~(~o~rc~ç~o~s~d~o~n~,~~'~o~<~lc~l~'l0~.0~)~---
CR~DI'I'O SUPI.E:<lZ!'ll'AH

IECUllSOS DO 1'ESOU!l0
(f.onte: Fundo' de P::>.rticip~ç3.o do:; r::~.;b:tdos)

oJoiW
43
199

08431992.011

Projot:Os

=rF.ICII.Ç.'í.!J

ENSINO

DE

SEGUNDO GRAU

10570212.029

Coqrdenação· e ~tenção do
89.000.000

NATUREZA DA DESPESA
D:lSPESJ\S DE CAPITAL
HABITAÇÃO E URB!Ii'U$<10
HABITAÇÃO
AI»IINISTR!IÇÃb GERAL
Apoio Financeiro a Companhia
da Desenvolvimento de
Ro

89.000.000
.1.580.000.GCO
· 80.ÇXJO.OOO
SO.GCO.OCO

railn'a.

58
323
10583231.012

11
62
346
11523462.016

60.000.000

IJRBAi'US:<lO
PLAl'<E:JAio!ENTO URBA.'lO
Desenvolvimento de Áreas Ur
banas
1.500.000.000
NA'l'U!!EZI\ DA DESt'ESA
DESPES.'S DE CAPITAL

'futal

89.000.oóo
89.000.000

ENSINO POUVA!ENTE
ensino de ·segundo grau

lO
57
021

Al:ivi<l"'lcs

l. 500.000.000

1.50o.ooo.ooo

1.500.000.000

30. ooo;ooo

INDÚSTRIA, COl,IÉRCIO E SERVIÇOS
!i!DÚSTRIA
PRCJ.'KlÇÃO INDUSTR!.AL

30.000:000

· 3o.ooo.ooo· ·

Assistência ':erericial a r·li
cro, Pequena e Nédia Empre':'
sa

30.000.000

NNruru::ZA DA DEOPESA

428
137!YI28l.015
1375~282.018

OllrR.'S DSSPZSAS CQR.'l!':NTES
SAÚDE E SAI'I".!.A:·\"::;.rro
SAÚDE
A.'lSISTÊNCIA ;t,ÉDICA E SAlUT.iúliA.
Descnvolvlmcnto do 'setot" SaÚde

1.200.00J.OOO
900.000.000
900.000.000
600~CX::O.CXXl

Manutenção do. Setor SOÚde

N!I'I'UllllZA DA D;;;[JPESA
Ol1JlllAS D:lSPESAS COR.'m'II'ES
DSSPES.'S DE CAPITAL
76
035
13760351.016

·30.0oo.000

300.000.000

-300.000.000
600.000.000

SAi'IEA:•IENTO
PARTICIPAÇÃO SOC!ET.ÓJliA

300.000.000
300.000.000

Participação do Estado no
~~i tal da Companhia de
agua e esgotos de Rorai-

ma

15

NATllilEZA DA DESPESA
DESPESAS DE CAPITAL .
ASSIST2NciA E PREVIDfu'CIA

300.000.000
300. 000.000
210.000.000
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1990

Cr$ 1.,00
(pt"'Cços da. m:li<;> dq 1990)

RECU!lSOS DO TESOU:~O
(Fonte: J;undo de Partic,ipaçiío ,<los Estados)

Projetas

ES!'.<Cll'lC!'.:;l\o

: CÓiliGO

sr

Ativid<:!dcs

Total

ASSISTÕ:."'CIA
ASSISTÊNCIA SCX::L'-L GER.'-L
Coordenação e ·ma~utenção
da ação social em
Ro

486
15814862.021

müna

150.000.000
150.000.000

-

150.000.000

NATlJREZA DA DESPESA
OUl'!lAS DESPESAS C0:1REN'l"'....S
DESPESAS DE CAPITAL
PROGAA'IA DE FORMAÇÃO DO .PA'l'R:

84

120.000.000
30.000.000

KÔNIO DO SERVIDOR PD13LICO P!L"VlD~'lCIA SOCIAL AO SERVI
DOR PUB!..ICO
C~tribuição parà formação
do patrimônio do servidor
pÚblico

494
15844942.022

60.000.000
60.000.000
60.000.000

NATURE:ZA DA DESPESA
0!1l'RAS DESJ'l"-"3AS COR.'lENTES

16

60.QO().OOO
500.000.000
500.000.000

TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONSTRUÇÃO E PAVIl•E:'JTAÇÃO DE

as
537

soo. 000. (j;()

RODOVIAS

cOnstrução e recuperação

16865371.019

de estradas

soo. 000.000

NATUHEZA DA DESPESA
OUT!lAS DESPESAS C0!1R::.t''iTilS
DESPESAS DE CAPITAL
SOMA.

.

100.000.000
4oo.cx:i:úoo
5.400.000.000

ANEXO II

(pi''CÇO[l

Cr(; 1,00
de Ql:ÚO de l'lGO)

cnfuiTO ESPECIAL
~UI\.SOS 00 .'!'J::SOUHO
(fonte: !;undo de Participnçiío dos E:>tado:1)

CÓili:OO

06
30
573
06305732.801

!'Sl'~c:.çi'.o

Projcl:os

l'l.ti.vit!t:~~.~

DEf7..SA NACJ.ONAL E SEGU
RA!JÇA PÚllLICA
SEGU!lANÇA PÚBLICA
OO;"J'ROLE E SEGU!lANÇA DO
TRAFEGO
•

-

30.000.COO
30.000.000
- 30.000.000

Atividadcs a

Cargo do
Departomcnto de T~
si to

Total

30.000;'000

3674 Sábado 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii)

Junilb

de 1990

Cr$ 1,00
l. 9:Jo)

(preço!~ ele rpcd.O UrJ

AN'olXO II

C!1ÉD1TO ESPECIAL
!E:CUI1SOS DO

'I'E~OURO

(fonte: Fundo de ParticipnçÕ.o dos l·:~;to.don)
Projetas

NIITU!mZA DA D~SPSSA
PESSQ'.L E Ei'lCAHGOS 50

CIAIS
Cf1
39

-

30,000.000

DESE:NVOLVI~EIJTO REGIONAL

56.000,000

DESENVOLVI!<íEH!'O o;;; MICHO

-5s.ooo.ooo

REGIÕÉS
021
07390212.009

AD:.UNISTRAç.~

cEliAL

. 56.000.000

Manuten,ão do Centro Ad
minist.t-ativo regiom~ SUr

38,000.()()()

NIITURE7A DA DESPESA·

a.ooo.ooo

PESSO.'.L E El'X::AllGOS SClqiAIS
07~90212.028

DiSPESAS DE CAPITAL
~~tenção do Centro Admi-·
nistrativo regional de Mu

cajai

·

.30. OOO~r:x:xJ

-

18.000,000

NIITUREZI\ DA DESPESA
PESSOAL E ENCA.'lGOS. SQÇ'rAJ;S .
DESPESA DE C~ITAL

13
75
"428
13754281.015

3.000.000
15.000.000
30.000.000.
30,000.000

SAÚDE E SANE.'J.-E'ITO
SAÚDE

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANI-.
TÁ!1IA
.

30.000.000

DESENVOtVD1EN'!'O 00 SETOR

SAÚDJ> •

• .

30.000,000

Nl\TU!U::7A DA DESPESÀ.
Ot.JTlli\S DESPES/IS- CQ'liE<ITES

1oo.ooo.cr..o

. ~f!Ai'lSNJRTE
TRANSPORTE ROIXlVIÁ!1IO
537
CONSrnuçiio E PAVIi·IS·lrAçíio
DI;: l!OIXlVIAS
16885371.019 . CON!}TnUÇiiO E !t'::Ctr.'mAçíio DE
ESTRADAS
. . . . 100.000.000

16
88

100.000.000
1IXl.OOO.OOO

NM'UI\IlZI\ DA DEfJP!':SA
DESPESAS DE C(li'I1'AL

SOM A. •••

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-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.)

ioo.ooo.ooo
l3o.cco.ooo

aG • .--,n.noo

. 2tu.0 Xl.-XX>

. ·----=-

Aprovada.
A matéria vai à sanção do GOvernador de
Roraima.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~
hy Magalhães.

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente,

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, estou senc;!o

peço a palavra para uma questão de ordem.
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informado de que a Comissão do Distrito Federal aprotou o nome do Governador indicado pelo Senhor Presidente da República,
descumprindo, portanto, mais uma vez, oRegimento Interno desta Casa.

Preventivamente, passo esta questão de ordem a V. Ex', para que a Mesa determine
o cumprimento do Regimento Interno, e não
aceite a votãção dessa matéria antes dos três
dias decorridos, porque só assim poderemos
fazer cumprir a nossa Lei Interna. ·
Esta preocupação, Sr: Presidente, de no
final da Sessão Legislativa, no final do semes·
tre, seja no primeiro, Seja no segundo semestre, virem. para cá projetas, mensageris, para
votarmos "em cima da perna", descumprindo
o Regimento, isto não é mais possível ocorrer.
Enquanto eu puder, falarei aqui contra isto, porque o Regimento Interno também determina que sessdes extraordinárias tém que
ser fêitas com prazo de quatro horas. Não
vai se poder mais fazer sessão extraordinária
uma atrás da outra. O Regimento determina
quatro, horas de prazo entre_uma e outra.
Por isso, Sr. Presidente, peço que V. Ex'
-porque sei que V. EXf gosta de cumprir
o Regimento Interno- tome as providências
necessárias para que a Mesa, como um todo,
determine o cumprimento do Regimento lntemo e não aceite a imposição_ que se quer
fazer, para se votar aqui "em cima da perna",
fugindo à Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-A Mesa recebe a reclamação de y, E~.
irá ap-Urar e deverá cumprir o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-ltem3:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 39, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos- dO
ilrt. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, eiii tumo único, do Projeto
de Lei do DFn~ 39, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre o reajuste de vencimentos
e salários dos servidores civis da administração -direta, autárquica, fundacional e
indireta do Distrito Federal, e dá outras
providências (dependendo de parecer).
Solicito do nobre Senador Divaldo Suruagy
o parecer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Para emitir parecer.) -::~r. Presidente, Srs.
Senadores, originário do Governo do Distrito
Federal, vem a exame desta Casa, nos termos
da Resolução n~ 157, de 1988, o presente pro.:
jeto de Ieiqu_e "dispõe sobre o reajuste de
vencimentos e salários dos servidores civis
da Administração Direta, AutárqUica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, e dá
outras providências".
A finalidade desta proposição é delegar ao
Governador do Distrito Federal competência
para, através de decreto, fíxar o percentual
de reajuste mensal para os vencimentos, salá·
rios e demais retribuições e vantagens pecu-
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niárias dos servidores civis do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições
fixadas pela União Federal e, no que couber,
as disposições da Lei n9 8.030, de 12 de abril
.
.
.
.
de 1990.
Consta do parágrafo único do art. 19 que
os íp.dices de reajuste- incidirão, tamb6m, sobre qs proventos de aposentadoria e as pensões pagas' pelo Distrito Federal.
O art. 29 veda ser Concedido às empresas
públicas e de economia mista índices de aumento de remuneração superiores aos estabelecidos na forma do art. J?
O art. 3? estabelece que nos reajustes provenientes desta lei serão cOmpensados os aumentos já concedidos, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de cartei~
ras e planos de cargos e salários.
O art. 4~ revoga os arts._ 1~ e 2 9 , da Lei
n~ 38, de 6_de setembro de 1989 e demais
disposições çm contrário. Essa Lei n9 38, dispõe sobre a política Salarial dos servidores
ciVis da AdministraÇão _Direta, dãs Autarquias e das Fundações Pública,s do Distrito
Federal. Justificável- a revogação, uma vez
que tais artigos referem-se ll:_r:eajustes trimeStraiS -o.u seg1,1m;lo aumento do IPC, o que já
está superado.·
o art' 5~ prevê que as despesas decorrentes
desta lei correrãO â conta do orçamento do
Distrito Federal.
Finalizando, no art, 69 con~~ que a lei entra
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezemhro de 1989.
Na mensagem que acompanha o projeto,
o Senhor Governador justifica que a Lei n•
8~030,_ .de 12 de abril de 1990, "que institui
no-Va sistemática para reajuste de preços e
salários em geral e dá outras providências",
não incluiu os servidores do Distrito Federal
nas disposições relativas à política salarial.
Com esta proposição" a-cOlhida, o Governador do Distdto:-FC:defãf d"eclarará, após o
dÍa 15 de cada mês, o percentual de reajuste
meilsal para a remuneração de seus s_ervidores civis, em c_onformidade com o previsto
no inciso ll, do art. 2~. da citada Lei nu 8.030,
de 1990.
·
·
Justifica, ainda, que a retroação prevista
no art. 69 do projeto se faz imperativa, consi~
derando não terem sido fixados os reajustes
na data-base própria, quando foram adotados
os índices das Medidas Provisórias n9 5 123
e 125 de 11-12·89 e 14·12·89, que deram ori·
gem às Leis n!>S 7.973 e 7.974, ambas de
22·12·89.
.
No -prazo reg~mental, o presente projeto
de lei mereceu quatro emendas, sendo três
do Senador Pompeu de Sousa e uma do Senador Meira Filho.
A Emenda n~ I propõe a supressão do art.
2~" ~q_projetó. Na' justificação, o nobre Sena-dor Pompeu de Sous~ e~clarece que o dispositivo contrãria a política de livre negociação
que o próprio 'Governo pretende implantar.
Considerando pertinente esta emenda, so- _
mos favorável à sua aprovação.
- À Emenda nu2, propõe retroagir os efeitos
da Lei a 19-12-89, justificando que a alteração
busca co~rigir uma injustiça, uma vez que
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os servidores do Distrito Federal não tiveram, na sua data-base, o _reajuste conforme
o IPC de janeiro a dezembro de 1989. Sem
entrar no mérito, somos de parecer contrário
a esta emenda, visto que ela redunda em au·
mento de despesas, o que contraria o parágrafo único, do art. 39, da Resolução n" 157,
de 1988, do Senado Federal, combinado com
o art. 63 da Constituição.
A Emenda n9 3, altera a redação do art.
39, explicitando que. serão compensados os
aumentos de remuneração decorrentes, apenas, da aplicação da política salarial e acrescenta, na exceção, outras vantagens salariais.
Esta emenda incide no mesmo problema da
anterior, Da forma apresentada, ela acarreta
aumento de despesa, o que contraria o dispositivo constitucional ali citado. Somos, portanto, de parecer contrário a esta Emenda

"' 3.
A Emenda n9 4, de autoria do nobre Senador Me ira Filho, acrescenta parágrafo J9 ao
art. 1~, com o objetivo de incluir os servidores
do Tribunal de Contas do Distrito Federal
no- reaj!Jste mensal de ql!-e trafa o caput daquele mesmo artigo. Consideramos pertinente esta emenda, pois tratam-se de servidores
civis do Distrito· Federal, embora sendo o
:rribunal de Contas órgão auxiliar do Poder
Legislativo do DF. A exclusão desse Tribunal
de Contas implicaria na elaboração e aprovação de uma nova lei especffica, o que acarre·
taria prejuízos a seus servidores. Somos, portanto, de parecer favorável a esta Emenda
n\'4.
CONCLUSÃO
Diante dó exposto, somos de parecer favorável ao presente' projeto de lei por constitu·
cional, jurídico e de boa técnica legislativa,
com ·o acolhimento das Emendas n'-'s 1 e 4.
_h o parecer, Sr. Presidente.

PARECER N• 241, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Resolução
n~ 20, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do ProjetO de Resolução n~ 20, de 1990,
que aprova as contas do Governador do Distrito Federal relativas ao exercício de 1988.
Sala de Reuniões da Comissão;29 de junho
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente Divaldo Suruagy, Relator-- Antônio Luiz
Maya - Pompeu de Sousa.
ANEXO AO PARECER N• 241, DE 1990
n~

Redação final do Projeto de Resolução
20, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, ·
, Presidente, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguin~e
RESOLUÇÃO N•

, DE i99o

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, ,relativas ao exercício de
1988.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1~ São aprovadas as contas apresen"
tadas pelo Governo do Distrito Federal, relativas aos titulares José Aparecido de Oliveira
e Joaquim Roriz, concernentes ao exercício
de 1988, ressalvadas-as re~ponsabil~dades im·
putáveis a admíriistradores por infrações le·
gais e danos patrimoniais -de qualquer espécie.
Art. 29 Esta resolUçãO entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER J\1• 242, DE 1990
(Da ComisSão Diretoia)
Redação final do Projeto de Resolução
n' 21, de 1990. ,
A Comissão DiretOra apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n" 21, de 1990,
que altera a Resolução n~ 17, de 25 de janeiro
de 1988, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
Qe 1990. - Alexandre Costa, Presidente Divaldo Suruagy, Relator_;.;. Antônio Luiz
Maya - Pompeu de Sousa.
ANEXO AO PARECER }V242, DE 1990
Redaçáo final do Projeto de Resolução
n~ 21, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1990
·Rerra~ifica a Resolução n~ 17, de 25
de janeiro de 1988, do Semldo Federal.
Art. 1~ O art. 19 da Resolução n~ 17, de
25 de janeiro de 1988, do Senado Federal,
passa a vigorar com a seguinte re-dação:
"Art. to É o Governo _do Estado do
Amazonas, nos termos art. 2° da Reso·
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada peta Resolução rio 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Fe·
dera!, autorizado a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
cruzeiros, a 15.000.000,00 Obriga-ções
do Tesouro Nacional~ 01N, junto à Cai~
xa Económica Federal, destinada â execução de obras de infra~estrutura na ci~
dade de Manaus e em cidades do interior
do Estado."
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de su!'l publicação.
PARECER N• 243, DE 1990
(Da ComissãO Diretora)
Redação final do Projeto ·de Resolução
n~ 22, de 1990.
A Camisão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n'' 22, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Espf,
rito Santo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Espírito Santo (LIT- ES).
Sala de Reuniões da ComisSão, 29 de junho
de 1990. - Alenndre Costa, Presidente Divaldo Suruagy, Relator- Antônio Luiz
Maya - Pompeu de Sousa.

ANEXO AO PARECER N• 243, DE 199~0
RedaçãO-tmal do Projeto de ReSolução
____ _n~22, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
, Presidente, nos termos do
e eu,
art. 48, item 28, do RegimentÕ Interno, promulgo a seguinte
RESOWÇÃO N•

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do EspíritQ Santo a emitir e colocar no mercado
Letras Fi_nan_ceiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo (LFT - ES).
O Senado -Federal resolVe:
.. A_rt. 1o _É o Governo do Estado do Espírito Saitto autorizado, nos termos fixados- pe~
la Resolução n~ 94, de 15 de dezembro de
1989;<lo Senado Federal, a emitir e a colocar
no merC;l,!.dO, no exercício de 1990, Letras Fi~
nanceiras do Tesouro dO Estado do Espírito
Santo (LFT- ES), ·em quantidade suficiente
ao giro de 24.602.259 (vinte e quatro milhões,
seiscentos e dois mil, duzentos e cinqüenta
e ·novó"ê) Letras Finariceiras do Tesouro do
Estado do Espírito Santo (LFT- ES), vencíveis em 1990, pelo valor de resgate, deduzida
parcela de doze por cento, a título de juros
reais.
Art. 29 A autorização de que trata esta
resolução terá validade até 30 de dezembro
de 1990.
---Art. 39 Está. resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER N• 244, DE 1990

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n9 24, de 1990.
_A ComiSsãO-Díretora apresenta a fedação
final do I:"rojeto de Resolução n~ 24, de 1990,
que autoriza a Companhia Energética de São
Paulo a ultimar contratação de crédito externo no valor equivalente a vinte e três milhões
de marcos alemães.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente Divaldo- Surua·gy, Relator - Antônio Luiz
Maya - Pompeu de Sousa.
ANEXO AO PARECERN• 244, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 24, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Pfesidente, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1990 .
Autoriza a Companhia Energética de
São PaulO a ultimar contratação de crédito externo no valor equivalente a vinte
e três milhões de marcos alemães, junto
ao Ansaldo GIE S.p.A., de Milão- Itá~
lia.
O senado Federal ieSOive:
Art. _1 o b a _Companhia Energética de
São Paulo, nos termos do incisos V e VII
do art. 52 da Constituição, autorizada a con-
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tratar operação de crêdito externo com o aval
do Estado de São Paulo, no valor de DM
23,()(}(J,OOO.OO (vínte e três milhões de marcos
alemães), junto ao Ansaldo GIE S.p.A., de
Milão -Itália, destinada a financiar a aquisição de equipamentos de origem itâliana pa~
ra a Usina Hidroelétrica de Rosana, na locali~
dade de Pontal do Parapanema, Estado de
São Paulo.
Ait. 29 A operação deverá obedecer às
seguintes condições financeiras básicas:
a) encargos financeiros:
1 - juros de 8,68% ao ano;
b) condições de pagamento:
1 -do principal - em v_inte__ par~~~a_s semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se
a primeíia-em 30 de julho de 1991;
2 -dos juros, durante o período de carên·
cia - semestralmente vencidos e incorpoiàdos ao principal e durante a amortização,
semestralmente vencidos, juntamente com as
parcelas do principal financiado.
Art. 3~ A autorização de que trata esta
resolução valerá pelo prazo de doze meses
a contar da data de sua pUblicação.
- Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER N• 245, DE 1990

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Se"
nado n~ 285, de 1989.
A Comiss!o DiretO-ra apresenta a rédãÇão
final do Projeto de Lei do Senadp_ n9 285,
de 1989, de iniciativa da Comissão Diretora,
que define os atas de improbidade administrativa de que trata o§ 4\' do art. 37 da Consti~
tuição, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente Divaldo Suruagy, Relator --Antônio Luiz
Maya - Pompeu de Sousa.
ANEXO AO PARECER N• 245, DE 1990

Redação rmal do Projeto de Lei do Se~
nado n~ 285, de 1989, que derme os atos
de improbidade administrativa de que
trata o § 4~· do art. 37 da Constituição,
e d~ outras _providências.
O CõngressifNacional decreta:
Art. _l~ Os atos de_ improbidade pratica~
dos contra a administraçãO direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do DistritO Federal, dos
Municípios e dos Territórios, por seus agentes, serão punidos nà forma desta lei.
Art. z~---são ·atos de improbidade admi~
nistrativa; quando praticaqos dolosamente:
I - infririgir norma cOnstitucional; burlar
concurso público; valer-se da função ou cargo
público para auferir proveito pessoal.ou con~
cedê·lo irregularmente a outrem, ou em detrimento da dignidade da fundação; praticar
deslea~qade p~_r:! ~m _as in~~ituíções ptíbli.cas,
omitii~se injustificadamente do dever de ofí..
cio; declarar inverdade ou· omitir condição
para auferfi benefício ou proptciá~lo a ou~
trem.
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pela autoridade judicial, dos indícios da resdo agente.
Art. 99 O seqüestro só pode ser embargado- por terceiros.
Art. 10. O seqüestro pode recair sobre
Pena- suspensão dos direitos políticOs
todos os bens do indiciado, ainda_ que em
por até dez anos. perda da função pública
poder de terceiros, ou transferidos após a
e indisponibilidade dos bens e ressarcim~nto
prática do crime.
ao erário.
Art. 11. O seqüestro de bens_móveis im§ 1" Para os efeitos desta lei, agente da
plicará a nomeação, pela autoridade judicial,
administração é todo aquele que ocupa cargo,
de depositário compromissado.
emprego ou função pública de qualquer natureza.
-Aft.T2. Recaindo o seqüestro sobre
bens imóveis:
§ 2~ As pen3.s previstas ni:dtem TI deste
Í - o juiz determinará, ex officio, a averbaartigo podem ser aplicadas cumulativamente,
ção do bem seqüestfado no registro de imóquando for o caso, observados a natureza
veis.
do dano, sua extensão, a pOS..'iibilidade de reIf_:: O Ministério Públ.ico prámoVerá a hiparação e o prejuízo à digriídade Q.o cargo
-poieCilegal em favor da fazenda pública.
ou à função pública.
Art. 13. Transcorridos doze meses, desArt. 3" Os atos de improbidade de que·
de a denúncia, sem julgamento do processo,
trata esta lei constituem crimes de responsacessará a indisponibilidade dos bens.
bilidade quando praticados pelo Presidente
Art. 14. Prescrev_em-se em doze anos,
ou Vice-Presidente da República, membros
contados do recebimento da denúncia, as pedo Congresso Nacional, Ministros de Estado,
nas de suspensão dos direitos políticos e da
Ministros dos Tribunais Superiores, Advogaperda da função pública, de que tratam os
do-Geral da União, Procurador-Geral da: Re·
incisos I e II do art. 29 desta lei.
pública, Ministro do Tribunal de Contas da
Art. 15. A perda da fUnção pública só
União; ou por chefes de missão diplomática.
ocorrerá após o trânsito em julgado da senParágrafo único. Na hipótese deste artigo,
tença condenatória.
_
aplicar-se-á o disposto no art. 52, itens I e
Arf. 16. Cessa o seqüestrO, ou a hipóII, e no art. 102, item I, alínea c da Consti·
tuição.
.
-- --- -- -----teSe:
I - se a açã"O penal não é iniciada em noArt. 4~ A representação por ato de imven~a dias, a__con~ar da data de ~presentação
probidade, formulada contra agentes da ad·
da denúncia.
ministração pública, exceto os referidos no
11- se, por sentença trãnsitada em julgaart. 3~ desta 1ei, far-se-á por qualquer cidado, é extinta ã ·ação ou absolvido o réu.
dão, à autoridade policial, ã.té no máximo
Parágrafo úniCO. A -Cessação do seqüesde um ano da data da orortência do fato
ou, no mesmo prazo, pelo Ministério Público~- tro, ou da hipoteca, não exclui a incorporação, à fazenda pública, dos bens ilegalmen§ 19 A representação conterá a qualifite adquiridos.
cação pessoal do denunciante, as provas que
Art. 17. Transitadas em julgado, a senpretende produzir e rol de, no máximo, seis
tença condenatória iniPOita ã perda, em favor
testemunhas~ _
§ 2~ A critério da autoridade judiciãl, pó- · da fazenda pública, do bem considerado pro·
duto do crime, ressalvados os direitos de terderão ser ouvidas outras testemunhas, não
ceiro de boa-fé.
integrantes do rol.
Art. 18-. A fazenda pública pfomoverá as
Art. s~ Responderá cri~inalmeg_te o auações necessárias à complementação do restord,.e denunciação caluniosa de ato de improsarcimento do erário, quando for o caso.
bidade administrativa.
Art. 19. Caberá ação regressiva cOntra
Pena -detenção de seis a dez meses e mula~_fen.te-a:a 8.dministração, inclusive os referita de vinte a trinta vezes o maior salário iníni·
dos no § 29 do art. z~ desta lei, nos casos
mo vigente no País.
de culpa ou dolo de que decorra preju(zo
Art. 6 A autoridade judicial rejeitará a
__ . ,
a terceiros de boa-fé.
denúnci~ .• em despacho fundamentado, se esArt. 20. Ao denunciadO, deSde a- face de
ta não contiver as formalidades estabelecidas
inqoérito, assegurar-se-á ampla defesa.
no art. 4°, caput e § to desta lei, ou se convenArt. 21. O disposto nesta lei não exime
cido, pela resposta do acusado, da inexistêno agente da responsabilidade civil e penal,
cia do crime ou da improcedência da ação.
aplicando-se~lhe as respectivas sanções, cuArt. 79 São sujeitos a seqüestroos bens
mulativamente, quando cabíveis.
de a.zente da administração indicado por criArt. 22-- Para os efeitos desta lei, são come de_ que resulte prejuízo-para a fazenda
autores o responsável por ordem m8nifestapública, como forma de ressarcimento doerá·
damente ilegal e o agente da administraç?.o
rio.
a que a cumpre.
ArL 89 O seqüestro é decretado pela auArt. 23•...Esta lei entra em vigor na data
toridade judicial sem audiência do acusado,
de sua publicação.
de ofício ou a requerimento do Ministério
Art. 24. Revogam-se as disposições em
Público, com base _em representação da auto·
contrariO.
ridade incumbida do inquérito administrativo
ou do inquérito- políi:ial.
Parágrafo único. Para a decretação do seO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
qüestro é imprescindível a fundamentação,
- o·parece-r"conclui favoravelmente ao pro-

Pena- suspensão dos direitos políticos

por até dez anos e perda da função pública.
II- praticar efetívo dano aos cofres públicos; concussão; corrupção passiva; peculato.

ponsabil~dade

Sábado 30

3677

jeto e âs Emendas de n9' 1 e _4, e contrário
àsden<$2e3.
_Em discussão o projetO e as emendas, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto, sem preju(zo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação as emendas n9s 1 e 4, de parecer
favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
_ Aprovadas.
Em votação as Emendas de n~ 2 e 3, de
parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai â Comissão Diretora, para
a redaçáo final.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte.

PARECER N• 240, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 39, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projetõ de Lei do DF n9 39, de 1990,
que dispõe sobre o reajuste de vencimentos
e ~alários dos servidores civis da administração direta, autárquica, fundacional e indireta
do Distrito Federal, e dá outras providências:
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de _1990. - Alexandre Costa, Presidente Divaldo Suruagy, Relator - PomPeu de Sousa. - Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER N'~240, DE 1990
Redaçio final do Projeto de Lei do DF
n~39, de 1990, que dispõe sobre o reajuste
de V"encimentos e salários dos servidores
civis da Administraçáo Direta e Autár·
quica, Fundacional e lndireta do Distrito
Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 O Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percen·
tua! de reajuste mensal para os vencimentos.
salárioS e demais retribuiçóes e vantagens pe~
cuniárias dos servidores civis da Administrá·
ção Direta, Autárquica e Fundacional do Dis·
trito Federal, observados os parâmetros e as
condições fixadas pela União Federal, e, no
que couber, as disposições da Lei n9 8.030,
de 12 de abril de 1990. ·
§ 19 O disposto-neste artigo aplica-se aos
servidores do Tribunal de Contas ..do Distrito
Fe<!eral, que declarará, em ato próprio, o
percentual de reajuste, observadas as mes·
mas condições ali estabelecidas.
§ 29 Os ínçlices- de que trata este artigo
incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Distrito Federal.
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Art. 2~" Na fixação a que alude o art. 19
desta lei;, serão compensados os aumentos
de remuneração dados, a qualquer título, ex·
cetuados os resultantes de implantação ou
alteração de carreiras e planos de cargos e
salários.
Art. 3~ São revogados os arts. 19 e 2? da
Lei n9 38, de 6 de setembro de 1989, e demais
disposições em contrário.
Art. 4? As desp~sas decorrentes desta lei
correrão ã conta do orçamento do Distrito
Federal: .
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 11 de dezembro de 1989, atualizando-se
as diferenças de remuneração.

Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-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 matéria vai à sanção do Govçrnador do
Distrito ·FederaL
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-De acordo com o art. 175, letra e será
retirado da pauta, o item 4.

É o seguinte o item retirado da pauta:
OFíCIO N• S/23, DE 1990 .
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do R,.egimento Interno)

Ofício n• S/23. de 199Ô (n' 250190. na
origem), relativo à proposta para que
o Governo_ do Estado de Minas Gerais·
possa elevar, em caráter excepcional e
temporário, os limites de seu_ endividamento emitindo 201.160.424 (dUzentoSe um milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e vinte e quatro) Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFTMG.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-ItemS:

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Çãmara n' 60, de 1989 (n' 3.049/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre
cláusula obrigatória no contrato de
transferência de atletas para o exterior,
tendo
PARECER, sob n~' 186, de 1990, da
Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Encerrada a discussão. o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos tçrmos do art. 284 do Regimento Interno. _
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o substitutivo adotado:
Redação do vencido para o turno suple·
mentar do Substitutivo do Senado do Projeto de Lei da Câmara n' 60, de 1989
(n• 3.049/89, na Cas~ de ~rigem).

O Co:Ogresso Nacional decreta:
Art. 1" Ao editar normas gerais sobre
transferência de atletas profissionais e não:
profissionais brasileiros para o exterior, o
Conselho Nacional de Desportos estabelecerá que do contrato de t:ansferência c~nste
cláusula obrigando a enttdade estrangeira a
ceder, sempre que solicitada pela Confederação Desportiva competente, o atleta transferido, desde que convocado para o selecionado nacional.
Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. _3_" Revogam-se as disposições em
contrário.
Q_ SR. PRESIDENTE {Alexandre ~osta)
....,...Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n'' 285, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que define ·os atos de improbidade administrativa de que trata o § 4~ do art. 37 da
Constituiçáo Federal, e dá outras providências, tendo
PARECER. sob n'' 188. de !990. da
Comissão
-
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as contas do Governo do DistritO Federal,
relativas ao exercício de 1988.
Em discussão o projeto, em tur.OO único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do noQre
Senador Maurício Corréa.
O projeto vai à Comissão Diretora, Para
a tedaçáo firi.al. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Item8:
Discussão, em turno iiníco, do Projeto
de Resolução nv 21, de 1990 (apresentado pela Comissão de AssUntoS Económicos como conclusão de seu Parecer
n9196, de 1990), que altera a Resolução
n" 17, de 25 de janeiro de 1988, do Senado Federal.

-de Constituição, Justiça e Cidada-

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
'"
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanec'er sentados. (Pausa)
Aprovado.
_ =
O projeto vai ã Comissão úiretora, para
a redação final.

nia, favorável ao projeto, contrário às
Emendas n\'~ 1 e 2, apresentada"> perante
a Comissão e oferecendo as de nvs 3 a

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Item 9:

__.-&.CCJ... --- - Em discussão o projetá e as emendas, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Apravado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Em votação as Emendas de o!* 3 a 6
OsSrs. Senac.lores que as aprOvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
.....;.. Em votação as Emendas de n"' 1 a 2, de
parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
- Rejeitadas.
O projeto vai à ComisSão Diretora para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Item7:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 20, de 1990 (apresentado pela
Comissão do Distrito Federal como conclu~
são de seu Parecer n~· 171. de 1990, com voto
vencido, em separado. do Senador Maurício
Corrê a e voto vencido ds>_s Sen<ldores Chagas
Rodrigues e Pompeu de $!)Usa). que aproVa

Discussão, em turno único, do Proj~to
de Resolução n" 22, de 1990 (apres~n
tado pela Comissáo de Assuntos Ecoifô:. ---mic_os como conclusão de seu Parecer
n'.' 197/90), que autoriza o Estado doEspíiilo-Santo a emitir e cOlocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Espírito Santo -LFT-ES.
-Em discussão o projeto, em turno· úniCo.
(Pausa.)
O Sr. Gerson Caniata - Peço a palavra
para discutir. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. GERSON CAMATA (ES. Para dis·
cutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
início, quero manifestar a minha posição favorável ao presente pwjeto que aUtoriza o
Espírito Santo a lançar Letras do Tesouro
Estadual no mercado. É a l'<~"i~:io também
do Senador João Calmvn, capixaba como cu.
Eu preá;ava fazer aqui um reparo. Estamos
concedendo c dando esse apoio ao projeto
mais em funç:io ao povo do Espírito Santo
do que ao seu Governador, porque esse recurso vai ser mau usado no nosso Estado.
O Governador do Espírito Santo, montou
uma verdadeira quadrilha no seu Governo.
A famma dele tem nove empresas emprei·
te iras que trabalham para o Governo do Estado do Espfrito Santo. e o.;ó eles ganham lidt<~.·
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ções no meu Estado. Até o fornecímento de
café para a-. repartições públicas do Estado
do Espírito Santo é de uma firma da família
_do Governador e do Secretário do Ptanejamento que é o seu candidato a Governador
e que, por isso, est'á com 2,8 pontoS no lbope,
fazendo dois anos de campanha. Quer dizer,
terminando este ano, ele chega a 3,8, porque.
ganha um ponto por ano. O povo inteiro do
Espírito Santo sabe disso.
Essas empresas, quando é aberta uma Iici, tação pública, entram, uma dando cobertura
às outras, ~e modO que cai sempre no. balaio
deles. Eles é que ganham as. licitações.
· Mas essa quS.driiha de corrupção. que o Go-·
vernador montou e que COmanda é ~uníci
pal, porque·o Governador repassa o dinheiro
Rara o município e obriga o prefeito a dar
a obra para suas firmas, é uma quadrilha estadual, porque ganha todas as licitações doEstado, e é a uma. ql}adrilha federal, porque
fui descobrir, agora, que algumas dessas empresas do Governador estão atuando também
no Governo Federal.
Por exemp.lo: na Ferrovia Nort~-Sul há
uma empresa da família do Governador, do
iHnãõ do Governador, do Secretário de Planejamento do Governador e do candidato
a !Jovernador do Governado~;., com um contrato equivaleqte a 14 milhões de ~?lares,
sem lidtasão. :~;:-o GoVeTiliiâ.Or, certa vez.
num discurso, thamou essa ferrovia de "a
ferrovia da cor~upção"-, que 'dCve conhecer
bem, 130rque ~stá lá dentro enfiado até o pescoço na tal corrupção que denunciou.
"Há Poucos dias descObri que uma outra
empresa dele, chamada EMAFER, tem 22
contratos na Rede Ferroviária Federal, chamados contratos "guarda-chuva", aqueles
que vão ampliando, vão·-abrindo,. todos da
mesma empresa da família da GOvernador
do Estado do Espfrito Santo.
.E a ousadia deles Chega a um ponto aterrador: essa empresa indiccm - estou confirmando isso hoje - e vai tomar posse hoje
·o diretor do Departamento Nacional de Fer..rovias, sócio da família do Governador, sócio
do Secretário do Pl?nejamento, sócio da outra firma dO irritão do Governador, dessa firma que t'em 22 contratos na Rede Ferroviária
Fede'ral'e um contrato na Ferrovia Norte-Sul.
Ele vai pagar a ele mesmo, v"!-i pagar à firma

O SR. GEI!SON CAMA TA - o·uço o
aparte ~o nobre SeÍlãdor Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Surua'gy - Senador Gerson
Camata, fiCO feliz e (riste ao meSmo tempO,
quando V. Ex• faz uma denúncia desse porte,
porque_ revela um processo de corrupção no
Governo-do Estado que V. Ex• tanto dignifica
como um dos melhores administradores que
o Espírito Santo já teve.
o-sR. GERSON CAMATA- Muito obri-

gado.
O Sr. Oivaldo Suruagy- Fico feliz porque
V.- Ex"----está denunciando ao Presidente da
República e, amanhã, Sua Excelência não
pode dizer que não conheceu o fato. V. Ex•
está denunciando ao Presidente da Repúbli~
ca ...
O SR. GERSON CAMA TA- E estou mesmo. Senador.
·

O Sr. Divaldo Suruagy - ... da tribuna do
Senado Fedúal. Espero que o Presidente da
República tome as providências. Se Sua Excelência não as tomar, será conivente com
a corrupção implantada no Espírito Santo.

O SR. GERSON CAMA TA- Exatamen·
te, .EX" É obrigação a advertência que faze~
mos; Espero que os nomes-sejam levados ao
PresidentF, que pode ser iludido, ludibriado.
Diante-dessa advertência que pretendo fazer
por escrito ao P~esidente da República estou mandando os contratos das empresas.
Não posso admitir que alguém seja diretor
de um empresa federal para pagar à sua própria finna.
Há necessidade que o Presidente da República tome conhecimento deste fato e iniba
esse tipo de ação. Este é o aspecto moral
que considero insustentável.
Ootró aspecto qfle não _coiisigo- en-tenderé que toda a Bancada do Espírito Santo nunca
conseguiu, no atual Governo, fazer com que
um capixaba seja diretor de nenhum órgão
federal. O Governador é do PDT. O sócio
da firma é do PDT. O Sr. Brizola está com
mais prestígio do que a Bancada federal do
.EspíritO Santu. Queria até cumprimentar o
Senador Maurício Corrêa da Bancada do
PDT.
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
d~le.
Ex· um aparte'?
Devem estar enganando o Presidente da
O SR. GERSON CAMATA- Com muito
República. Não acredito que uma empresa
prazer. nobre Senador Ney Maranhão.
que ten,ha 22 contratos na Rede Ferroviária
O Sr. 1\~ey MaranhãO - -Nobre Senador
Federal possa ter nomeado o diretor da Red~ _
Gerson Camata, como primeiro Vice-Líder
pará ele pagar às suas firmas. O Presidente
Oo Governo quero dizer a V. EX" que fatos
da: República. se esse fato estiver atontecen·
como esse que V. Ex· acaba de citar, de uma
do. e.stá sendo enganado por alguém desse
nomeação desta natureza. sou testemunha de
Oepa'rtamento de Transportes ou Secretaria
que não foi urria, nCrri duas·, nCITd[ês, nem
de Tr~nsportcs. Há necessidad~ de que o Prequat~o. rJ!aS que foram para -o- Presidente da
sidente da R~pública seja aQVertido. po-rque
República. Inclusive. fui urria da<i pessoas que
esse dinheirú' que está sendo lançado vai todo
encaminhei um dossiê de um fato desta natu·
para o balaio das nove firmiis'-Q'tn;tr~balham
reza; que foi enviado ao _Sr. Ministro da Juspara o Go~rnador do Espí.rito Sailto.
tiça e a pessoa não foi n'om:eada. Significa
que·e-ste-GOvefifó~-·que tCm Lim compromisso
O Sr. Divaldo Suruagy- rermíte-mC V.
com o povo brasileiro. com 35 milhões de
.E:c• um aparte?
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eleitores que o colocaram no Palácio do Planalto, irá fazer uma guerra sem tré_gua con_tra
os corruptos, e, contra à corrupção. ComO
primeiro Senador que o apoiou, no dia em
que deixar de acreditar neste Governo serei
o primeiro também a romper. Mas, por enquanto, o Presidente da República não pode,
de maneira nenhuma, ser culpado de alguém
ter sido nomeado, como V. Ex• acaba de dizer, sendo um corrupto. Tenho certeza de
que, como eu, a Bancada do Governo aqui
no Senado está dando apoio a V. Ex', e o
Presidente da República vai tomar providências e vai demitir esse corrupto. Conto -com
o ap·oio de· V. Ex·
O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado a V. Ex· A palavra de V. Ex• deixa
1\ão só a mim, mas, tenho certeza, o Senado
e o Pafs tranq'üílo~.
Tenho certeza de que levaram ao Presidente um nome sem informar a Sua ExCelência sobre esses detalhes que estou enviando ao Chefe do Executivo, no sentido de que
não permita que no seu Governo essa quadrilha que já está roubando os municípios
do Espírito Santo, 6stá roubando o Estado
do Espírito Santo, agora seja uma quadrilha
federal, roubando o Brasil.
Senador Ney Maranhão, a palavra de V.
Ex" me deixa tranqüilo. Tenho a certeza de
que o Presidente deverá, informado do fato,
tomar as providências, porque é até ce-rto
ponto. honroso-recuar, quando o recuo significa Um compromissO com a prObidade e com
a austeridade.
O Sr. Ney

~aranhão-

Cpmplementando

V. Ex", tenho um exemplo, agora, do cuidado

que o Governo de Sr. Fernando Collor está
tendo. O Ministro Ozires Silva, agora mesmo~ anulou um trabalho sobre esse problema
do ''tapa buraco", e exigiu concorrência. Isso
significa a moralidade administrativa que-está
imperando no País. Nós não temos culpa nenhuma, nem mesmo o Presidente, que alguns
dess~s que ••ffiamaram no peito da vaca mococa"- esses anos--todos estejam infiltrados,
como houve no Estado de V. Ex~ Solidarizo-me _com V. Ex" Tenho certeza de que o
Governo irá tomar as devidas providências.
O SR. GERSON CAMATA- Muito abri~
gado a V . .Ex·
Sr. Presidente. a posição da Bancad.a do
Ewfrito Santo é favorável à concessão que
·vai b(!neficiar o seu" povo. tanto que a Ban·
cada assinou até o pedido de dispensa de publicação para tornar exeqüível a aprovação
deste projeto de resolução antes do início
do recessq.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente.
Durante o discurso do Sr. Gerson ca:
mpta, o Sr. Alexandre Costa 2? Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
s~ Secretário.

O. Sr. Juiahy Magalhães - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir .
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. Sem revisá.o do orador.)

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha
palavra é sobre a matéria do Estado do Espírito Santo que está em discussão._ Falou um
Senador do Espírito Santo apresentando
núncias ~:ia maior gravidade, e também sobre
nomeações que seriam feitas hoje .ou amanhã, na área federal, de Pessoas ligadas a
esse Estado, também apresentando denúncias.

de-

O Yice-Uder do Governo já arifecipo-u-cfue
aquele que ainda não foi nomeado vai ser

demitido por corrupção. Pergunto eu, Sr.
Presidente: como são feitas as nomeações?
Elas são precedidas de averiguação sobre o
currículo da pessoa indicada? Do exame da
personalidade da pessoa indicada? b por isso
que não querem que se faça es5t? ~xame aqui,
np Senado. pois quando vem uma autoridade
para cá nós temos que votar em cima da perna
sem conhecimento de nada.
Falou-se, também, que o Presidente daRepública demonstrou a sua luta contra a c_orrupç<'io ao anular uma determinação para que
não houvesse concorrência neSsa operação
tapa-buraco, que é muito necessário, muito
importante e muito urgente.
Quem foi que levou o decreto ao Presidente da República, que foi assinado por Sua
Excelência por autoridades Competentes. É
correto, quando a pessoa descobre que cometeu um equívoco, voltar atrás para retificar
o erro. Mas quem levou, quem fofo resPOnsável por esse decreto? O que aconteceu com
esse responsável que fez o Presidente daRepública cometer aquilo que Sua Excelénciã.
julgou ilegítimo porque desfez o decreto?
Quem é o responsável?
Então, Srs. Senadores, fazer um discurSo
contr~ a c1?rrupçãoé muito fâcil, mas a prática
é multo drferente.
-- Quando o nobre Senador Ney Maranhão
declara que o Presidente da RepUblica vai
t.olocar para fora todos os éôtruptos, não
aceíta fazer nomeações por indicação-de corruptos, digo que lamento mas não acredito.
Os fatos estão aí, daqueles _que o Presidente
da Repúblcia levou ao Ex-Ministro Oscar
Dias Corrêa como responsáveis por tórrupção no Brasil, Sua Excelência levou o dqssiê,
debaixo do braço, exigindo que fossem punidos aqueles que considerava corruptos. O
Presidente da República hoje, faz as indicações de autoridades por indicação desses elementos que considerava, na época, corruptos. Então, veja V. Ex' como a prática é muito
diferente do discurso.
O Sr. Ney Maranhão Ex• um aparte?

Permite-me V.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES V. E::c•, Senador Ney Maranhão.

Ouço

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, V. Ex' que é um Senador
de Oposição, e que todos nós respeitamos,

princip'almente eu, nordestino, como V. Ex\
o admiro pela sua contundência nas caUsas
que defende, está sendo muito radical nesse
ponto de vista. V. Ex~ sabe que este Governo
que se instalou nO País, instalou ..:._ se nUm
mar de lama.
Este GOVerno não aceítará, de maneira alguma, indicações de pessoas corruptas ou tro- -ca-de favores, como o famoso adágio de São
Francisco, que se falava muito: "é dando que
se recebe". Esta frase não vai ocorrer neste
Governo. Os Parlamentares que dão sustentação ao Governo estão dando sugestões e,
logic-amente, o Governo- acatará indicações
de pessoas compe(entes que queiram fazer
parte do Governo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Um mi·
nuto 1 nobre Senador. Não devo interrompêlo, V:. Ex• está dando um aparte, mas quero
pegar ess_a_ expressão: "o Governo assumiu
quando o País estava num mar de lama".
V. Ex~ fez esta afirmação e sei que não apoiou
o G.o_\!:emo passado. Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam bem a expressão: o Governo
Samey - na opinião do Vice-Líder do Governo - era o responsável por um mar de
lama aqui neste País. E quem apóia este Governo são os mesmos que apoiaram o Governo José Sarney são os mesmos que defen-deram õs 5 anos daquele Governo, são os
-mesmos que impediram a implantação do
p~lamentarismo. E, onde estão aqueles que
n~o de(endem o Pre:f>idente José Sarney
quando é acusado de ter transformado este
País num ''mar de lama"?

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador,
completo o meu aparte. V. Ex• continua contundente na· oposição ao Governo Collor. Sei
que V.. Ex• está na sua posição, todos nós
o respeitamos, mas nobre Senador, o Presidente da República assumiu o Governo com
quem? Com o Congresso que está aí. En.tão,
estamos em plen() regime democrático. O
Presidente da República está evitando, o
mais que pode, aquela mesma prática do fisiologismo. V. Ex• há de concordar que uma
grande parte da bancada, que apóia o Governo no Senado e na Câmara está descontente com o Presidente da República. Por
que, nobre Senador Jutahy Magalhães? Por·que não está sendo atendida como nos Gover~
nos passados: toma lá, dé _cá! É isso, nobre
Senador. V. E~ tem que ter uma dose de
paciência, porque Roma não se fez em um_
dia. O Presidente eStá sendo pressiõnadõ. Há
uma eleição que vem- aí Daqui a noventas
dias todos esses parlamentares vão passar pelo crivo, pelo juízo final do povo brasileiro,
através das urnas, mediante o voto secreto.
EStãQ- todos preocup<idos. E esses qUe ficaram e continUaram deiltro daquela posição
do Governo passado, do fisiologismo, é uma
pr9va_ evidente do que a imprensa está a di·
zer: O _Goyerno não tem maioria. O Congres·
so, o_~ Deputados que apóiam o Governo es·
-tão descontentes. Por que, Senadores? É a
resposta que dou a V. Ex• Ê que Sua ExceIênclã e-.S"tá lutando contra ~ssa prática ante~
rior do fisiologismo. Portanto, nobre Senador
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Jutahy Magalhães tenha paciência e tenho
certeia de que V. Ex\ no íntimo- V. Ex~
está no seu papel - sabe que o Presidente
da República está lutando contra essa prática
da malfadaôa aliança democrática que quase
acabou com este País.
Era o que tinha a dizer a V. E~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre
Senador Ney Maranhão, V. Ex• acaba de fa·
zer também ourra declaração importante,
muito grave. Estamos aqui acostUmad~)S a
ouvir da Liderança do Governo, na Câmara,
da Liderança do Governo, no Senado, que
nunca nenhum Senador ou Deputado chegou
ao Presidente da República para fazer um
pedido. Já ouvi o nobre Senador José lgnácio
Ferreira repetir isso várias vezes. Agora V.
Er tem razãO está dizendo a verdade, como
norni.almente acontece. V. Ex· sempre fala
a verdade. fala e diz o que pensa. sem se
preocupar em saber qual a repercoss-ão que
isso pode ter ou não, mas expressa o seu
pensamento. Então. acredito em V.- Ex·
Acredito que, infelizmente - isto já disse
várias vezes- quando vamos votar no Congresso e vejo o Plenário da Càmara cheio
-normalmente, temos uma média de 300
·Parlamentares presentes nos dias de pique,
às quartas e_ quintas-feiras, com aproximaM
damente 450 parlamentares presentes- vejo
_todo o Centrão convocado para votar de acordo com os interesses do Governo. É isto que
V. Ex" afirma, porque deve ter ouvida:_ de
liderançaS do Governo que quand-o aquelamedida provisória foi derrotada foi porque
muitos parlamentares não tiv~ram os sem; pedidos atendidos. Veja, então, nobre Senador
Ney Maranhão, que V. Ex~ fez uma afirmação, hoje, mUito grave: de que comêçamoS
este Governo com o Pats num mar de lama.

e

O Sr. Ney Maranhão - E vai (erminar
sem a lama, nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Quero
dizer a V. Ex· que fiz oposição ao Governo·
Sarney e não considero que$. Ex• tenha dei·
xado o País num "mar de lama··. S. Ex" cometeu erros administrativos terríveis. errou tremendamente no Governo, pDfém náo considero que S. Ex• tenha feito deste Pais um
"mar de lama''. Aproveito, com a sinceridade
Je V. Ex', para dizer que a primeira-dama
irá batizar um navio da Transrol\ e, juntamente com ela. irão várias autoridades da
área marítima. Então, é chegado o momento
de uma dessas autoridades - autorida,.des
competentes - também se dirigir às autoridades competentes para ver se resolve o problema daquele navio carisma, daquele navio
que estâ viajando pelos mares do mundo sem
até hoje o Governo brasileiro tt:!r se ressarcido do pagamento que fez, que não é do
Governo ma!!, sim, de empresas privadas.
Chegou a hora de se cobrar aquilo que o
Presidente Fernando Collor de Mello. como
candidato, prometeu. ou seja. Sua Excelência foi ao Ministério da Justiça exigir a punição dos responsáveis por isso. Sua Excelência

-Junho de 1990
agora vai Já, as auwcidade~ vão
que era responsável por isso!
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Jutahy Magalhães. a Presi"
dência ~ente-se constrangida ~m lembrar V.
Ex• do§ 1'' do art. 14 que dispõe:

"É_vcdado ao orador tratar de assunto
estranho à finalid<~de do dispositivo em
que se basear a concessão da palavra."
Está-se discutindo Letras Financeiras do
Te.•.;ouro do Estado do Espírito Santo .. De
modo que, como o a.<;..'iunto está sendo derivado para llutro~ campos, a Prt!!>idl}ncia lembra e:.te fato a V. Ex• _e solicita que não conce-

da mais ap~trtcs. Do contrário, núo terminaremos a sessão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou
discutindo <.~quilo que foi motivo de disCussão
por um representante do Estado do Espírito
Santo, que levantou es!'le.<> problemas, que me
fizeram tambl!m tratãr do assunto. Por issâ,
Sr. Pre~idente, diz respeito à díscussão dessas
Letras do Tesouro do E.."tado do Espírito Santo, que é tentarmos evitar que ocorram esses
fatos denunciados. Não endo~o as denúncias
do Senador pelo Estado do Espírito Santo.
mas foram denunciados por S. Ex• Então,
por isso estou tratando disso, são assuntOs
correlatas.
Atendo a V. Ex•, Sr. Presidente, e encerro,
lamentando não poder ouvir mais os apartes
e pedindo que a Mesa -quando estava na
Presidéncia do Senador Alexandre Costa,
diante do Mo consumado na Comissão do
Distrito Federal -assuma a responsabilidade de fazer cumprir o Regimento Interno,
que não aceite presWcs, cm hipótese alguma,
e faça cumprir o Regimento, atendendo ao
disposto no art. 39H, letra b.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Não hawndo mais quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam -o- pro}eio
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matt!ria vai à Comissão Diretora, para
a redaçfto final.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 10:
DiScuSsão, cm turri6 ú-ilico, do Projeto
de Resolução nu 24, de 1990 (apresentado peta Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
no 199, de 1990), que autoriza a Campa·
nhia Energética de São Paulo a ultimar
contratação de crédito externo no valor
equivalente a vinte e três milhões de
marcos alemães, junto ao Ansatdo Gie
S.P.A., de Milão -Itália.
Em discusSão o projeto, Cm -turno únlco.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãO.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qr.i.eirani
permanecer sentados.

Aprovado.
A matéria vai â Comissão Diretora, para
a redaÇ'dO fmal.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a matéria constante da_ Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, rcdações finais de propo·
sições aprovadas na Ordem do Dia de hoje
que, nos termos do parágrafo único do art.
320 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, serão l!das pelo Sr.
1~-secretáriO.- (Pausa.)
São lidas as seguintes
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os parecereS lidos vão á publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelO Sr. 1'·' Secretário.
É lido e aprovado _o segu_!nte.

REQUERIMENTO N• 208, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento lntemo, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n~ 20, de 1990,
que aprova as ContaS do Governo do Distrito
Federal, relativas as exercício de 1988.
Sala das. Sessões, 29 de junho de 1990. Antônio Luiz Maya.

o· SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passe-se à üne~
diata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerra
a discussão.
Em votação.
Os Srs:"Senadore-s que a ãj)rciVãin' queiramper.mM.eçer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
-O projeto vai ã prorriu_l&~çãO.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1'1 Secretário.
~lido e aprovado o seguinte.

REQúERiMENTú N•

io9, DE 1990

Nos termps do art. 321 do Regimento ln·
terno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação fi~
nal do Projeto de Resolução n" 21, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer
n9 196, de 1990), que altera a Res_olução n~
17, de 25 de janeiro de 1988,. do Senado Fe··
deral.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990.António Luiz Maya.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Aprovado o reqUerimento, passa-se ã ime·
diata apre-ciação da rcdaç:fo finaL
Em discussão. (Pausa~}
Não havendo quem peça a {.'a lavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs, senadores que a aProvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
· _Aprovada.
Aprovada a redação final, o projetO vai
à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É l~do e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 210 OE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação fi.
na[ do Projeto de Resolução n'' 22, de 19"90
(apresentado pela Comissão de AssuntOs
Econômícos como conclusão de seu Parecer
n? 197, de 1990), que autoriza o Estado do
Espírito Santo a emitir e colocar n(lmercado
Letras Financeíras do_ Tesouro do Estado do
Espírito Santo - LFTES.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redaçáo final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai
à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que Será lido
pelo Sr. 1?-Secretário.
__
_ I! lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 211, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publiCação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n" 24, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de s_eu Parecer
n" 199, de 1990), que autoriza a Companhia
Energética de São Paulo a ultimar contratação de crédito no valor equivalente a vinte
e três milhões de marcos alemães, junto ao
Ansaldo GIE S.P.A, de Milão- Itália.
Sala da~ Sessões, 29 de junho de 1990. AntóQ.io Luiz Maya
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da rcdação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuss_ão, _
Em votação.
_ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vaí ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento de dispensa
de publicação de_ redação final que vai ser
lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
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212, DE 1990

Nos termos do art. 321 do Regimento In~erno.' req~eiro dispensa de publicação, para
tmedtata dtscussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 285, de

1989, de iniciativa da Comissãci"_Diiefoúi; que
define os atas de improbidade administrativa
de que trata o§ 4" do art. 37 da Constituição
·
Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Antônio Luiz Maya.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--:-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação- final.
Em discussão. (Pausa.)
~ão havendo quem peça a palavra, encerro
a dtscussão.
Em votaçao.
Os.Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
'
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos- Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Volta-se à lista de oradores.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma c-omunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para comu'?-icàção. Sem revisão do orador.)
--Sr. Prestdente, Srs. Senadores, pediu-me
o Senador Mário Maia, que se encontra no
Acre, lesse telegrama que encaminhou à. autoridade competente:
~·~etransmito ao estimado companhetro, telex que expedi para: Presidente da República, Presidente da CEF
Presidente do BancQ Central, President~
do Banco do Brasil, Ministra- da Economia, Ministro da Justiça e Presidente do
BASA:
"Por meu intermédio os funcionários
da Caixa Econõmica Fedáal, do Banco·
do Brasil e do Banco da Ani.azónia do
Estado do Acre, manifestam sua profunda preocupação e protestam contra
a iusegurança, a intranqUilidade, e o desespero em que se encontram milhares
de companheiros lançados sem critério
algum ao desemprego e a mercê da sorte.
Portanto, como Senador da República
pelo Estado do Acre e Líder do PDT
no Senado Federal, externo veementemen~e o meu mais altivo repúdio por
constderar que tais medidas além de inconstitucionais, autoritártaserascisfas,
causam fatalmente o agravamento do
caos social em que o atual Governo submete a Nação brasileira com plano econõmico tão estapafúrdio.
Cofio aro heróico de reparação dos
males praticados, ainda é tempo de o
Governo Federal rever suas desastrosas
intenções, esf<inca'ndo ir,tediatamenre as
demissões e lazendo o~ injustiçados voltarem a seus trabalhos·. para tranqüitida-

-de -e segütança de suas fãmmas e da so.:ciedade brasileira.
Respeitosamente, Senador Mário
Maia, Líder do PDT no Senado Federal."
Um abiaço do companheiro. -Senador Mário Maia.
-::---Eis, portanto, Sr. Presidente, a comuniCação que fci.Ço em nome do Senador
Mário Maia.
Durante o discurso do Sr. Mauricio
Corrêa, o Sr. Pompeu de Sousa, 3·' Secretário, deixa a f?Odeira da presidência, que
é ocupac_!a pelo Sr. Antônio Luiz Maya,
SUplente de Secretário.

OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de Sousa.

Junho de 1990

propo!>ta abertura crédito especial para
fazer face despesas com eleições corrente ano. Tal fato poderia ocasionar serias
prejuízos ao regular desenvolvimento
dos trabalhos de preparação do pleito.
Ao manifestar minha profunda preocupação, rogo vossencía especial empenho
sentido solucionar esse grave problema.
~José Manoel Coelho, Presidente TREI
DF.
Sr. Presidente, esse telegrama chegou ao
meu gabinete anteontem à noite. De forma
'i_ue, no -lntàvaJo entre a se-ssao· dÕ~-Seria"dO
Federal e a do Congresso Nacional, tomei
conhecimento do seu conteúdo. Tentei comunicar-me imediatarriente com S. Ex~ o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, porque a gravid~de do assunto
era tal que não me sentia autorizado sequer
a dar _qualquer divulgação a este documento ..
Ogtein, pela manhã, tentei falar com S. Ex•,
mas não consegui, porque o tribunal só funciona a partir das 13 hOras. Tanto que, ontem,
estava eu aqui, na Présidêricici dos trabalhos,
quando finalmente consegui falar com S. Ex'
o Presidente do TRE. Naquela oportunidade, presidia ele os trabalhos daquele Tribunal
e eu, como disse, presidia os trabalhos do
Senado FederaL
Indaguei de S. Ex~, em primeiro lugar,- até
a autencidade do telegrama, que podia ser
apócrifo, podia ser alguma bricandeira que
se quisesse fazer conosco, Sr. Presidente. S.
Ex~, ~ntretanto confirmou e pediu que me
empenhasse para que fossem possíveis as eleições e não só no Distrito Federal. Acrescentou S. ~r": "~ste problema é sentido Por
todos os Tnbunatsdeste País e, numa reunião
dos Presidentes dos Tribunais, em Fortaleza"
-essa cidade é muito cara a este Senador,
a este velho cearense - , "todos nós assumi·
mos o compromisso de reclamar esse assunto
e re_clamar do Poder Público, a inciaitiva que
lhe cabe, e fazê-lp com toda urgência-, de
vez que ess.es recursos precisarão; até o dia
24 do l?_r6xr_mo -~ês, estar disponíveis para
que nós possamos realizar coire-tamente as
eleições".
Dispus-me ainda não criar o problema de
público, aqui, nesta tribuna, e, ·assim, procUreicomunicar-me com o Sr. .Ministro daJusti, ça, ó nosso Colega de Constituinte, Bernardo
Cabral, mas S. Ex' estava em São Paulo não
· sendo possível a comunicação. Pretendi conversar com: o Líder do Governo nesta Casa,
mas S. Ex~ passou por aqui como um foguete
e eu não consegui de maneira nenhuma faliu
com S. Ex~ Tinha a esperança de falar ontem
na sessão do Congresso Naciona-i, maS infeliz:
mente ele se frustrou.
De forma que não posso mais, Sr. PreSí=dente, deixar de trazer o assunto ao Conhecimento desta Casa e ao conhecimento doBrasil.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF .. Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr.
P_reSldente, Srs. Senadores, a miQ.ha inscrição
VISava ter participado dOs trabalhos desta sess-ão na sua parte.iniciiLL Entretanto, atraído
para uma reunião da ComisSão do Distiito
Federal, onde deveria relatar um assunto da
mais alt~ relevância social e humana, que é
'!,e~tensao do regime jurídico para o funcio·
. n~!ts~o ~o GDF, lá fui colhidO- por Urna reu~Iao mteirarnente anômola , sob a expectativa de que o assunto seria tratado. Pedi que
~osse tratado_ preferencialmente para que eu
pudesse vir a este plenário, mas foram alegada~ razões de ordem regimental, e que demorana um pouco até que o assunto fosse devidamente desembaraçado de seus possíveis
impedimentos regimentais.
A reunião prolongou-se, Sr. Presidente e
~rs. Se~adores, porque o seu verdadeiro mottvo fo1 o atendimento da Mensagem do p0 •
de~ Executivo, no sentido_ da ínterpela~o
do.mterrogatório, da inquirição, do Sr. Wan:
derley Vallim. para que o Senado Federal
desse legitimidade ao título que S. s~ está
usando _indevidamente, de Governador do
Distrito Feaeral.
Diante disso, pretendi vir, mas me foi dito
que a minha ausência prejtiducaria o tema
que pretendia tratar lá, para servir aos traba·
lhadores e não ao poder. Acabei retido dura~~e o pex:fodo do Ex_pediente desta Sessão,
e vt frustrado o meu objetivo, de vez que
lá o assunto não foi submetido à reunião de
·
hoje.
Mas eu não vim mais tratar desse asssunto
aq~i hoje, Sr. Presidente, porque já o fizeram
vánas vezes durante a minha ausência. O as-sunto qu7 venho tratar aqui é de uma gravidade nac10nal. Poderia tê-lo feito desde ontem; dispor-me-ia, ontem mesmo, a trazer
esta matéria ao conhecimento não só do Senado da República como do Poder Legislativo e da Nação.
Re~ebi um te~ grama nos seguintes termos:
O Sr. Maurício Corrêa - Permita:me V.
Exm~> Sr.{
Ex~ um aparte?
SeÕador Pompeu de Sousa
Até presente data, governo federal
O SR. POMPEU DE SOUSA- Concedo um
não. encaminhou ao Congresso
Nacional
aparte ao nobre Senador Maurício Corrêa.
.
.
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O Sr. Maurício Corrêa- SeD.3.d0i: POmpeu
de Sousa, comungo em gênero, número e
grau com as preocupações de V. Ex•. Tam~
bém recebi esse telegrama do eminente Presi·
dente do Tribunal Regional Eleitoral, De·
sembargador José Manoel Colelho, alertail~
do-nos sobre as providências que deve!p. ser
tomadas para que se cumpra o projeto de
eleições na Capital da República, a detenni·
nação constitucional enfim. E nós estamos
extremamente preocupados com este telegraK
ma do Presidente V. Ex• tem toda razão, porque o Distrito Federal, hoje, tem roais de

900 mil eleitores. Houve uma transferência
exagerada de títulos, utimamente- V. Ex•
sabe disso-, com os "assentamentos" realizados pelo Governador Roriz. V. Ex• sabe
que mais de 30 mil títulos foram transferidos
das cidades vizinhas, da perifieria, de pessoas
que foram contempl<i.das nesses assentamentos de lotes. Eu, inclusive, "já me dirigi ·ao
Juiz Eleitoral de Luziânia e ao Juiz Eleitoral
de Brasilinha, solicitando uma certidão -que
caracterize exatamente essas transferências
feitas. O Tii.õunal está sem condições materiais de realizar isso, até para curilpiir diligências relativas ao poder do abuso económico
de alguns candidatos. V. Ex~ sabe que quanto
mais se retardar a verba para o Tribunal,
mais se foi.talece a candidatura daquele que
tem mais recursos. E é o que. estamos presenciando. Quero solidarizar-me com V. Ex~,
aguardando que o Presidente da República
determine repassar as verbas imediatamente,
sob pena de entrarmos num processo dramático sobre as eleições em Brasília.
O SR. POMPEU DE SOUSA - s·enador
Maurício Corrêa, naõ-me Sufpreellde, muito
pelo contrário. Fico profundamente grato pela solidariedade de V. Ex• Estou convencido
de que essa solidariedade n:ão deve ser só
de V. EX' mas de todo o Senado da República, deve ser de todo o Poder Legislativo,
deve ser de todos os que praticam e defendem
o regime democrático neste Pafs, porque é
este o. fundamento da democracia, o pleito
popular, o mandato popular; Sem mandato
pàpular não há democracia. É isso, Sr. Presidente, que sinto ameaçado neste momento,
eoi que a possibilidade de eleições limpas e
verdadeiras seja comprõmetida, como muito
bem levantou o Senador Maurício Corrêa.
E eu estava até desatento ao problema local,
porque muito preocupado com todo o problema nacional. Comprometidas assim as eleições deste País todo, de vez que o nobre
Presidente do Tribunal Regional disse que
essa é uma preocupação de todos os presidentes de todos os Tribunais deste Pafs, e
que há um compromisso deles nesse sentido.
Sr. Presidente, não pretendia fazer disso
qualquer motivo de sensacionalismo, tanto
que tentei um apelo através dos condutos.que
me restam junto ao· Poder todo-poderoso,
unipotente e onipotente, que atualmente está
instalado· no Palácio do Plana.lto, pois'Stia
Excelência, que é o Poder que legisla por
nós -e temos que engolir goela abaixo· as
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medidas provisórias - executa: põr ele ines·
a mesma informação que nos trazem V. EX'
mo e impe-de até o Judiciário de decidir.
e o Senador Humbertó Lucena, a respeito
, Sr. Presidente, quis evitar escandalizar
das dificuldades existentes no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O Tribucom este assunto, quis evitar qualquer sensacionalismo; mas, impossibilitado de fazê-lo,
nal está sem condições de poder realizar o
acho que o meu dever de cidadão _não me
pleito. E, se rapidamente, os recursos lá não
permitia mais çalar, de vez que dificilmente,
chegarem, certamente não poderão se realihoje, teria cOndição de dirigir-me - como
zar no dia 3· de outubro as eleições marcadas
dizia a· V. Ex~ e aos nobres Srs. Senadores
no calendário eleitóral. Quero dizer a V. EX'
-de dirigir-me ao Palácio do Planalto. EU- .que é estranho esse fato, quarido, depois de
tão, acho que esta tribuna é a tribuna que
um esforço hercúleo, conseguimos chegar a
eu devo usar. Se chega aos ouvidos do Execuum processo .eleitoral livre para Presidente
tivo o que se diz nesta Casa, Sr. Presidente,
da República, após 29 anos de abstinência
iSSO chegará aos ouvidos moucos deste gover·
eleitoral, na hora que as sucessões estaduais·
no e espero-que este País adote as providecorrem por parte daqueles que foram eleidências necessárias para que haja eleições no
tos democraticamente, os recursos para a rea·
dia 3 de outu_bro.
_lizaçâo desses processos eleitorais não são entregues aos Tribunais Regionais Eleitorais.
O Sr. Humberto Lucena - Peimite V. Ext
Congratulo-me com o pronunci~ento de V.
um aparte?
-Ex• e falo, também, em nome da Justiça Elei.O SR. POMPEU DE SOUSA - Concedo - tóral do meu Estado, o Estado do Rio de
Janeiro, que já me transmitiU aS sériàs dÍfiéul:.
o aparte ao nobre Senador Humberto Ludades que enfrenta para a realização do pleito
cena.
de 3 de outubro.
O Sr. Humberto Luç_ena - Solidarizo-me
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. EX"
com V. Ex• que, oportunamente, ocupa a· um aparte,nobre Senador Pompeu de Sousa?
tribuna do Senado para anunciar a falta de
recursos distribuídos_ à Justiça Eleitoral, que
O SR. POMPEU DE SOUSA - O aparte
poderá, eVidentemente, comprometer a próde V. E~, nobre Senador Jamil Haddãd, vem
pria realização do pleito eleitoral deste ano,
justamente corroborar o que eu havia dito
desejo trazer uma informação ilustrativa dese registrado pelo nobre Senador Humberto
te assiuito~·nobre Sen3dor Pompeu de Sousa.
Lucena. O fenômeno.abran_ge todos os TribuHá poucos dias, houve, na Capital do meu
nais Regionais Elei~orais, e cada um dos preEstado, na cidade de João Pessoa, uma reusentes pode trazer um aparte· referente ao
nião a nfvel nacional, sob o comando do Prerespectivo Estado, o que apenas confirma o
sidente do Tribunal Superior Eleitoral, Mique por todos foi dito. Antes de prosseguir,
nistro Sydney Sanches, de todos os Presidenconcedo o aparte ao nobre Senador Ney Mates dos Tribunais Regionais EleitoraiS do
ranhão.
País, para fazer uma avaliação sobre o desein·
O Sr. Ney Maranhão- Senador Pompeu
penho da Justiça Eleitoral, neste ano de 1990.
de Sousa, todos nós danios apoio ã preocuA preocupa-ç"ão fundamental dessa reunião,
pação de V. Ex•, no que tange a esse asst.Uito
segundo os jornaiS da minha_ terra, foi juSta·
de sua importância, que V. Ex• está tratando
mente a não-liberação, até agora, dos recurneste momento, no Senado da República. É
sos necessários para a realização do pleito
o problema das· verbas para que o pleito de
eleitoral de 3 de outubro próximo. O própriO
3 de outubro, se promova. Quero dizer a
?:residente do TSE, o Ministro Sydney SanV. Er-, um,, esclarecimento, que recebi um
ches, concedeu uma entrevista dizendo que
telex do Presidente do Tribunal Regional de
estava bastante preocupado com esse aspecto
Pernambuco, Desembargador Benilde Ri·
e que estava tentando,, por todos os meio~
beiro, preocupado, como V. EX' está da tribuao seu· alcance, tomar providências junto ·à
na, assim como todos nós, sobre as verbas
área econôtnica do Governo Federal para que
necessárias pani qUe-se jlroinovam as efeiÇõeS
os recursos· chegassem a tempo e a hora de
normais Cni 23 de outuJ;n'o. EstiVe com _a área
não pennitir o adiamento do pleito deste ano.
económica, com a Ministra Zélia. Essa verba
De forma que V. Ex• está inteiramente coestá sendo providenciada e acredito que o
berto de razão e estou lhe apoiando nesse
mais rápido possível estará em mãos da Jusapelo patético que faz V. Ex•, em nome dos
tiça Eleitdial do Brasil. Na próxima _sel_l!~a
verdadeiros democratas deste pafs.
creio que já tereniõs sOlução para_ essa preocupação de V .. Ex•, corÍl a qual todos n~
O SR. POMPEU DE SOUSA- Nobre Se·
estamos solidários.
nadar Humberto Lucena, a solidariedade de
O SR. POMPEU Dlt SOUSA - Registro,
V. Ex~ é profundamente importante e honcom prazer, a.solida.riedade de V. Ex• e esperosa para o meu pronunciamento.
;o com ansiedade que o anúncio que nos faz
O Sr. Jamil Haddad- PermJ.te-.me V. Ex•
seja realmente cvmprido.
um aparte?
O Sr. Mansueto de Lavor - Permite V.
O SR. POMPEU DE SOUSA:- Com muito
prazer, nobre Senador Jamil Haddad.

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Pompeu de SOusa, há cerca de dez dias tíve '

Ex• um aparte?
O SR. POMPEU DE SOtlSA- Ouço, com
prazer, o aparte do nobre Senador Mansueto
de Lavor.
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do Governo que tal mensagem chegou, ca~o
O Sr. Mausueto de Lavor - Presto um
cõntrárió, rião-túia chegã.d~ -~ioda.
esclarecimento para, em cima dos fatos, podermos raciocinar. A questão grave foi o atraO SR. POMPEU DE SOUSA -Como V.
so na remessa da mensagem, para abertura
Ex' não tinha mencionado que era ...
de um crédito espedal para custear as eleiO Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente.
ções de outubro que já foi enviada pelo PresiTalvez eu quisesse informar-lhe, que já chedente da República, inclusve já foi aprovada
gou, mas chegou com bastante atraso. Não
na Comissão de Orçamento 11. que pertenço
se vá depois culpar o Congresso pelo atraso
e enviada ao Plenário do Congresso. O fato
desses recursos para a Justiça Eleitoral. Foi
grave foi o atraso na remessa da mensagem.
porque a mensagem chegou com bastante
Realmente o Tribunal Regional Eleitoral,
atraso. Há mais de um mês, o TSE havia
através do seu Presidente, Dr. Benilde Ribeipedido e não havia chegado nenhuma mensaro, assim como se manifestou, através de telegem. Chegou há 3 dias e a C~missão çje Orç~~
grama ao nosso eminente colega Ney Marame·nto á aprovou em tempo reCorde. Mas
nhão, também se manifestou a niim próprio
é ,preciso a aprova-ção- do Plenário do Cone creio que também ao Senador Marco Magresso.
·
ciel, demonstrando a sua apreensão e até o
perigo que havia da não · realização do pleito
pela falta de recu~os. Realmente, essa men-.
O SR. POMPEU DE SOUSA -Sr" Presi·
sagem deveria ter chegado há mais de quinze
dente, eu já ia terminar o meu disCurso. En~
dias na Comissão de Finanças e s6 chegou
tretanto, sinto-me na obrigação de conceder
há três dias. A Con:iissão aprovou a mensamais· um aparte, que me foi solicitado pelo
gem, de imediato, em prioridad~, tendo em
D.obre Senador Odacir Soares. E peço que
vista a premência da finalidade desses recurS. Ex- seja_breve, de vez que quero colaborar
sos. Nãó sei Se-dará tempo, nas circunstâncias
com o andamento dos nossos trabalhos.
que vivemos, não sabemos nem qual é a pauta
O Sr. Odacir S_oares :-O fato mais impordo Congresso, não sabemos qual é o dia em
tante desse assunto que V. Ex' está levanque o Congresso entrará em recesso ou não,
tando, é a informação que foi trazida ao-seu
se vamos ter tempo ou não de aprovar. Nossa
discurso pelo_eminente Senador Mansueto de
tarefa, então, será encarriinhar ao Presidente
Lavor, e, que é, do ponto de vista formal,
do Congresso todas essas m_anifestaç~es da
do conhe:cimento de todo o Congresso Nacio~
Justiça Eleitoral, visando que ele, de imedia!lar; pgrque a matéria chegou ao Congresso
to, coloque na pauta uma· matériã que fá foí
~ªcional na última ter_ça~feira. As mensagens
votada na Comissão Mista de Orçamento.
foram lidas pela Mesa Diretora do S_enado
É preciso ressaltar que a mensagem já veio,
só que che:go1,1 muito atrasada, chegou em - Feder~. que preside o Congresso, e, portan~
to, o COngresso tem conhecimento legal da
cima da votação da LDO, quando deveria
matéria. A matéria foí votada em regime de
ser votada muito antes.
urgência urgentíssima, na última quarta-feira, pela Comissão Mista de Orçamento. O
O Sr. Odãcir Soares - V. Ex' me permite
Exe:cu_tivo não dormiu nem negligenciou, coum aparte?
mo mal colocou o Senador Mansueto de La·
O SR. POMPEU DE SOUSA -Só um movox:, O q_édito _que S. Ex•, e não tenho dúvida
mento.
disso, V. Ex• conhece as regrás orçamentárias
O aprte de V. Ex~. nobre Senador Màriem vigor, e S. Ex• deveria saber que essa
sueto de Lavor, tem um alto val_o!, pois, além
matéria, sendo do interesse privativo da Jusde V. Ex~ confirmar o pr-oblema, V. Ex~ dá
tiça Eleitoral, essa matéria começa mi Própria
uma informação que escapara a todos nós,
Justiça Eleitoral. Esses créditos não come~
inclusive ao Líder do Governo em exercfcío,
çam no Poder Executivo. Se alguém t<lrdou
o nobre Senador Ney Maranhão, qu~ promeou se alguém negligenciou, foi a própria Justeu providenciar essas coisas para a próxima
tiça Eleitoral, ao encaminhar tardiamente ao
semana, supondo que as coisas estivessem
Executivo o seu pedido de suplementação de
apenas na área do Executivo e S. Ex1 pud6Se
verbas para realizar as_ eleições. _Çomo disse,
fazer com a presteza com que costuma usar
se nós conseguirmos votar, hoje, no Conjunto áS ·autoridades do Executivo.
gresso Nacional, os vetos que estão af, impeNa verdade, gostaria: de acentuar o seguindindo, inclusive por falta de quorum, pela
te: é que faltou a mesma presteza, que não
obstrução que se vem verificando no Con·
faltou no caso da mensagem que indicava a
gresso Nacional, se nós conseguirmos votar
aprovação do ViCe~Governador do Distrito
esses vetos hoje à tarde, no Congresso; ainda
Federal; em exercício, de vez que essa Men~
hoje vamos votar todos os créditos suplemen~
sagem foi lida ontem na Mesa, e hoje mesmo,
tares que foram requeridos pelo Governo,
antes portanto;- decorridos os 3 dias, que é
dentre os quais estão, além dessa verba de
o mínimo de prazo, foi votada~
5- bilhões de cruzeiros destinados à Justíça
Eleitoral para a atualização do seu sistema
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, a minha
de processamento de dados e para a realiza~
informação de que a mensàgem já chegou
ção específica das eleições, o crédito suplee já foi aprOvada na COmissão Mista de Orçamentar de 12 bilhões de cruzeiros destinados
mento não colide com as informações trazidas
à operação "SOS rodovias", com a qual o
pelo nobre Senador Ney Maranhão. Foi, posnde _recuperar e reconstruir a nialha viária
sivelmente, por causa da intercessão de S.
nóiSeU:s trechos principais. De modo que
Ex" junto aos escalões da- politica económica
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queria corrigir a alusão feita pelo Senador
Mansueto de Lavor. O Gováno não tardou,
o Executivo se ericéirregOu pui-a e--simplesmente de_encaminhar ao Congresso Nacional
o pedido de suplirilentação de verbas solicitado, estou com a mensagem em mãos aqui,
pelo Poder Judiciário, através da sua justiça
especializada, da Justiça Eleitoral. São apenas esses os esclarecimentos que queria- trazer.·
O SR. POMPEU DE SOUSA - Segundo
está informando, num contra-aparte, o nobre
Senador Mansueto de Lavor, o Tribunal fez
esse pedido há um mês. Entretanto, Sr. Presidente, de tal maneira ...
O Sr. Odadr Soares - O Tribunal nãÕ
fez e_sse pedido há um- mês,' o Tribunal começou a discutir, em sessão plenária, as modifi. caçóes que foram introduzid~ com aqui_~s
cência do próprio.Tribunal, pelo Governo,
_em consonância, em harmonia como o pró·
prio Tribunal. A matéria náo foi aprovada
pelo tribunal há um mês. Lamentavelmente,
a matéria fÕi aprovada pela Jusüça Eleitoral
também tardiamente. Tão logo recebeu a
proposta final da Justiça EleitOral, o Governo
a encaminhou ao Congresso.
O Slf.-POMPJ!:U"DE SOUSA -Sr" Presi:
dente, se os aparteantes me deixarem prosseguir, vou terminar o meu-discurso com a máxima brevidade, dizendo a V. Er_que tã_o
ocupado ficamos aí nesta Presidência que,
à$, vezes nem bem ouvimos as Mensagens
que são lidas aí.

O Sr. Odacir Soares a s_essão.

V. Ex• presidiu

O SR. POMPEU DE SOUSA- É provável,

já que estou sempre lá.
Na verdade, o fato é que estou cansado
de que todas as culpas caibam sempre ao Legislativo ou ao Judiciário. O Executivo nunca
tem culpa neste País, porque o Executivo é
o Poder que pode cumprir aquela famosa oração de São Francisco que o nosso nobre colega, Deputado Federal Roberto Cardoso Alves, .o famoso Robertão, interpreta à sua ma~
neira:. "é dando que se recebe." De forma
que o Poder que pode dar é o Executivo e
ele, por isso, nunca tem culpa- o Legislativo
e o Jui:liciárló,_que nâo podem dar, só têm
culpa.
Sr. Presidente, de quem quer que seja a
culpa, eu quero manifestar a .minha preocupação, a JI!inha angústia, e creio que é a angústia de todos nós, Senadores, de todos nós,
membros do Poder Legislativo, de todos nós,
os brasileiros verdadeiramente democratas,
porque é essencial que essas verbas .saiam
até o dia 24 e, nessa altura,_
dirijo o meu
apelo -já o estava dirigindo ao Palácio do
Planalto - a esta Casa para qu_e_ não deixe,
d~ maneira alguma, de atender a esta necessidade mais do que urgente, mais do que urgentíssima, essa necessidade vital do País. Isto
me amargura profundamente.
Eu tinha 14 anos quando entrei num movimento que, neste País, acabou culminando

eu
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na Revolução de 1930: Participei nas articulações, nas agitações e nos comícios lá no meu
Ceará. Por qu1!? Porque era preciso pór fim
às famosas eleições a bico de penat Era pre~

ciso pôr fim ao poder das oligarquias estaduais congregadas na oligarquia nacional, na
forma do "café com leite". E é aquele menino

de 14 anos, que aqui renasce agora dentro
deste velho Senador de 74 anos, quando vê
que as eleições, l;lfinal entregUes- -à alta ·responsabilidade, à alta dignidade do Poder Ju-

diciário deste País, aspiração nossa, aspiração
de todos os brasileiros ,ROr uma verdadeira
democracia, podem corrér peri&o neste mo~

. menta, Sr.

~residente,

podem correr perigo,

Srs. Senadores! E esse grito de alerta é um
grito de alerta da consciência nacional ao Poder. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou----

1ival Baptista.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -

SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, antes de iniciar Oíilc!ú- j>tolfü.hciamento, quero dizer que ouvi, com muita atenção, o eminente Senador Pompeu de Sous_a,
na sua eloqUência, com o brilho da sua inteligência.
_
O Sena-dor Pompeu de SoUsa falou daquele
menino de 14 anos e disse que, n&S ruas do
Ceará, S. EX', procuraVa defender a democracia. t> eminente Senador Pompeu de Sousa, que declarou a sua· idade - 74 anose nesta hora está recebendo os cumprimen·
tos, não precisava dizer que· tem 74 anos,
porque a vitalidade de S: EX' é a mesma dos
14 anos.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos
dias, falei neste plenário sobre uma lei recentemente aprovada pela Assembléia Legislativa da Bahia, que dispunha a respeito da
contenção do tabagismo em locais ptíblicos
e teci, também, algumas considerações sobre
um projeto de minha autoria, com 54 a~ina
turas de Senadores, apresentado êm 25 de
junho de 1981, e misterioSamente engaVe-·
tado. Po~ítico por contingência da vida públi- ·
ca e médico por vocação e· profissão, falei,
também, sóbre os males causados pelo cigarro, não só ao fumante como também aos que
lhe estão próximos, pela dependência do ar
qu~ todos respiramos.
Naquela oportunidade; recebi vários apartes, sendo um do Senador Ney Maranhão,
q':le lembrou o grande jornalista Henrique
Pongetti, que era um inveterado fumante,
que no final da vida, com enfisema pulmonar,
fez em versos, uma apologia do fumo e do
fu.mante, afirmando_: "Cigarro - um rolo de
papel, uma brasa na ponta e um imbecil chu·
pirodo'".
Agradecendo o aparte, disse ao Senador
Ney Maranhão, que outro grande jornalista
-Rubem Braga-, também fumante inveterado, publicou um artigo dizendo do mal que
o fumo acarretou a ele e que iria ver se encon·
trava tal artigo a' fim de trazer ao conheci·
mento deste plenário.
-

Eminente Senad-or Ney Maranhão, me re~
feri a V. EX" no último discurso que pronun-ciei aqui;· mas V. Ex~ não ouviu porque foi
interrompido pelo Senador Odacir Soares,
quando se referiu àquele grande jornalista
Henrique Pongehí, qtie_era um fumante inveterado, que morreu de enfisema pulmonar.

O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR: LOURIVAL BAPTISTA- Antes
de conceder o aparte, eu quero dizer que
ouvi quando V. Ex' falou n_aquele jornalista.
E, então, disse que havia lido um artigo do
grande jornalista Rubem Braga, também fumante inveterado a esse respeito e que dizia
que publicou um artigo dizendo cio mal que
o fumo acarretou a ele e que iria ver se encontrava o tal artigo, a fim de trazer ao conhecimento deste Plenário.
Revendo alguns papéis que guardei, entre
minhas anotações, encontrei uma cópia do
referido artigo, publicado na Revista Nacio·
nal, Ano VI, n9 267, de janeiro de 1984, desse
renomado- jornalista, dando um depoimento
pessoal de vida sobre o ::;eu vício de fumante
inveterado e de como se redimiu desta dependência do cigarro.
- Concedo_ o aparte ao nobre Senador Ney
Maranhão.

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Lourival Baptista, V. Er está trazendo hoje,
para a tribuna, um assunto de importância
fundamental para a saúde do povo brasileiro.
Veja V. Ex~ qUe o Gõverno CObra-uma faxa
- e todo dia aumenta essa taxa - sobre
o cigarro:Mas se formos ver o que o Governo
gasta com o vício do cigarro, verifiCamos que-.
ele gasta três vezes mais do que arrecada com
as fábricas. Portanto, solidarizo-me com V.
Ex•, e completando o meu raciocínio, quando
V. Ex~ fala nesse gr3nde jornalista, Henrique
Pongetti, gravei na niemória que ele, já no
fim da vida, escreveu um artigo, e no fim
fez um versllihO, "Apologia do Fumante~
do Fumo", em que dizia:-·-·cig3rro - uiri
rolo de papel, uma brasa na ponta e um imbecil chupando".
O SR. ÚIURIVAL BAITISTA - Isso já
disse há pouco. V. Ex• não ouviu pQrque _o
Senador Odacir SOâ:res estava a(coin -v. Êx'
O Sr. Ney Ma_ranbão- Exatamente: ISSo

é realmente o que acontece com todo brasileiro, com tod{l brasileira que tem o vício
de fumar. E estamos muito satisfeitos, Sena·
dor Lourival Baptista, porque o nosso eminente Senador Mário Çovas, que era um fumante inveterado - sei até a marca do Cigarro que S. Ex~ fumava, Hollywood-, hoje
faz parte do nosso clube, inveterado não fumante. Isso é um exemplo para todo brasileiro e toda brasileira neste País. Parabéns
a V. Ex~
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Grato
a V. Er\ pelo aparte.
Qtiero-tãmbém dizer a este Plenário que,
ontem, tive que ir ao médico, porque amanheci com a vista afetada. Fui ao Prof. João
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Eugênio, e ele me disse que isso não era so~
m_e_nle de_vido ã umidade do ar, mas também
às contaminações pela poluição. PergUntou
se eu estava fr~qüentando -ãs sessões da Câmara. Eu disse: vejo a fumaça no ar; quer
dizer, isso também está influindo na nossa
visão. Receitou-me um líquido para aplicar,
de quatro em quatro horas.
Quanto ao efiiinente Senador Mário Covas, de quem sou admirador há muito anos,
quando S. Ex~ era Prefeito de São Paulo,
um dia, apareceu no gabinete o Governador
Franco Montoro, que fora pedir publicações
para o Senador Mário Covas ler, a fim de
ver se deixava de fumar.
Todo o Plenário sabe que estamos nesta
luta desde 1972, somos contra os fumantes,
acho que os fumantes são suicidas. Aqui, tive·
mos o depoimento dos Senadores Hugo Napoleão e Jamil Haddad, este, um grande fumante e hoje se considera um homem não
de 52 ou 53 mas de 26 anos de idade, em
tudo, em tudo.
Agradeço a V. Ex•, eminente Senador Ney
Maranhão, o seu aparte, que fiz citar em meu
discurso para falar a respeito de Rubem Bra·
ga.
.~Assim começa o artigo de Rubem Braga:
EU TINHA UM PONTO NO
PULMÃO- COM PICUMÃ
T,Jm dia descobriram que eu tinha "um
__ ponto no pulmão"._ Fui operado pelo famoso cortador de tórax Dr. Jessé Teixeira. Um médico amigo meu, o Dr. Marcelo Garciit, assistiu a ópefação......:. e deixou de fumar.
"Quando o Jessé abriu o pulmão de Rubem
Braga, levei um choque -disse-me ele. Lem·
brei-me do tempo da faculdade: eu guardava
aquela imagem do pulmão, um órgão rosado ... " Porque nós, que não fumamos, temos
o pulmão rosado; o pulmão do fumante é
preto, negro_como esta boca de microfone.
"E o seu era escuro, e com uns picumãs dependurados"- afirinava-lhe o Dr. Marcelo.
_Continua o artigo, Sr. Presidente:
Eu fumava. a es..<;.a altura, .em média,
dois maços e meio por dia. Daí a enfisema, e aquele "ponto" que depois me
disseram que era "benigno"- não que
fosse benévolo ou bondoso. como o nome parece indicar, mas apenas que não
era "maligno'" ou, em linguagem corrente, cânCer: (0 úriico rCmédio certo- con-tra o câncer é não pronunciar esta palavra, ou bater na madeira quando ela aparece: remédio que pode não valer nada,
mas é bem mais barato e tão bom quanto
qualquer outro. Batam, pois, na madeira, e prossigamos.)
Àquela foi a segunda grande cirurgia
que eu sofri. A primeira foi uma hérnia
rara, no meu flanco esquerdo; lembrome que o médico francês, que a diagnosticOu, disse um nome elegante: era hérnia "do triângulo de Luís Felipe", uns
músculos que funcionam no local. Que
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e:;tranho esforço eu fizera para romper
aquilo? Con[ei~lhe que acordara à noite
com um acesso de tosse, e sentira aquela
dor violenta. Apesar disso não liguei a
hérnia à tosse, como não ligava a tosse
ao cigarro.
Eu tinha uma das piores e mais feias
tosses do mundo, que praticamente me
impedia de ir a teatros e c-oncertos, e
me causava os piores vexames; eu mesmo dizia que era bronquite, embora mais
de um médico dissesse que era por causa
do cigarro. Só me convenci disso quando
deixei de fumar, e a tosse passou imediatamente; hoje só volta, e atenuada,
quando vou a alguma boate noturna. em
que há muitos fumantes.
·
Entre as duas operações continuei a
fumar, e então tive outra hérnia, esta
no esôfago ou lugar parecido. Não dói,
e geralmente não se opera, mas é muito
feia, a gente fica- de estômago saliente.
Lembro-me que me queixei dela ao saudoso Pascoal Carlos Magno, e· ele me
botou a mão no ombro:
-"Não ligue para isso não, meu filho.
Eu também tenho. É a hérnia papal."
E me disse que dava muito em papas
-afinal de contas, um consolo. _
Não tenho a menor dúvida de que essa
minha segunda hérnia também foi motivada pela tosse e, logo, pelo cigarro.
Que é um vício cheio de mumunhas
e mutretas. A gente pensa, por exemplo,
que não liga para a fumaça -até a primeira .vez que fuma no escuro e sente
falta de ver a fumaça. Também só na
primeira vez que fuma de luvas você repara a falta que lhe faz o contato do
cigarro com os dois dedos da mão: você
de luvas, parece. que tem outra pessoa
me botando o cigarro na boca, o que
é muito esquisito, parece um vício feio.
Quando a gente pára de fumar é que
começa a sentir como o fumo embota
(embotava) o paladar e o olfato:- A gente
volta a sentir sabores e cheiros que tinha
esquecido. Mas não é só isso que o fumo
embota. Quem fumou muito, e durante
muito tempo, e parou, é que pode falar.
Tudo melhora, deseje a disposição geral
até a memória, acap:iddade de trabalho,
a respiração e ... o vigor Sexual.
Nem todo fumante tem aquela tosse
horrorosa que eu tinha; meu caso é, como se costuma dizer hoje em dia, atípico.
Muitas vezes eu tossia dormindo, e acordava outras pessoas; outras vezes a tosse
me acorda~a- e então antes de dormir,
·Outra vez. eu fumava um cigarro. Com
o tempo cheguei a despertar duas, três
vezes durante a noite - para fumar. O
pior é que o cigarro não me dava mais
nenhum prazer, era uma coisa compulsiva.

Às vezes acontecia que meus cigarros
acabaVam e. como havia fumado o dia
inteiro. e era tarde da noite, eu res.olvia
ir dormir assim mesmo, sem fumar._ Dali
'a pouco. acordava: estava sonhando que
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havia um maço de cigarros na gaveta da
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato
mesinhadecabeceira ... Era preciso mui- a V. Ex', eminente Senador Odacir Soares,
to caráter para não me vestir e sair de nosso Líder. Citei V. Ex• duas ou três vezes,
madrugada e procurar algum boteco porque o nosso discurso era referente a um
a_berto para comprar cigarro - coisa prOnunciamento que fiz, qu~nido recebí apai_:
que, aliás, fiz mais de uma vez. Não que- te do Senador Ney Maranhão. Eu citava S.
to falar do vexame de junt<Lr baganas Ex• três vezes no meu discurso. Mas, V. Ex<dos cinzeiros sujos, e até do chão.
dilígente como é co_m as coisas de interesse
Màs chega, não falarei mais riisso. Fu- do País, conversava com S. Ex", e S. Ex• não
mar foi das piores bobagens que fiz na • via que eu citava o seu nome, como o_ citei
vida, mas não pretendo convencer nin- três vezes. Naturalmente estava S. Ex• ençanguém. Já tentei fazer isso, -e o sujeito _ tado com a- palestra de V. Ex', razão pela
aínda_c~çoa da gente, de cigarro no bico.
qual falei no nome de_ V.~ três vezes, porAh, quem quiser que se fume.
que eu havia citado, justamente, Ney MaraSr. Presidente, Srs. Senadores, este depoi- nhão, q~:~ando ~alou S. Ex~ ao ex-jornalista.
mento impressionou mais o meu lado médico, Disse-lhe que eu guardava um artigo refeclínico-geral e com longos anos de militância. rente a isso.
-Formei-me na Faculdade de Medicina da
O Sr. Mauro Benevides-- Nobre Senador
Bahia num tempo em que' a doutrina da for- Lourival Baptista, permite-me V. Ex• um
mação _mé_dica martelava reiteradamente o aparte?
Juramento Ético de Hipócrates, de cujo funO SR. LOURIV AL BAPTISTA - Antes
damento deriva o compromisso que nós, médicos, principalmente daquela geração, te- de ouvir o meu querido amigo, Presidente
mos côm a vida e com o bem-estar, com a da CoÍnissão do Distrito Federal, velho Parlasaúde pública, que é um dos mais, senão o mentar - aliás, maduro parlamentar como
eu - quero dizer ao Senador Odacir Soares
mais importante be.m coletivo.
que o uso da tarjeta fomos nós do grupo assessor do Ministério da Saúde, do qual faço parte
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ há quase 10 anos, que sugerimos. Mas, infeum aparte?
lizmente, V. Ex~· sabem como é a coisa! ConO SR. LOUR(VAL BAPTISTA - Com seguimos aquilo, como também nas t,elevisões já conseguimos_. E o Ministro da Saúde,
prazer, eminente Senador Odacír Soares.
Deputado Alceni Guerra lançou o pleito, nuO Sr. Odacir Soares - Eu queria, inicial-· ma portaria, que já transcrevemos aqui.
mente, solidarizar-me mais uma vez com V. Quanto às duas horas de_ vôo; já está para
ser baixada portaria pelo Ministério da AeroEx~, pela preocupação com o tabagismo, com
o fumo. Como V. Ex• me citou, duas ou três náutica, que, em vez de duas pediu três horas.
Muito grato a V. Ex~
vezes, eu desejava, apenas como informação,
Ouço, com muito prazer. meu querido amidizer a V. Ex'_ que, em relação à questão
do fumo e do tab~gismo, apresentei, ano pas- go Mallro Benevides.
sado, projeto de lei. no Senado Federal, proiO Si-. Maum Benevides- Nobre Senador
bindo o fumo nos vôos comerciaís brasileiros LÔurival Baptista, tive o privilégio de ouvir,
que durem mais de duas horas. Esse projeto atentamente, outros pronunciamentos de V.
ainda está, lamentavelmente, tramitando, a EX" como grande pregoeiro dessa cruzada anpequenos passos, no Senado Federal. Espero
titabagista. Testemunho, ainda, desde o meu
que ele possa transformar-se em lei, possa primeiro mandato senato-rial, a perseverante
vir a ser aprovado pelo Congresso Nacional posição assuljlida por V. Ex•, tentando incutir
~Câmara dos Deputados e Senado Federal
nas autoridades,_ sobretudo na opinião públi- e , posteriormente, ser sancionado pelo ca brasileira, os males de correntes do tabaPresidente Fernando Collor de Mello. Esse gismo. E, neste instante em que V. Ex", já
projeto, i!Jclusive, parece-me dentro d,a preo- com a manifestação de outros eminentes Co~
c-upação do Governo Federal consignada re- legas, volta a dar outros enfoques à ·tese que
centemente nas portarias baixadas pelo Misempre defendeu, de forma tão ardorosa,
nistro da Saúde Alceni Guerra; -come-ça are~ quero, uma vez mais, aparteá-lo para que
SQ!ver o ponto de vista legislativo e legal, o meu aparte seja entendido como estímulo
no País, a grave questão do cigarro. Estava. a essa: campanha a que V. E~ se tem entregue
assistin~o__àquela advertência do Ministériocom tanta dedicação, com tanta boa vontade
da Saúde, que está, hoje, impressa nas cartei- e com inexcedível espírito público.
ras-de cigarro. Parece~me, inclusive. que ela
está colocada num local completamente imO SR. LOURIVAL BAPfiSTA- Muito
própriO; dev.eria ser colocada na face da cargrato a V. Ex\ eminente Senador Mauro Beteira de cigarro e não nas laterais, onde passa
nevides, me.u velho Companheiro com quem
inteiramente- despercebida por quanros se sempre contei nesta nossa campanha, desde
preocupam com a·questão do fumo. Queria a sua primeira legh;latura como Senador que
lembrar a V. Ex•, que tem essa preocupação
agora reitero: A nossa campanha é simplesconstante, sugerisse, por su-â vez, ao Ministro
mente em benefício da saúde do povo brasiasse que a advertência de que o fumo é prejuleiro. É uma pena que, em 32 niilhões de
dicial à saúde, inserida nas carteiras de cigar- fumantes. 22 milhões sejam mulheres, que
ro, fosse col.ocada na face externa e não nas
não sabem o mal que isso lhes causa! Elas
laterais das carteiras.
as ruga" aparecem cedo. etc., etc., como diz

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

eventual Presidência e, posteriormente, do
Presidente da Casa, de respeitar o interregno
de três dias.
A dúvida que remanesceria, Sr. Presidente, é a seguinte: deveria convocar a Comissão
dá Distríto Federal -para amanhã, porque,
no entender de alguns, e quando se atingiria
a_ superação do interregno de três dias, ou
deveria basear, fundamentar a minha decisão
_na Resolução o~ 157, que nada dispõe a resestar de_no_ssa gente.
peitQ?
__ _ ____
__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ainda mais, Sr. Presidente: fui buscar, nu·
(Muito bem! Palmas.)
ma íurisprudência firmada, há po'ucos dias,
Durante ·a discurso do Sr. Lourival
pela ComisSão do Distrito Fedeial, em deBaptista, o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente de Secretáriô, deixa a cadeira da- - zembro do ano passado, quando estávamos
prestes a ver concluído o período de trabalho
presidência, qUe é ocupiiáa)elo Sr. Pomda sessão legislativa passada - havíamos
peu de SOusa, 3" Secretário.
apreciã.do a indicação do então Chefe do Gab~nete _Civil da Presidência da República, o
Dr. Ronaldo Costa Couto, candidato a uma
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas
-A Presidência, louvando a combatividade
do nobre Senador Lourival Baptista, informa
do Distrito Federal. Naquela ocasião, Sr.
Pres_iden_f_~_- e Srs. Senadores, não fluiu, seao Plenário que há ainda oradores inscritos.
Entretanto,·o nol;tre Senador Mauro Berre- quer, um prazo SUperior às 24 horas e a C o·
missão do Distrito Federal chancelou aquela
vides pede a palavra para uma explicação pesindicação, permitindo que, 48 horas depois,
soal, sob a alegação de que foi citado em
pronunciamento do nobre Senador Jutaq:y o Dr. Ronaldo Costa Couto assumisSe o cargo
de Conselheiro'do Tribunal de Contas do Dis·
Magalhães.. :é. a anotação que encontro, aqui,
do Presidente que me antecedeu Antônio
trito Federal. Além disso, ao decidir questão
LuizMaya.
de ordem suscitada pelo eminente Senador
Maurício Corrêa, ainda tive a preocupação
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
de submeter a minha decisão ao crivo daquele
cole_giado _e, na ocasião, se encOntravam em·i·
O SR .. MAURO-IItNEVIDES (PMDB nentes Senadores como Humberto Lucena,
CE. Para_explicação pessoaL) -Sr. Presi·
ex-Presidente do -Senado Fedefal e do Condente, Srs. Senadores, durante os trabalhos
gresso Nacional; Lourival Baptista, que já
da presente sessão; o eminente Senador Jutaestá no desempenho do seu terceiro mandato
hy Magalhães reportou-se a uma reunião reasenatorial; João Lobo, Vice·Líder do PFL;
. lizad3 na manhã de hoje pela Comissão do
Ney Maranhão, Vice-Líderdo Governo nesta
Distrito Federal, duran-te-a -qual foram interCasa; o ilUstre Senador Jarbas Passarinho,
pelados os candidatos a Governador e a Viceex-Presidente do Senado Federal e do Con·
Governador de Brasília, respectivamente Engresso Nac!onal, que jamais chancelariam
genheiro Wanderley Vallim e Dr. Marco Au·
uma decisão se não estivesse fundamentada
rélio de Araújo.
corretamente se não tivesse.rrl-por inspiração
Não me poderia dispensar de vir ã tribuna,
a irrepreensível seriedade dos nossos traba·
-neste instante, oferecer à Casa os esclarecillios e, especialmente, depois que o nobre
mentos que se tornam indispensáveis diante
Senador Nelson Carneiro entendeu, da_cadeida colocação daquele eminente Colega, em·
ra presidencial, que o Dr. Wanderley Vallim
bora os argumentos que agora pudesse utilisó poderia exercer o Governo de Brasília na
zar já os tivesse exposto ao exame da Comiscondição de vice-Governador em exercício
são do Distrito Federal, reunida até há alguns
e nunca como Governador legitimamente
instantes.
empossado para dirigir os destinos da Capital
Permitir-me-ia dizer que, quanto àquela
da República.
argüição _de que teria que fluir o prazo de
três dias para audiência de qualquer autori·
Além disso, o própriO Senador Cid Sabóia
dade, informaria ao ilustre Senador e à Casa,
de CarvalhO, com· a sua responsabilidade de
especialmente à Mesa Diretora - embora
Presidente da Comissão de Constituição, Jusos seus integrantes conheçam, â saciedade,
tiça e Cidadania, e aínda _com mais anterio·
ridade do que a decisão do Presidente Nelson
a noima regimental - que o funcionamento
da Comissão do Distrito Federal se processa
Carneiro, suscitou até a PoS-Sibilidade de nulitendo por base, por lastro regimental, a Resoficar-se o ato do Goverri3dor Wa.nderley Valução n~ 157, que a transformou em Câmara
Uim, praticado antes da sua aprovaÇão como
Governador titular de Brasília- titular, isto
Legislativa de Brasília até quando, a 1" de
janeiro de 1991, se empossar a Assembléia
é, até a posse daquele que se elegerá no dia
Distrital, com seus 24 representantes esco:
3.de outubro deste ano.
lhidos pelo eleitorado brasiliense.
Portanto, Sr. Presidente, prevaleceu a nor·
Na Resolução n\' 157, não está estabelecido
ma geral prevista na Resolução n" 157, e essa
o prazo previsto no regimento como norma
nossa:-âecisão também com base no recente
geral. E, conseqüentemente, como norma esprecede"nte da argüiç~o do Conselheiro Ro·
pecial, que é a Resolução nu 157, estaríamos
naldo Costa Couto - tudo isso fundamen·
ta va nossa decisão, além de uma razão maior,
dispensados, no entender, inicialmente, da
o nosso ilustre Presidente Pompeu de Sousa
quando fala nos seus "etc."
_
É evidente que os Membros do Senado
da República têm consciência dos malefícios
do cigarro, razão por que não estou aqui a
tentar catequizáMios para esta causa. mas a
falar novamente, sobre este tema, para externar, mais uma vez, a minha preocupação de
médico e de político sobre a saúde e o bem-.
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que é o términ_Q_d.Q_s_nossos trabalho::; legislativos. Que desejariam fizéssemos? Que tentássemos reunir, amanhã ã tarde, sábado,
aqui, a Comissão do Distrito Federal? Entendo que seriatn poucos os Srs. Senadores_ presentes, a nãO ser a ilustre representação de
Brasflia e e_u próprio, que, por dever de ofí·
ciõ"; aqui deveria permanecer, examinando
a situação.
_ Não se diga também que o Senado Federal·
deixou de _observar, em outras oportunidades, o prazo de três dias previsto no seu Regimento l_nterno. Aqui suscito, também ~p.ten
dendo a decisão do Plenário, a justeza de
que a mesma se revestiu quando esta Casa
foi compelida a apreciar a indicação emanada
do então Presidente_ José Sarney, para que
aprovássemos, a pedido do Presidente Collor
e da Ministra Zélia Cardoso de Mello, os
nomes do pr:!sidente do Banco Central, o
Sr.lbrahim Éris, do diretor da área bancária,
Dr. GilbertoLoyola, e mais dois outrOS diretores.
Recordo, Sr. Presidente, que eu próprio,
na modéstia do meu desempenho, como
Membro da Comissão de Assuntos Económicos, fui procurado pela Minist.ra Zélia Carqoso de Mel! o. no gabinete do então presidente Raimundo Lira, para que, tendo em
vista a delicadeza da situação, colaborasse
para que ultrapassássemos aquele prazo regirnentaLe acolhêssemos a indicação do Sr .José
Sarney, até mesmo naquela perplexidade que
a iniciativa nos trouxe. Se eles iam servir ao
Governo que_se instalaria no dia 15 de março,
como admitir fosse o presidente José Sarney
aquele que deveria indicar o futuro Presidente do Banco Central e os quatro outros
diretores que comporiam ocolegiado daquela
instituição financeira, responsável pelo processo normativo da vida bancária do País?
E, naquela ocasião, não apenas a Comissão
de Assuntos Económicos, Sr. Presidente,
mas horas depois era o próprio Plenário do
Senado Federal que, na sua soberania, aprovava, díante de uma razão de fato: era o Plano
de Estabilização Econômica, e o Congresso
jamais iria dificultar, invocando em seu prol
a dilação de um prazo para examinar aquelas
indicações reputadas como de fundamental
importância para o tal plano que modificaria
o fades económico-financeira do País.
Os fatos são de hoje, Sr. Presidente; o do
Ministro Ronaldo Costa Couto,_ de ontem,
de dezem~_ro passado, mas o do Presidente
lbrahim Eris e dos quatro outros diretores
do Banco Cen.tral-_isso se passou aos nossos
olhos, nos dias 10, 11 e 12 de março, salvo
engano, e ninguém iilvOCOU riida aqui neste
plenário. Por quê? Porque _esses homens, in·
dicados· pelo presidente José Sarney, iriam
dírecionar, orientar e conduzir a vida económico-financeira do País? Não acredito. O Sena!=lo acolheu, isto sim, uma realidade pre·
mente: era que esse plano ia ser aplicado
e na ocasião, não sabíamos, sequer, quais
seriam as suas diretrizes _e implicações na estrutura financeira do País. Foi o próprio Senado que chancelou essa indicação.
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Procedemos dessa forma na Comissão do
Distrito Feder-al, sõhietUdo para que se normalizasse a situação em Brasília. Não sei como procederá o Senado ao apreciar as indica-

ções chancelactas·pela unanimidade dos membros da nossa comissã.o.-cumpriu, Sr. Presidente, o meu papel, presidindo aquele órgão,

tanto quanto possível com a isenção e o _equillbrio com que Deus me brindou para que
atuasse na vida parlamentar. Jamais serviria
a interesses qÚe não fossem aqueles da própria comunidade, da estrutura legislativa de
Brasília; jamais enveredaria por outro caminho que pudesse macular a minha modestíssima trajetória parlamentar, originada_ na
Càmara Municipal da minha cidade, seqüenciada na sua Assembléia Legislativa e agora,
pela segunda vez, no Senado da República.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V.
um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Com
imenso prazer; eminente Senador Lourival
Baptista.
Ex~

O Sr. LOuriVal Baptista -Eminente Se-nador Mauro Benevides, quero dizer que esta
Casa conhece V. Ex•; conheço-o da outra legislatura, quando V. Ex• aqui foi senador.
V. Ex" é um homem inatacável, é um homem
que todos nós respeitamos; peta Sua maneíra
de vivere de tratar as coisas, pela sua maneira
lhana no trato com seus companheiros e colegas. Sentimos muito a sua ausência, dUrânte
alguns anos, ma~ ficamos cheios de alegria
e de contentamento com o seu retorno ao
Senado FederaL Na presidência da ComissãO
do Disfrito Federal, V. Ex• tem agido, tem-se
comportado com toda a dignidade, sem coa·
ção, respondendo a todas as interpelações
que lhe são feitas, muitas vezCs ·até-demais,
quando V. Ex' poderia encerrar o assunto
e passar à votação etc., etc. Quero dizer a
V. Ex" que o tenho como homem de bem,
grande parlamentar, homem que honra o seu
mandato, honra o seu Estado e aqui, no Sena·
do Federal, honra este augusto Plenário.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito gra·
to a V. Ex\ eminente Senador Lourival Bap·
tista, que, nessa manifestação espontânea,
traz a mim não apenas o conforto da solidariedade no momento em que se discute uma
decisão que adotamos, mas sobretudo na cer·
teza de que ela foi inquestfonave1mente leg[tima, porque uni parlamentar do porte e da
dignidade de V. Ex~ jamais chancelaria, com
a sua manifestação expressa naquele voto da·
do na comissão, a deliberação que adotei,
atendendo a uma questão de ordem que me
foi apresentada na ocasião.
Muito grato a V. Ex\ Senador Lourival
-Baptista.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
EX' um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo
o aparte ao nobre Senador Humberto Lu·

cena.
O Sr. Humberto Lucena-Desejo tamb-ém
levar a V. Ex', nobre Senador Mauro Bene-

vides, mlOha solidaried_ade pessoal, e cieio
que de toda a Bancada do PMDB, no Senado,
à sua atuação como Pr_esid_ente da_ Comissão
do DiStrito Federal. Acreditei que tUdO o que
acontecell, ~oje, é fruto dS: diyergência política, n-afural nuriiã Casa legislativa. Cada par·
tido, cada Senador tem a sua atitude, em
race âe- detern::iinadas questões, sobretudo
quando se trata de indicação ·de autoridades.
Mas V. EX' situou-se muito bem na suaresposta à Questão de Ordem do nobre Senador
Maurício Corrêa na Comissão do Distrito Federal, sobretudo quaridO V. EX' se referiu
aos precedentes com que acaba de ilustrar
o seu prOnunciamento, a título de explicação
pessoal. Acho que V. Ex1' não precisa se defender; nós todos o conhecemos de perto,
o estimamos_e _o admiramos. V. Ex' não é
apena_s _llJTI Senador que representa o Estado_
do Ceará; V. Ex~ é um Senador dos mais
eminentes do Nordeste _e dos mais ilustreS
do Brasil.
O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso
a V. Ex•_, nobre Senaçlor Humberto Lucena,
o meu agradecimento sinçero por esta sua
inteyvenção no meu discurso de hoje. V. EX'
estava presente à Comissão do Distrito Federal e, com a respeitabilidade de que desfruta
nesta Casa e junto a todos os segmentos da
sociedade brasileira, não haveria de respaldar
uma decisão nossa se não estivesse absoluta·
mente certo e convicto d_e _que era correta
e se enquadrava naquela Resolução n'' 157,
da lavra de V. Ex~, porque promulgada em
1988, quando V. Ex• dirigia, com aprumo,
clarividência e descortino,_ os destinos do Se·
nado Federal. Muito grato a V. Ex•

O Sr. JoãÕ Lobo_- ~etmite·~pe V. Ex'
um aparte?-

-

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo
o aparte ao eminente Líder João Lobo.

O Sr. Jõáo L-Obo - Nobre Senador Mauro
Benevides, não gostaria-de externar a minha
solidariedade p~ssoal, eis que, admirador
constante de V. Ex', eu nã.o poderia deixar
de ter como correta e certa a sua atitude.
Mas quero, como Membro da Comissão do
Distrito Federal, louvar o procedimento lha·
no, compe1ente, dinâmico que V .. E~ sempre
teve na Presidência daquela Comissão. E
também neste momento, em nome do meu
Partido, o PFL, como Líder do PFL, quero
externar admiração e solidariedade a V. Ex•,
pela sua atuação nesta Casa e, principalmente, na Comissão do Distrito Federal. Aceite
a nossa s_olidariedade~
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se·
oador João Lobo, V. Er, como Membro titular na COrriissãõ do Dlstiitõ Federal, acompanhando, portanto, permanentemente, os nos·
sos trabalhos naquele órgão técnico, e a mi·
nha atuação como Presidente, oferece, agora, um testemunho que, realmente, me con·
farta, em saber que, na sessão de hoje, me
portei corli àQUele equilíbrio que se pode exigir de qualquer Companheiro que ascenda
a uma posição de chefia, a nível de Comissão
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Permanente, Comissão Mista, enfim, em
qualquer órgão do Poder Legislativo, do
Congresso Nacional_ a que pertencemos.
Muito grato a V. Ex', eminente Senador
João Lobo, pela solidariedade que me traz,
de Sua própria Bancada, o PFL.

O Sr. Aureo Mello V.Ex'

Peço um aparte a

'

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo
o aparte ao senador Aureo Mello, também
Membro da Comissão do Distiito Federal.
O Sr. Aureo Mello - Também Membro
da Comissão do Distrito Federal, sou teste·
munha do quanto V. Ex~ se mantém com
aquele equilíbrio, aplomb, inteligên0a, discernimento e·, sobretudo, urbanidade para
com seus Coleg!ls, que revelam, nada mais
nada menos, essa formação ·parlamentar_que
lhe é característica. Jamais poderíamos pen-'
sar, nem de leve, que o procedimento de V.
Ex~ não seria no sentido de proporcionar toda
justiça, todo desempenho, tudo aquilo que
a lei exige e que a boa consciência manda
no exercício de tal investidura. De maneira
que associo minhas palavras às que já foram
proferidas em plenário, em louvor de V. Ext
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se.
nadar Aureo Mello, V. Ex~ realmente, como
membro da comissão, tem procurado cofabo·
rar, de todas as formas, na apreciação daque·
las matérias que até o surgimento da Assembléia Distrital de Brasília são cometidas -à Comissão do Distrito Federal.
Hoje, tivemos uma reunião Í'ealmente mo·
vimentada. Tenho absoluta certeza que, respondendo a questões de ordem e realizando·
aquela reunião 1 eu não pratiquei Qualquer
ato ao arrepio da tradição daquele órgão técnico e da Resolução n~ 157; quiriçlq muit()~
nobre Senador Aureo Mello, poder·se-ia ar·
gõir que nem todos os Senadores estavam
presentes à reunião de hoje, quando o ideal
seria que a totalidade da composição - ou
seja 21 Senadores -tivesse ouvido a expo~
sição do Governador Vanderley Vallim e do
Dr. Marco Aurélio Araújo, indicados pelo
Presidente Fernando Collor. bem assim participado da inquirição a que foi'am os InesmOs
submetidos, em sucessivas intervenções dos
colegas possivelmente inscritos para: o dióa·
te. Apenas 15 hitervieram na ocasião, repre·
sentando mais de 2/3 da composição daquele
órgão técnico. 5C hoje não nos tiVéssemos
reunido, a alternativa que restaria seria atarde de amanhã, sábado, com todos os inconvenientes previsíveis, entre os quais a inevitável
viagem de muitos Senadores para os seus Es·
tados de origem.
·
Muito grato a V. Er, nobre Senador Aureo Mello.
Os esclarecimentos agora prestados, Sr.
Presidente, eu me sentia no dever de torná·
los públicos nes~e instante, apesar de já haver
feito-uma exposição semelhante no plenário
da Comissão do Distrito Federal, onde ponti·
ficam figUras da maior expressão desta Casa
e que, desde o primeiro momento, ali estavam para ajudar· me a cumprir o dever, apre-
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ciando aquelas indicações que se inserem na , ções - como acabei de ler - competência
do Poder Legislativo.
co-mpetência e nas atribuições da Comissão
Por issci, foi uma demasia do SenadOr Leite
do DistritO FederaL (Muito bem! Palmas. L__
Chaves trazer ao Plenário o registro do que
O SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sou·
ali não ocorreu; inclusive na votação da maté·
sa) - Tem a palavra o nobre Senador Ney
'ria, S. Ex~ foi um voto solitário contra a deciMaranhão.
-sãcr da Comissão. Lá, estavam vários Senadores que apóiam o Governo, politicamente,
OSR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi·
no Senado Federal. Portanto, mlo se tratou
dente, peço a palavra para brevíssimo pro·
de uma decisão de natureza política.
nunciamento.
Tenho a impressão de que o presidente
O SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sou·
Fernando Collor de Mello, em face da candi·
sa) - O nobre Senador Humberto Lucena
datura do Senador José Ignácio Ferreira ao
solicita a palavra para brevíssimo discurso.
Governo do Estado do Esp.íritõ Santo, .deveria convidar ao Senador Leite Chaves p<ira
OSr~-Ney Maranhão- Com muito prazer,
ser o seu Líder nesta Casa, porque ninguém
dou a precedência a S. Ermais pressuroso do que s: Ex• para defender
0 SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sou· o Governo, até naquilo que não tem razão
sa)- Com a palavra o nobre Senador Hum· de ser.
berto Lucena.
Sr. Presidente, antes de terminar, eu gosta·
ria de levantar uma questão de_ ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMOB O art. 57 da Constituição Federal estabePB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
lece, no § 29:
Presidente, Srs. Senadores, eu não gostaria
que termínase esta sessão sem fazer um repa"§ 29 A sessão legislatiVà ..não será
ro às palavras que teriam sido pronunciadas
interrompida sem a aprovação do projehoje, aqui, pélo .ilobre Senador Leite Chaves,
to de lei de diretrizes orçamentárias."
integrante da Bancada do PMD B no Senado.
Estoú
inforiiladO -de ciue o Sr:- PreSidente
S. Ex\ segundo fui informado, afirmou,
Nelson Carneiro, numa reunião, hoje, com
neste Plenário, ·no início -da sessão, que a
os Líderes de Partidos do Congresso Nacio·
Comissão de Constituição, JUStiça e
nia teria, ontem, levada por um sentimento nal, no seu Gabinete teria resolvido marcar
de ódio, infligido uma derrota ao Senhor Pre- sessão conjunta do Congresso Nacional para
sidente da República Fernando Collor de Me- a próxima quarta-feira ã noite, a fim de ser
no. Confesso a V. Ex• e aos S"rS~ Senadores votado justamente o projeto de lei de dire·
que fiquei estarrecido, porque nada disSo se trizes orçamentárias, já que, ~ermina:ndo hoje
passou ali. Eu estava presente; tratava-se, a primeira etapa da Sessão Legislativa de
1990, esse projeto não foi votado. Portanto,
no caso, de uma Questão de Ordem que eu
a Sessão não pode ser interrompida, confor·
havia suscitado em Plenário, na qual procurei
colocar as minhas dúvidas .• do ponto de vista me dii a Constituição. S. Ex.• está absolutamente certo; tem que, realmente, marcar ses·
constitucional e regimental, sobre u'ma decisão-conjunta para se discutir e votar o projeto
são do Presidente Nelson Carneiro, â meu
de lei de diretrizes o~çaf!!entárias.
ver, equivocada-:- justamente aquela em quê
S. Ex!", atendendo a uma solicitação do Se·
Mas_ a mig:t f!le parece - aí é que está
nhor Presidente da República, havia exarado
a questãa_de ordem- que S. Ex•, ao mesmo
despacho, na próprhi Mensagem presidencial
tempo. deverá ter presente no seu espírito
que pretendia retirar outras MenSagens em
que, não se interrompendo a Sessão Legisla·
curso no Senado, pelas quais o ex-Presidente
tiva, porque não se votou o projeto de lei
José Sarney submeteu ao Congresso concesde diretrizes orçamentárias, o Congresso Na·
sões e permissões de emissoras de radiodicional continua funcionando até que esse pro·
fusão, nos seguintes- terinos: "deferido, a ma·
jeto sejà v"otadô._ O ê:O_t!gêesso Nacional não
se reú~e- apen-ãs nas sessões conjUntas do
téria vai .ao arquivo".
Diante disso, valendo-me inclusive do Qúe
CongreSso Nacional; as duas CasaS, Senado
dispõe a Constituição Federal, no ~ ~u art.
e Câmara, devem continuar funcionando,
49, item XII, que diz ser da competência ex·
normalnlente, até a votação dessa matéria.
clusiva do Congresso Nacional 3.preciãr os
Não "pode, portanto, deixar de haver sessão
atos de concessão e renovaçao de concessão
ordinária dO Senãdo _e--da Câmara, até que
o referido projeto seja votado. É inteiramen·
de emissoras de rádio e televisão, fiz sentir
a S. Ex• o Senador Nelson Carneiro, que dete impossível que isto ocorra, sob pena de
veria desarquivar as referidas Mensagens,
infringirmos o texto constitlJcional.
porque elas haviam me transformado em ProÉ a questão de ordem que suscito· a V.
jetas de Decretos Legislativos já votados pela
Ex.\ que, no momento, está no exercício da
Câmara dos Deputados, os quais, portanto,
Presidência do Senado.
deveriam ter sua tramitação normal nesta Ca·
O SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sou·
sa. S. Er, então, quis ouvir a Comissão de
sa)- Nobre Sêriador Humberto Lucena, esConstituição, Justiça e Cidadania: -Põrtanto,
te Presidente em exercício da Presidência do
a matéria não" é política, mas de natureza
Senado não se_._sente autorizado a resolver
jurídica, de natureza técnica. Ali, o que se
a questão, Por se tr8.tar de decisão do Presiw
fez, ontem, foi, nada mais, nada menos do
dente titUlãr. Portanto, remeterá o assunto
que apenas defender-se prerrogativas e atribuições do Congresso· Nacional. -E- atifbUia S. Ex'; certo de que, hoje mesmo, dará
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solução ao problema, de vez que o assunte...
não se limita ao Plenário do Senado, extrapola o próprio Pte-IláriO do Senado e atinge
o Congresso Nacionãl. De forma que o assunto pode ser, inclusive, tratado na própria sessão do Congresso Nacional que está prevista
para daqui a cinqüenta minutos. De forma
qué-' o assunto será levado a S. Ex~ ó Presidente Titular desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Ney Maranhão.

O Sr. Ney Maranhão ......; Sr. Presidente,
tenho o prazer de ceder a palavra ao nobre
Senador Áureo Mello.
O SR. PRESIDENTE_(Pompeu de Sousa)
- O próximo orador inscrito s_eria o nobre
Senador Alufzio Bezerra, que não está pre,
sente.
Passo a palavra ao nobre Senador Aureo
Mello.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, conforme prometi ã Casa e ao nobre
Senador Ney Maranhão, minhas palavras se·
rão essencialmente rápidas; apenas para dar
ciéncia de que encarei, com a maior simpatia
a adoção'tle medidas que garantem a ex.istên·
cia da Zona Franca de Manaus, a entrarem
em vigor em 1991, segundo afirmou a Ministra Zélia Cardoso de Mello, porém, pedindo
a atenção de S. Ex~ para que as medidas que
entram em vigor amanhã, segundo divulga
O Estado de S. Paulo, que implicam em fim
de controles quantitativos e administrativos
sobre o comércio exterior, e outras medidas
de grande envergadura, não venham a imobi·
lizar e impossibilitar a Zona Franca de_ Manaus, que é o respiradouro económico e fi.
nanceiro que, hoje, o Estado do Amazonas
possui.
Pedi, e estou fazendo um estudo mais aprofundado, para oportunamente analisar o assunto, na certeza de que a Sc1' Ministra há
de atentar bem para que, na questão da política industrial nova que se anuncia, o Amazonas não sej~ prejudicado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ne'
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
ProD.uncia o seguirite diScuiso.) ~Sr. President,:, Srs. Senadores; brevemente, o Congresso deverá iniciar o exame do Segundo
Plan<• Nacional de Infonnátka. Trata-se de
uma tova versão, como V .·EX'' bem SSlbem,
uma 1ez que o Excelcntí:.simo Senhor Presi·
dente da Republica solicitara a retinda da
versã•l ofiginal para que, sob orientzt;ão do
Sr-. Sf cretáiiõ da Ciência e Tecnologia,- fosse
atuali w.do, fixando-se m~tas e vr<~zo:. b~~-a
defini :los para o Governo. e par3 ·~ iodú~tria.
Em fase final de reformulação, o U Planin
estabdece como idéia básica que a Indúsl:fia
de inf•)ri:tiática superou o período de -impiãtitação ~ atualmente enfreo_ra os desafim. da
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0 Sli. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conçedo a palavra ao nobre Senador Men- ·
des Catlale.
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mão de obra quaHfica(ja e bem educada, podem agora receber os recursos que poderiam
vir a gerar o desenvolvimen~o aqui na América do SuL
·
O momento é este, Sr. Presidente", Srs. Se·
O SR. MENDES CANALE (PSDll - MS.
nadores!
Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. PresiOu construímos aqui um sistema educadente, Si"s. Senadores, o Brasil só será uma
de de modo a melhor atender ao usuário innaç_ão efetivamente rica e- progressista quan- -- cional digno-ou perderemos a oportunidade
terno e ganhar condiçõe~ de disputa no inerde nos alinharmos entre as nações que prodo conseguirmos construir aqui um exemplar
cado externo.
porcionam um bom nível de vida a seus cidasistémã de ensino. Muitas das nossas mazelas,
dãos.
senão todas, têm origem nas nossas deficiênCoerente com os prOpósitos do atual GoO caminho é longo e árduo, sem dúvida.
verno, de .liberalit'ação da economia brasi- cias educacionais, que são muitas e que vêm
Conforme levantamento recente da ONU
se agravando nos últimos tempos. Para exemleira e sua maior inserção no mercado munque classifiCa os países segundo um novo condial, o II Planin introduz uma pol(tica sele- plificar, cito o· caso da saúde. É inegável que
ceito - lndice de Desenvolvimento Humano
num país onde a população dispõe de um
tiva, na qual o único niec~nis.r;no previsto de
(IDH)- o Brasil está na 51~ posição. Para
sistema educacional eficiente os problemas
estímulo e proteção a produtos com tecnose calcular o IDH, considera-se a renda média
de saúde pública são menos graves, já que,
logia dominada seja a tarifa aduaneira.
per capita, o índice de alfabetizaçãO e a exAs~im, pretende-se, na metade de cada
n~_ escolas, todos foram esclarecidos sobre
pectativa de vida de um povo. Como se vê,
as noções básicas de higiene. Assim, acreditaano, definir os produtos que poderão ter tratemos pela frente um obstáculo bast~te difímos, a educação deve ter prioridade sobre
tamento diferenciado nas importações a par·
cil para transpor.
·
as demais ações do governo.
.
tir de 19 de janeiro do ano seguinte: E para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Em pesquisas realizadas ano passado, por
que as empresas nacionais tenham condições
(Muito bem!)
de _competir com as estrangeiraS-nos preÇos " ocasião da campanha eleitoral, constatou-se
desses produtos, é indispensável a promoção
que dos brasileiros apenas 7 por cento alcançaram formação universitária e 14 por cento
de ajustes nos custos da cadeia produtiva,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
concluíram o segundo grau. Na outra ponta,
o que implica revisão dos índices de naciona-Concedo a palavra ao nobre Senador Ditemos um índice de analfabetismo da ordem
lização e adequação das tarifas alfandegáriás
valdo Suruagy,
. de 41 por cento, nível alarmante quando se
de, insumos e de produtos acabados.
O SR. DIVALDO SURUÂGY (PFL- AL.
sabe que a falta de instrução, nos chamados
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o governo,
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·como fez em relação a todos os· demais itens
países ricos, é quase inexistente.
dente, Srs .. Senadores, no último dia 5 de
de importação, poderia ter proposto o fim
Assini~ num momento como este, em que
junho, a Baha perdeu um de seus mais ilustres
se diz que o País tem de lutar para ingressar
da reserva de mercado para a informática.
filhos e, o Brasil, uma das suas mais imporno Primeiro Mundo, temos de levar em conta
Sabiamente, porém, ciente da importância
tantes personalidades. Grande e tão fértil seu
esta macabra estatística. A nossa massa de
desse setor na modernização do Pafs, optou
trabalho como político, como escritór, Como
por um processo de abertura gradual. Traanalfabetos ascende hoje a 33 milhões de pessoas.
profeSSOr, como jornalista; cõmci administrata-se de uma política explícita, em que os
dor, que deixa em diversas áreas da vida braDois dos países que saíram mais destruídos
critérios e mecanismos são amplamente disileira lacunas extens·as e· profundas. Além
vulgados e debatidos com os segmentos enda Segunda Guerra Mundial - Alemanha
de um vazio espiritual pela áusência daquele
volvidos, tanto no âmbito governamental
e Japão- alinham-se agora na dianteira das
ser humano simples, íntegro, generoso, deciquanto da iniciativa privada.
açôes que desfrutam de melhor padrão de
dido, altivo e, sobretudo, sábio. A marca de
vida. Isso ·ocorreu basicamente porque, mesTal processo se iniCiou a partir das discussua grandeza, contudo, permanece vívida em
sões das diretrizes e metas _do novo Planin
mo arruinados pela guerra, dispunham de um
eficiente sistema eduçacional e continuaram
tudo aquilo que criou e construiu.
e de reuniões entre representantes do GoO Congresso Nacional se entristece e se
in\'éstindo nele apesar de dificuldades da époverno e da indústria para exame da primeira
empobrece com a partida do Senador Luiz
ca.
lista de produtos cuja importação será lib.e·
Viana Filho, tão fulgür'ãnte fOíSUa vida, tão
rada a partir de lD de janeiro de 1991, após
Queremos fii'Dúir __ aqui ·nossa posição no
profícua e benfazeja sua trajetória, plena de
sentido de que é-indispensável~lterar profun·
aprovação pelo Conselho Nacional de· Inforexemplos e conq tiisúis.
mática.
damente o sistc;:ma educacional brasileiro,
Mesmo considerado por alguns ··a mais pasob pena de c~ntinuarmos à frente na_s depreCon,.stam dessa lista produtos cuja tecno·
risiense dos baianos", e, por outros, ••o mais
ciitiVâs- est_atísticàs da QNU so_bre analfabelogia o País já domina completamente e que,
baiano dos parisienses", na verdade foi um
tismo, miséria, doenças e criminalidade.
portanto, não necessitam de qualquer reserva
brasileirt"J 9a Bahí~, apaixonado pela gente
de mercado. Esta só serviria-para aComodar
_9_ eXelriplo histórico é inegável. A Europa,
e pel<
tura baiana; apaixonado pelo Brasil
que hoje se prepara para a unificação, de
pequenas indústrias que não têni interesse
e pela, .•assas raízes culturais.
forma a àumentar ainda mais a riqueza de
em investir na própria modernização.
Nascido em Pari~ •. em 1908, registrado no
que hoje dispõe, construiu sua riqueza a parO que se observa das numerosas reuniões
Distrito da Sé, em Salvador. onde chegou
tir c!_e ~~trutun_t~. ed1:1ca.cionais de boa quali·
promovidas pela Secretaria Especial de Informenino, !--uiz Viana Filho herdou Qo pai, o
dáde. Sua tradição vem do Renascimento
mática é que a indústria nacional está ciente
COn-selheiro Luiz Viana, De'putado, Presicom a-criação-de várias universíd<i.des. Do
da necessidade de oferecer produtos mais
dente do Tribunal de Justiça e Governador
outro lado do Atlântico, os Estados Unidos
competitivos em tefmos de preços, qualidade
da Bahia, o amor aos livros. <tO Direito, <I
também devem muito de sua pujança às suas
e tecnologia, pcis disso depende a própria
Política. Certa feita, e!>tudante nn Rio Je JauJ]iversidades, que reúnem o maio( número
consolidação do setor. Há o concenso de que.
neiro, foi mandado 'pelo pai, através de um
a concorrdncia cada vez maior com os produde conquistadoi'es do Prémio Nobel em váamigo, à Biblioteca Nacional, para ouvir uma
rios ramos da ciência. O Japão, que vem sutos estrangeiros é importante, embora deva
alocução de Rui Barhosa. Além da cuidado;;a
ser feita de forma gradativa e articulada com
preendendo o mundo com seu crescimento
e austera ·da educação familiar, Luiz Viána
económico,_ também dispõe de uma organio~ demais setores da economia brasileira para
Filho teve sólida educação escolar. Com denao comprometer o parque industrial instazação educacional respeitável.
zessetc anos já ingressav(! !!~ Faculdade de
lado e a cap··cidade alcançada neste,s últim_os
·-- ~esmo os países do Leste Europeu, no
15 anos.
-Direito da Bahia. onde foi presidente do Cenmomento sacudidos por um vendaval de mu.danças, gozam de condições escolares muito
tro Acadêmico Rui Barbosa. Antes, com deEra o que tinha a dizer, Sr. Presidenú~.
{Muito bem~)
zesseis anos. já era repórter de A Tarde; desuperiores às nossas. Aqueles países, com
consolidação, A ênfase dessa nova etapa é
a busca de competitividade dos bens e servi·
ços nacionais de informática, com base- no
tripé tecnologia,' qualidade, preço. O _obje·
tivo do nosso Plano, Srs. Senadores, é dar
condições à indústria de informática do País
para que alcance a necessária competitiVida-
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nais. Nunca ocultou convicções ou dissimulou
pOis, por muitos anos, redator e dono da coluatitUdes ante conflitos e impasses. Primou pena diária.
Na Advocacia e na Política estreou simultala fidelidade às suas idéias, aos_ partidos a
qUe pertenceu, aos- comPanheiros com ele
neamente: ao tempo em que se iniciava COmo
identificadOs e ombreados, aos contingentes
causfdico, no escrítório de Aliomar Baleeiro
e Álvaro Nascimento, já giandes advogados
que sUfragavam o seu nome em memoráveis
no início dos anos trinta, aprendia com J. eleições na terra de Castro Alves. Serenidade
J. Seabra e era disc[pulo político de Otávio madura e destemida para ouvir e decidir com
Mangabeira. EncOntrava-se na Açáo Auto- firmeza, resPeítã.n.do direitos e opiniôes. Parnomista com o Senador Nelson Carneiro e
ticipava com conscil:nci~ ~ responsitbilidade 1
seja no governo ou na oposição. Coerente
Simões Filho,
Foi ferrenho opositor da Revolução de. em seus posicionamentos de cidadão, de Polí~
tico, de professor e de escritor, rejeitava toda
Trinta, o que lhe valeu muitas perseguiÇões.
forma de oportunismo.
Em 1932, coube a Luiz Viana fedigir grande
parte do Manifesto da Liga de Ação Social
Sua erudição provinha de uma leitura selee Política, apoiando a Revolução Constitu- cionada, profunda e imparcial, aliada ã sua
inteligência privilegiada, que lhe permitiu
cionalista de São Paulo, motivo que o levou
oferecer ao Brasil os máis diversos e valiosos
à prisão como "conspirador".
frutos, produzidos com inspiração, planejaEm plena turbulência de 1930, é editado
mento, prudência e perspicácia ímpar.
o seu primeiro livio, justamente_ uma tese
No Parlamento, destacou-se sempre como
de livre docência na Faculdade de Direito,
grande jurista, articulador e interlocutor poltinti~ulada A Lei ReguladOra de Sucessão Abtico, querido e admirado pela polidez no trato
Jnsestato no Direito Trabalhista Prh•ado, que
inaugurou uma bibliografia de cinqüenta com os colegas, pela nobreza do discurso e
obras publicadas no Brasil e no exterior, nos das atitudes. Nas Comissões Permanentes da
Câmara e do Senado, sempre obteve relecampos do Direito, âa Lingüfstica, da História, da Antropologia, da Literatura, da Polí- vante desempenho. Presidiu o Senado Fedetica, das formas de ensaio, da biografia, da ral de 1979 a 1981; e a Comissão de Relações
. crítica, do discurso, da conferência e das te- Exteriores daquela Casa, eleito em 1981. A
ses. Foi um pioneiro nos estudos das causas Educação e a Cultura ocuparam boa parte
de suas atividades parlamentares em ambas
trabalhistas no BrasiL Certamente, poucos
as Casas. Muitos de seus discursos e palestras,
brasileiros, neste século, talvez apenas Câmaque mereceram edições especiais, são dedicara Cascudo, Mário de Andrade, Josué de
dos a esses temas, assim como o Nordeste
Castro, GilbertO -Freire e Celso Furtado, têm
e a petroquímica.
biografia inais rica Ou publicaram mais do
A moderação e o equilíbrio marcaram a
que o nosso saudoso Luiz Viana Filho.
carreira política de Luiz Viana Filho. Como
Na política, como candidato a cargo eletiMinistro do Governo C3stello Branco, n-o privo, Luiz Viana eshéia com uma derrota, por
cem votos. Mas, em 1935, elege-se Deputado meiro período revolucionário, foi o interloFederal pela Bahia, para nunca mais perder cutor civil da sociedade brasileira, sempre
pronto a ouvir e a resolver impasses e quessequer uma eleição, seja para a Câmara seja
tões delicadas, como testemunha Josué Moopara o Senado. Foram sessenta e oito anos
de atividade política: cinco mandatos conse- ceio em relação a Juscelino Kubitschek. No
cutivos de Deputado Federal; Ministro-Che- Governo da Bahia, de 1967 a 1971, ''transmitia a idéia de uma Bahia civilizadora, nos
fe da Çasa Civil e Ministro da Justiça no Governo Castello Branco; -aov:ernador da Ba- seus padrões de comportamento e atualizada
nas suas aspltáçÓes de c.rescer e afirmar·sc:·,
hia; dois mandatos de Senador da República.
Nos últimos trinta anos foi liderança ininter- na análise culta do jornalista Carlos Castello
Branco~ No pe-r:fodo mais duro e tenso do
rupta no seu Estado.
No magistério, foi mestie de gerações. Ini- governo militar, Luiz Viana administrou a
ciou, em 1933, na Faculdade de Direito da bahia com altivez, na legalidade, sem gestos
Bahia, como professor contratado de Direito de autoritarismo ou de repressão, e consaInternacional Público. Depois, em 1940, no- grou-se, sem eStardalhaços, como excelente
governador, realizador de grandes projetas
meado por concurso, foi professor catedrático de Direito Internacional Privado. Em e obras que modernizaram a Bahia, contendo
despesas, preocupado em não endividar o Es1943, inaugura sua carreira corno catedrático
tado, impulsionando-o em várias áreas. A
de História do Brâsil, na Faculdade de FilpsoEducação e a Cultura foram bastante benefifia da Universidade. da Bahia.
Mas voltemos ao político que nunca deixou ciadas no seu governo: construiu centenas de
escolas, centros integrados e bibliotecas;
de ser, mesmo como escritor ou professor.
Poderíamos apontar, na vida pública de Luiz criou o Museu de Arte da Bahia, a UniverViana Filho, além da inabalável honradez e sidade Estadual de Feira de Santana e faculinata liderança, outras marcas do seu caráter, dades, estaduais no interior do Estado. Deu
presentes ·em cada gesto, em cada palavra, grande apoio às artes. Criou ·o sistema de
sempre revestidos de serenidade, de partici- ferry-boat, o projeto. do Aeroporto Internapação, de destemor, de coerência, de erudi- cional de Salvador e construiu muitas estração e de bom-senso. Liberal, versado nas li- das, entre elas a parte ·baiana da BR-242,
ções de Rui Barbosa e Octávio Mangebeira, a m-aíor"tódovia do Estado, ligando Salvador
parlamentarista convicto_, Luiz Viana jamais a Brasflia. Criou a Secretaria de Ciência e
se omitiU diante das grandes questões nacio- Tecnologia. Deu grande imp1,1!So ao Centro
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Industrial de Aratu e implantou o Pólo Petroquímica de Camaçari, certamente sua mais
importante obra como Governador. A refor·
ma do Estádio Otávio Mangabcira foi tão
ampla que, para dissuadir o então Pres1dente
da Confederação Brasileira de Desportos,
JoãoHavelange, da firme intenÇãO de-mudar
o. ~O!Jle d_o.estádjQ para Estádio L_uiz Viana
. Filho, ele teve de retrucar: ··-Sinto-me tão
hÕmenageado com o nome de Mangabeira
como se fosse o meu próprio'-'.
Falar do Luiz Viana escritor é tema para
seminários de Literatura, de História. de Política ou de Sociologia. Ao contrário do que
afirma as suas biografias oficiais, mais curriculares do que fiéis ã sua intensa e múltipla
vida intelectual e política, ele nos deixou precisamente meia centena de obras, de livroS
e opúsculos publicados, entre ensaios, biografias, discursos, conferências, estudos e críticas; cinco obras em co-autoria; mais de uma
dezena de prefácios, anotações em obras clássicas, textos informativos e críticos em obras
de outros autores ou sobre temas de sua proximidade e fasc(nio. Após quatro anos de jornalismo e a publicação da sua tese de Direito
Internacional Privado, em 1930, vestibular
do escritor, Luiz Viana cumpriu uma rica e
ascendente trajetória literári<'i-qlie- o ti:ansfOrmou no "Príncipe dos nossos biógrafos"; no
julgamento de Tristão de Athayde, "o mais
completo dos nossos biógrafos". Josué Motelia, citando Alceu de Amoroso Lima, identifica Luiz Viana como "aquele que sempre
soube fazer da biografia alheia o pretexiõ
da obra de arte, com o senso ex.ato da recomposição de ordem histórica. aliado ao gosto
de bem escrever".
Em 1936, 'publica o ensaio de I,.ingüística
A Lingua no Brasil. Dois anos depois, um
consistente estudo de História: A Sabinada.
A República Bahiana de 1937. Já conhecido
e respeitado por esses trabalho~. revolucio~
nários,_e profundos, fui em 1941 que se impôs
definitivamente como homem de letras: A
vida de Rui Barbosa anunciava o biógrafo
sem par, dono de uma elegância e correção
de estilo jamais alcançado no gênero. RecorR
rendo à verdade histórica, conseguiu ser um
pfiffi-oroso romancista, pois contou vidas e
episódios com arte, procurando transmitir
uma inteligência sócio-antropológica, cultural dos vultos, sua~ obras, seus tempos e lugares.
Na esteira de A Vida de Rui Barbosa, que
já mereceu onze edições, surgiram as_biografias de Joaquim Nabuco, em 1952; do Barão
do Rio Branco, em 1959; de Machado de
Assis, em 1965; de José de Alencar, em 1979;
e de Eça de Quelroz, em 1984. Um admirável.
ensaio de História e Antropologia é publicado em 1946: O Negro na Bahia, prefaciado
por Gilberto Freire.
Em 1958, pela quinta vez Deputado Federal, publica A Bahia Ampliada, coletânea de
discursos analisando aspectos da realidade do
seu Estado, em defesa de sua gente e de sua
cultura.
Em ·1956, Luiz Viana lança o livro Miguel
Osório; em 1963, um notável estudo literário
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sobre os romances de Afrânio Peixoto; e,
em 1969, a sua Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa na condição de Governador da Bahia transforma-se em docuínento
disputado por políticos, adminis-tradores e intelecutuais. O Elogiõ de Antonio Silva Mel/o
é publicado pela Academia Brasileira deLetras, em 1974. Quatro anos depois, a Editora
da Academia das Ciências, de Lisboa, divulga
Evocação de Rui Barbosa:
Em 1975, Luiz Viana Filho produ:z uma
obra de História e cr(tica política: O GOl•erno
Castello Branco, com a qual "pagou um tributo à pessoa do President~. recompondo-lhe
a presença na vida pública com depoimento
que será sempre considerado", na apreciação
de Carlos Castello Branco.
Ainda na década de setenta, o Brasil conhece as seguintes obras de Luiz Viana: Rui
Barbosa: seis conferências; As Memórias do
Senador Daniel Kriegger; A Nova Fase da
República,' e A lnteligéncia Multiforme dto José Bonifácio. Prefacia as Memórias de Juarez
Távora e A Geopolítica e as Projeções do
Poder, de Carlos de Meira Mattos.
Na última década, prosseguem as edições
de sua-; biografias, que já nasceram clássica:>.!_
como as sinfonias de- Santoro,- os dramas de
Nelson Rgdrigues, os p~ema:s de Quintana
ou os ensaios de Cascudo. Em 1983, conhecemos A Vida de Eça de Queirós, por uma
editora portuguesa. No ano seguinte, a obra
é lançada no Brasil. Alguns de seus célebres
pronunciamentos, que ainda ressoam neste
plenário, são publicados, e_specialmente
àqueles que fazem a sua luta parlamentar:
a República, a Educação e a Cultura, a Petroquímica e a Industrialização da Bahia.
Luiz Viana Filho pertenceu à Academia
Brasileira de Letras, onde ingressou em 1954.
Integrou a Academia de Letras da Bahia,
a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Portuguessa de História.
Creio que os trabalhoS-de Luiz Viana como
jurista, professor, historiador, administrador, homem de letras e político preenchem
a vida brasileira nos- últimos cinqüenta anos;
estão visíveis e eloqüentes na alma, na cultura, na História, na realidade_ da Nação e, talvez. dispensem a pesquisa e a arquitetura de
um biógrafo q uc ouse contar a vida e a obra
do maior dos nossos biógrafos. Nós, Senadores e Deputados, seus companheiros de
Parlamento. tivemos o privilégio de conviver
com este ilustre varão que a Bahia ofereceu
ao Brasil e dele aprender as mais elevadas
lições de ci11ismo, de brasilidade, de honradez, de humanidade e de sabedoria. Josué
Montello, ao saudá-lo nos seus oitenta anos,
valeu-se de Maurice Goudeket para chamá-lo
de "a última palavra em matéria de homem".
Que Deus preserve a imagCffi e os e·iemplos
de Luiz Viana Filho entre nós, para a honra
e felicidade do Congresso Nacional, para o
orgulho do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores, tal como fiz ontem,
hoje, mais uma vez, vo~ requerer a transcrição de outro documento desta sombria Era
Collor.

É carta que recebi do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio
Grande do Sul, na qual se faz o relato do
clima de terror a que estão submetidos os
empregados de bancos oficiais, como o Banco
do Brasil. Caixa Económica e Meridional~
diante de ameaças ê infiinidaÇões de toda sorte e ordem levadas a efeito pelo Governo
Federal.
Passo a l_er o referido doc_umento para que
fique colno uma denúncia e como um registro
nos Anais do Senado de como o Governo
se c_omporta em relação aos seus funcionários
e servidores, de como estão sendo tratados
seres humanos, trabalhadores do serviço público e estatais, escolhidos como bodes expiatórios dos males deste País.
Ao mesmo tempo em que leio o documento, mais uma vez uso desta tribuna para afirmar a nossa discordância, o nosso protesto
contra os métodos autoritários, ditatoriais,
fascistas, do atual Governo, em relação a todo o co-njunto do setor público e em relaçã~
ao funcionalismo:
SINDICATO DOS EMPREGAQQS
EM ESTABELECIMENTOS
.. -BANCÁRIOS
DE RIO DO SUL
Rio do Sul, sC, 25 de junho de 1990
90/111
Um\' Sr.
Nelson Wedekin
MD Senador da República Federativa
do Brasil
____ O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Rio do Sul
e região do Alto Vale Itajaí, órgão representativo da categoria tiancária, e~neste
ato representando especificamente os
bancáriOs do Banco Meridional do Brasil, agências de 'Rio do Sul e Agrolândia;
Caixa Económica Federal, agências de
Rio do Sul, Ituporanga, Ibirama e Presidente Getúlio; Banco do Brasil S/A,
agências de Rio do Sul, Ituporanga, Vidai Ramos, Petrolãndia, Ibirama, Presi~
dente Getúlio, Pouso Redondo, Taió,
Salete e Rio do Campo, todas empresas
estatais, vem manifestar a sua preocu~
pação com os atos administrativos do
Governo Federal, está fomentando com
a dita reforma administrativa como segue:
I") os trabalhadores nas _empresas públicas aci_ma relacionadas cumprem e
sempre cumpriram suas obrigações junto
à administração de sua empresa, no entanto o programa do novo Presidente da
República está deixando estes abnegados empregados apreensivos, com o esvaziamento incitado destas empresas pelo Presidente da República;
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2?) com o reflexo desta apreensão, os
bancários estão sentindo uma instabilidade; insegur"a_nça no seu local de t!'abalho, pois a tOdo inStante se tem notícias
divergentes sobre o cunho da reforma
bancária que se está tentando introduzir
em nosso País;
3~) e, se não bastasse tudo issO;--o Go·
vemo Federal a cada instante faz severas
ameaças aos bancários, no sentido cte fechar agências, com- a sumária demissão
como tem acontecido em várias partes
do Brasil;
4!') como exemplo, citamos a agência
do Banco Meridional do Brasil, localizada em Agrolãndia, que simplesmente
foi fechada no últímo dia 22 de junho
de 1990, deixando desempregadas aproximadamente 12 (doze) famílias, cujo
custo social do desempregado é maior
do que se estivesse trabalhando, acrescentando ainda que esta agência sempre
teve superávit;
59) com este gesto, veio à tona que
no Governo Collor não existe critério
nenhum, no que tange ao enxugamento
da rede bancária, m~s sim o objetivo é
único para espaço ã internacionalização
do sistema nacional;
6?) para agregar dados, reportamos
aos anos de 1986, e veremos que somente
no _Alto Vale ltajaf foram __fec_h_a_das. _as
segUintes aiêricias bancárias:
a) Banco Bamerindus do Brasil: Laurentino e Lontras.
b) Banco Meridional do Brasil: Aurora, Agronómica, DoRa Ema, Rio do
Campo e agora Agrolândia.
·
c) Caixa Económica Federal: Taió.
d) Banco Itaú S/A: ltuporansa e Salete.
O que significa qUe aproxim~dameJlte
_2_00 (duzentos) bancários foram díspensados sumariaffiente sem a devida garantia de emprego.
7?) Num aspeCto mais amplo e profundo, relatamos as constates preocUpações
dos bancários destes bancos estatais, que
diariariiente_são" Surpreendidos com notícias de demissões, dando assim urria toial
intranqUilidade, insegurança na sua ati~
vidade laboral cotidiana, além das repreensões, cottções que sofrem, ein face
de sua mobilizaÇão, e""'i.niciar s_eu movi-ritento pró-defesa-de sua e"stataC
Diante _do exposto, os bancários requerem que V. s~ se digne em manifestar
nosso repúdio âs ações nocivas que o
GOverno Feaeral vem ã.tacãndo suas empresas, tentando liquidá-las, ou entregar
ao capitalismo internacional, sendo _to~
das elas um património público, sempre
apresentando um superávit, no entanto
são tratadas no segundo plano.
Nosso movimento é .em defesa das estatais atacadas, pela manutenção do nível de emprego,_e contra a internaciona~
Iização do sistema financeiro.
-- Como homem público, entendemos
que tenha amplas condições de interferir
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junto às autoridades de_vidamente cons-

tituídas para que se estabeleça critérios
e se faça uma discussão ampla com a

participação de todos os segmentos, com
a relação das empresas estatais.
Como candidato ao Governo do Estado, nos parece oportuno em acrescentar

estas informações para elaboração do
seu plano de governo catarinense.

Porém, antes de tentar liquidar qualquer empresa estatal demitir trabalhadores, é necessário avaliar as conseqüências que haverão de surtir.
·
Neste momento, em que passados 100
(cem) dias do Governo Collor, podemos

afirmar que desponta uma rece?são jamais vista no País, que precisa crescer.
Lembramos que crescer sim, mas não
às custas da classe trabalhadora, demitindo empregados, fechando agências
bancárias e_tc.
Finalizando, esperamos de V. S• uma
atitude digna de prática influente às atitudes incorrentes praticadas pelo atual
Governo Federal, repassando as preocu·
pações ·destes nossos empregados nas
agências dos bancôs em nossa região:
Sem mais até o p"resente momento,
aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais saudações. -Mário
Sergio Visentainer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR.PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao aproximar-se o encerramento da primeira fase dos trabalhos parlamentares do presente período Leg~slativo,
sinto-me no dever de d_eixai esta Casa inteiramente a par do desdobramento dos fatos relativos do Requerimento no -'39 que apresentei
em março último.
Em su~ reunião de 23 daquele mês, a Mesa
aprovou o meu requerimento de informações
ã Sr' Ministra da Economiã, Fazenda e Planejamento, sobre o montante das transferências
e retiradas de numeráriO, fiitãs de 15 de fevereiro a 15 de março, e indagando quais os
titulares das contas e os bancos através dos
quais ocorrer'am as transferências e as retiradas acima de quinhentos mil cruzados novos,
pois essa era a moeda então vigente.
Todos, por certo, háo dj:: recordar-se da
discordância extremada que, passados trinta
dias, veio a travar-se entre a autoridade ministerial, que invocava um dispositivo de lei
na verdade revo~ado pela\.tual Constituição,
e esta Casa, atenta à defesa de suas prerrogativas, de sua independência, direi me~mo,
de sua dignidade.
As evasivas de quem devia as informações
perduraram bem mais de mês, sendo que,
nesse espaço. não abanJonei esta tribuna,
única arma de que dispunha, apegando-me,
tão_ só., aos preceitos constitucionais e às nor-

mas regimentais. Vi, com orgulho, que os
Srs. SCnadores.cOmpreenderarn o signific<~do
do choque que se desenrolava.
Por fim, a Sr" Ministra comCçOu a prestar
os esclarecimentos que, para manutenção do
sigilo, foram, por solicitação minha, recolhidos em cofre nos arquivos do Senado.
Passei logo, Sr. Pr~sidente. a realizar averificação a que me propusera, de interesse
maior pai-a a moqlídade da coisa _r~ública. _
As informações encaminhadas - preciso
sublinhar à Casa- fOram- $nplesmente parciais, isto é, abrangentes de parte do tempo
a que se referia o requerimento. E a esse
respeito só as do Banco do Brasil estão organizadas, pfoVindas de computador, indicando
aS operaçõeS-liavidas, os dias respectivos e
as agências com a localização correspondente. De Vários estabelecimentos, as informações vieram datilografadas e apresentando as
agências sob seus_ códigÇ)s_Lº que, a toda evidência, passou- a fmpossibilitar a operação
de cotejo. o exame necessário, a investigação
cuidadosa.
Insisto em deixar tudo bem claro. Quando
formuleí o ReqUerimen-tO n··; 39, não- O fiZcontra riinguéril.- Meu objetivo -:- declarei-o
aqlll alto c bow_ s_ç.m - era a ver)guar denúnM
das de que medidas do chamado Plano Collor
haviam vazado e que de tal vazãmento se
teriam beneficiado, para fugir aos rigores -do
mesmo, pessoas ligas'~~ aos governantes.
Consti<i.ilgla--m-e.- Sr. Presiáeilte, admitir
que uma legião de poupadores, muitos modestos, sofressem prejuízo por um confisco
iníquüo, en-quanto outros, poderosos, ficassem a salvo, pela sua intimidade com o círculo
oficial. Isto é o que me atormentava a consciência e, certamente', o mesmo aContecia'
com os Srs. SenadOres.
Simples dúvida no tocante a esse aspecto
bastaria para justificar a minha atitude vigilante. E o Governo, penso, deveria ser o primeiro interessado em dissipá-la, esclarecendo, informando. deClarandO a verd3de, contando o que ocorrera, coin a maior transpa- rênciã e sem quaisquer rebuços.
Confesso que não me desviei daquele intento, _nem prete~do fazê-lo. Se chamei a
mim própri"o a -iniciativa de solicitar os esclarecimentos oficiais, e para rcmoxer os obstá-.
c-uJos criados contei com Çl prestígio permanente da Ca<;a, se, depOis de tanta luta, as
i~formaçõcs principiaram a ser oferecidas,
recOnheço, agora, que, de posse da<; mesmas,
a minha responsabilídade cresceu.
Por esses motivos, devo ser bastante explícito. Não posso silenciar perante o Senado
o que constitui uin fato. ÃS informações até
agora remetidas foram, em grande parte, insuficie-ntes e desordenadas. Há p9_ucos dias_,
dirigi requerimento ao- nosso Presidente, O.
eminente Senador Nelson Carneiro, no sentido de que Sua Excelência oficiasse à Sr Ministra da EConomia, Fazenda e Planejamento, pãra que, por seu infeimédio, o·'Bail:co
Central fornecesse os meios de, urila vez decifrada· ã codificação, se conhecer as agências
em que tiveram lugar tais ou quai~ tranSferências e retiradas de numerári-o. Qual a loca-
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lização das mesmas? É imperioso identificálas. Levante-se, de uma vez por todas, o véu
desse mistério.
Observem V. Ex•' perguntava eu, em primeiro lugar, no Requerimento no 39, qual
o montante das transferências e retiradas de
numerário, no período de 15 de fevereiro a
_15 de mª_rço. Essa indagação não foi respon·
dida. Nenhuma explicação foi dada, nenhu»
ma a escusa foi oferecida. E eu aí só pedi
números!
Preferiram dar a impressão de responder
à segunda indagação. E digo "dar a impressão", porque, realmente, como já acentuei,
a resposta reportou-se a uma parte do período designado, encontrando-se, com relação
a vários bancos, com aquele entrave da codificação das agências.
Sr. Presidente, prossigo na exposição. A
Sr" Ministra, pelo Aviso nQ 454, de 11 do corrente, declarou ao Senado que estava enviando informações sobre o período de 1~ a 13
de março. Já não sou eu quem o afirma é a própria autoridade quem confessa que
-as informações_ são meramente parciais. Mas
a Sr" Ministra asseverou, no mesmo aviso,
também, que o Banco Central teria determinado às instituições fiilanceíras que remetessem dados diretamente a mim, através da
Mesa do Senado.
Promessas são uma coisa, fatoS s<lo outra,
bem diferente._ O .que interessa ao Senado
são apenas fatos. O aviso ministerial é de
11 de junho. Estamos a 29 de jUnho. Pois
bem. Só ontem pingaram quatro correspondências endereçadas diretamente ao meu gabinete.
Unr banco, pouco conhecido, declara que,
no período indicado no meu requerimento,
não hOuve saque ou transferéncia acima de
um milhão de cruzados novos; outra conta
que ainda não opera com depósitos ã viSta,
pelo que fica prejudicada minha indagação.
Um terceirO, -uma corretora de títulos, afirma
que não mantém captação _no mercado de
capitais; um quarto, fitialmente, também corretora, negou a existência de saques.
É inacreditável: chega a s~r irrisório, fantásfico, mas são essas ·as informações que,
por força de determinação do Banco Central,
me vieram chegar às mãos. Parece-me evidenciar»se, cada vez mais, o propósito de não
esclarecer, mas, sim, de confundir, de embaralhar.
Insisti junto ao ,Prodasen para que fosse
estudado um meio de se poder obter as informações de forma útil e válida. E b meu apelo
foi compreendido pelos técnicos desse Centro
de Processamento de Dados, sendo a conclusão encontrada sUbmetida ã presidência desta
Casa, que afinal vejculou, através de Ofício
à Sr' Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, para que os esclarecimentos, emergindo ~e co~p~tador, aqui aport_em em fita
malfnética. E a técnica existente a auxiliar
e a subsidi"ãr a fiScalização parlamentar.
Todas essas explicações eu devia ao Senado. _A maneira pela qual o materiitl até o
momento fornecido se apresenta torna, não
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apenas difícil, mas praticamente impossível,

liãcional, ficando atrás apenas de São Paulo,

o exame sério a que me propus e que é o
único que precísa Ser realizado, dentro do

Paraná, Minas Gerais e Espfrito Santo.
O migrante que chegou a Rondônia nos
últimos anos trouxe consigo o sonho, a idéia
amadurecida de cultivar o café, de continuar
a trabalhar com o café em terras dos Nhambiqliaras. E istO por uma razão muito Simples:
a grande maioria dos migrantes procedia de
terras onde plantar café fazia parte de sua
rotina, fazia parte da tradição que estava impregnada em sua cultura.
_
Diferentemente da cultura do cacau, que
foi íntr_oduzida pacientemente, divulgada e
alicerçada em técnicas agronómicas modernas, em partidas e levadas aos agricultores
pela Ceplac, os plantadores de café fizeram
o seu trabalho sozinhos, com muitas incompreensões. Era de se ver quando chegavam,
em sofridos caminhões de mudanças, trazendo em seus pertences mudas selecionadas de
café ou alguns quilos de sementes, para os
novos plantiç~ na terra a ser conquistada.
Os cafezais plantados não tiveram, assim,
na sua implantação em Rondônia, a orientação da técnica, o amparo da pesquisa agronómica. E tanto não tiveram que as primeiras
plantações cafeeiras de meu Estado foram
feitas a partir de material botânico de café
arábica, desaconselhado para as latitudes subequatoriais (baixa altitudes) que quase nunca ultrapassam os 450 metros. Na realidade,
nessa região de alta insolação dever-se-ia cultivar o Café i-obus ta ou variedades mais adaptáveis ao" novo ambiente.

papel de fiscalizaçã-o que incumbe ao Congresso, pelas suas Casas.
Vou concluir.
Permanecerei atento à questão. Se apenas
que o decurso do tempo, o recesso parla~
mentar, a campanha eleitoral, me conduzirão
a outro rumo, pensam mal. Levarei a obra

iniciada até o fim. Está em causa, repito,
a moralidade pública. Por isso, valerá sempre
e sempre a nossa insistência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENtE -(l'oinpi:ii-de Sousa)
-Conc;edo a palavra ao nobre SenadorOdacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. P~esi~
dente, Srs. Senadores, há um mês, compareci
a esta tribuna para denunciar e associar-me
às denúnciaS feitas por agricultores isolados,
ou organizados em cooperativas e sindicatos,
tanto patronais quanto de trabalhadores rurais, do que faziam os cartéis organizados
do cacau que, em Rondônia, impunham ao
produtor preços de uma quarta parte, uma
terça parte ou a metade dos preços praticados
nas praças de_ Ilhéus e Itabuna, no Sul da
Bahia, em relação aos preços então pagos
ao sofrido agricultor de Rondônia, Ariquemes, Jaru, Ou.ro Preto, Ji-Paraná e Cacoal.
Hoje, retorno a esta tribuna para afirmar
que o que acontece com o· cacau também
ocorre com os produtores de café de Rondônia, que já figura comO o quinto produtor

Informações estatísticaS apontam que, em
197S_, o cultivo do cac_au contava com apenas
435 hectares de cacauais e que as produções

Municípios
!-Cocai

2- Ariqucmcs
3 -Ouro Preto d'ocste
4-Jaru
5 - Rolim de Moura
6- Ji-Paraná
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el-am insignificantes, na ordem das 135 toneladas. Na ocasião, o café já se afirmava como
uma área plantada de 10.282 hectares, e contribuía c·om- a produção estadual de 15 mil
toneladas de café.
No final de 1970, o Estado de Rondónia
já cultivava _uma área de 15.640 hectares e
produzia 20.672 toneladas de café. Em
1982/83;-a área cultivada subia para 44.991
hectares e a produção cafeeira chegava às
45 mil toneladas anuais.
A evolução da plantação de cafezais e,_conseqüentemente, da produção, era constante.
Em cada projeto implantado pelo INCRA,
em cada quadra de terra aberta por colonos,
invasores·, oo pequenos sitiantes, inVariavelmente se podia constatar o plantio de uma
nova área de cafezais. E tanto assim é verdade que a partir dos anos 1987/1988 já tínhamos mais de 100 mil hectares de cafezais plantados. No ano agrícola de 1989/90, para uma
área colhida de 133.663 hectares, o Estado
produzia 137.132 toneladas de café, levando
Rondônia, como já afirmei, à condiÇão de
quinto maior pi-Oôutor de caf~ no Brãsit:
Ao se falar da distribuição geográfica, da
distribuiçáo espacial dos cafezais de Rondónia, pode--se verificar que, apesar de um pouco diferente da importância que assuma o
Município de Ariquemes, como produtor de
cacau, Cacoal é, para o café, o Município
líder do Estado, tanto em área plantada e
produção quanto em produtividade.
Apenas para ilii.-süar, organiZamos, por or~
dem de produção, área plantada e produtividade, os seís mafõres mais expressivos
~unicípios cafeicultores de Rondônia:·,

e·

Área plantada
(Hectares)
30.210
26.000
15.750
8.951
15.000
13.214

Produção
(toneladas)
41.720
27.750
IH.YOO
10.741
9.750
9.038

Produtividade
(Quilos/Hectares)

109.12.1

117.H'J9

I .OHO

Total

1.3Sl
1.067
1.200
1.200
650

684

l'nnfe: SEAtiH.I. Divis:itl Et·unmniL'il Ruml- Rundtlnia

Analisando este quadro, pode-se concluir
que em somente seis Municípios do Estad?
estão concentrados 86% da produção cafeeira e 82% da área plantada com cafezaiS. :S
muito importante assinalar este fato para a

••

conduçáo de políticas e o estabelecimento de
apoio técnico e _de comercialização do café
no Estado rle Rondónia. S07.inho. o Municipio de Cacoal produz 30% da safra cafeeira
de meU. Estado_ e, asSinale-se ademais, que
-

-

,J

--

é o Ml).J).iç_ípiO líder em produtividade cafeei-

ra.

-

Todo este esfoxço dos produtores de café
de Rondônia não- mereceu, quer por parte
do Governo Federal, através do Instituto
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-Por tudo "tsto, ·ve-Iih-o à t~ibuiia desta Casa
Brasileiro do Café-IBC, ciuef por ·parte' do
com o sentido de denunciar a-õ- Sr~ Ministro
Governo Estadual, a atenção e o cuidado ne~
cessários para organizar os produtores, fiscad~Agricultur3 e ~for!lla Agrária, Dr. Antalizar e punir situações de espoliação e de exmo Cabrera, a tnste Situação em que se entrema falta· de respeito para com o nosso agricontra o produtor de café em Rondônia.
cultor.
Aliás, se o produtor de cacau estava à mercê
Durante o mês de maio passado, enquanto
da espoliação dGis grupos organizados da Ennas praças de São Paulo e Paraná o café era
deca e Intercau, conforme denúncia feita à
comprado a preços de Cr$ 3.700,00 ou de
Polícia Federal por agricultores, fato que
Cr$ 3.800,00 por saco -ae 6rr quilos, em Catrouxemos a esta Casa em discurso de 27 de
coal, que produz a maior safra cafeeira do
maio -dltimo; se o prOdutor de café está igualEstado e onde a comercialização é feita de
mente penalizado, castigado por relações de
forma melhor organizada,,o preço local era
preços aviltantes em relação ao Sul do País,
de Cr$ 1.600,00 pelos mesmos 60 quilos do
como não estarão os produtores das chamaproduto.
das "lavouras brancas": o arroz, o milho e
Isto significa dizer, Sr. Presidente e Srs.
o feijão? Certamente que em pior situação.
Senadores, que o produtor de café de RonÉ bom que se diga que um produtor de
dônia vem recebendo menos- da metade dos
cultivos anuais, mal remunerado no ano ante·
preços que os produ tore~ de São Paulo e Pario r, no ati O seguinte deixa de plantar ou passa a plantar um pouco menos, ou até a plantar
raná.
apenas para o autoconsumo. _
_
Com o avançar das colheitas, já que os
meses de maio e junho definem a safra cafeeiA espoliação que está sendo causada ãs
ra em Rondônia, a situação não melhorou
lavouras de caJé e de cacau representadas
para os nossos cafeicultores ou, o que é triste,
por 133 mil e 50 mil hectares, respectivamenainda conseguiu piorar um pouco mais. Isto
te, não pode continuar. Essa espoliação tem
porque, enquanto os preços registrados pelo
que terminar! E o único caminho é eliminar
a falta de estímulo dos preços. Os preços jusjornal "Folha de S. Paulo",_do dia 27 de
junho último demonstram ter sido pagos ao
tos, como bem sabe o Sr. MiníSirO AntoníO
produtor; em Municípios de São Paulo, preCabrera e também um produtor rural, são
ços que oscilam entre Cr$ 4.100,00 e Cr$
os melhores adubos e fertilizantes· do mer_ _
4.500,00 por saco de 60 qtiilos. Já em Ron- cado.
É preciso-, e -Coffi extrema urgência, que
dônia os pfeços estavam um pouco abaixo
do nível de preços do mês de maio, ou seja,
o Mini&tério da Agricultura intervenha em
nesta semana pagava-se em Rondônia entre
Rondônia para instigar os Poderes Estaduais,
Cr$ 1.500,00 e Cr$ 1.550,00 pelos mesmos · tão omissos e desinteressados da sorte do ron60 quilos de café. É isto mesmo: no mês de
doniense do campo, no sentido de organijunho o cafeicultor rondoniense está recezá-los em um sistema cooperativo novo. Já
bendo praticamente uma terça parte do que
dissemos, certa feita, que o Cooperativismo
recebe o produtor de café do Estado de São
dos dias iniciais da Colonização Oficial do
INCRA, em Rondônia, não prosperou, isto
Paulo.
porque a Cooperativa Integral de Reforma
Vale a pena tanto sacriffçio? Tanto trabaAgrária-CIRA, do Projeto'Integrado,de Colho? É-claro que não.

Ata da
4~

ss~

Ionização Óuro P~etot est~ pra_ticaffiente sem
açâo. A COPAMAR, instituída no pujante
Município de Ariquemes, pouco oU qUase nada fez no processo de organização dos produtores e em seu benefício na comercialização
dos produtos nas frentes de produção dos
Projetes de Assentamento Burareiro e Machadinha. E,. se. estas.Cooperativas falharam
e fracassarã.m, entendemos que assim foi por
terem sido obras do autoritarismo, mesclado
com o paternalismo, que não leva a nada.
É preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que daqui desta Casa cheguem ao MiniSt~do
da Agricultura e Reforma Agrária, ao Governo de Rondônia, ã Secretaria de Estado
da Agricultura, ã EMATER-Ro:O.dônia e ã
Ceplac, que organizar o produtor rural pata
o processo de comercialização é uma tarefa
tão importante ou até mais importante que
organizá-lo para abrir a floresta, preparar a
terra e plantá-la.
Vamos salvar a 'promissora agricultura rondoniense, organizando-:a riõs moldes do_ cooperativismo progressista, autónomo~- pafã
que possa transferir, via nlelhores preços,
preços remunerativos, o bem-estar às populaç_õe_s interiOriZadas e ao produtor rural.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma sessão
do Congresso Nacional a realizar-se hoje, às
14 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50
minutos.)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Sessão, em 29 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Lç:gislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nelson Carneiro
As 15 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

...

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Gilberto Miranda - Aureo MeUo - Odacir
Soares .,..-- Ronaldo Aragão - Olavo Pires
-João Menezes - Jarbas Passarinho Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya João Castelo -Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho ;;___-Cid S8.06iã-de Carvalho
-Mauro Benevides- José Agripino- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Rai·
mundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhclo - Mansueto de Lavor- Divaldo Suruagy - F:rancisco Rollemberg - Lourival

BaPtista- L~iz Viana NetÕ :.._ Jutahy Magalhães- José Ignácio Ferreira- Gerson C amata -João Calmon - Jamil Haddad Nelson Cameíro- M<\ta-Machado- Ronan
Tito--:._ Mário Covas - Mauro Borges Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa- Meira Filh.o - Roberto Campos - Louremberg
Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes
Canale- Leite Chaves- Affonso Camargo
-Jorge BÔrnhausen- Dirceu CarneiroNelson Wedeki~- Alberto Hoffmann_-_José PaufO BTsOf.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A lista de_ presença acusa o compareci-

menta de 54 Srs. Sen3dores. Havendo número regitrtental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos
trabalhos.
·
O Sr. 19 secr~iário procederá à leitura do
Expediente.
·
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
oFICIO
Do Sr. 1~ Secretário_ da Cima r a dos Depu tau
dos, encaminhando à revisão_ do Senado autó·
grafo do segUinte projeto:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 61, DE 1990
(N~ 5.340/90, na Casa de origem)
Estabelece a Política Nacional de Salá·

rios e dá outras providências.
O Congresso Nàcional decreta:
Art. 1" A Política Nacional de Salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, terá como fundamento a livre negociação coletiva e se regerá pelas normas estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único.

As vantagens assegura-

das aos trabalhadores nas normas coletivas
incorporam-se aos contratos iridíviduais de
trabalho, constituindo-se em direito da categoria, e somente poderão ser reduzidas ou
suprimidas por posterior Convenção ou_
Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 2~ Os salários dos trabalhadores serão reajustados mensalmente pelo índice de
Preço_s -ao Consumidor -IPC do_mês anterior até o valor de cinco salários mínimos;.
a parcela que exceder esse valor até dez .salários mínimos será reajustada trimestralmente
pelo Índice de Preços ao COnsumidor- IPC,
do trímestre fifldo no mês anterior, garantindo-se um adiantamento mensal do percentual
do IPC do mês anterior, supCrior a 5% (cinco
por cento); a parcela que exceder a dez salários mfn"imos terá seus reajusteS livremente
negociados.
Parágrafo- úniCo. O Índice de Preços ao
Consumidor -IPC, de que trata este artigo
será calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas - ffiGE.
Art. 3" As entidades sindicais poderão
atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria.
Parágrafo único. Havendo coação ou
ameaça de demissão, cabe ao Juízo compe·
tente processar e julgar a ação, negar validade a renúncia, desistência ou tramação individuais.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Re_vogam-se as disposições em
contrário.

Afonso Sancho, João Lobo, Luiz Viana Neio,
Louremberg Nunes Rocha, João Menezes,
Chagas Rodrigues, Alexandre Costa, Mário
Cm:as, Jutahy Magalhães, Roberto Campos,
Fernando Henrique Cardoso, Ronan Tito,
Cid Sabóia de Carvalho, Raimundo Lira, Leite Chaves, Teotônio Vivela Filho, Alberto
Hoffmann, Nabo r Júnior, Ruy Bacelar, Joiio
Ca_lmon, Nelson Carneiro, Jarbas Passarinho,
Rachid Saldanha Derzi, Ronaldo Aragão, Gilberto Miranda, Odacir Soares, Márcio Lacerda, Olavo Pires, Almir Gabriel, José Ignácio
EerrCirã, Edlson Lobão, Alfredo Campos e
Mata-Machado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento que acaba de ser lido será
votado após a Ordem do Dia, na forma-do
art. 340, H, do Regimento Interno.
O SR. PRESÍDENTE (Nelson Carneiro)
-Há oradores inscritos.
Concedo a: palavra ao nobre Senador Mau~
ro Bcnevides.

0 S.~._l\1;\URO 6ENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, aproximamo!lQS, neste instante, da fase final desta primeira etapa da atual Sessão Legislativa. Foi, sem
dúvida, um período de trabalho dos mais profícuos, dos mais fecundos, quando importantes matérias foram examinadas, quer no âmbito da Câmara dos Deputados, quer no do
Senado Federal e do próprio Congresso Nacion_al, que tem realizado sessõe_s sucessivas
para dar vazão à pauta de matérias de inquestionável relevância para o povo brasileiro. _
_ Eu me permitiria neste instante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chamar a atenção
das Lideranças e de todas as Bancadas do
Senado Federal e, por extensão, da própria
Cámara_dos Deputados, para um tema da
maior significação para os servidores civis da
União. Refiro-me ao regime jurídico único
que se acha previsto no art. 39 da Carta ~ag- _
na em vigor. APesar de haver sido escoado,
no dia 6 de abril, o prazo previsto no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
somente às vésperas do término dos nossos
(À .COMISSÃO DE ASSUNTOS SO·
trabalhos, nesta etapa, é_que o Senhor PresiCIAIS)
dente da República eJlteitdeu de enviar ao
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Congresso. tramitando inicialmente pela Câ-O Expediente lido vai à publicação.
mara dos Deputados, um projeto tratando
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
especificamente do regime jurídico único palido pelo Sr. 1~ Secretário.
ra os servidores federais.
É tido o seguinte
Se, antes, o Presidente José Sarney já o
fizera, enViando ao Congresso Nacional o noREQUERIMENTO N• 213, DE.I990
vo Estatuto dos Funcionários Civis da União,
.. Requeremos urgência, no-s termos do art.
agora, o Presidente Fernando Collor de Me336, b, do Regimento Interno, para o OfÍcio _ no entendeu, diante das dificuldades de votan" S/31, de 1990, relã.iívo a pleito do Estado
ção do Estatuto, com seus 250 artigos, de
do Rio de Janeiro.
propor ao exàmC de Senadores e Deputados
Sala da~ Sessões, 29 de junho de 1990.- apenas o regime jurídico único dos servidores
Jamil Haddad, Mendes Canale, Iram Saraida União.
va, Pompeu de Sousa;· Carlos Patrocínio, AnOra, Sr. Presidente, em março deste ano,
tônio Loiz Maya, Francisco Rollemberg, Mar- atendendo a verdadeiro clamor no seio do
co Marciel, José Paulo Bisol, Wilson Martins,
funcionalismo federal, entendi de submeter
Mauro Benevides, Din:eu Carneiro, Áureo
ao exame do Congresso um projeto de lei,
Mello, Meira Filho, Mauro Borges, Divaldo garantindo, exatemente, eficácia ao art. 39
Suruagy. Maurício Corrêa, Ney Maranh~o. _ da nossa Lei fundamental, a fim de que pu-
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déssemos, no menor espaço de tempo pO'>SÍvel, viabilizar uma aspiraÇão que, no momento. trazia em seu bojo, também, a característica de tranqüHidade para o pessoal regido
através da ConscHidação das Leis do Trabalho
que, neste caso, se transferiria para o regime
estatutário com todas as garantias e prerrogativas do funcionalismo estatutário.
O nosso projeto, Sr. Presidente. aprovado
por unanimidade na Comissão de Constituiçãó, Justiça e Cidadania, po~suindo características terminatfvas, foi aprovado, e nomesmo dia em que chegava ao Congresso a Mensagem do Senhor Presidente da Repúhlica,
· a ll()SSa prop()sição, aprovada naquela Comissào permanerite, seguta para exame da outra
Casa do Congresso Nacional.
Portanto, duas oportunidades de atender
a essa reivindicação do funcionalismo já incluída no art. 39 da Lei Magna brasileira:
a Proposição do Senhor Presidente da República e outra análoga, da minha lavra, com
a chancela da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Ao que sei, Sr. Presidente, a Câmara dos
Deputados, ontem. aprovou o regime jurídico único proposto pelo Senhor Presidente
da República e fica, cutão, a dúvida remanescendo no nosso espírito. O Senado federal
acolherá a proposição originária da Câmara
dos Deputados, de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, remetida a esta Casa
nestes momentos derradeiros do seu traba·
lho, que se estará expirando no dia 30 de
junho, ou a outra Casa aprovará a nossa proposição, já àãmimida pelo Senado F..::deral?
O importante, Sr. Presic!ente, é que consigamos garantir a aplicabilidade do art. 39 da
nossa Carta e, com isso, atendamo!> a uma
reinvidicação que, considerada indispensável
pelo próprio Constituinte, se transformou no
art. 39 da Lei maior do País.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
EX" um aparte?
O SR. MAURO BENEVlDES - Com
Imenso prazer, nobre Senador Jarhas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Para congratu~
lar-me com V. Ex; pelo fatll de estar usando
o microfone, já n-ãO digo da tribuna de baHcada, para chamar a atenção da nece-ssidade
de cumprirmos o texto constitucional. Eu_
acho que, a partir do momento em que tudo
vira prioridade", naâ:a mais é prioridade. Afinal, estamos vendo aqui, com esta angústia
de tempo a que V. Ex• se refere, que somos
todos solicitado~ a assinar um pedid11, que
deve dtegar a dnqüenta assinaturas. para
corresponder à urgência ungentíssima, e vão~
se acumulando os pleitos e, conseqüentemente, os pedidos de urgência ficam todo~ urgentes, e o Senado. nesta posiç<io que V, Ex•
acaba de ~ituar: fica na dúvida se poderá ou
não fazer, se faz o_u não faz, porque sobre
nós pesa, agora, esta responsabilidade.
Eu véjo, agora, para alegria nossa, que
o nosso Plenário ~..-stá com vários Representantes da Câmara do~ DeputwJos: est;:'io fazendo presença-presença física e, automati-

Junho de 1990

DIÁRIO DO COJ\[GR]lSSO NAÇIONAL (Seção II)

camentc, pre~sâo psicológica sobre os Sena·
dores. É mais um lobbmo que aparece, ago·

ra, da

Càm~ra

dos Deputado~ sobre nós.

O SR. MAURO BENEVIDES- Os nosso

eminentes Colegas da outra Casa do Con·
gresso.
O Sr. Jarbas Passarinho- Exato. Nossos
eminentes Colegas, e, mais do que isto, zelo·
sos - tão zelosos que vêm até nós para ver
se, realmente, temos ou não capacidade de
votar esta matéria. E vamos atendê-los. Creio
que V. Ex•, falando pela Liderança do Partido de V. Ex· afirma que .atenderemos. Mas~
a pergunta que eu faço a V. Ex', e já sei
qual será a resposta, é que, na hora em que
é tão nobre se -fãça o cumprimento do texto
constitucional pOrque, quando o Pre5idente
Nelson Carneiro apresenta um Projeto de
Classificação de Car,&Os, recebe a agressão
de grandes jornais do País, dando-o como
"trem da alegria"- •·trem da alegria" seria
~pressuposto de uma nomeação, uma nomeação em massa, sem co-ncurso, sem _nc-~
nhum tipo de cumprimento de pré-requisitos
e rituais- agora, V. Ex• poderia, também,
por analogia, estar defendendo o "'trem da
alegria" do Governo Federal! Não é isso! O
que estamos fazendo é o Plano de Carreira.
E outra coisa mais, que se Chaffia inequívoca
interpretação maliciosa, é quando se menciona por exemplo, o fato dei as pessoas já
dentro de um órgão, como o próprio-&enado,
ou a Câmara, ou Ministério, fazem concurso
interno ~ara a ascensão funcional - isto é
abs~lutamente normal, sempre foi assim. Então, não se vai fazer diferente, nem tem cabimento. E isso também foi considerado como
sendo possibilidade de introdução de um novo ''trem da alegria". De modo que,-quando
V. EX~ defende esse princípio, acho qu-e Cstá
mostrando que o nosso objetivo fundamental
é cumprir o texto constitucional. A c_onstituição previu que _cinco anos continuados, e.
até não foi mais b~nevolcnte, pois poderia
falar em cinco anos de serviço, e fala em
cinco anos continuados, portanto,.no Ipesmo
emprego, na mesma área, e, ao mesmo tem-po, no próprio texto constitucional, outro ar:
tigo fala na necessidade da carreira única,
no plano de carreira, e s6 pode ser estatutário, porque ninguém vai transformar o Csta·
tutário em c_eletista: Então, são estas as ob- _
servações que peço a V. Ex• c]ue, com paciência, in?orpore no seu discurso.
O SR. MAURO iJENEVIDES-~ Coill niiiito prazer, eminente t.ider Jarbas Passarinho.
V. Ex•, com a lucidez sempre evidenciada
em seus pronunciamentos, deixa muito claro:
nós estamos atendendo àquilo que estabeleceu o Constituintt::, no art. 39, determinando se· processasse o regim~ jurídico único aos
serviQores da União, ou seja, os servidores
regidos pela CL T de transplantariam para o
regime estatutário. E a Carta foi mais adiante, nobre Líder: no ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi cstabcr(ecido, o
prazo de d10:zoito meses para que se ultimasse
o trabalho de implantação do regime jurídico
único. Esvcoou-se o prazo- preVisto no Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias,
o Senado cumpriu o seu dever, através da
Mesa Diretora, dirigida exemplarmente pelo
eminente DSenador Nelson Carneiro, e houve, em determinado momento, na divulgação
a que V. Ex• aludiu, uma interpretação equivocada daquele ato do Presidente e dos demais integrantes do Colegiada que comanda
esta Casa, o que foi, aliás, rebatido com a
maior incisividade e com toda a clareza, pelo
próprio Senador Nels{m Carneiro, que, falando da cadeira presidencial para todos nós,
Senadores, e para a opiriião püblica brasileira, fez o esclarecimento indispensável,
mostrando a justeza daquela medida, exatamentc porque atendia ao preceit,o inserido
na Carta Magna em vigor.

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex' disse
que nosso preclaro Presidente, falando da curui presidencial, prestou informação completa ã Casa e à opinião pública. Pergunto a
V. Ex• à opinião pública, tamMm. Como se
pies.ta urria informação à opinião pública ou
quando a opinião p-ública se considera informada?
O SR. MAURO -BENEVIDES- Nobre Líder Jarbas Passarinho, suponho que as nossas
manifestações, pelo acesso que temos aos veículos de comunicação, devem chegar através
da "A Voz do Brasil", da imprensa escrita,
falada, televisada, enfim, essa manifestação,
pelo interesse inusitado que despertaria, deve
ter chegado ao conhcc1mento da opirtião pública do País. E tanta isso é verdade que,
já agora; com os esclarecimentos prestados
pelo Presidente Nelson Carneiro, todas as
dúvidas foram dissipadas; elas não remanescem mais. E a figura do nos!>o Presidente,
e a de seus Companheiros de Mes~ Diretora,
pairam_, hoje, neSsa aura de responsabilidade, também, sob o a!>pecto de que o ato praticado por S. EJi:• atendeu exclusivamente ao
imperativo do art. 39 da- Cai ta Magna em
vigor.

O Sr. Jarbas Passarinho- Longe de mim,
Senador, querer discordar de V. Ex• em que
.a figura do Senador Nelson Carneiro paira
sobre nós. Eu até gostaria que ele estivesse
lado a lado conosco; eu preferiria.
O SR. MAURO BENEVJOES - V. Ex•
pode ter ess.a pretensão porque já se sentou
naquela cadeira, e o fez, também, de maneira
exemplar, presidindo o Senado, presidindo
o Congresso Nacional e granjeando, no desempenho dt:ssas duas Presidências, o respeito e admiração permanentes dos Parlamentares e, tambêm, repito, da opinião púliliCa
do País.
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito grato
a V. Ex• Mais ainda que Passarinho, eu não
voei, não estive por sobre a Mesa e sobre
o Plenário; apenas quando eu me referi. aqui,
que talvez a opiniãolfÓI:itica nao ttvesse sido
toda ela fnformada, porque vi o esforço do
nobre Senador Nelson Carneiro, aqui, falando no plenário, depois, em entrevista coletiva. Pois bem, eu logo depois li cartas dos
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Leitores". Eu recebi cartas de pe~soas que
não são nem do meu Estado dize-ndo que
cobravam informação - poderiam cobrar,
eu não fui eleito por eles, mas podem cobrar
-,criticando precisamente o que se chamava
"mais um escãri.dalo do Legislativo". Um escândalo a mais, porque isso, sistematicamente, se fez aqui, por quase todas as Mesas
que passaram. O objetivo é caracterizar como
sendo esta uma Casa tão tolerante, tão leniente, que não cumpre com o seu dever.
Então, aproveitei a Oportunidade para tirar
de V. EX" uma ilação, que é no momento
em que defende que esse cumprimento da
Constituição deve ser feito e deve ser louvado
quando parte do Executivo, qtie tambêm devesse ser, e tenho a certeza de que V. Ex'
o fa!á, com o biílho que ninguém o ultrapassa ...
O SR. MAURO BENEVIDES- Não exag~re1 nobre Senadqr.
O Sr. Jarbas Passarinho - ... A respeito
do ato' da Mesa do Senado.
-O SR. MAURO BENEV IDES- Muito gra·
to a V. Ex~, nobre Senador Jarba::. Passarinho,
por mais essa intervenção. E se nos percalços
da vida pública, o Presidente, momentaneamente, esteve exposto a esse tipo de increpação, assacada e irrogada à sua face, acredito
que agora tudo isso já. se desfez pela clareza
dos argumentos utilizados, conseqüentemente demonstrando, à saciedade, que um ato
que praticara se casava, admiravelmente,
com o art. 39 da Lei Fundamental brasileira.
Portanto, o esclarecimento agora se faz mais
uma vez, Sr. Presidente, e eu me penuitiria
aditar a esse discurso, em que me reporto
ao regime jurídico único dos servidores federais, que, também no âmbito do Distrito Federal, duas propostas, salvo engano, tramitam nesta Casa: uma originária- ou prestes
a ser enviada -do Poder Executivo e outra
de autoria do Senador Maurício Corrêa. PropoSíções que, aCiedito, ti-amitarão ãco[lladamente em razão de imperativo constitucional
e por versarem matéria idêntica.
Portanto, estamos na iminência - e seria
para nós um prazer imenso -de apreciar,
também, quem sabe até amanhã, essa propo·
sição diante da expectativa dos servidores de
Brasrlia, alguns dos quais ocupando as cadei~
ras da tribuna desta Casa. Todos esses servidores estão sequiosos, na expectativa de que
o Senado Federal possa, tambêm, a exemplo
do que ocorreu com a Câmara dos Deputados
e com o Senado em relação aos funcionários
federais, sensível às justas aspirações dos servidores, transformar em realidade essa solicitaçáo, que-r a dõ Palácio dO Buriti, quer a
do Senador Maurício Corrêa. E tenhamos,
então, a oportunidade de ver aprovado o regime único dqs servidores federais e, da mesma
forma, daqueles que prestam colaboração ao
Governo de Brastlia.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
,
,
. O SR. MAURO BENEVIDES- Com
imenso prazer, eminente Senador Humberto
Lucena.

Ex• um ap<lrte?
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O Sr. Humberto Lucena - Quero apoiar
as palavras de V. Ex~ e rejubilar-me porque
fui o autor, na Assembléia Nacional Constituinte, da emenda vitoriosa que institui o-regime jurídico único do_servidor público. Nun-

ca aceitei que houvesse essa dualidade entre
servidores estatutários, de primeira categoria, e_ servidores celetistas, de segunda categoria. Realmente, a CL'f devt!_continuars~n
do o regime apenas daqueles que trabalham

nas empresas pública:., pois esses não podem
ter um regirnc jurídico dif~rente das empresas
privadas.

a máquina administratiVa, e mUitoS deles
aguardam- exatamente porque já tê~ tempo_ de servíço suficiente - que esse regime
seja instituído, estabelecido e aprovado para
poderem usufruir dos benefícios que o regime
jurídico único vai trazer para toda a categoria. Portanto, congratulo-me com V. Ex~ ao
lembrar a necessidade urgente da aprovação
desse regime, esperando ·que ele tr"'ga alegria
para muita gente, sobretudo entre os professores das uniyersidades públicas fe_d~rais.

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se·
nadar António Luiz Maya, o argumento de
OSR. MAURO BENEVIDES- Muitogra· V. Ex~ é irrespondível, porque convicente.
V. Ex~ citou o quê? Um professor de Univerto, nobre Senador Humberto Lu_cena, pois
o que se pretendeu foi eXatamente oferecer sidade. E eu ajuntarei outros exemplos ao
de V. Ex•: um professor de universidade, com
aplicabilidade ao art. 39 que V. Ex•, naquele
37 anos, 38 anos de serviço, já em busca dam.omento de inspiração como Constituin~e,
quilo que seria o otium com dignitate, fica·
entendeu de fazer inserir no texto da Carta
privado de pleitear a sua aposentadoria porMagna em vigor.
que, se viera requerê~! a, ao·invés de perceber
Agora esperamos que seja co-ncretizada a
os 100 mil cruzeiros-de hoje, receberá apenas
iniciativa do Presidente da República, ou a
iniciativa parlamentar- no_ caso de BrasfHa, 35, 38 ou, qu_ando muito, 42 mil cruzeiros.
Portanto, diallte desse quadro, apreciado
ou a iniciativa do Governador Wanderlcy Vaobjetivamente, não podemos demonstrar, dilim, ou a do Senador Maurício Corrêa gamos assim, deSconhecimento dessa realicontanto que ofereçamos eficácia a eSsa
ma que está sendo aguardada com a maior dade, como também não podemos demonstrar que o próprio Senado Federal já ofereceu
expectativa pelos servidores federais e pelo
ao Congresso Nacional, por nossa iniciativa,
funcionalismo de Brasüia.
Acredito que as Lideranças, apesar da axi- ·esse Projeto que, neste momento, se encontra
pendente de apreciação pela Câmara·dos Degüidade de tempo, em perleito entendime~o
com o Presidente Nelson Carneiro, até ama-. putados. Por outro lado, a Câmara dos Deputados já apreci()u o regime jUrídico úniCo renbã, haverão de encontrar uma oportunidade
o autógrafo para o exame do -Conna Ordem do Dia para incluir essas duas ma- metendo
gresso.
·
- -térias, que são de indiscutível relevância para
então,
duas
alternativas:
o Sena~
Existem,
os servidores federais e para os servidores
do apreciar o projeto originário da Cârrlara
doGDF.
ou a Câmara tentar fazê-lo em relação a pro~
O Sr. António Lufz MáYã _:_. p·ermite-me posta do Senado. Daí por que ao iniciar estas
V. Ex~ um aparte?
palavras, hoje, dirigi, Sidmltaneamente, apeO SR. MAURO BENEVIDES- Com pra· lo às Lideranças da Câmara e do Senado,
ao Presidente Nelson Carneiro e ao Presizer, ouço o- aparte de V. Ex•
dente Paes de Andrade.
O Sr. An-tôõio LUiZ Maya - Nobre SeriaEnfim,_ é ,um apelo para que s~ _viabilize
dor Mauro Benevides, faço parte do funcioa própria letra expressa da Carta Constítu-.
nalismo público federal, porque sou profes- cional em vigor.
sor da Universidade Federal de Goiás. Lá
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX"
aspirávamos que este prój6-tó -regime jutídico único-- fosse o mais rápido possível um aparte?
aprovado no Congresso Nacional, porque ele
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não.
traduz a vontade maior de todas as categorias Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex~,
daqueles que trabalham na universidade. Os nobre Senado~ Odacir Soares.
professores contratados pela CLT têm as
mesmas obrigações, oS mesmos deveres que
O Sr. Odacir Soares .;... Nobre Senador
os professores estatutários. Os direitos, enMauro Benevides, V. Ex~ está abordando
tretanto, não são os rnesmo·s~ sobretudo em
uma_ questão da maior importância para as
termos de aposentadoria-, porque, enquanto
centenas de milhares de servidores públicos
o professor estatutário--sai aposentado com_ deste País. ~embro-me bem de que, no dia
seu vencimento integral;os professores CLT 30 de Outubro do ano passado, "Dia do Servi·
jamais preten,dem ser aposentados, pelo fato
dor Público", o Presidente José Sarney encade que seus vencimentos caem vertiginosaminhou à Câmara dos Deputados dois ante·
mente. É uma média das 36 últimas contrf- projetas: o anteprojeto do regime jurídtco
buições. Portanto, para evitar-eSSas desigualúnico e do plano único de cargos e salários.
dades, os professores federais de todo oBra- Lamentavelmente, esses dois projetas não tisil, almejam que o regime jurfdíco único seja veram o andamento desejado na. Câmara dos
6 mais rápido possível aprovado, exatamente Deputados e, agora, já no começo desta seporque dele depende, quem sabe, a renova- mana, salvo engano, o Presidente Fernando
ção do quadro de professmes e mestres da
CÇ~llor de Mello retirou os dois projetas e
Universidade, que é uma grande vantagem, encaminhou Ufi?. novo projeto de regime jurísobretudo agora que estão querendo enxugar_ dico úniCo. É__ uma lei que atende. inclusíve,

nor-
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a u-ma detúminação da ConstituiÇão Federal.
É uma matéri.a da maior importância para
o servidor público, como eu disse no começo
deste aparte, como também, _é_ da maior im·
portância para a prôPiia _estrutura adntinlstrativa do POder Executivo, do..Poder Legis~
lativo e_ do Poder JUdiciário deste País, porque as normas a serem fiXadas atingem, de
modo geral, os três Poderes da República.
E o que vem 'acontecendo? O que vem acontecendo é que essas matérias-e, neste caso,
esta matéria - não teve o andawento dese·
jável na Câmara dos Deputados, dormiu durante muito tempo na Comissãfl de 'serviço
Público e, salvo engano, não está mais dormindo na Comissão de Finanças, porque o
Presidente retirou a mensagem e ~ncaminhou
outra para a Câmara dos-Deputados. Além
disso, como disse, é de importância, também,
para a própria União Federal, porque elimina
os diversos regimes jurídicos, p·assa a haver
um regime jurfdico único. Todos os servidores passam a ser somente estatutáriOs, mesmó os celetistas, Como eu disse·, na adminiStração _direta, nas fundações e nas autarquias
e nas autarquias especiais. O grande mérito
desse projeto é que ele confere isonomia salarial a categorias idênticas, qUe recebem trata·
mento remuneratório diverso nos diversos
planos d~ classificação dos vários órgãos do
Poder Executivo._ D"e modo que V. Ex~ aborda esta questão num momento muito impor·
tante, até porque o Governo pretende fortalece! a atividade administrativa noS Três Poderes. V. Ex~ aborda de forma objetiva, de
forma racional e. de forma inteligente, porque
esta matéria constitui talvez, a grande r~ivin
dicação do servidor público. da União Federal. V. Ex~ tem a minha solidariedade, tem
o meu aplauso e, rel;'ito, lamento que matérias dessa natureza passem um tempo muito
longo na Câmara dos Deputados, como tal·
vez ocorra agora -com a nova mensagem que
o Presiilente Collor encaminhou ao Poder Legislati~. A mensag~m está na Câmara dos
Deputados e espero que ela tenha um tratamento digno das aspira·ções dq servidor público brasileiro.
OSR.MAUROBENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Odacir Soares,
que chegou mesmo a precisar, na cronologia
desse pÍ'ojeto, a sua tramitação na outra Casa
- Câmara dos Deputados, advertindo-nos
quanto à necessidade de, sem mais tardança,
aprovarmos essa matéria, que é de vital importância para os servidores da União.
Estou certo, Sr~ Presidente ·e srS: Senadores, de que uma ação conjugada das lideranças partidárias nesta Casa, sobretudo,
com a chancela do Presidente Nelson Carneiro que sempre evidenciou extraordinária
sensibilidade para matérias desSa ordem, vai
encontrar uma alternativa regimental na Ordem do Dia daS Váriãs sessões que, certamente, ainda serão realizadas, para aprovação do projeto do regigle jurldico único para
os servidores públicos federais, e igual maté·
ria para: os servidores públicos do Governo
do Distrito Federal.

·-._.. ,~·-------------------~
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.~stou certo de que este nosso apelo, trans~
nutido de forma candente e patética, haverá
de c:ncontrar guarida no espírito p-atriõtico
dos mtegrantes do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito be~t Palmas.)

tamente, mas defendo o princípio de um desenvolvimento de uma área que é um empório pecuarista, que iiem o Sr. Lutzenberger
encontraria qualquer motivo de criticá-lo,
porque é feito em campos naturais. De modo
que a minha primeíra colocação, Sr. Presidente, é exatamente sobre essa esdníxula tentativa por parte de um só Dept;Ltado em quase
500, e que tenho certeza de que os'S:r:=s. Deputados certamente rejeitar~o a idéia.
o sr: AntÔDio Luiz Maya -_ Nobre SenadOi Jarbas_Fassarinho, permite~me V. EX"" um
aparte?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, como representante do Estado do Pará devo, em primeiro
lugar, expressar minha profunda tristeza com
O SR. JARRAS PASSARINHO,- Ouço,
o que aconteceu recentemente na Câmara
com muito praZer, o nobre senador António
dos Deputados, e aproveito a oportunidade
Luiz Maya.
porque estamos aqui honrosamente e honraO Sr. AntôDio Luiz Maya - Nobre Senadamente recebendo a presença de vários Srs.
dor Jarbas Passarinho, representante ilustre
Deputados.
do Estado do Pará, não é a PP:nt~ira Vez que
Um Deputado do Rio de Janeiro, achando
se faz uma investida sobre a Ilha do Marajó,
que havia muita criminalidade no País, teve
Há pouco tempo, quando daquele desastre
uma idéia genial, fazer uma penitenciária de
do Césio-137, em Goiânia, pensou-se levar
alta segurança na Ilha do Marajó, no Estado
para essa Ilha todo o lixo atómico, decorrente
do Pará,
dessa tragédia. Portanto, a Ilha do Marajó
Tenho a impressão de que o Deputado ftu~
nãO está sendo pensada por várias pessoas
minense, que vê lá defronte a Ilha Grande,
deste País, que veém nela, vamos dizer, isto
supõe que a Ilha do Marajó deve ser um peque V. Ex• eStá dizendo, um lugar onde se
nhasco daquela natureza e que, uma vez colopode guardar o lixo atómico e o lixo humano,
cada lá uma penitenciária,- ninguém poderá
conforme a expressão de um jornal de hoje,
fugir de lá, a não ser pagando o preço aos
que publicou exatamente esta comparação.
tubarões. E os tubarões aí entram em seiitido
Por isso V. Ex• tem toda a razão de estar
ambíguo. (Risos)
_
aí a lembrar que lá deve ser implantado um
De modo que, não sei, evidentemente, se
plano de desenvolvimento, de acordo com
ao menos ha~erá chance de o projeto desse
características própriaS dessa Ilha, que é, pa-.
Parlamentar ter algum curso na Câmara dos
ra nós. 1!-m paraíso perdido em todo o terriDeputados.
tório naCionãi
Tenho a impressão de que isso mexetfC:om
O SR. JARRAS PASSARINHO- Agra·
os brios dos paraenses, porque já recebi telefonemas, e já li um editorial a respeito, como deço muito a V. Ex•, pelo aparte.
E
lembro que também se pensou em colose a Ilha do Marajó, que tem apenas 49 mil
km2 de superfície, pudesse ser o melhor desti· car o lixo atómico na -região do Cachimbo,
natário para a construção de uma peníten- -na área mais alta do Pafá, que também não
ciária de alta segurança. Estc:m certo de que seria um l_ocal ade_quado.
A ilha de Marajó tem uma topografia coma Câmara dos Deputados, naturalmente, rejeitará esse projetO-em.·-nom·e do bonl sendo, parável a um pires, tem o centro dela mais
que é a característica típica da Câlnara dos baixo que as bordas. Quando as águas são
Deputados do meu País, e que se pode pedir mais altas e passam da borda, automaticamente, inundam toda a Ilha. É até uma quesao Deputado sugerir uma modificaçáo, ou
que algum outro Deputado faça uma emen- tão que deveria ser objeto de uma preocuda, por exemplo, para colocar essa peniten- pação- nacional, porque a perda de bezerros
ciária em uma ilha que fica defronte de Angra no período da enchente é menor do que a
perda de. bezerrros no momento em que a
dos Reis. Então, duvido que isso pudesse
também acontecer. Mas caracterizar isso c-o- água regride e volta ao seu leito natural,
mo senso a possibilidade de uma localização quando eles ficam atolados e não são salvos
pela falta de mão-de-obra para acompanhar
adequada, é. porque o Deputado nunca foi,
acho, ao meu Estado e nunca visitou a Ilha o trabalho rural.
Então pensou-se em canalização para que
do Marajó. A Ilha do Marajó, Sr. Presidente,
só me surpreende num ponto, porque ela tem houvesse uma possibilidade de ter, a qualmais superfície que a Ilha de Formosa. Há quer momento, a drenagem dessas águas.
dias, nós vinlos aqui o Senador Ney MaraR Chegou-se a conclusão de que a canalização
nhão falando sobre a visita que fez ã Formosa poderia exatamente levar ao ·efeito oposto
e voltou encantado com o que viu, espec!al- do desejado.
Isso. tem sido para nós um prejufzo muito
mente com o potencial extraordinário de exportação daquela área. Há várias tentativas grande, como V. EX' disse, um paraíso que
ou já houve várias tentativas de se fazer um pode perfeitamente ser comparável, do ponto
projeto de desenvolvimento para a ilha do de vista pictórico. com o Pantanal, e do ponto·
Marajó. Houve até uma tentativa também de vista económico, no mínimo. a regiões
onde a pecuária é feita com grande prospe~
de transformá-la em Território Fe<ieral. Eu
não defendo nem o Território Federal absolu· ridade.

Agradeço muito a V.
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pelo apart,e.

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Er
um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Ouço
o aparte do nobre S~nador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- Como disse muito
Dem o nobre Senador António Luiz Maya,
não é a primeira vez que se tem lembrança
da ilha de Marajó para providências inusitadas. A primeira, como S. Ex~ registrou, se
deu na ocasião daquela tragédia do Césio;
lá em Goiânia, quando se pensou em colocar
os âejetos atómicos na ilha de Marajó. Ago·
ra, o íriusitado dessa proposta do deputado
é que pela primeira vez pensa~se em incluir
a ilha de Marajó no Código do Processo Penal. Passa-se a tratar da questão penitenciáría
na legislação processual penaL Na realidade,
é uma novidade do ponto de vista até da
doutrina penal, porque não se definem- oS
locais de implantà.ção de penitenciárias no
Código de Processo Penal nem do Código
Penal. Aí está a novidade da Câmara . Parece-me até assemelhada, esta idéia, àquele
projeto aprovado outro dia, que a imprensa
transformou num folclore e que a Câmara
terminou aprovando. A novidade dessa idéia
"da Câmara, nesse momento, é a de se incluir
a criação de uma penitenciária de segurança
máxima no Código de Processo Penal brasileiro. Esta é a novidade.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Agra·
deço a V. E~, nobre Senador Odacir Soares,
a informação, pois ela é muito valiosa. E,
falando sobre penitenciárias, lastírito que no
meu Estado só se tenha conseguido prestar
uma homenagem a um dos homens mais dignos que conheci na minha vida, uma das cere·
brações mais cintilantes da minha geração,
que foi Governador do Pará, Dr. Fernando
Guilhon, ·dando o seu nome a uma penitenciária- próxima à cidade de Belém. Era o me·
nos adequado que se podia dar a homem de
extraordinária bondade, homem probo como
mais o pudesse ser e que -se voltou para o
campo de transportes de energia, foi a primei·
ra pessoa que se falou na possibilidade de
se fazer uma enorme hidroelétrica no Tocantins. no ltaboca - chamava-se ltaboca e pensava-se, naquela altura, numa potência
extraordinária de .300.000kW, quando temos
h.oje Tucuruí com 4.000.000kW. Então,
quem primeiro me falou sobre isso foi este
homem, engenheiro, homem digno, homem
correto. No Estado do Pará, mas sucessões
de governadores que vieram depois deles, tudo <) que se conseguiu fazer foi dar nome
de uma penitenciáría Fernando Guilhon.
O Deputado a que me refiro, bem falante,
simpáticO enxundioso apresentou essa possibilidade e, _talvez, se S. Ex• andasse um pouco
no Marajó perdesse uns 30kg e ganhasse mais
a ciéncia do que se passa e do que s_e passse
na minha terra.
Sr. Presidente, fazendo um esforço para
corresponder ao desejo de V. Ex', fui aparteado pelo Senador António Luiz Maya, pelo
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SenadOr Odacir Soares, e apenas completaria
mudando subitamente de assunto.
Vejo urn mau julgamento que -se f<ii do
Conselho Federal de Educação, Sr. Presidente. Já tive aqui, nesta Casa, momentos, 9-0
primeiro mandato, de travar debates com um
representante do Rio de Janeiro que achava
que o Conselho era uma inutilidade. Recebo
uma carta de um dos presidentes de associação de donos de escolas partiçulares, criti·
cando o Conselho de Educação, dizendo que
é um conselho até_ estatizado, furibundo, que
não aceita a iniciativa privada na educação.

Isso não é verdade. Acabo de saber, para
tristeza, que o Conselho Federal de Educação
teve, por ato do ministra, a perda, inclusive,
das funções gratificadas e da Função de Assessoria Superior. O Dr. Güi da Fonseca,
que foi senador nesta Casa, é hoje o seu presidente~ Isso fará com que esse homem não
possa presidir normalmente as sessões do
Conselho Federal, permanecendo em Brasflia. Ele está conselheiro, cons-elheiro ele é
ainda, não acharam de lhe tirar o mandato
como os outros. Então, ele virá apenas nos
dias em que o Conselho Federal de Educação
se reunirá. Para mim, Sr. Presidente, o conselho é de importância vitaL Quando tive oportunidade de dirigir o Ministério da Educação,
durante quatro an-os; três meses e quinze dias,
tive, no conselho, um auxiliar extraordinário
e da maior relevância, que se antecipava às
discussões dos temas principais das tendências fundamentais da educação no mundo.
Tfuhamos grandes educadores lá, como há
hoje ainda grandes educadores naquela Casa.
E é uma pena que se transforme subitamente
o conselho numa espéCie de bode cxpiatôrio,
em relação aos descaminhos que a educação
superior, sobretudo· a educação superior do
Brasil, tomou.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(M~t5:bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ConCedO a palavra ao·nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES -(PFL ..;... RO._
Pronuncia o seguinte dis.curso.)- Sr. Presidente, .srs: Senadores, caiu o muro da ideologia e as fronteiras começam a desaparecer
para dar lugar ao surgimento. de nações mais
desenvolvidas e continentes mais fortes e
mais coesos. É a exig~-ricia da· moderllidade.
É o caminho para o desenvolvimento da coo-peração económica entre os países.
O Brasil começou a despertar para essa
realidade e prepara-se para conquistar o seu
lugar no concerto das nações, através de uma
polftica industrial realista e avançada, que
premia a qualidade e estimulá a competividade, sem temer que o avanço tecnológicO
invada os seus arraiais, antes, pelo coD.trário,
estimulando a entrada . de novas técnicas e
de novos parceiros para a concretizaÇão do
nosso desenvolvimento·.
Durante muitos anos, mantivemOs as nossas fronteiras fechadas e nos isolamos doresto do mundo, atrás do biombo da reserva
de mercado e, por isso mesmo, hoje pagamos

o preço de estarmos atrasados tecnologicamente cerca de 20 anos _em relação aos países
desenvolvidos e perdemos a corrida para os
tigres asiáticos, afundados na nossa ingenuidade e no falso nacionalismo.
Muitos paíseS têm interesses em incrementar as -~uas relaçóes comerciais, assim como
países tradicionalmente voltados para o comércio internacíoiial, empenham--se, cada
vez mais, em ampliar as relações económicas
com o nosso País.
A abertura das fronteiras brasileiras deve
estiinular outros países para <}!!e participem
do processo de internacionalização da nossa
economia. É essa a única forma de conquistarmos o nosso lugar entre as grandes potências mundiais.
Precisamos sedimentar uma economia de
mercado qUe devolva" a confiabilidade aos investidores internacionais, pois só as-sim consegüitem.õS ampliar a ofeita de empregos, aumentar a arrecadação de impostos, a produtividade e a capacidade industrial instalada no
Pg.í~
.
. - Não há mais lugar para radicalismo e não
podemos comprom~ter o nosso_ ~_esenvolyi
nlerito --em nome de um falso nacionalismo
que nos rãDÇou nas trevas do- atraso tecnológico e_nos tornou cada vez mais dependentes
das nações desenvolvidas.
Te_~os que abrir o nosso mercado às itriporti:iÇOes. Tenho certeza de que as diretrizes
da política industrial anunciadas pelo Governo federal vão nos libertar dos grilhões do
at_ra,so e permitir que conquistemos o lugar
q~e nos é destinado no cenário internacional._
Uma vez implantada a nova política, o Brasil conseguirá sua afirmação definitiva ..como
urna das maiores potênciaS mundiais e se integrará, finalmente, à comunidade económica
internacional.
Precisamos :remover o entulho do protedonismo, p·ois assim adquiriremos a nvssa maturidade como Nação e deixaremos de ser marginalizados pelos 'países desenvolvidos. Os
pafses do primeiro mundo investem maciçamente no desenvolvimento de tecnologia e
se disporão, certamente, a transferir esSa tec- ~
nologia para o Brasil, deSde que essa nova
política industriai afaste- as restrições quanto
à remuneração· da tecnologia e reestude a
dedutibilidade fiscal. Será uma forma de estimular o maior envolvimento das empresas
estrangeiras em ativídade de pesquisa e desen~olvimento.

A revisão ·do Código de Propriedade Industrial anunciada pelo Governo garantirá a proteção à livre concorrência de mercado, eliminando por completo as ações de "pirataria'.'
e fará cbm que o nosso País volte a ser uma
opção atraente de investimento estrangeiro.
O Brasil inicia uma nova era, totalmente
livre dos instrumentos protecionistas, dos
subsidi__os e incentivos e concorrerá em pé de
igualaã.de com a indústria iritemacioilal, ofere_cendo produtos mais baratos e mais eficien·
tiS ãO -cOnsumidor.
·
A nova política industrial causará impacto
no nosso parque industrial, mas estou certo
de que a inteligênciã dos nossos empresários

fará com que encontrem soluções criativas
e se adaptem à nova realidade.
O intercâmbio comercial do Brasil com os
demais países deveria se dar de fonna ágil
e menos burocrática, desregulamentaitdo ao
máximo suas operações, com um tratamento
rápido e tarifação' adequada.
A política_ industrial anunciada pelo Governo possibilitará a modernização do nosso
parque industrial que-, empregando tecnologia de ponta, passará a fabricar produtos com
qualidade compatível com as exigências internacionais e com preçõS que poderão concorrer com os demais países exportadores.
Vivemos a partir de agora uma nova. fase
no nosso desenvolvimento e-espero que estejamos à altura do momento que estamos vivep.do e consigamos concretizar a nossa in4ependência tecnológica, para que nos tomemos respeitados pelos demais países e possamos praticar uma polttica social mais justa
e uma distribuiÇão- de renda mais humana
e mais digna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
- Sobre a ~esa, _~fício _cj_ue s~rá Iido pelo
Sr. 1~ Secretário.
· É lido o seguinte
OFÍCIO

Do Sr. 1~Secretário da Câmara· dos Deputa·
dos, encaminhando à deliberação do Senado
a seguinte matéria:
SubstitutiVo da Câmara dos Deputados.
do Projeto de Lei do Senado n• 193, de
1989 (n? 5.172!90, naquela Casa), que
"dispõe sobre o eStatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências''.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

O

Co~gresso

Nacional decreta:
LIVRO I

PARTE GERAL
TÍTULO I
Das Disposições Prelim,inares
Art. }9 Esta lei dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente.
Art. zo Considera-se criança, para os·
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
às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e
um) anos de idade.
Art. 39 A criança e o adolescente' gozam
de todos os direitos fundamentais -inerentes
à p~ssoa humana, sem prejuízo da proteção
integn:J de que trata esta lei, assegurando-'
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facul~ar o desenvOivimerlto físico·, mental,
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moral, erspiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
Art. 49 É dever da farrulía, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos refeferentes à vida, à saú·
de, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitáfia.
-Parágrafo único. A garantia de Prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer cirCunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na f0rniu13Ção e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e ã juventude.
Art. 5<;> Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploraçao, -violência, crueldade e opressâo, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação o:u omissão, aos seus
direitos fundamentais.
Art. 69 Na inteipretação desta lei, levarse-ão em conta os fins sociais a_que ela se
dirige, as exigências do bem comum-, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenvolvimento.
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à vida e à saúde
Art. 79 A criahça e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais- públicas que
permitam o nascimerito e a desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições d!gnas de
existência.
Art. s~ É assegurado à gestante, à P.arturiente e à nutríz, através do Sistema- Unico
de Saúde, o atendimento pré, peri e pós-natal, preferencialmente pelo mesmo-médico,
nos diferentes níveis Segurido critérios médicos específicos, obedecendo-se os pricfpios
de regionalização e hierarquização -do Sistel!la.

Parágrafo único. Incumbe -ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e
à nutrizque dele necessitem.
Art. 9~ O-Poder Público, aS instituições
e os empregadores propiciarão- OOOátçóes
adequadas ao aleitamento materno, inclusive
aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individoais,
pelo prazo de 18 (dezoito) anos;
II- identificar o recém-nascido mediante
o registro de sua impressão plantar e digital
-.e da impressão digitar da mãe, sem prejuízo-
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de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;
m- proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido, bem como
prestar bfieiltaÇãO aõs p.i!is;
·
IV- fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do
neonato;
V- manter alojamento conjunto, posSibilitando ao neonato- a perinanência junto à
mãe.
Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do
Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo
o a~sso universal de igualitário às ações -e
serviços para promoção, proteção e recupeM
ração da saúde.
§ 19 A criança e o adolescente portadores
de deficiência receberão atendimento espe-

VII- buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeitO cOnsiste na
inviOlabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente, abran·
geado a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças 7 dos espaços e objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os
a salvo de qualguer tratamento deSumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

cializado~_

da sua família e, excepcionalmente, em família s,ubstituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da pre~ença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes.
Art._ to. Os filhos, havidos ou não da
relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos_e -qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias rela,
tivas à filiaçao.
Art. 21. O pátrio poder será exercido,
em igualdade de condições, pelo pai e pela
mãe, na forma do que diSpuser a legislação
civil, assegurado a qualquer deles o direito
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária conipetente para a solução
da di;,rergéncia.
Art. 22. Aos pais incumbe _o dever d_e
sustento, guarda e educação do.s filhos meno~
res, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes,
a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
Qeterminações judiciais.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos
materiais não constitui motivo suficiente para
a perda ou a suspensão do pátrio poder.
Parágrafo único. Não existindo outro
motivo, que por si s6 autorize a decretação
da medida, a criança ou o adolescente será
mantido "efu sua família de origem, a qual
deverá obrigatoriamente ser incluíaa em pro~
gramas ofiçíais de auxílio.
Art. 24. · A perda e a suspensão do pátrio
poder serão decretad_as judicialmente,. em
procedimento contraditório, nos- casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. ·-

§ 29 Incumbe ao Poder Público fornecer
gratu_itamente àqueles que necessitarem 0s
medicamentos_, próteses e -outros recursos
reelativos ao tratamento, habilitação ou reaM
bilitação.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condi·
ções para a permanência em tempo integral
de um dos pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
legais.
Art. 14. O Sistema Único de Saúde SUS, promoverá programas de assistência
médica e odontológica para a prevenção das
eilferniidades que ordinariamente afetant a
população infantil, e campanhas de educação
sanitária para pai~, ed_!lcadores ~ alunos.
Parágrafo único. E obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas ·autOridades sanitárias.
-

CAPÍTULO II
Do Direito à Liberdade, ao
Respeito e à. Dignidade
Art. 15. . A criança e o adolescente têm·
direito ã liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de de~
senvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Coristi- ·
tuição- Federai e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
·
I - ir, vir e estar nos Jogradouros púbÜcos
e espaços comunitáríos, ressalvadas as restrições legais;
n- opi,nião e expressão;
III- crença e cultos religiosos;
IV -brincar, praticar esportes e divertir-

se·

V

-participar-da vida familiar e comunitária, sem discriminações;
VI- participar da vida política, na fonna
da lei;

CAPÍTULO III
Do Direito à Convivência
FamiUar e Comunitária

SEÇÃÓI
Disposições Gerais

Art. 19.

Toda criança ou adofescente

tem direito a ser criado e edeucado no seio

SEÇÃOII
Da Famfiia Natural

A.rt. -25. Entende-se por família natural
a comunidade formada pelos pais, ou qual·
quer deles e seus descendentes.
Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais,
con"jurita ou.- separadamente, no próprio termo de nascimento, ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.
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Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descedentes~

__

Art. 27. O reconlieciment6 do estado de
filiação é dire'íto personalíssiino, indispensível e imprescritível, podendo ser exercitado
contra os pais, ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
SEÇÃOJII
Da FamOia Substituta
SUBSEÇ?ÃO I
Disposições Gerais

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemeate da situação jurídica
da criaçao ou adolescente, nos termos desta

lei.
§ 1~

Semwe que possível, a criança ou

adolescente deverá ser previamente ouvido
e a sua opinião devidamente considerada.
§ 29 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 conseqüências decorrentes da
medida.
·
Art. 29. Não se deferirá cOlocaçãO em
família substitU-ta a pessoa q·ue -revele, por
qualquer modo, incompatibilidade com a na·
tureza da medida ou não ofereça ambiente
familiar ~dee~uado.
Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou
adolescente e terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem auto"rização judicial.
Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na" modalidade de
adoção~

Art. 32. Ao assuniif a guarda: ou ·a-tutela,
o responsável prestará compromisso de bem
e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.
·
SUBSEÇÃO II
Da Guarda

Art. 33. A guarda <?briga à prestação de
·assistência·material, mpral e educacional à
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor~se a terceiros, inclusive aos pais.
· § 19 A guarda destina-se a regularizar a
posse de fato"" podendo ser deferida, liminar
ou incidentallnente, nos procedimentos de
tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.
§ 2~ ExCepcionalrrtente, deferir-se-á a
guarda, fora dos casos de tutela e adoção,
para atender a situações peÇlJ.Iiares ou suprir
a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação, para a prática de atos determinados.
§ 39 A guarda confere à criança ou adolescente-a condição de dependente, para to·
·dos os fins e efeitos de direjp), inclusive previ·
denciários.
-

·Junho de 1990

§ 3~' O adotante há de ser, pelo merios,
16 (dezesseis) anos mais velho do que o ado·
tando.
§ 4~' Os divorciados e os judicialmente separados poderão ado ta r conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime
de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da
sociedade conjugal.
.
§ s~ A adoção poderá ser deferida ao
SUBSEÇÃO III
adotante que, após inequívoCa manifestação
Da Tutela
de vontade, vier a falecer no curso do prece~
Art. 36. A tutela será deferida, nos ter·
dimento, antes de prolatada a sentença.
mos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte
Art. 43. A adoção será deferida quando
e um) anos incompletos.
apresentar reais vantagens para o adotando
Parágrafo único. O deferimento da tutda
e fundar-se em motivos legítimos.
pressupõe a prévia decretação da perda ou
Art. 44. Enquanto não· der conta de sua
suspensão do pátrio poder e ímplica necessaadministração e saldar o seu alcance, não poriamente o dever de guarda.
de o tutor ou curador adotar o pupilo ou
Art. 37. Será dispensada a especializao curatelado.
ção de hipoteca legal, sempre que o tutelado
Art. 45. A adoção depende do consenti·
não possuir bens ou rendimentos ou por qualmenta dos pais ou do rePresentante legal do
quer outro motivo relevante.
adotando.
Parágrafo único. A especialização de hi·
§ 19 O consentimento será dispensadopateca legal será também dispensada se os
em relação à criança ou adolescente cujos
bens, porventura existentes em nome do tutepais sejam desconhecidos ou tenham sido
lado, constarem de instrumento público, dedestituídos do pátrio poder.
vidamente 1égistrado no registro de imóveis,
§ 29 Em se tratando de adotando maior
e se os rendimentos forem suficientes apenas
de 12 (doze) anos de idade, será também
para a mantença do tutelado, não havendo
necessário o seu consentimento.
sobra significativa ou provável.
Art. 46. A adoção será preéedida de esArt. 3S. Aplica-se à destituição da tutela
tágio-de convivência Com a criança ou adoles~
o disposto no art. 24 desta lei.
cente, pelo prazo que a autoridade judiciária
fixar, Obsefvadas as pecuiíaridades do caso.
SUBSEÇÃOIV
§ 19 O estágio de convivência poderá ser
Da AdoçJio
dispensado, se o adotando não tiver mais_ de
Art. 39. A adoção de criança e de ado-· uin ano de idade ou se, qualquer que seja
sua idade, já estiver na companhia do 3d0.:
lescente reger-se-á segundo o disposto nesta
tante durante o tempo suficiente para se polei.
der avaliar a conveniência da constituição do
Parágrafo únicO. É vedada a a dação por
vínculo.
procuração_~ __
§ 29 Em caso de adoção por estrangeÍro
Art. .. 40. O adotando deve contar com,
residente ou domiciliado fora do País, o está-·
o máxiinb, 18 (dezoito) anos ã data do pedigio de convivência, cumprido no território ·
do, .lvo se já estiver sob a guarda ou tutela
nacional, será de, no mínimo 15 (quinZe)
dos adotantes.
_
dias, para crianças de até 2 (dois) anos de·
Art. 41. _A adoçáo contribui. a co·ndição
idade, e de no mínimo, 30 (trinta) dias, quande filho ao adotado, com os mesmos direitos
do se tratar de adotando acima de 2 (dois)
e deveres, inclusive sucessórias, desligandoanos de idade.
se de qualquer vínculo com pais e parentes,
Art. 47. O vínculo da adQção constitUisalvo os impedimentos matrimoniaís.
§ 19-- Se um dos- cônjuges Ou concubinaS - se--põT-sefença judicial, que será inscrita no
registro civil mc;diante mandato, do qual não
adota_o filho do outro, mantêm-se os vínculos
se fornecerá certidão.
de _filiação entre o adotado e o córijuge ou
§ 19 A inscrição consignàrá o nome óos
con_c~bino do a«:fotante ~ os respectivos paadotantes como pais, bem como o nome de
rentes. -- - .. - séus-.ascendimtes.
§ 2° É recíproco· o-direito sucessório en§ 29 O mandado judicial, que será arquitre o ãdotado, seus dependentes, o adotante,
vado, cancelará o registro original do adoseus ascedentes, descendentes e colaterais até
tacto.
o 4~ grau, observada a ordem de vocação he§ 3~' Nas certidões do registro nenhuma
reditária.
observação poderá constar sobre a origem
Ait.- 42. Podem adotar os maiores de 21
do ato.
(vinte e um) anos, independentemente does§ 49 A 91'itério da autoridade judiciária,
tado civil.
poderá ser fornecida certidão para a salva§ 19' Não podem adotar os ascendentes
guarda de-direitos.
e os iiriiãóS -do adotando.
, § 59 A sentença conferirá ao adotado o
§ 29 A ad_oção por .ambos os córijuges ou
nome do adotante e, a pedido deste, poderá
conCubinas poderá ser formalizada, desde
determin~r a modificação do prenome.
que um deles teilha completado 21 (vinte e
§ 6o A adoção produz seus efeitOs a partir
um) anos de idade, comprovada a estabili~
~o trânsito em julgado da sentença, exceto_
dade da família.

Ai"t. 34. O Poder PúblicO estimulará,
de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma
de guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado. ·
Art. 35. A guarda poderá .ser revogada
a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.
atravé~

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

na hipótese prevista no art, 42, § 5_~ desta
lei, caso erp. que terá força retroativa à dã.ta
do óbito.
Art. 48. A adoção é irrevogável.
Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais.
Art. 50, A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um
regist:r:o de crianças e adolescentes em condiçõe_s de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção.
§ 1o O deferiniento da inscrição dar-se-á
após prévia cOnsulta aos órgãos técnicos do

Juizado, ouvido o Ministério Público.
§ z~ Não será deferida a inscrição se o
interessado não satisfizer os requisitos legais,

ou .verificada qualquer das hipóteses previstas
no art. 29 desta lei.
Art. 51. .Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País, obscrvar-se-á o disposto no art. 31 desta lei.
§ 1' O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade
competente do respectivo domicílio, -esta'r devidamente habilitado ã adoção, consoante as
leis do seu país, bem como apresentar estudo
psicossocial, elaborado por agência especializada e credenciada rw pafs de origem.
§ 2" -A a_utmidade judiciária, de ofício ou
a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresenração_do texto pertinente à legislação estrangeira, acompanflado
de prova da respectiva vigência.
§ 3" Os documentos em língua_e!'.tnmgei~
ra serão juntados aos autos, devidamente aUtenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.
§ 4-' Não s_erá permitida a saída do adotando do território nacional antes de consumada a adoção.
Art. 52. A adoção iriternacional poderá
ser condicionada ao estudo prévio e análise
de uma comissão estadual judiciária de ado~
ção. que fornecerá o respectivo laudo dt!' habilitação para instruir o processo competente.
Parágrafo único. Competirá à comissão
manter regi:->trn centralizado de interes~do~
estrangeiros em ador;ão.

CAP!TULOJV
Do Dir-eito â Educação, à Cultura,
ao Esporte e ao Lazer
Art. 53. A criança e o adnlescentc têm
di.reito à educação, visando ao pleno desen·
volvimento de sw;1 pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificaÇão para o
trabalho, assegurar,do-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na e~~ .Ia;
II - direito de ser respeitados por seus
educadores;
III - direito de r )nrestar critérios avaliativos, podendo rcco_r :!r às instânciaS es-co~
lares superiore~;
IV- direito de organização e participação_
em entidades estudantis;

V - acesso a escol_a pública e gratuita próxima de sua residência.
·
Parágrafo único. Ê dirci"to deis pais ouresponsável ter ciência do processo pedagógico,
bem como _participar da definição das_ propostas educacionais.
-

Art. 54. Ê dever do Estado assegurar à
criança e ao adolescente:
· I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram'
acesso na idade própria;
II - í)rogressiva extensão da obrigatoriedade c gratuidade ao ensino médio;
UI - atendimento educacional especializado aos portadore~ de deficiência, 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 - acesso aos níveis maiS elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, sew
gundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado as condições do adolescente trabalhador;
VU - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didátko-.escolar, transporte, alimentação e assistência à Saúde.
§ _1" O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2" O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridaw
de competente.
3" Compete ao Poder Público recensear os cducandos no ensino fundamental,
fazer-lhe~ a chamada e zelar, junto aos pais
üu responsável, pela freqüência ã escola.
Art. 5:S. Os pais Ou respOnsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular de ensino.

*

Art. 56." o~ dirigentes de e~tabelecimen
tos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:1- maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e
de evasão escolar, esgotados o:. recursos escolares;
III- elevado~ níveis de repetência.
Art. 57. O Poder Público estimulará pes~
qUiSas, experiências e novas propostas relativas a calendário. seriação:curríCulo, metodologia_, didátlca e av11liação, com vistas à inser-·
ção de crianças e adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigatório.
Art. 58. No processo educacional respeitar-!'ic-ão o~ valores culturais, artísticos e histl'iricos prôpriós do contexto social da criança
e do adolescente, garantindo-se a estes o
acesso às fontçs de cultura e a liberdade de
cri:ação.
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CAPiTULO V
Do Direito à Profissionalização
e à Proteçào no Trabalho

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a
menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial,
sem prejutzo do disposto nesta lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagém a
formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de
educação em vigor.
Art: 63. A" formação técnicO-profissiOnal obedecerá os seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;
I I - atividade compatível com o desenvol·
vimento do adolescente;
III - horário especial para o exercício das
atividades.
·
Art. 64. É assegurada bolsa de aprendizag_em para adolescentes até 14 (quatorze)
anos de idade.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior
de 14 (quatorze) anos, são assegurados os_
direitos trabalhistas e previdenciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é asse,gurado trabalho protegido.
Art. 67. Ão adolescente empregado,
aprendiz, em regime familiar de trabalho,
aluno de escola técnica, assistido ern eritidade
governamental ou não governamental, é vedado trabalho:
I - noturno, realizado entre as 22 (vinfC-e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas
do dia seguinte;
l i - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à
sua formação e ao seu desenvolvimento físi~o, psíquico, moral e social;
IV - realizado em horários e locais que
não permitam a freqüência a escola.
Ai-t. 68. OS programas sociais que tenham por base o trabalhn educativo, sobresponsabilidade de entida9e governamental ou
não governamental sem fins lucrativos, deve·
rão assegurar aos adolescentes que de(e_ participem condições de capacitação para o exercído de ativitladc regular remunerada.
§ l" Entende-se por trabalho educativo
a atividade laboral em que as exigências peda~
gógicas relativas ao desenvolvimento pessoal
e social do educando prevalecem sobre os
aspecto produtivo.
§ 2" A remuneração que o adolesce_nte
recebe_ pelo trabalho efetuado, ou a participação na venda dos produto~ de seu trabalho
não desfigura o caráter educativo.

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionali_zação e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:
Art. 59. -o_~ _Mu_nicfpios, co_m apoio dos
I - respeito à condição peculiar de pessoa
Estado:. e da União, estimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaços para pro-- · em desenvolvimento;
II - capacitação profissional adequada ao
gramaçüc~ cultuqís, esportivas e de Jazer volmercado de trabalho.
tadas para a infftncia e a juventude.
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TÍTULO lll
Da Pren;-nçào

CAPÍTULO I
DisposiÇões Gerais

Art. 70. É dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente.

Art. 71.

A criança· e o adolescente têm

direito a: informação, cultura, lazer, es_Fortes, diver.sões, espetáculos, produtos e servi·

ços que respeitem sua condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento·.
·
Art. 72. As obrigações previstas nesta lei
não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art.· 73. A inobservância das normas de
prevenção importará_ em responsabilidade da
pessoa física ou jurídica, nos termos desta
lei.

CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial

SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer. -Espõ-rteS, Di~
versões e Espetáculos
Art. 74. O poder público, através do Órgão competente, regulará as diversões e espctáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas
diversões e espctáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, ã entrada do local de exibição, informação destacada
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária
especificada no certifiCado de classificação.
Art. 75. Toda criança ou adOlescente terá acesso às diversões e esp_etáculos públicos
classificados como adequados para sua faixa
etária.
Parágrafo úniCo. As crianças menon;s de
10 (dez) anos somente poderão ingresSã.r e
permanecer nos locais de apresentação ou
exibição quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão programas com finalidad_es educativas, artísticas, culturais e informativas, adequados ao público infanta-juvenil, no horário recomendado para essa faixa
etária.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de
sua classificação, antes de sua transmissão,
apresentação ou exibição.
Art. 77. Os proprietário&, diretores,
gerentes e funcionários de empresas que ex~
piorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão- para que não haja
venda ou locação em desacordo com a classificaÇão atribuída pelo órgão competente,
Parágrafo único. As fitas a que alude_ este
artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária
a que se destinam.
Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a

crianças e adoresceD.tes deverão ser comerciaI - estiver acompanhado dos pais ou feslizadas em embalagem lacrada, com a adverponsável;
tência de seu contéudo.
I I - viajar na companhía de um dos paiS,
Parágrafo único~- As- editoras cuidarão
autorizado expressamente pelo outro através
para que as capas que contenham mensagens
de documento com firma reconhecida.
Art. 85. Nenhuma criança ou adolescenpbrnográficas ou obscenas sejam protegidas
com embalagem opaca.
te, nascido em território naciOnal, poderá sair
Art. 79. As-revistaS e publicações destido País em cop~panhia de estrangeiro resinadas ao público infanto-juvenil não poderão
dente o.u domiciliado no exterior, sem prévia
conter ilustrações, fotografias, ,legendas, crê- . a expressa autorização judicial.
1
nicas ou atH.írtCiõS_ de bebidas alcoólicas, tabaLIVRO 11
co, armas e municões, e deverão· respeitar
PARTE ESPECIALõ§""Vãlóres éticOs e socíais da pessoa e da faTÍTULO I
mília.
·
Da Politica de Atendimento
Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar,
CAPÍTULO I
sínuca ou congénere e casas de jogos, assim
Disposições Gerais
entendidas as que realizam apostas, ainda
Art. 86. A política de atendimento dos
que e'lentuaJmente, cu~darão para que não
direitos da criança e do adolescente !ar-se-á
seja permitida a entrada e a permanência de
através de um conjunto articulado de aç6es
. crianças e adolescentes no local, afixando avigovernamentais, e não-governamentais, da
so para orientação do público.
União, dos Estados, do Distrito Federal e
- - dos Municípios.
.
SEÇÃO 11
Art. 87. São. linhas de ação -da política
Dos Produtos e ServiçQs
de atendimento:
Art. 81. É proibida a venda à criança ou
I -políticas sociais básicas;
ao adolescente de:
JI- políticas e programas de assistência
1 - armas, munições e explosivos;
social, em caráter suplCtivo, para aqUeles qUe
I I - bebidas alcoólicas;
àeles necessitem;
III- produtos cujos componentes possam
III- serviços especiais de prevenção-- e
Causar dependência física ou psíquica, aindã.
atendimento médico e psicossocial às' vítimas
que por utilização indevida;
de negligência, maus-tratos, exploração, a-6u-_
IV- fogos de estampido e de artifício, exso, crueldade e opressão;
ceto aqueles que pelo seu reduzido potencial
IV- serviço de identificação e localização
sejam incapazes de provocar qualquer dano
de pais, responsável, crianças e adolesce-ntes
físico em caso de utilização indevida;
desaparecidos;
V- revistas e publicações a que alude o
V- proteção jurídico-social por entidade
art. 75 desta lei.
de defesa dos direitos da criança e do adoles~
VI- bilhetes lotéricos e equivalentes.
ce-nte.
Arf. 82. É proibido a hospedagem de
Art. 88. São dlretrizes da polítiCa de
criança ou adolescente em hotel, motel, penatendimento:
io ou estabelecimento congênere, salvo se
I - municipalização do atendimento;
autorizado ou acompanhado pelos pais ou
I I - integração operacional de órgãos do
responsável.
Judiciário, Ministério Público, Defensaria,
Segurança Pública e Assistência Social, preSEÇÃO III
ferencialmente em um mesmo local,· para
Da ~utorização para Viajar
efeito de agilização do atendimento inicial
a adolescente a quem se atribua autoria de
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar
ato inftacional;
para fora da _comarca: onde_reside, desacomm- criação e maootenção de programas
panhada dos pais ou responsável, sem expresespecíficos, observada a·deScen•ralização po~
sa autorização judicial.
lítico-administrativa;
§ 19 ,,A autorização não será exigida
IV -criação de conselhos municipais, esquando:
taduais e nacional dos direitos da criança e
a) tratar-se de comarca contígua à da resido adolescente, órgãos detiberativos e condência da criança, se na mestna unidade da
troladores das ações em todos os níveis, asseFederação, ou incluída na mesma região megúrada a participação popular -paritária por
tropolitana;
·
meio de organizações representativas, segunb) a criança estiver acompanhada:
do leis' federal, estaduais e municipais;
1- de ascendente ou colateral maior, até
V- manutenção de fundos nacional, estao terceiro grau, comprovado documentalduais e municipais vinCulados aos resp-ectivOs
mente o parentesco;
2- de pessoa maior, expressamente auto- conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
rizada pelo pai, mãe ou responsável.
VI- mobilização da opinião pública no
§ 29 A autoridade ju-dici~i[ª- poderá, a
sentido da indispensável participação dos dipedido dos pais ou responsável, Conàder auversos segmentos da sociedade.
toiização válida por 2 (dois) anos.
Art. 84. "Quando se tratar de viagem ao
Art .. 89. A função de membro do Conseexterior, a autorização é dispensável, se a.~ lho Nacional e dos conselhos estaduais e mucriança ou adolescente:
nicipais dos direitos da criança e do adoles-
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cente é considerada de interesse púbtico rele·
v~nte

e não será remunerada.
CAJ'ÍTU LO II
Das Entidades de Atendimento

SEÇÁO I
Disposições Gerais
Art. 90. 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 ado__ _
lescentes, em regime de:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
I I - apoio sócio-educativo em IDeio aberto;
III- colocação familiar;
IV -abrigo;
V- liberdade assístida;
VI- serniliberdade;
VII- internação.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes __de_ atendimento, na forma
definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições
e de suas alterações, do que fará.comunicação
ao Conselho Tutelar c à autoridade judiciária.
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registrada's no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o qual comu·
nicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
Parágrafo único. Será negado registro à
entidade que:
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios deste Estatuto;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Art. 92. As entidades que desenvolvem
programa de abrigo deverão adotar os seguintes princípios:
I - preservação dos vínculos familiares;
I I - integração em fa.mllia substituta,
quando esgotados os recursos de manutenção
na família de origem;
III- atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV- desenvolvimento de _atividades em
regime de co-educação;
V- não-desmembramento de grupos de
irmãos;
VI- evitar, sempre que possível, a transferência para outras entióa.Cies de crianças e
adolescentes acolhidos;
VII- participação na vida da comunidade
local;
VIII- preparação gradativa para o desligamento;
IX -participação de pessoaS da comunidade no processo educativo.

Parágrafo único. Q_dirigcntc de entidade
de abrigo é ecjuiparado ao guardião, para todos os efeitos. de direito. Art. 93. As entidades que mantenham
programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e
adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação
do fato até o segundo diã. útil imediato.
Art. 94. As entidades que desenvolvem
programa de internâção têm as seguintes
obrigações, entre outras:
1 - observar os direitos e garantias de que
_são- titulares os adolescentes;
I I - não restringir nenhum direito que não
tenha Sido objeto de restrição na decisão de
intemação;m- oferecer atendimento personalizado,
eill pe·quenas unidades e grupos reduzidos.;
IV- pre..'lervar a identidade e oferecerambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
V- diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos fami·
liares;
VI- comu-nicar à autoridade judiciária,
periodicamente, os c~sos em que se mostre
inviável ou impossíyel o reatamento dos vínculos familiares;
VII- oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabHidade, higiene,
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessõar; VIII- oíerecer vestuário e alimentação
suficientes e adequados à faixa etária dOs ado·
tescentes atendidos;
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
X- propiciar escolarização e profissionalização;
XI- propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII-:-:-- propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem e de acordo com suas crenças;
XIII - proceder a estudo social e pessoal
de cada caso;
XIV- reavaliar f_leriodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 (seiS) meses,
dando ciência dos resultados à autoridade
competente;
XV -inforinar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual;
XVI- comunicar ãs autoridades cornpeteriies todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;
XVII- fornecer comprovante de_depósito
dos pertences dos adolescentes;
XVIII - !Ua_nter programas destinados ao
apoio e acompanhamento de egressos;
XIX- providenciar qs do_c_umentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que
não os tiverem;
XX- manter arquivo de anotações onde
constem data e circunstâncias do atendimen·
to, nome do adole:tcente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade,
acompanhamento da sua formação, relação
de seus pertences e demais dados que possibi-
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litem sua identificação e a individualização
do atendimento.
§ 1~' Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades
que mantêm programa de abrigo.
§ 2~ No cumprimento das obrigações a
que alude este artigo, as entidades utilizarão
preferencialmente os recursos da comunidade.

SEÇÁO II
Da Fiscalização das Entidades

Art. 95. As entidades governamentais e
não-governamentais, referidas no art. 90 desta lei, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo
Ministério Púbico e pelos Conselhos TUtelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas são apresentados ao Estado
ou ao Município, conforme a origem das dotações orçamentárias.
Art. 97. São medidas provisórias às entidades de atendimento que descumprirem
obrigação constapte do art. 94 desta lei, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal
de seus dirigentes ou prepostos:
I - às entidades governamentais;
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes·
~) afastamento definitivo de seus dirigentes;
4) fechamento de unidade ou interdição
de programa;
I I - às entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) suspensão total ou parcial do repasse
de verbas públicas;
c) ínte_rdição de unidade ou suspensão de
programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo único. Em caso de reiteradas
infraçóes _cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos
assegurados nesta lei, deverá ser o fato curounicado ao MinistériO Público ou representado
perante autoridade judiciária com.petente pa-ra as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.

TÍTULO II
Das Medidas de Proteção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 98. As medidas. de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que
os direitos reconhecidos nesta lei forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado;
II- por falta, omissão ou abuso dos pais
ou responsável;
III- em razão de sua conduta.
CAPÍTULO II
Das Medidas Específicas de Proteção

Art. tJY. A!-> medidas previstas neste Capítulo p<)derãn ser aplicadas isolada ou cumu-
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latívarncntc~ bem como sub's..ti.tuídas a qual·
quer tempo.
·
Art. lOCJ. Na aplicação das. medidas lc-.
var-.se-ão em conta as necessidades pedagó-

gicas, preferindo-se_aquelas que vis'em ao fortalecimento dos vínculos familiares. e comunitários._

, ,

-

Art. 101. Verificada qualquer das hipótes.es preVistas no .art, 98 desta lei, .a autoridade competente poderá. 'de.terntinar, dentre

outras,.-as seguintes me.didás:. _
I - ~caminhamen,to aos. pais ou rcspon--sáv;eJ,n.u:.diante. termo de re.spqnsabildade; •
II- orientuçào, apoio e_àcompanhamento•
temporários;
IIJ ___,_matrícula c freqüêncía obrigatàrfas
em estabelecimento oficial ·de ·ensino fundamental;
.
IV_.... inclusão em programa comunitáfio
ou oficial de auxtlio à família, à criança C·
ao adolescente;
V - req!lisição qe,trat~ll}~n~q médico, psicológico ou psiquiátrico, em r~gime hospitalar ou ambuÍatorial;- ' '
VI- inclusão e ln progrmna oficial ou comunitário de auxmo, orientação e tratamento
a alcoólatras c toxicômanGs; .
VII -abrigo em entidade;
VIII- colucação cm faml1ia substituta.
Parágrafo único. O abrigo é medida pro.visória e excepcional, utilizável como forma
de transição para a colocação emJamflia substituta, não implicando priVação de liberdade.
· Art, 102. Asmedidasdeprott::ÇãQdequc
trata este Capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civiL
§ 1" Verificada a inexistência de registro
anterior. o assento de nascimento da criança
ou adolescente será feito à vistá dos eleinentos.disponfveis, mediante requisição da au-fOridade judiciária.
§ 2" Os registras- c ccrtidôes necessários
à regularização de que trata este artigo são
isentos de. m·ultas~ custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

TÍTULO III
Da Prática de Ato lnfracional

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 103. Considera-se ato infracional a
conduta descrita como crime ou contraven~
ção penal.
Art. 104, São penalmente inimputáv~is
os menores de 18 (dezoito) anos, .sujeitos às
medidas previstas ric~ta lei.
Panigrafo único. Para os efeitos desta lei,
deve ser considerada a idade do adolescente
à data do fato,
Are. 105. Ao ato infracional praticado
por criança corresponderão as medidas previstas no arr. lO I desta lei.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de
ato infracional ou por ordem escrita c fundamentada da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação 'dos responsáveis ptila sua·
apreensão, devendo ser informado acerca de
s~ direitos .
. i\.rt 107. A_ apreensão de qualquer ado-·
le,scentc e o local onde_ se encontra rewlhido
-serão incon,tinenti·comunjcado's à autorid!tde
judiciária_competente e à família do apreendido, ou à pessoa por ele indicada.
,Parágrafo único. Exuminar-se-á, desde
logo e sob pena de responsabilidade. a possibilidade de liberação imediata.
· Art. __ 108. · A inteiaação, antes da senten:
ça, pode ser determinada pelo prazo máximo
de 45 (quarenta e cinco) dias.
Parágrafo úni~o .. A decisão 9everá. ser
fundamentada- e basear:se em indícios suficientes de autoria e matttrialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
·Art. 109. O adolescente civilmente identificado não Será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confront?Ção, havendo dú,vida fundada.

CAPÍtULO III'
Das Car3ntias Pi-oWsuaiS
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo
legal.
ArL _111. Sáo usseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias; . , _
1- pleno e formal cQnhecimenro da atribuição de ato infracional, ni.edi,ante .citação.
ou meio .equivalente;. _ . .
. .
I I - igualdade na relação proce~ual, pQdendo confroma..r-se com. .vítima~ e ,tesce:mu~
nhas e prOduzir todas as provas necessárias
a sua defesa,; .
III- qefesa técnica por advogado;
IV- assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V - direito de ser ouvido pessoalmente
pela autoridade competente;
VI -direito de solicitar a pre~ença de· seus
pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.

CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas

SEÇÃO I
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§ 2" Em hipótese alguma e sob pretexto
algum, será admitida a prestação de trabalho
forçado.
, § 3" Os adolescentes portadores de doença ou deficiéncia mental receberão tratamento individual e .especializado, em .local adequado as suas ç_ondiçôes.
Art. 113. Aplica-se a este. Capítulo o disposto nos ans. 99 e 100 desta lei.
Art. 114. A imposição das medidas previstas no art. 112, incisos II a VI, desta lei,
pressupõe a existência de provas suficientes
da autoria c da materiaUdad.e da. infraÇão,
ressalvada a hipótese de remissão, nos termos
do art. 127 desta lei.
Parágrafo tínico. ,;.,.. qd_vertência poderá
ser aplicada sempre que hov.ve,r prova da ma·
terialidade indícios suficient~ da autoria ..

SEÇÃO II
Da Advertência
Art. 115. A advertência i::onsistii'á em
admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
·
·

SEÇÃO 1II
Da Obrigação de Reparar o Dano
. ArL 116. Em se tratando de ato infi-acional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova oressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejti.ízo da vltima.
Parágrafo único... :Hav~ndo manifesta impossibilidade,' a medida poderá ser substi~u(
da por outra fldequada.

SEÇÃO IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefaS- gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis (6) meses. junto a entidades
assisteltCi<iii( !1ospitais, escolas e outros estabelecimCntos êongêneres. bem como Cní pro·gramas comur'iitárioS ou governamentais: '
Parágrafo únicO. ·As tarefas serão attibuídas conforme as aptidões do adolescente, deverido ser cumPridas durante jornada máxima de (8) oito hora<; semanais, aos sábados,
domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola
ou a jornada normal de trabalho.

Disposições Gerais

SEÇÃOV

Art. 112. Verificada a prática de ato inTra_cional, a autoridade competente poderâ
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - adverténciu;
I I - obrigação de reparar o dano;
III- prestação de serviços à comunidade;
IV- liberdde assistida;
V - inserção em·regime de semiliberdade~
VI -internação cm estabelecimento educacional;
VII- qualquer uma das previstas no art.
lO I. incisos I a VI. desta lei.
_§. 1" A medida aplicada ao adolescente
levará em conta a sua capacidade de cumpri-la. as circ_unstâncias e a gravidad-e da infração.
·

Da Liberdade Assistida
Art. II H. A liberdade assistida será adot:.tda sempre que se afigurar a medida mais
adequada para o fim de acompanhar, auxilíar
c orientar o adolescente.
S 1" A autoridade designará pes...,oa capacitada para acompanhar o caso. a qual poderá
ser recomendada por entidade ou programa
de atendimento.
§ 2" A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo
a qualquer tempo ser prorrogada. revogada
ou substituída por outra medida, ouvido o
orientador. o Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador. com o
apoio e a supervisão da autoridade compe-
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§ 29 Em nenhUma hipótese- será aplicada
a internação, havep.do outra Tnedida adequada.
. .
Ai1. 123. A iDternaçãO deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescente, em local distinto daquele destinado ao
abrigo, obedecida .rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade_
veitamento escolar do adolescente, promo· da infração.
vendo, inclusive, sua matrícula;
Parágrafo único. Durante o período de ,
III- diligenciai" no seritido da profissiOnairitemação;-m:etusíve provisória, serão obrilização do adolescente e de sua inserção no
gatórias atividades- pedagógicas;
mercado de trabalho;
Art. 124. São direitos do adolescente
IV - apresentar relatório do caso._
privado de liberdad.e, entre outros, os seguintes:
SEÇÃOVI
1- entrevistar-se_ pessoalmente com o reDo Regime de Semiliberdade
presentante do Ministério Público;
II -peticionar difetamente a qualquer auArt. 120. Q_regime de ~miliberdade po'
de ser determinado desde o início, ou como toridade;
i l l - avistar-se reservadamente com seu
forma de transição para ·o-meiO aberto, possi- defensor;
bilitada a realização de atividades externas,
IV -ser informado de sua situação pro~
independentemente d~ autorização judicial.
cessual, sempre que o solicitar;
§ l'·' É obrigatória a escolarização e a proV -·ser tratado com respeito e dignidade;
fissionalização, devendo, sempre que possíVI -permanecer internado na mesma lovel, ser u~ilizados os recursos existentes na
calidade ou naquela mais próXima ao domicomunidade.
C(lio de seus pais 'oU responsável;
§ 2'' A medida não c.omporta prazo deVII- receber visitas, ao menos semanalterminado, aplicando-se, no que couber, as
mente;
disposições relativas à internação.
VIII- correSponder-se com seus familiares e amigos;
SEÇÃO VII
IX-ter acesso aos objetos necessários à
Da Internação
higiene e asseio pessoal;
Art., 1'2'1. A intem~ção constitui medida
X -habitar alojamento em condições adeprivativa da liberdade, sujeita aos -princípios quadas de higiene e-salubridade;
de brevidade,_excepcionalidade e respeito à
XI- receber escolarização e profissionacondição peculiar de pessoa em desenvolvilização;
mento.
XII- realizar atividades culturais, espor·
§ 1" Será permitida a realiZação de ativitivas e de lazer;
dades externas, a critério da equipe técnica
XIII- ter acesso aos meios de comunida entidade, salvo expressa determinaÇão jucação social;
dicial em contrário.
XIV- receber assistênci"a religiosa, se§ 21' A -medida não compCirta prazo _degundo ~ sua crença, e desde que assim o determinado, devendo sua manutençãO sei- reaseje; valiada, mediante decisão fundamentada, no
XV- manter a posse de seus objetos pes·
máxiitio a· cada 6 (seis) meses.
soais e dispor de local seguro para guardá-los,
§ :3•1 Em nenhuma hipóteSe 6 pàíôdo
recebendo comprovante daqueles porventura
máXirri.o de internação excederá a 3 (três)
depositados em poder da entidade;
anos.
XVI- receber, quando de sua desinter·
§ 4" -Atingido o limite estabelecido no panação, os documentos pessoais indispensárágrafo anterior, o adolescente deverá ser liveis à vida em sociedade.
berado, colocado em regime de semiliber§ 1<.> Em nenhum caso haverá incomunidade ·ou de liberdade assistida.
cabilidade.
_ _
§ 5"· A liberação será compulsória aos 21
§ -2~ A ãu-tõiidade judíciáriá poderá sus(vinte e um) anos de idade.
pender temporariamente a visita, inclusive
§ 6" Em qualquer hipótese a: desinternade pais ou responsável, se existirem motivosção será precedida de autorização judicial,
sérios e fundados de sua prejudicialidade aos
ouvjcJq o Ministério Público.
interesses -do adolescente.
Art. 122. A medida de internação só poArt. 125. É devei do Estado zelar pela
derá ser aplicada quando:
integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as_ medidas adequadas de
I -tratar-se de ato infracional cometido
contenção e segurança:
mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
I I - por reiteração no cometimento de ouCAPÍTULO V.
tras infrações graves;
Da Remissão
III- por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposArt. 12(;. Antes_ de_jniciado o procedita ...
mento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público
§ 1P O prazo de internação na hipótese
do inciso III deste artigo qão poderá ser supepoderá conceder a remissáo. comÕ forma de
rior a 3 (três) meses,
exclusão do processo, atendendo às circunl\·
tente, a realização dos seguintes encargOs,

entre outros:
I - promover socialmente o adolescente e
sua famma, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se n'ecessário,- em prOg-farita oficial ou comunitário de auxílio e assistência
social;
II -supervisionar a freqüência e o apro-
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tâncias e conseqüências do fato, aO contexto
social, bem como -à personalidade do iidoles,cente e sua maior ou menor participação rio
ato infracionaJ,
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade
judiciária importará na suspensão õu extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica neCessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabílidade, nem prevalece para
efeito de antecedentes, podendo incluir even·
tualmente a aplicação de qualquer das medi'das previstas em lei, exceto a colocação em
regime de semiliberdade e a internação ..
Art. 128. A medida aplicada por força
da remissão poderá ser revista judicialmente,
a qualquer tempo, mediante pedido expresso
do adolescente ou de se_u representante legal,
ou do Ministério Público.

TÍTULO IV
Das Medidas Pertinentes aos

Pais ou ResponsáVel -·
Art. 129. Sã.o medida aplicáveis aos -pais
ou responsável:
I -encaminhamento a progiama oficht.l
ou comunitário de promoção â família;
II -inclusão em programa oficial ou comunitário de ~uxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicómanos;
III -encaminhamento _a tratamento psicológico ou psiquíátrko;
IV -encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V -obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI -obrigação de encaminhar a criança
ou adolescente a tratamento especializado; .
VII- advertência;
VIII -perda 'da guarda;
IX- destitUição da tutela;
X- suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único.· Na aplicação das medi·
das previstas nos incisos IX e X deste artigo,
observar-se-á o dispOsto nos arts. 23 e 24 desta lei.
.Art. 130. Verificada a hipótêse de maus
tratos, opressão ou abuso sexual impostos pe~
los pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia

comum.
TÍTULO V
Do Conselho Tutelar

CAPÍTULO!
Disposições Gerais

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autónomo. não jurisdicional,
encari'egado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente. definidos nesta lei.
Art. 1.,32. Em cada município haverá~ no
mínimo, I (um)·ConselhQ Tutelar composto
de 5 (cinco) membros. eleitos pelos cidadãos
locais para o mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição.
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Art. _133: .Para a candidatura a membro
do Conselho Tutelar, serão exigidos os se~
guintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
II- idade superior a 21 (vinte e um) anos;
UI- residir no munidpio:
Art. 134. A Lei Municipal disporá sobre
local, dia e horário de· funcionainento dO
Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará nã.- Lei Orçamentária-Municipal previsão dos recursos_ necessários ao funcíonarhento do Cónselbo Tu-

telar.
Art. 135. O exercício" efetivo da função
de conselheiro constituirá serviço Público relevante, estabelecerá presunção de idoneida·
de moral e assegurará pris,ão especial, em
caso de crime comum, até o jul_garnento defi·
nitivo.
CAPÍTULO H
Das Atribuições do Conselho
Art. 136. _ São atribuições do COnselho
Tutelar:
I -atender as crianças e adolescentes nas
hipóteses previstas nos·arts. 98 e 105, ·aplícando as medidas previstas nos incisos I a
VII, do art. 101 desta lei;
·
II -atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as me~idas E!!_Vi~t~~ no
art. 129, incisos I a VIf; -III -promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: _
a) requisitar- serviços públicos ~as áreas de
saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;
b) representar junto â autoridade judiciá·
'lia os casos de descumprimento injustificado
·de suas deliberaçóes;
IV- encaminhar ao MiniStéiiO Público
notícia de fato que_ constitua infração administrativa ou p-enaf co-ntrã Os direitOs da criã:nça ou adolescente;
V- encaminhar à autoridade judiciária os
casos -de sua competência;
VI- providenciar -a médida estabelecida
pela autoridade judiciária, dentre as previstas
no art. 101, incisos· de I a VI, para o adoles·
cente autor de ato infracional;
VII- expedir notificitÇões; VIII -requisitar certidões de nascimento
e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;
IX- assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direi·
tos da criança e do adolescente;
X- representar. em nome da pessoa e da
família, centra -a-violação dos direitos previstos no art. 220, § 3o, inciso II da Constituição
Federal;
XI- representar o Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão
do pátrio poder.
Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderáo ser revistas pela autoridade judiciãria a pedido de quem tenha legíti·
mo interesse.
-

CAPiTULO IIl
Da CompetênCia·
- ArL 158. :Aplica-Se ão Coriselho Tutelar
a regra de competência cOitstâ.nte do art. 146
dest_a_Lei.
CAPÍTULO IV
Da Escolha dos Conselheiros
Att. 13!L__ O processo eleitoral para a es·
colha dos membros do Conselho Tutelar será
estabelecido em Lei Municipal e realizado
so.b a presidência de juiz eleitoral e a fiscali·
zação do Ministério Público..
,CAPÍTULO V
-- ---·--,nos Impedimentos
Art. 140. ·São íin{Jedidos de servir po
mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora,
irmãos, cunhados, durante o cuDhadio, tiO
e sobri~ho, padrasto ou madrasta e ente~do.
Parági"afo Uiüc_o. Estende-se o impedi·
rnento do conselheiro, na forma deste artigol
em relação â a!Jtoridade j 1:1diciár,ia e ao represe;ntante_dQ_ Mitlist~o PúblicO com atuação
na Justiça da Infância e- da Ju_ventude, em
exercício na comarca, foro regional ou dis~
trital.
TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO!
Disposições_ Gerais

Art. 141. É garantido o acesso de toda
Criança ou adolescente à Defeitsoria -Pública,
âo Ministério Públi~_o e ~_()_ P<!der Judiciári0 1
pOr qUalquer de seUs 6rgãos.
§ 1<.> A assistência judiciária gratuita será
prestada através de defensor público ou advo·
gado nomeado, aos que dela Q.ecessitarem.
j _~: __ As a·ções judiciais da competência
da Justiça da Infância e da Juventude são
isentas de custas e emolumentos, ressalvada
a hipótese de lítigância de má fé.
Art. 142. Os menores de 16 (dezesseis)
serãO represeritados e os maiores de 16 {dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos
assistido~ por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da legislação civil ou processual.
P?r.18!<!.fO: único. A autoridade judiciária
dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses deste colidi·
rem co-m os de seus pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assistência-legal, ainda que eventual.
Art. 143. É vedada a divulgação de atos
judiciais, policiais e administrativos que di·
gam -respeito a crianças e adolescentes a que
se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer not(cía a respeito do fato não poderá identificãr a criança
ou adolescente, vedando~se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco
e residência.
Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atas a que se refere o artigO anterior
somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrando o interesse-e· justificada a finalidade.

---~

CAPÍTULO II
Da Justiça, da Infância
e da Juventude

SEÇÁO~I.-

Do Juiz
Art. 145. A autoridade a que se refere
esta lei é o Juiz da Infância e da Juventude,
ou o Juiz que exerce -essa-função, na forma
da Lei de Organização Judiciárig:t.local.
Árt. 146. -A-competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
U -pelo lugar onde se encontre a criança
ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
§ 19 Nos casos de ato infracional, será
competente a autoridade do lugar da ação
ou omissão, observadas as regras de conexão,
continência e prevenção.
§ 29 A execução das medidas poderá ser
delegada â autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local
onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
§ 39 Em caso de infração cometida atràvés de transmissão simultânea de rádio ou
televisão, que atinja mais de uma comarca
será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede
estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado.
Art. 147. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I -conhecer de representações promovi·
das pelo ~inistério Púbtico, para apuração
de ato ínfracional atribuído a adolescente,
- aplicando as medidas cabíveis;
II- conceder a remissão, como forma de
suspensão-ou-extinção do processo;
111- conhecer de pedidos de adoção e
seus incidentes;
IV -conhecer de ações civis- fundadas em
interesses individUais, difusos- ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado
o disposto no art. 208 dest~ lei;
V - conhecer de ações decorrentes de ir·
regularidades em e!Jtidades de atendimento,
aplicando as medidas cab-íveis;
VI:- aplicar penalidades administrati~(as
nos casOS-de infrações oorltra norma de prote·
ção a criança ou adolescente;
VII- conhecer de casos encaminhados
pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas
cabíveis;
Parágrafo único. Quando se tratar de
criança ou adolescente nas hipóteses do art.
98 desta lei, é também competente aJustiça
da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) c-o-nhecer de ações de destitUição do pàtrio poder, perda ou modificação da tutela
o~ gu3.rda;
c) suprir a capacidade ou consentimento
para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em dis·
cordância paterna ou materna, em relação
ao exercício do pátrio poder;
e) conceder a emancipãçáo; nos termos da
lei civil, q~ando faltarem os pais;
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f) designar cuni.dOr especial em casos de
apresentação de queixa ·ou representação, ou

de outros pr6cedirri.ento's_judiciais ou extraju·
diciais em que haja -ihteresse de criança ··ou
adolescente_;
'
g) conhecer de _ações de alimentos;
b) determinar a· _cancelamento, a retifica-

ção. e o suprimento dos registras de nascimento e óbito.
Art. 148. Compete à autoridade jUdiciária disciplinar, através de portaria, ou autoridade,_ mediante_ alvará:
I - a entrada e permanência de _criança ou
adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, em:
a) .estádio, gin~sio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boa~e ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrónicas;.
e) estúdios ciilematográficõs, de teatro, rádio e televisão:
I I - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ 1~> Para os fins do disposto neste artigo,
a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüêncía habitual ao local;
e) ~adequação do ambiente a eventual
participação ou freq ü"ência de cria-nçãs e adolescentes;
t) a natureza do espetáculo. _
__
§ 29 As medidas aQptadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso,· vedadas as determinações
de caráter geral.
SEÇÃO II

Dos Serviços Auxiliares
Art. 149. Cabe ao Poder Judiciário, na
e~aboração

de sua proposta Ç>rçamentária,
prever recursos para manutenção_Jie equipe
interprofissiGnal, destinada a assessoraf a
Justiça da infância e da juventude,
Art. 150. Aos agentes de proteção da infância e da juventude incumbirá exercer as
atividades que lhes forem atribuídas pela autoridade judiciária, podendo compor quadro
próprio da Administração-ou corpo de voluntários nomeados, a título gratuito, dentre pessoas idóneas, de ilibada conduta moral e social, ouvido o Ministério Público, nos termos
que dispuser a legislação local, vedados o porte de arma e uso de brasões e insígnias.

CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Aos procedimentos regUlados
nesta lei aplicam-se subsidiariamentC as õ.Or·
mas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. _152. · Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento pre·

visto nesta ou em outra lei; a autoridade judiciária- poderá investigar os fatos e ordenar,
de ofício, as providências necessárias, ouvido
o Ministério P"úblicO.
·
·
-Art. 153.- Aplica-s-e àS iriultas o disposto"
no art. 213 desta lei.

SEÇÃO II
Da Perda e da Suspensão
----rlo Pátrio Poder
Art. 154.

O procediffiento para a perda

oü. a suspéhsão do pátrio poder terá início

por provocação dO Ministérío Público ou de
qUero tenha legítimo interesse.
Art. 155. . A petição inícial indicará:
I - a ~~toridade judicial a quê for dirigida;
I I - o nome, o estado civil, a profissão
e a residência do requerente e do requerido,
dispensada a 4ualificação _em se tratando de
pedido formülado por representante do Ministério__Público; .
.
_
III - a exposição sumária do fato e o pe_ ______ _
dido;_
. , _
IV- as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas
e documentos.
· Art. 156. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Minis·
tério Púb1ico, decretãr a-Suspensão do pátrio
poder, liminar ou incidentalmente, até_ o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idónea,
mediante termo de responsabilidade.
Art.__ 157. O requerido será citado para,
no prazo de tO (det) dias, oferecer re~posta
escrita, indicando as provas a serem produzidãs e oferecendo_desdc logo o rol de testemunhas e documentos.
P(\rágr<~:(o único.
Deverão ser esgotados
todos os meios para a citação pessoal.
Art. _158. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e_de_sua família, poderá
requerer. em cartório, que_ lhe seja nomeado
dativo, ao qual incumbirá a presentação l!:e
resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 15l). Sendo necessário, a autoridade judiciária reQuisitará de qualqUer repartição ou órgã-o público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou
a requerimento das partes_ ou do Ministério
Público.
Art. 160. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dia<>,
salvo quando for o requerente, decidindo em
igual prazo:-§ l" Havendo necessidade, a autoridade
judiciária poderá determinar a realização de
estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.
§ 2" Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, de~de que
possível c razoável, a oitiva da criánça ou
adolescente.
Art. 161. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos au·
Ministérío Público, por 5 (cinco) dias, salvo
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,quando este for o requerente. designando,
desde.logo.:audiénciãs de instrução c julgamento.
§ V .f.t,.. requeriJnCnto de qualquer das
partes, rlo_ Ministério Público, ou de oftcio,
a autor.id<!9e judiciária poderá determinar a
realizaçãO. de estudo social ou, se po~~ível,
de pcrícià:_por equipe interprofissionaL
§ 2" -,tia audiência. presentes a'l partes e
o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhCJldO:·se oralmente o parecer
técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se ·sucessivamente o· requerente, o .requerido e o Ministério Público'.
pelo tempo Jc 20 (vinte) min-utos cada um,
ptorrogãVe_l por mais 10 (dez). A decisão será
proferida .ii:a audiência, podendo a autoridade judiciâ.fla, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
Art. !62. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do pátrio poder será averbada à rrfàrgem do registro de nascimento
da crianç<i'ou adolescente.
;'
SEÇÃO III
·:pa: Destiluição da Tutela
Ar_t. tt.íJ.. Nª destitui~_9_a ~utcla, observar-se-.â o procedimento para a remoção
de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber. o disposto na seção anterior.

SEÇÃO IV
Da Colocação em Família Substituta
Art. 164. São requi~itos para a concessão de pedido~ de colocação em famtlia substituta:
I - qualificação completa do requerente e
de seu eventual cônjuge, ou companheiro,
com expressa anuéncia deste;
I I - indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;
III -qualificação completa da criança ou
adolescente e de seus pais, se conhecidos;
IV -indicação do cartório onde foi inscrito o nasr.:imento •. anexando, se possível. uma
cópia da respectiva certidão:
V- declaração sobre a existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança
ou ao adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.
Art. 165. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou ~uspensos do pátrio
poder, ou houverem aderido expressamente
ao pedido de colocação cm fam11ía substituta,
este podení ser formulado diretamente c-m
cartório, em petiç<lo assinada pelos próprios
requerentes.
Parágrafo único. Na hipóte-se de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tornàndo-se por termo -a<;
dectaraçôes.
Art. 166. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de es-
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§ 2~ Discordando, a autoridade judiciátia de sua segurança pessoal ou manutenção
- interprofissional, decidindo sobre a concesw _ da _ordem pública. ria fará remessa dos autos ao Procurador·
são de guarda provisórfa, bem como, no caso
Geral de JuStiça, mediante despachó·funda- Art. 174~ Em caso de não-liberação, a
de adoção, sobre o estágio de convivêncía. - autoridade policial encaminhará, desde logo,
mentado, e este oferecerá representação, deArt. 167. Apresentado o relatório social
signara outro merhOrOâo Ministério Púl;>liOO
o adolescente ao representante do Ministério
para apresentá-la, ou ratificará o -arquivãou o laudo perjcial, e ouvida, scinpre que
Público, juntamente com cópia do auto de
mento ou a remissão, que só então·; estará
possível, a criãnça ou o adolescente, farwsc-á
apreensão ou boletim de ocorrência.
vista dos autos ao MinistériO Público, pelo
a autoridade judiciária obrigada a hõriiolo~
§ 1'·' Sendo-impossível a apresentação
prazo de _5 (cinco) dias, decidindo a autoriimediata, a autoridade policial encaminhará
gar.
dade judiciária em igual prazo.
o adolescente a entidade de atendimen~o, que
Art. 181. Se, por qualquer razão, o reArt. 168. Nas hipóteses em que a desti~
fa_rá a apresentação ao representante do Mipresentante do Ministério Públic_o não Protu"ição -áa tutela, a perda ou a suspensão do
rüstério Públi_co no prazo de 24 (vinte e quamover o arquivamento Ou conce4er a remispátrio pOder constituir PrCSSup6sfo lógico da
·
tro) ~oras,_
são. oferecerá representação à·autoridade jumedida 'prinCipaf de cOlocação em família
' § -2"- Nas lOcalidades onde não houver endiciária, propondo a instau_r~ç~~ de procedisubstituta, será observado o procedimento
tídade_ode atendimento, a apresentação farmento para aplicaçãO da medida sócio-edu~
contraditório previsto nas seções II e Ill deste . Sé·á pela autoridade policial. À falta de reparcativa qUe se" afigurar a mais ·adequada.
tição policial especializada, o adolescente . § 11' A representação será Oferecida por
capítulo.
Parágrafo único._ A perda ou a modifiaiu"arOãrá a apresentação- e.m dependência
petição, que conterá o breve.resulno dos fatos
cação da guarda poderá ser decretada nos
separada da destinada a maiores, não poden-:.
e a classificação do ato infiacional e, quando
mesmos autos do procedimento, observado
do, em qualquer hipótese, exceder o prazo
necessário, o rol de testemunhas, podendo
o disposto no art. 35 desta lei.
referido no parágrafo anterior.
ser deduzida oralmente, em sessão diária "insArt. 169. Concedida a guarda ou a tuteArt. 175. Sendo o adolescente liberado,
talada pela autoridade judiciária.- ~
la, obse:rvar-se-á o disposto no art. 32 e, quana autoridade. policial encaminhará imediata§ 29 A representação independe de proto à adoção, o contido no art. 47 desta lei.
mente ao representante do Ministério Públiva pré-constituída da autoria e materialidade.
co cópia do auto de apreensão ou boletim
Art. 182. O prazo rriáxirDo e imProiTode ocorrência.
gável para a conclusão do procedimen~o. esSEÇÃOV
Art. 176. Se, afastada a hipót~se de flatando o adolescente internado pmvisoriaDa Apuração de Ato Infracional
grante, houver indícios de participaçã-o-de
mente, será de 45 (quarenta e cinco) dias.
Atribuído a Adolescente
adolescente na prática de ato infracional, a
Art. 183. Ofere-cida a· repréSentaçâÕ, â
Art. 170. O adolescente apreendido por
autoridade policial encaminhará ao represenautoridade judiciária designará audiência de:
força de ordem judicial será, desdé logo, entan-te do Ministério Público relatório das inapresentação do adOlescente, decidindo, descaminhado à autoridade judiciária.
vestigações e demais documentos.
d~ logo, sobre a decretação ou manutenção
Art. 171. O adolescente apreendido em
Art. 177. ·Ú adolescente a quem se atrida.internação, observado o disposto no
flagrante de ato infracíonal será, desde logo.
bua autoria de ato infracional não poderá
108, parágrafo único desta·lei.
___ _
encaminhado à autoridade policial compeser cóndu2:ido ou transportado em compar§ 1;;- -O adolescente e seus pais ou respontente.
timento -re-cnado de veículO policial, em consável serão cientificados do teor da represenParágrafo único. Havendo repartição podições atentatórias_a ~ua d_ignidade, ou-que
tação, e notificados a comparecer ã aEldiê_nlicial especializada pára atendimento de adoiniplique risco a sua integridade física ou
cia, acompanhados de advogados.
lescente e em se tratando de ato infraciOnal
mental, sob pena de responsabilidade.
§ 2\' Se oS pais ou responsável nãO forem
praticado em co-autoria com maior, prevale- Art. 178. Apresentado o adolescente, o
localizados. aautorj.dade judiciária dará curacerá a atribuição da repartição especializa-da,
representante do Ministério PúblicO, nomesdor especial ao adolescente.
que, após as providências necessárias e, conmo dia eª vista do auto de apreensão, boletim
§ 3~' Não sendo localizado o adolescente,
forme o caso, encaminhará o adulto à reparde ocorrência ou- relatório pOlicial, devidaa autoridade judiciária expedirá mandado de
tição policial própria.
mente ~utuados pelo cartório judicial e com
busca apreensão, determinando o.sobrestainformação sobre os antecedentes do adolesArt. 172. Em caso de fl.agrallte- de ato
nlento do feito. até a efetiva apresentação.
infracional cometido mediante violência ou
cente, que será imediata e informalmente ou§ 4\' Estando o adolescente internado sevido, bem como, sendo possível, seus pais
grave ameaça a pessoa, a autoridade policial,
rá requisitada a sUa apresentação, s~m preou responsável, vítima e testemunhas.
sem prejuízo do disposto no art. 106, parájuízo da notificação dos pais ou responsável.·
Parágrafo único. Em caso de não-apregrafo único e art. 107 desta lei, deverá:
Art. 184. A interrlação, de~retãdã ou
I -lavrar auto de apreensão, ouvidos as
sentação, o representante do Ministério Púmantida pela autoridade judiciária, lião po- ·
blico notificará -os pais ou responsável Para
testemunhas e o adolescente;
dení ser cumprida em estabelecimento prisio~
apresentação do adolescente, podendo requiI I - apreender o produto e os instrumen,na!.
-tos ·da infração; ·
Sitar o COncurso das Polícias Civil e Militar.
§ 1" Inexistindo na comarca entidade
Art. 179, Adotadas as providências a
III- requisitar os exames ou perícias necom as características definidas no art. 123
que alude o artigo anterior, o representante
cessários â comprovação da ~aterialidade e
desta lei, o adolescente deverá ser imediata·
do Ministério Público poderá:
autoria-da infração.
mente tranSferido para a locãiidade maiS pró~
I - promover o arquivamento dos autos;
Parágrafo único. Nas demais hipóteses
xima.
11- conceder a remissão;
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser
§ 2\' ·sendO. IinPossível a pronta tranSfC-~
111 --representar à autoridade judiciária
s1,1bstituída por boletim de ocorréncia circunsrência, o adolescente aguardará sua remoção
para aplicação de medida sócio-educativa.
tanciado.
em repartição policial, desde que em seção
Art. 180. Promovido o arquivamento
Art. 173. CompareCendo qualquer dos
isolada dos adultqs e C(lm instalações aprodos autos'ou concedida a remissão pelo reprepais ou responsável, o adolescente será pronpriadas, não podendo ultrapassar o prazo másentante do Minh.tério Público, mediante tertamente liberado pela autoridade policial,
ximo de 5 (cinco) dias, sob pena -de responsamo fundamentado, que conterá o resumo-dos
sob termo de compromisso e responsabilifatos, os auto:. :.erão conclusos ã autoridade -bilidade.
dade de sua apresentação ao representante
Art. 1H5. Comparecendo o adol.escente;
judiciária para homologação.
do Ministério Público, no mesmo dia ou, senseus pais ou responsável, a autoridade judi§ 1" Homologado o arquivamento ou a
do impossível. no primeiro dia útil imediato,
ciária procederá à oitiva dos mesmos, podenexceto quando, pela gravidade do ato infra- 'remissão, a autoridade judiciária determinado solicitar opinião de profissional qtialíti-.
rá, conforme o caso. o cumprimento da mecional e sua. repercussão social, deva o adoles~
cado.
dida.
cente permanecer sob internação pata garan~

tudo social ou, se possível, pertcia por equipe

art.

e
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§ 1" Se a a~torídad_e judiciária entender
adequada a retnissão_•.ouvirá o representante
dq Ministério P.~bl~co, proferindo decisão.

§ 2" _Send9 o fah? grav<r, passível de apli·

cação de medld,a- .de

intern~çãp

ou colocação

CJil casa de semtHb~rdade, a au~oridade judi-

ciária: verificando q~e o adolescente não possui advogádo cqnstituíd9, nomeará defensor,
designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de
diligência~ e estudo do ca<.;O.
§ 3"

O advogado constituído ou o defen-

de

sor nOmeado, ~o pnizo
3 (três) ·diãS_COntado dà 8.udién~ía, de· apresentação,_ ofe"reCerá
ddesa prévia -e~ ror de tCstemunhaS_._
.
§ '4·· Na a·udiêiléia
contlnuaÇãO, ouvidas as_ tes-têffiúrih:as arrOladiS na representaJYão' e na defesa prévia, cumprida" _as diligências- e juilüido o relatório da equipe interprofissional será dada a palavra ao representante _do Ministe::rio Público e ao defensor,
sucessivàmente, pelo tempo de 20 (vinte) minu.tos para cada um, prorrogável por mais
10 "\de'z), ·a critério da· autOri"d"ade judiciária,
qué êm segUida·profeiirá decisão.
Ait: 186. se 0 aêicilesccnté, devidamente
notifiCadO; nãó comparecei-, injustificada~
mente _à audiência de apresentação, a autoridade judiciária dCsignar"á nova data, determinando sua condução ·coercitiva.
Aft. IR7. A remissão, como forma de extin'ção ou suspensão do processo, poderá ser
aplil::a'da Cm' qualquer fase do procedímenro:
ahtes'da 'sêritcnça.
·
Art. lRR. A autoridade judici"ária não
ap'liCará qualquer medida, desde_ que reco_nhe_Ça na sentença~
·
I c.;...:. estar provada a inexistência do fato;
I I - não haver prova da existência do fato:
III- não constituir o fato ato infracional;
IV- não existir prova de ter o adokscentc
con_corrit.lo para o ato infracional.'
Parágrafo único. Na hipúte~e_[ç~te arti·
gó, estando o ad_olescente _internado. será
im~diatamentc colocado cm liberdade.
_
J\r~. 189. A intimação da sentença qut:
aplicar medida de internação ou regime de
seirlillbcfdadc será feita;
_ ·I :...._ao adolescente e ao séu .defensor~-
,II;_ quando não for encontradO o adolesceàtê, a seus pais ou reSp-onsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1~ Sendo outra a medida aplicada, a
iil,tirhàção far-se-á unicamente na pessoa do
defenSdr.
_
§ '29 · Recaindo a intimação na pessoa do
a'dblescente, deverá este manifestar se deseja
ou não não recorrer da sentença.

em

..

.

SEÇÃO VI
. Da apuração de irregularidades
em entidade de atendimento

Art. 190. O procedimento de apuração
de irregularidades em entidades governamental e não-governamental terá início mcdian"te portaria da autoridade judiciária ou
representação do Ministério Público ou do
COnse_lho _Tutelar, onde conste, necessaria·
mente, resumo dos fatos.

Parágrafo único, Havendo iriot1vo grave,
poderá a autoridade judiciária, çuvido o Ministério Público, decretar .liminarmente o
afastamento provisório do dirigente da entidad~, mediant~ d~ci~~o fundamentada.
Art. 191. O dirigente da entidade será
citado para, no prazo de_ lO.(dez) dias, oferecer resposta escrita, pode~do juptar documentos e indícar as provas a prodUzir.
Art. 192. Apresentada ou não a resposta, e se_Qdo necessário, a autoridade judiCiária
d~signará_au_~iênçia 9~ instruçfi<? e julgamen:
to, intimándo as partes.
;
§ 1" Salvo manifest~ção ~m au<;liência, as
partes e o Mi~ist~r:io PúJ:?lico ~erão 5 (cinco)
dias para oferecer alegã.Çõ_e~ fi~ais, decidindQ
a autoriPaõe judiciária em igual prazo.
§ 29 Em se tratando de afastamentO provisório ou definitivo de dirigen~_e de entidade
governamental, a autoridade judiciária oficiará à_ autoridade administrativa imediatamente superior ao do afastado, marcando
prazo para a sub~tituição.
_
§ 3~ Ailtes d~ aplicar qualquer das medidas, a autoridade j_udiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências o ·process_o será extinto, seio julgamento de mérito.
§ 49 A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de
atendimento:
·
SEÇÃO VII
Da apuração de infração
administrativa às normas
-- de proteção à crianÇã
e ao adolescente
Art. 193. O."procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração
às normas de _proteção à cri<inça e ao adolescente terá inícw por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou
auta.de irifração elaborada por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado
por duas testemunhas, se possível.
__ § 1~ No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas
impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias_ da infração.
_§ 29 Sempre que possível, a verifiCaÇão
da_ infração seguir-se-á a lavratura do auto,
certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento.
Art. 194. O requerido ter~ prazo de 10
(dez) dias Pàra apresentação de defesa, contado da data dà intimação, que será feita:
I -pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
I I - por oficial de justiça ou funcionáriO
legalmente habilitado, que entregará cópia
do auto ou da representação ao requerido,
ou a seu representante legal, lavrando certiôªQ;
III -por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido
ou seu representante legal;
IV- por edital. como prazo de 30 (trinta)
dias, se incerfo oU- não sabido o paradeiro
do requerido ou de seu representante legal.
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Art. 195. Não :;_endo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará
vista dos autos ao Ministério Público, por
5 (cinco} dias, deddindo em igual prazo.
Art. 196. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade
do artigo anterior, ou, sendo ,necessário, designará audiênCia de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Cô1hida a prova oral,
manifestar-se-ão _sucessivamente o Ministério
Público e o procurador do requerido, pelo
tempo de 20 (vi.J;lte} minutos para cada um,
Rrorrogávei_ por mais_ lO (dez), a çritério da
au.toridade ju~Hciária, que em seguida profe·
rirá sentença:.
CAPÍTULO IV
Dos Recursos
Art. 197. Nos procedimentos afetos à
Justiça da Infância-_e da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código _de Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 ~ e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações: -~
I - os recursos serão interpostos independentemente de pregaro;
I I - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder
será sempre de 10 {dez) dias;
III- os recursos terão preferência de julgamento e disperi.sarão revisor;
IV- o agravadO será intimado para, no
prazo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta e
indicar as peças a serem transladadas;
V -será de 48 (ql!arenta e oito) horas o
prazo para a extração, a coferência e o concerto do traslado;
VI- a apelação será recebida em seu efeito devolutiVo. Será também conferido efeito
suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e,
a juízo da autoridade judiciária, sempre qüe
houver perigo de dano irreparável ou de dlfícil reparação;
VII- antes de determinar a remessa dos
autos à superior instância, no casO de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo,
a autoridade judiciária proferirá despacho
fundamentado, mantendo ou reformando a
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias;
VIII- mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24
(vinte 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 Ministério Público, no prazo de 5_ (cinco) dias, contado da intimação.
Art. 198. Contra as decisões proferidas
com base no art. 148 caberá recurso de apelação.
Art. 199. As fundações do Ministério
Público, previstas nesta lei, serão exercidas
nos termos da respectiva Lei Orgânica.
Art. 200. Compete ao Ministério Públi·

co:
I -conceder a remissão como forma de
exclusão do processo;
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II- promover e acompanhar os procedi·

mentos relatívos ãs infrações atribuídas a
adolescentes;
III- promover c acompanhar as ações de
alimentos e os procedimentos de suspensão
e de destituição do pátrio poder, nomeação
e remoção de tutores, curadores e guardiães,
bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência-da Justiça da Infância e da Juventude;
IV -promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal c a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer admi-

nistradores de bens de crianças e adolescentes
nas hipóteses do art. 98 desta lei;
V- promover o inquérito civil e a ação
civil pública para a proteção dos íntercsses
individuais, difusos-ou coletivos à infância
e à adolescência, fnclusivc Os çlefinidos no
inciso II do § 3~ do art. 220 da Constituição
Federal;
VI- instaurar procedimentos. administrativos e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso-de nãocomparecimento injustificado, requisitar
condução coersitiva, iriCiusive pela polícia civil, ou militar;
b) requisitãr informa-çõ-es, exames, perí~
cias e documentos de autoridades municipais,
•estaduais e federais, da administração direta
ou indireta, bem como promover inspeções
e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a
particulares e instituições privadas;
VII- instaurar sindicáncias, requisitar di·
ligências ivestigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de
ilícítos ou infraçóes às normas de proteção
ã infância e à juventude;
VIII- zelar pelo efetivo re~peito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;
IX- impetrar mandado de segurança, de
injunçào e habeas corpus, em qualquer juízo,
instância ou tribunal, na defesa dos interesses
sociais e individuais indisponíveis afetos à
criança e·ao adolescente;
X- representar ao juízo visando à aplica~
ção de penalid<\de pt1r infrações cometidas
contra as normas de proteção ã infância· e
à juventude, sern prejufzo da promoção da
responsabilidade civil c penal do infrator,
quando cabivel;
XI- inspecíonar as entidades públicas c
partíc,ulares de atendimento e o~ programas
de que trata esta lei, adotando de pronto as
medidas administrativas ou judici~is neccsM
sárias à remoção de irregularidades porventura verificadas; - -XU -requisitar força policial, bem como
a colaboração dos serviços médicos, "hospítalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de
suas atribuições.
§ l" A legitimtção do Ministério Público
para as ações civeis previstas neste artigo não
impede a de terceiros. nas mesmas hipóteses,

segundo dispuserem a Constituição Federal

e esta lei.
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da que provisoriamente, ou para o só efeito
do ato.
§ 3" Será dispensada a outorga de mandato, quando se trata:r de defensor nomeado
ou, sendo cOnstituído, tive-r sido indicado por
ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária

As ã.tribuições constante$ deste artigo não excluem outras, desdi! que compatíveis com a finafidaOe dO Ministério Público.
§ 3,• O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre
acesso a todo local onc;le se encontre criança
CAPiTULO VIl
ou adolescente.
~ 4~· O representante do Ministério PúDa PI'Oteção Judicial dos Interesses
blico será responsável pelo uso_ indevido das
Individuais, Difusos e Coletivos
informações e documentos que requisitar,
nas hipóteses legais de sigilo.
Art. 207. Regem-se pelas disposições
§ 5"' Para o exercício da atribuição de que
desta lei as ações de responsabilidade por
trata Q_inciso VUJ _d.!ste ar~go, poderá o .ce·
ofensa aos direitos assegurados à criança e
prcsentãnte do Ministério Público;
ao adolescente, referentes ao não-ofereciM
a) reduzir a termo as d~clarações do reclamenta ou oferta írregular:
mante, in_s_!aurando o competente procedi1- do ensino obrigatório;
rp.ento, _sob :.ua presidência;
·
II -de <ttendlmento educacional especia- b) entender·:.!.:: diretamente com a pessoa
lizado aos portadores de deficiência;
ou autoridade reclamada, em dia, local e ho~
I l l - de atendimento em creche e pré-esráiio previamente noúficados ou acertados;
cola às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos
c) efetuar re_comendações visando à me~
de idade;
lhor_ia' dos serviços pUblicas e de relevância
IV- de ensino noturno regular, adequado
pública afeto:; à criança e ao adolescente, fiàs condições do educando;
xando prazo razoável para sua perfeita adeV -de programas suplementares de oferquaç_âo.
ta de material didático-escolar, transporte e
ArC 201. Nos Processos e procedimenassistência- à- s-aúde dO educando do ensino
tos_em que não (or parte, atuará obrigatofundamental;
riani.enté: o Ministério Público na defesa dos
VI- de serviço de assistência social visandireitos-e-Interesses. de que cuida esta lei,
do à proteção à família, à maternidade, à
hipótese em que terá vista dos autos depois
infância e à adolescência, bem como ao amdas partes, podendo juntar documentos e reparo às criança~ e adolescente~ qti:e dele nequerer diligências, usando os recursos cabícessitem;
veis.
VII- de acesso às ações e serviços de saú·
Art. 202. A !JJ!-imaçâo 9o Ministério· Púde;
blico, em qualquer caso~ será feita pessoal·
VIU- de escolarização e profissionalizamente.
- • ção dos adolescentes privados de liberdade ..
Art. 203. A lalta de intçrvenção do MiParágrafo único. As hipóteses previstas
nistérío PUblico -acarreta a nulidade dô feito,
neste artigo não excluem da proteção judicial
que será declarada de ofício pelo juiz ou a
outros interesses individuais, difusos ou colerequerimento de qualqLI-er interessado.
ti vos, próprios da infãncia e da adolescência,
Art. 204. As manifestações processuais
protegidos pela Constituição Federal e pela
do representante do Ministério PúblicO develei.
rão s-er fundamentadas.
·Art. 208. As açõcs prevístãs- neste cãpítulo serão propostas no foro do local onde
CAPÍTULO VI
ocorreu ou deva ocorrer a açãO ou omissão,
Do Advogado
- cujo juízo terá competência absoluta para
processar a causa, ressalvadas a competência
Art. 205. A criança ou o adolescente,
dos Tribunais Superiores.
seus pais ou rcspon-sáYeT,- e qualquer pessoa
Art. 209. Para as ações cíveis fundadas
que. tenha legítimo interesse .ria solução da
em interesses coletivos ou difusos, conside·
lide poderáo intervir nos procedimentos de
ram-se legitimados concorrentemente:
que trata esta lei, através de advogado, o
I - O Ministério Público;
qual scra intimado para todos os atos, pesII - a União, os Estados, os Municípios,
soalmente ou por publicação ofidál, respeio Distrito Federal e o~ Territórios;
tado o segredo de justiça.
III- as associações legalmente cons.tituíParágrafo único. Será prestada assistêndas há pelo menos l (um) ano e que incluam
cia judiciária integral e gratuita àqueles que
entre seus fins institucionais a defesa dos intedela nece:.sitarem.
resses e direitos protegidos por esta lei, dis·
Art. 206. Nenhum adolescente a quem
pensada a autori,zação da assembléia, se hous_e__atribt.ia a prática de ato infracional, ainda
ver prévia autorização estatutária.
que ausente ou foragido, será processado sem
. § _l~' Admitir-se-á litisconsórcio facultatidefensor.
vo entre os Ministérios Públicos da· União
· § l'' Se o adOlescente não tiver defensor,
e dos Estados na defe~a dos interesses e direi~er-lhc·â nomeado pelo juiz, ressalvado o ditos de que trata esta lei.
reito de, a todo tempo, constituir outro de
§ 2~' Em caso de desistência ou abandono
sua preferéncia.
da ação por associação legitimada, o Minis§ 2". A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do pro- . tério Público ou outro legitimado poderá as. cesso, devendo o juiz nomear substituto, ain·
sumir a titularidade ativa .
--- § 2"
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Art. 210. Os órgãos públicos le'gitimados
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legaís, oq!i3fterá eficáCíS.de título executivo extrajudici8.1.

Art. 2Ü.

Para defesa dos direitos e inte-

Art. 217. O juiz condenará a associação
autora a pagar ao réu os honorários advocatíciOs arbitrados na conformidade do § 4'·' do
art. 20 _da_Lei n" 5.869, de 11 de' janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em Caso de licigância de
má~fé, a associação autora e os diretores responsáveis :Pela propositura da ação s_erão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por
perdas e danos.

resses protegidos por esta lei, são admissíveis
todas as espécies de ações pertinentes.
§ l'' Aplicam-se às ações pfe-vistas'neste
capítulo as norma-. do Código de Processo
Civil.
§ 2~ Contra atõs ilegaís ou abusivas de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder púArt. 218. Nas ações de que trata este cablico, que lesem direito lfquido e certo prepítulo. não haverá adiantamento de custas,
visto nesta lei, caberá ação mandamental,
emolumentos, honorários periciais e quaisque se regerá pelas normas da lei do mandado
quer Ol_ltra_s d~spe_sas.
de_ segurança.
Art. 219. Qualquer pessoa poderá e o
Art. 212. Na ação que_ tenha por objeto
servidor público deverá provocar a iniciativa
o cumprimento de obrigaçãD de fazer ou não
do Ministério_ Público, pr_estando-lhe infor·
fazer, o juiz concederá a tutela espedfica da
mações sobre fatos que constituam objeto de
obrigação ou determinará providências que
ação civil, e indicando-lhe us elementos de
assegurem o resultado prático equivalente ao
convicçãQ,
do adimplemento.
§ 1" Sendo relevante o fundamento da
Art. 220. Se, no exercício de suaS fiindemanda e havendo justificado receio de ineções, os juízes_ e tribunais tiverem cpnhecificácia do provimento final, é lícito ao juiz
mento de fatos que posSam ensejar a propoconceder a tutela liminarmente ou após justisitwa de_ação civil, remeterão peças ao MificaÇão prévia, citando o réu:nistério Público para as providências cabí§ 2~ O juiz poderá, na hipótese do paráveis.
grafo anterior ou na sentença, impor multa
Art. 221. Para instruir a petição inicial,
diária ao réu, independentemente de pedido
o interessado poderá requerer às autoridades
do autor, se for suficiente ou compatível com
competentes as certidões e informações que
a obrigação, fíXando prazo razoável para o
julgar necessárias, que serão fOrnecidas no
cumprimento do preceito.
pra~o de 15 (quinze) dias.
§ 3'·' A multa só será exigível do réu após
Art: 222~-Ó_ MifiiSlério Público poderá
o trânsito em julgado da sentença favorável
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ·
ao autor, mas será- devida desde o dia em
ou requisitá!, de qualquer pessoa, organismo
que se houver configurado o.descumprimenpúblico ou particular, certidões, informato.
ções, exames ou perícias, no prazo que assiArt. 213. Os valores das multas revernalar, o qual não poderá ser inferior a 10
terão ao fundo gerido pelo ConselhO dos Di(dez) dias úteis.
_
,
reitos da Criança e do Adolescente do respec-§ 1\' Se o órgão do Ministério Público,
tivo muniCípío.
esgotadas todas as diligencias, se convencer
§ 1" As multas não recolhidas até 30
da inexistência de fundamento para a propo(trinta) dias após o trânsito em jUlgado da
situra da ação cível, promoverá o arquivadecisão, serão exigidas através de execução
promovida pelo Ministério Público, nos mes- mento dos auws do inquérito civil ou das
peçaS informativas, fazendo-o fundamentamos autos, facultada igual iniciativa aos de- damente._
mais legitim~dos.
_ __
. § 2° 0:.> autos _do__inquérito civil ou as pe§ 2~ Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositadO em es- ças de infornlação arquivados serão remçtidos, sob pena de se incorrer em falta grave,
tabelecimento oficial de crédito, em conta
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Supecom correção monetária.
rior do Ministério Público.
Art. 214. O 'juiz poderá conferir efeito
§ 3\' Até _que seja homologada ou rejeisuspensivo aos"recursos, para evitar dano irtada a promoção de arquivamento, em sessão
reparável à parte.
do Conselho Superior do Ministério Público,
Art. 215. Transitada em julgado a senpoderão as associações legitimadas apresentença que impuser condênação ao poder pútar razõeS escritas ou documentos, que serão
blico. o juiz determinará a remessa de peças
juntados aos autos do inquérito ou anexados
à autoridade competente, para apuração da
às peça!l de informação.
responsabilidade civil e administrativa do
§ 4-·' A promoção de arquivamento será
agente a que se atribua a ação ou omissão.
submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, çonforme
Art. 216. Decorridos 60 (sessenta) dias
de trânsito em julgad.o -da sentença condenadispuser o seu Regimento.
tória sem que a associação autora lhe promo§ 5" Deixando o Coriselho Superior de
va a execução, deverá fazê!Jo _o_ Ministério
homologar a promoção de arquivamento, dePúblioo, facultada igual iniciativa aos demais
signam, desde logo, out~o órgão do Minislegitimados.
tlirío Público para o ajuizamento da ação.
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Art. 223. Aplic.:1m-s.e, subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985.
TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações
Administrativas
CAPÍTULO I
Dos Crimes
SEÇÃO l
Disposições Gerais
Art. 224. Este capítulo dispõe Sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do
disposto na legislação penaL
Art. 225. Aplicam-se aos crimes definidos. nesta lei as riormas da Parte Geral do
Código Penai e, qUanto ao prOcesso, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
Art. 226. Os crimes definidos nCsta lei
são de ação pública incondicionada.
SEÇÃO II
Dos Crimes em Espécie
Art. 227. Deixar O encarregado de serviço oú o dirigente de estabelecimento de atençâo 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 a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração
de nascimento, onde constem as intercorréncias do parto e do desenvolvimento do neonato:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime _é culposo:
Pena- detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 228. Deixar o médico, enfermeiro
ou dirigente de estabelecimento de atenção
à. saúde de gestante de identificar corfeta·
mente o neonato e a parturiente, por ocasião
do parto, bem como deixar de proceder aos
exames referidos no art. 10 desta lei:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 229. Privar a criança ou o_ adolescente de sua liberdade, procedendo à sua
apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:
Pena - detenção de 6 (sei!>) meses a 2
(dois)_ anos.
Parágrafo único. Incide na mesma pena
aquele que procede â apreensão sem observância das formalidades legais.
Art. 230. : Deixar a autoridade policial
responsável pel<~ apreensào de crinnça ou
adolescente de f<~zer imediata comunicação
à autoridade judiciüria competente e à família
do apreendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 231. Submetú criança ou adoles·
cente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
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Pena - detenção· de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.

Art. 232. Submeter

cri~nça

ou adoles·

cente sob sua autoridade, guarda ou vigilân~·
cia a tortura; ·
Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos.
§ 1" Se resultai-lesão corpor~l grave:
Pena- reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 2~" Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos.
§ 3" Se resultar morte:
Pena- reclusão de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.

Art. 233.

Deixar a autoridade compe-

tente, sem justa causa~·de ordenar a imediata
liberação de criança ou adolescente, tão logo
tenha conhecimento da ilegalidade da
apreensão:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 234. Descumprir, injustificadamen~
te, prazo fixado nesta lei em benefício de
adolescente privado de liberdade:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) a.!los.
Art. 235. Impedir çm embaraçar a ação
de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério
Públíco no exercício de função prevista nesta
lei:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 236. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o 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.
Art. 237. Prometer ou efetivar a entrega
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga
ou recompensa:
Pena - reclusão de l (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.
.
Art. 238. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou
adolescente para o exterior com inobservân~
· cia das formalidades legais ou com o fito de
obter lucro:
Pena- reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis)
anos, e multa.
Art. 239. Produzir ou diri&ir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, urilizando-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 condições referidas neste artigo,
contracena com criança ou adolescente.
Art. 240. Fotografar ou publicar cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente:
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Pena- reclusão de _I (um) a 4 (quatro)
Art.. 247. Deixar de apresentar â autorianos.
dade judiciária de_ ·seu domicl1io, no prázo
, Art. 241. Vend_er, fornecer ainda que
de 5 (cinco) dias, com o firrl de re·gulariZar
gratuitamente ou entregar, de qualquer fora guarda, adolescente trazido de outra co~
ma, a ctiança ou adolescente arma, munição marca para a prestação de serviço doméstiço,
ou explosivo:
mesmo que autorízado pelos pais ou respónPena - detenção de 6 (seis) meses a 2
sável:
(dois) anqs, e multa.
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte)' salá~
Ar.t, 242. Vender, fornecer ainda que
rios-de-referência, aplicando~se o dobro em
gratuitamente, ministrar ou entregar, de
caso de reincidência, independentemente das
qualquer forma, a críança ou adolescente,
despesas de retorno do adolescente, se for
sem justa causa, produtos cujos componentes
o caso.·
possam causar dependência física ou psíquiA~t. 248. Descumprir, dolosa ou culpoca, ainda que por utilização indevida:
sarnenie, os deveres inerentes ao pátrio poder
- Pena - detenção de_ 6, (seis) meses a 2
ou decorrentes de tutela ou guarda, bem as~
(dois)_ anos, e multa, se o fa_to não constitui
sim determinação da autoridade judiciária ou
crime mais grave. ,---- Conselho Tutelar:
Art. 243. Vender, for"rlecer ainda que
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salágratuitamente.ou entregar, de qualquer forrios-de-referência, aplicando-se o dobro em
ma, a criança Qu adolescente fogos d_e estamcaso de reincidência.
pido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo
ArL 249. Hospedar criança ou adoles~
seu reduzido potencial, sejam incapazes de
cente, desacompanhado dos pais ou responprovoca-r -qualquer dano físiço em caso de
sável ou sem autorização~ escrita destes, ·Ou
utilização indevida:
. da autoridade judicíária, eni hotel, pensão,
_Pena- detenção de 6 (seis) meses a 2
· ... ,_
motel ou congênere:_
(d_?iS) _an~s, e_ r:nulta. _
Pena- multa de 10 (dez) a 50 (cinqüerita)
salários-de-referência; em caso de. reirtcidên~
CAPÍTULO 11
cia, a autoridade judiciária poderá determiDãs fnrraç6es Administrativas
nar o fechamento do estabelecimento por até
15 (quinze) dias.
-Art. 244. Deixar o médico, professor ou
Art. 250. Transportar criança ou adolesr~sponsável por estabelecimento de atenç_ão
cente, pot qualquer meio, com inobserván'Cia
à saúde _e de ensino fundªmental, pré-escola
do disposto nos arts. 83, 84 e S5 d'eStâ leí:' ·
ou creche, de_co~uni_car à autoridade compePena- multa de 3 (tré.s) a 20 (viiüe) 'S3látepie Õs casos de que tenha conhecimento,
rios-de-referência, apliCando-se o dobro êffi'
envolvendo suspeita ou confirmação de maus
caso de reincidência.
· ·· ' '
tratos contra cri,ança ou adolescente:
Art. 251. Deixar o responsável põt di~
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláversão ou espetáculo Público de· afixar; ~nl
rios-de-referência, aplica-ndo-se o dobro em
lugar visível e de fácil acesso, à e-ntrada do_
_caso de reincidência.
local de exibição, informação destacada soArt. 245. Impedir o responsável ou funbre a natureza da_diversão ou espetáculo e
cionário de entidade de atendimento o exera faixa etária especificada no certificado. de
cício dos direitos constantes dos incisos II,
classificciçã'ó:
· ·'
-·- -~ -- '-:-·
III, VII, VIU e Xl do art. 124 desta lei:
Pena- m_ulta de 3 (três) a 20· (virité)' s'htá~
Peitã--:..:... multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-de-referência, aplicando~se o dobro-ein;
rios~de-referência, aplicando~se o dobro em
caso de reincidência.
·
···• ··
caso de reincidência.
Art. 252. Anunciar peça:s teatrais, fihltes
Art. 246. Divulgar, total ou parcialmen~
ou quaisquer representações ou espetác\dos,
te, -sem autorização devida, por qualquer
sem indicar os limites de idade a que hão
mÇiO de COmunicação, nome, ato ou docuse recomendem:
mento de procedimento policial, administraPena -_multa de 3 (três) a 20 (vinte) salátivo ou judicial relativo a criança ou adolesrios-de-referência, duplicada em caso de reincente a que se atribua ato infracionai:
cidência, aplicáve1, separadamente, à casa; de
Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláespetáculo e aos órgãos de divulgação oU puríos~de-ieféréncía, aplicando~se o dobro na
blicidade.
reincidência.
Art. 253. Transrriitir, através de rádiÔ'du
§ I v Incorre na mesma pena quem exibe,
televisão, espetáculo em .horário diverso· 'do
total ou parcialmente, fotografia de criança
autorízado ou s_em aviso de sua classificá~~(;~
ou adolescente envolvido em ato infracional,
Pena -multa de 20 (vinte) a 100 (ce!m)
ou qualquer ilustração que lhe diga respeito
salários-de-referência; em caso de .reincidênou se refira a atas que lhe sejam atribuídos,
cia a autoridade judiciária poderá detern1inar
de forma a permitir sua identificação, direta
a suspensão da programação da emissora por
ou indirCtamente.
até 2 (dois) dias.
§ 2" se -o fatO for praticado por órgão
de imprensa ou emissora de rádio ou televiArt. 254. Exibir filme, trailer, p~ça,
amostra ou_congênere classificado pelo órgão
são, além da pena prevista neste artigo, a
competente como inadequado às crianças ou
autoridade judiciária poderá determinar a
adolescentes admitidos ao espetáculo:
apreensão da publicação ou a suspensãó da
Pena - multa de 20 (vínte) a 100 (cem)
programa:ção da emissora até por 2 (dois)
salários-de~referênda; ·na reincidência a audias, bem como da publicação do periódico
toridade judiciájia poderá determinar a susaté por 2 (dois) números.
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pensão do espetácU.io ou o fechamento do
estabelecímento por até 15 (quinze) dias.
Art. 255. Vender ou locar a criança ou
adolescente fita de programação em vídeo,
em desacordo com a classificação atribuída
pelo órgão competente:
.. Pena- multa de 3 (três) a 20 (virite) salári~-de-referência; em caso de reincidência,
a autoridade judiciária poderá determ.inar o
fechamento do estabelecimento por até 15
(quinze) diàs;

Art. 256.

Descumprir· obrigação cons-

tante. dos arts. 78 e 79 desta lei:
.•Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá·

rios-de-referência, duplicando-se a pena em
Cêl$0 de reincidência, sem prejuízo de apreensão da. revista ou .publicação.
Art. 257. Deíxar o resPQRsáVel pelo estabelecimento ou o empresário de observar
o que dispõe esta Ie:i sobre o acesso de criança
.00 adolescente aos locais de diversão; ou sobre sua participação no espetáculo: ~
•Pena-multa de 3 (três) a 20 (Vinte) salários.-de-referência; em caso de reincidência
a .autoridade judiciária pOderª- determirlar o
fechamento do.~_estabelecimento por até 15
(tjUinzi:) 4ias.
DISPQSIÇÚES FINAIS
E TRANSITÓRIAS
.An. 258. A União, no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação d.este Estatuto, elaõbrará projeto de. lei dispondo sobre a criaçjio Qu adaptação de seus órgãos
às dire,trizeS da política.d~ atendimento fixa.das no fllt· 88_d_esta lei e ao que é~tabele.ce
0: Título V do Lívro II.
· . _.._
·
Pafágrafo·único. Compete aos E"stados e
Municípios promover a adaptaçãO·de-seus órgãos e programas às dirl:trizes e. pryncfpios
estabelecidos nesta lei.
Art. 259. Os contribuintes. do J'mpostJ;)
de Renda poderão abater da renda bruta
· 100% (cem por ceoto) do valor da~· do~ções
feitas aos-fundos controlados pelos COnselhos
Municipais, Estaduais e Nacional de;Defesa
da Criança· e do Adolescente, observado o
seguinte:
.
l-limite de 10% (dez por cento) da_renda
brUta para pessoa ffsica;
·
·
II -liniite de 5% (cinco por cento) da renda bru,ta para pessoa jurídica.
§ 1\' As deduçOes aquese refere este ani&o'não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do Imposto <le Renda,
nem excluem ou reduzem. outros benefícíQs
ou abatimentos e deduções em vigof; de ma~
neira especial as doações a entidades. de. utilidadi pública.
§: 2\' Os Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente fixarão critérios de .utilização. através
·de planos de aplicação, das rloa'çàes subsiQíadas e demais receitas, aplic;ando necessariaffiimte percentual para iocentfvO ao .acolhimento. sob a• forma de guarda de criAnça ou
adole5ccnte órfão ou abandónado. na forma
do disposto no art. 227. § 3". VI. da .Constitu~ão FederaL
i

-

Art. 260. À faJta dos Conselhos Municipais dos Di!eitos da Criança e do Adolescente, õs registras, inscriçõeS e alterações a
que se referem os ans. 90, parágrafo único,
e 91 desta lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer
. __ ·
a entidade.
Parágrafo único. A União fica autorizada
a repassar ·aos Estados e Municípios, e os
Estados aos Municípios, os recursos referen~
tes aos prograínas e atividades previstos nesta
lei, tão logo estejam criados os Conselhos
dos _Direitos da Criança e do Adolescente .
nos seus respectivos níveis.
Art. 261. En-quanto -nãO instalados Õs
Conselhos Tutelares, as atribuições a eles
conferidas serão exercidas pela a'utoridade
judiciária. .
Art. 262. O Decreto-Lei n'' 2.848, ~e 7
de dezembro de 1940- Código Penal, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
1-"Art. 121 ......................... ..
"§ 49 No homicídio culposo, a pena
é aumentada de um terço, se o crime
resulta de irlobservância de regra técnica
de prpfissão, ãrte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à
vftima, não pTocura diminuir as- conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrarite. Sendo doloso o ho. micídio, a pena é aumentada de um terço, se o crime é·praticado Contra pessoa
menor de 14 (quatorze) anos."
2-"Art. 129. .. ....................... ..
•• •·•-•••v<-~•••••••;~••••••• ~•• ~H-••••••••••• ••••••

§ 7'! Aumentawse a pena de um terÇo, se ocorrer qualquer das hipóteses- do
§ 49 do art. 121.
§ s~ Aplica-sé à lesão culposa o disposto no § s~ do art. 121.,.
3 - "Art. 136. . ........................ .

.....................................................
~ 3" Aumenta-se a pena de 1/3' (um
terço), se d'crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos."
4- "Art. 213. .. ...................... ..
Parágrafo único. Se a ofendida é me'nor de 14 (quatorze) anos:
Pena -reclusão de _4 (quatro) ·a 10
(dez) anos."
5- "Art. 214. .. .................. ..
Parágrafo únicg. Se- o ofendido é
m_e_nor de_14 (quatorze) anos:
Pena- reclusão de 3 (três) a 9 (nove)
anos."
Art. 263. O art. 102 da Lei n'' 6.015,
de .31 de_ dezembro de 1973, fica acres-.
cido do _seguinte item:
"Art: 102. .. ............................. ..

6 - a perda e a suspensão do pátrio

poder ...
Art. 264. A Jffiprensa Nacional. e demais
gráficas da União, da administração•direta
ou índireta. inclusive fundações 'instituídas· e
mantidas pelo Poder Público Federal. promoverão edição popular do texto integral deste
Estatuto. que será posto ã disposição das es~
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colas e das _entidades de a,ten_dimento e de
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 265. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Parágrafo único._ Durant~ o período de
vacância deverão ser promovidas atividades
e Campanhas de divulgação e esclarecimentos
acerca do dispostO nesta lei.
Art. 266. Revogam-se as Leis n'-s 4.513,
de 1~4 e 6.697, de 10 de outubro de 1979
(Código de Menor:es), e as depJais_ disposiçóe..s em contrário.
(À Comissão Tempor~ria)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O ofício lido será despachado à Comiss_ã_o
Temporária que examinou a proposta inícíal.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela oi'dem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirÔ)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, gostaria que V.
Ex~ me ihformasse ·se foi colocado em votação
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O SR. PRESlD"ENT"E (Nelson Carneiro)
- Não. Foi apenas feita a leitura do ofício
da Câmara dos Deputados, devolvendo ao
Senado o projeto com as emendas .
O SR. RONAN TITO - Agora faço uma
pergunta a V. Ex~: será colocado em votação
ainda nesta sessão?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nesta sessão, não .. O projeto que é lido
nesta sessão só pode ser examinado na sessão
posterior.
A Mesa vai marcar uma sessão posterior.

O SR. RONAN TITO -

Agradeço a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (NelsotÍ Carneiro)
-Terminado o período do Expediente. Passa-se à

'QRDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N' S/23, DE 1990
(Em regime de u,rgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n'·' S/23, de 1990 (n'·' 250190, na -Origem), relativo à proposta para que o Governo
do Estado de Minas Gerais possa eleyar, em
carátd excepcional é' temporário, os limites
de seu endividamento emitindo 201.160.424(duzentos e um milhões, cento e sessenta mil,
quatrôcentos e vinte e quatro) Letras Financeiras do Tesouro daqUele EstadO (LFTMG).

.

Ao presente ofício foi anexado o de n" 28,
de 1990. áo presidente do Banco Central do
Brasil. encaminhando parecer desse órgão
sobre a operação pretendida.
Solicito ao nobre Senador Ronan Tito o
parecer da Comissão de_ Assuntos Económicos.
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O SR. RONAN TITO (PMD 8 - MG. Para

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, o Senhor Governador do Estado de
Minas Gerais encaminha ofícios ao Senado
Federal solicitando <t-utorização desta Casa
legislativa para:
1. proceder à emissão de 201~ 160.424 Le-

tras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais - LFT-MG, atuatizadas até
o limite máximo de seu valor de resgate, para
atender ao giro da dívida pública mobiliária
vencida e a vencer no corrente exercício; e
2. proceder à substituição de
1.521.219.805 LIT-MG por Bónus dp Tesou-

ro do Estado de Minas Gcirais -

BTMG,

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras da Tesouro Naciçma_l {mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a sere:m substi:
tufdos:
Quantidadl•
Vencimentc•
15·0ó·9!l
1"·07·90
15·07·9!1
1"·0~·90

]5.0S·90

2.332
16.761.096
5.195
I6.6R9.R75
1.57Y
ló.760.90]
2.622
17.4]().530
251.612
-1 l.i2s.26R
1.999
11.1!9.!199

1"~19·90
com idêntico valor financeiiO à quantidade
15·09-9{)
acima referidd e emitidos ao par, para aten1"·10·90
der aO: disposto na Lei n'' 8.024, de 12 de
. 15·10·9()
abril de 1990.
A Diretoria de Política Monetária do Ban1''·1 ].9(1
co Central do Brasil opinou no sentido de
JS· I (.9()
ser autorizada a emissão para rolagem das
1"-12·90
LFT-MG vencíveis entre 15-6-90 e 1v-12-90,
T01al: 90.133.()()$
nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, dedug) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitídOs:
- - zida a parcela de 12% a título de juros;

Colocação
10-07-90
10-08-90
10-09-90
10-10-90
10-11-90
10-12-90

vencimento
10-'-07-95
10-08-95
10-09-95
10-10-95
·10-11-95
10-12-95

h) forma de colocação: através- de ofertas
públicas, nos termos da Resolução nu 565,
de 20-9-79, deste Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n"s 9.589, de
9-6-88 e 10.094, de 29-12-89, Decretos n"s
29.200 c 29.201. de 19-1-90, e Resolução n"
1.837. de 23-1-89.
No que se refere à parcela a ser deduzida
a título de juros, o Estado de Minas Gerais
entende caber apenas ao Senado Federal a
fixação de limites à sua dívida pública e solicita seja desconsiderada.
Relativamente à colocação dos títulos a serem substituídos, informa o Banco Central
do Brasil que a emissão dos -BTMG será admitida.
Na hipótese, procede a alegação do Governo do Estado posto que em face do art.
52, IX, da Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal estabelecer
limites à dívida mobiliária estadual.
Assim, somos pelo atendimento do pleito
na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 31. DE !990

Titulo

Data-Base

5111;!;!6
511826
511826
5118~6

5)_1_626_.
511826

1Q-07-90
1·o-os-9o
10-09-90
10-J0.-90
10-11-90
10-12-90.

1.521.219.805 LFT-MG, registradas no
SELICLBACEN sob o código 9, por Bt)...
nus do Tesouro do Estado de Mina!!. Ge. ra.is- BTMG, em valor financeiro idêntico à quantidade acima lnencionada.

Junho de[990

g) autorizaÇão Iêgisla-tiva: Leis n?~ 9.589, .
de 9-6-88 e 10.094, de 29-12-89; Decretos n\,s
29.200 e. 29.201. de 19+90; Resolução"Jl"
1.837, de 23.J.89.
_ .
Art. 2" f o GovernO-do Estado de Minas
Gerais autorizado famb_ém a proceder a substituição do montante de 1.521.219.805 LFrMG, registradas no SELICIBACEN _sob. o
código_ 9, por BÓnus do Te_souro de Min<1-s
Gerais- BTMG, em valOr financeiro idêntido a quantidade referida com vistas a cumprir o -que determina a Lei n? 8.024, de 12
de abril de 1990.
Art. 39 A autorizaç"âo ·de que trata esta
resplução deverá ser exercida até o dia
31-12·90._
Art. 4'·' Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposiçõ_e_s :em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTÉ (Neison Carntüé0)
-O_parecer é faVorável, ri_Os termoS difisOIução do Banco· CentraL
Passa-se à-discussão do projéto, nOS têimoS
expostos pelo Relator.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discusSão:
Em vot3ção.
Os S'i"s. Seriã.dores que o aprovam queiram
permanecer seiltá.dOs. (Pausa.)
- Aprovado.
__ AJna:té.ri~ Vai_â ComisSão Díie_rQ(a.• ·par'a
_a_J~daçãp fin-ª1.
.~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diietora -oferecendo a redação final da matéria,
que será lida pelo Sr. 1v Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 246, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

-O Senado Federal resolve:

Art. 1" É o Governo do Estado de Minas
Gei'áis, "ftós feiinó"s- do art. 9-~ -da "Resolução
n'' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, autorizado a emitir e colocar no mer·
cido um montante de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFfMG, necessário ao giro de 90.133.09~ LFT·
MG, com- ve-ndmerito entre 15 de junho e
15 de dezembro de 1990.
__ Parágrafo único. A emissão e colocação
dos títulos a que se referem este artigo será
efetuada com observância ãs seguintes condiçóes básic_as:
a) quantidade: a ser definída na data de
resgate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: no_minativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.82.6 dlas;
Autoriza, em caráter excepcional e
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
temporário, o Govemo do Estado de Mif) forma de colocação: através de Ofertas
nas Gerais a emitir e colocar em mercado
Públicas, nos túmos da Resolução fi\' 565,
90.133~0m~ Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais - LFT-MG, bem de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
como a proceder a substituição de_ do Brasil.

n~

Redação final do Projeto de Resolução
31, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nP 31, de 1990,
que autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Est~o de Minas Gerais a emitire colocar em mercado 90.133.008
Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais (LIT-MG), bem êomo a pfoceder a substituição de 1.521.219.805 (tft-MG), registradas no SELIC/BACEN sob o código 9,
por Bónus do Tesouro do Estado de Minas
Gerais (BTMG), em valor financeiro idéntico
à quantidade acima ·mencionada.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente Mendes Canale, Relator- Pompeu de Sonsa
- Antônio Luiz Maya
ANEXO AO PARECER N·· 246, DE 1990
0°

Redação final do Projeto de Resolução
31, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, nos termos do
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art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N''

, DE 1990

Autoriza, em caráter excepcional e
temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar em mercado
90.133.008 Letras Financeiras do 'Pesou~
ro de Minas Gerais (LFT-MG), bem como a proceder a substituição de
1.521.219.805 (LFTo.MG), registradas no
SELIC/BACEN sob o código 9, por Bônus do Tesouro do Estado de Minas Gerais (BTMG), em valor financeiro idêntico à quantidade acima mencionada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~ltein2:

-- ·

Discussão em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 36, de 1990 (n"
3.158/89, na Casa de origem), que dispõe
soOre aplicação Go § 2~ do -art. 17 das
Disposições Çonstitucionais Transitórias
da ConstitUiçãO Federal aos profissionais
de saúde, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n"
236, de 1990, da Comissão de Assunto!!
Sociais.

A Presidência esclarece ao Plenário que
foi lido e aprovado, na sessão anterior, oRe.
- querimento n" 206, de 1990, de dispensa de
O Senado Federal resolve:
interstício e prévia distribuição de avulsos paArt. 1" ÉoG_o_vernodoEstadodeMinas
ra a matéria.
Gerais, nos termos do art. 9'-' da Resolução
]:iãssa-se à discussão do jxojeto, em turno
n~ 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
único. (Pausa.)
Federal, autorizado a emitir e colocar no merNão havendo quem peça a palavra, encerro
cado um montante de Letras Financeiras do
a discussão.
Tesouro de Minas Gerais (LFT~MG), necesEm votação.
sário ao giro de 90.133.008 (LFT~MG), com
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
vencimento entre 15 de junho e 15 de dezempermanecer sentadosr (Pausa.)
bro de 1990.
Aprovado.
Parágrafo único. A emissãO e colocação
A matéria vaí à saiição.
, dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância às seguíntes condiÉ o ~eguint~_ o. projeto aprovado:
ções básicas:
PROJETO
DE LEI DA CÂMARA
a) quantidade: a ser definida na data do
N" 36, DE 1990
resgate dos títulos a serem substituídos;
(N~ 3.158/89, na Casa de origem)
b) modalidade: nominativa-t{ansfei"ível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refei:usPõe sobre a aplicação. do § 29 do
rencial);
art. 17 das Disposições Constitucionais
d) prazo: 1.826 dias;
Transitórias da Constituição Fe<;leral aos
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
profissionais de saúde.
f) forma de colocação: através de Ofertas
O
Congresso Nacional decreta:
Públicas, nos termos da Resolução n~ 565,
Art. 1~· Fica assegura-dO o exercíciO cude 20 de setembro de 1979, do Banco Central
mulativo de 2 (dois) cargos ou empregos prido Brasil;
vativos de profissionais de saúde, desde que
g) autorização legislativa: Le~s. n.n~ 9.589,
em e(etivo exercício em funções de atenção
de 9 de junho de 1988 e 10.094, de 29 de
direta à saúde, que, na data de 5 de outubro
dezembro de 1989; Decretos n\'' 29.200 e
de 1988, e de forma continuada, estava_m sen29.201, de 19 de janeiro de 1990; e Resolução
do exercidos na administração pública direta
n'' 1.837, de 23 de janeiro de 1989.
Art. 2~ É o Governo do Estado de Minas
ou indíreta.
-· ParágrafO único. Para fins exclusivos do
Gerais autorizado também a proceder a substituição do montante de 1.521.219.805 (LFTdiSposto Oeste ·artigo, consideram-se cargos
ou empregos privativos de profíssionais· de
MG), registradas no SELJC/BACEN sob o
código 9, por Bónus do Tesouro ·de Minas
saúde:
I - de nível superior: odontológico, assisGerais(BTMG), em valor financeiro idêntico
tente soda!, bioquímico (patologista clínico),
a quantidade referida com vistas a cumprir
o que determina a Lei n"' 8.024, de 12 de
eiúermeiro', farmacêutíco (bioquímiCo), fiabril de 1990.
sioterapeút<i, fonoaudiólogo, nutricionista,
psicólogo, sanitarista, terapeuta ocupacional
Art. 3'·' A autorização, de que trata esta
resolução, deverá ser exercida até o dÜ1 31
e mêdico veterináiio;
II- de nível técnico e auxiliar: técnico e
de dezembro de 1990.
auxiliar de enfermagem, de fisioterapia, de
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
laboratórios, de nutrição, de radiologia, de
data de sua publicação.
saneamento, de farmácia, de odontologia,
protético, inSpeto"r sanitário e ·visitador saniO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tário;
-Em discussão a redação final. (Pausa)
III- de nível elementar: atcndente, agen·
Não havendo quem peça a·palavra, encerro
te de sane_ament_Q e agente de saú~e pública.
a discussão.
An. 2'' Esta lei entra _em vígor na data
Em votação.
de sua publicação e produz efeitos a partir
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
de 5 de outubro de 1988.
permanecer sentados. (Pausa)
Art. 3" Revog~fm-se·-as disposiÇões em
Aprovada.
contrário.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgota a matéria constante de Ordem do
Dia.
Pa<>sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 213, de' 1990, de urgência, lido no
Expediente, para o Ofício n'·' S-31, de 1990,
relativo a pleito do Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada à Co·
missão de Assuntos Econômicos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para proferir o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR, MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nos termos do que estabelecem os- arts. so a 7~ da Resolução n" 94,
de 1989, do Senado Federal, o Governo do
Estado do Río de Janeiro submeteu à consideração_ do Banco C~ntral do Bt:ClSil, com vis·
tas à adequada instrução, sua proposta de
elevação temporária do limite fixado pelo
item ll, do art. 3°, da resolução supra, a
fim de que aquela Unidade da Federação possa regularizar a dívida contraída junto ao
Banco do Estado do. Rio de Janeiro S/ABANERJ, no montante.de 142.247.075,93
BTN fiscal.
As condições básicas da operação, nos ter·
mos da proposta apreciada pelo Banco Central e sumarizada no voto DIPOM no 90/457
(BCB n~ 566/90), de tal instituição, são as
seguintes:
a) valor: 142.247m5,92546 BTN Fiscal;
b) prazo de amortizaçlio: 36 meses;
c) encargos: juros de 22% ao ano, repac·
tuados bimestralmente;
d) garantia: inclusão nas propostas orça·mentárias de dotações suficienteS para honrar
as obrigações decorrentes do contrato.
A operação se acha devidamente autori·
zada pela Assembléia Legislativa do Estado,
através da Lei n~ 1.570, de 23-11~89.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecido pelo Senado Federal através da Resolução n9
94, de 1989, o voto da Diretofia do Banco
Central do Brasil assinala, com base nas avaliações de seus setores técnicos, que a efetivação da operação implica, de fato, na extrapolação do limite fixado pelo item II, do art.
3\ da resolução supra, sendo, contudo, man·
tidas apreciáveis folgas nos dois outros limi·
tes, a saber, montante de despesas de capital
previstas para o exercício (art. 2~) e montante
global por valor de contratação (art. 3", I).
No que se refere à instrução processual,
o pedido se acha adequadamente informado,
tendo cumprido as exigéncias estabelecidas
no art. 7° parágrafo único, _da Resolução n~
94, de 1989, do Senado Federal, isto é, anexado cópia da lei autorizativa, detalhado as características básicas da operação, e informa·
do - através da análise do Banco Central
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do Brasil --a situação finaricCirã do reque_rente, especialmente no que tange a sua capacidade de pagamento.
Quanto aos aspectos formaís,- Cabe assinalar que, segundo o que estabelece o art. 15,
da Resolução n~94, de 1989, do Senado Federal, as resoluções autorizativas deverão incluir as seguintes informações:
a) valor da operação;
b) objetivo da operação e 6rgã:o executor;
c) condições finanCeiras básicas da operação;
d) prazo para o exercício das autorizações.
Assim, a vista dos elementos anteriormente considerados, especialmente dos elevados
propósitos da operação e do fato do Estado
do Rio de Janeiro dispor de margem global
de endividamento, ã luz dos critérios estabe. lecidos, somos pelo acolhimento do pleito,
nos tennos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 32, DE 1990
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito, em cru~
zeiros, no valor correspondente a
142.247.075,92546 BTN Fiscal, com temporária elevação do limite estabelecido
pelo item n do art. 3' da Resolução n•
94189, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 19 É o Estado do Rio de Janeiro
autorizado, nos termos do que estabelecem
os arts. s~ e 7~ da resolução n9 94, de 1989,
do Senado Federal, a contratar, com excep·
cional dispensa ao límite fixado pelo item 11,
do art. 39 de tal resolução, operação de créd i t o em' v a I o- r e q u i v a l e n t e a
142.247.075,92546 (cento e quarenta e dois
milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setenta e cinco fração indicada) BTNF (Bônus
do Tesouro Nacional Fiscal), junto ao Banco
do Estado do Rio de Janeiro S/A - BA·
NERJ, com vistas a viabilizar a regularização
de dívidas contraídas pelo Estado junto· a tal
instituição financeira.. ·
Parágrafo único. ,Ã operação· de crédito
a que se refere este artigo será efetuada com
observância às seguintes condiç6es:
I - Prazo de amortização: 36 meses;
II -Encargos:
·
a) juros de 22% ao ano"; repactuados bi·
mestralmente;
b) correção monetária com base na varia·
ção nominal das BTNF;
III- Garantia: inclusão, nos Orçamentos
do Estado no período de vigência do contra·
to, de dotação suficiente para cobrir todos
os encargos relacionados com a ope:raçáo.
Art. 2~ A presente autorização será exer~
cida dentro de seis meses de sua formaliza·
ção.
Art. 3~ Esta resolução entra em vígof ria
data de sua publicação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.

sa ao limite fixado pelo \tem.II, do art·. 3'·',
de tal resolução, operaÇão de crédito em valor equivalente a 142.247.075,92546 (cento
n:6riiicos-C0ilclui pela apresentação de projeto
e quarenta e dois milhões, duzentos e quade resolução que autoriza o Governo do Esta·
renta e sete mil, setenta e cinco e fraçào indi·
do do Rio de Janeiro a elevar, em caráter
_excepcional, o limite de seu endividamento cada) Bónus do Tesouro Na_cional Fiscal
_(BTNF), junto ao Banco do Estado do Rio
inteiTIQ_._
Completada a instrução da matéria, pas· de Janeiro S/A- Banerj, cOm vistas a viabilizar a regularização de dívidas contraídas pe·
Sa-Se ã discussão do projeto em turmo único.
lo Estado junto a tal instituição financeira.
(Pausa.)
Parágrafo único. A operaçàO de crédito
Em discuss;to.
a que se refere este artigo será efetuada 'com
-_ Não havendo quem peça a palavra, encerro
observância ãs seguintes condições:
a discussão~ _
I - Prazo de amortização: trinta e seis
Em votação. Os Srs. Semi:doies qU:e- o aprOvam queiram . meses:
II - Encargos: a) juros de vinte e dois
permanecer sentados. (Pausa.)
por cento ao ano. repactuados bimestralmen- -Aprovado.
te·
-- ---- - ·
·
O projeto vai ã Comissão Diretora, para
'b) correção monetária com base na varia-a redação final.
ção nominal dos BTNF;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
IIJ - Garantia: inclusão, nos orçamentos
-_§_Q_~~ a mesa, redação final que será lida
do Estado, no período de vigêncía do cOnúãpelo Sr. lP Secretário.
to, de dotação suficiente para cobrir todos
os encargos relacionados com a operação.
É lído o seguinte~
Art. 2" A presente autorização será exercida dentro de seis meses de sua formalização.
PARECER N• 247, DE 1990
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
Da Comissão Diretora
data de sua publicação.
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 32, de 19_90.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne-iro)
A Comissão Dii'etoCa apresenta a redação
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
fiital do Projeto de Resolução n~' 32, de 1990,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
qUe autoriza--o- Governo do Estado do RiO
.a discussão.
de Janeiro a elevar, em caráter excepcional,
Em votaçãO.
o; limite de seu endividamento interno.
Os Sr.s. Senadores que a aprovam queiram
Sala de Reuniões da Comissão, 29. de junho
permanecer sentados.
de 199.0. - Nelson Carneiro, Presidente Aprovada -a redação final, a matéria vai
Mendes Canale, Relator - - Pompeu de
à promulgação.
Sousa - Antônio L~:~iz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O pareCei' da COmisSão de Assuntos Eco~

ANEXO AO PARECER Ni· 247, DE 1990
Redação final do Projeto de Resoluçã~
n~ 32, de J990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, nos tennos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, prom_u_lgõ a seguinte

, DE 1990
RESOLUÇÃO N"
·Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de crédi·
tó, em cruzeiros, no valor correspondente
a 142.247.075,92546 Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal (BTNF), com temporária
-- - - elevação do limite estabelecido pelo item
11, do art. Jo, da Resolução n' 94, de IS
de dezembro de 1989, do Senado Federal.
O Senado Federal reSolve:
Art. 1'·' É o Governo do EStado do Rio
de Janeiro autorizado, nos termos do que
esúibelecem oS arts. 5° e 7f' da Resolução O!'
94,'--de 15 de_ deZembro de 1989, do SenadÓ
Federal. a cOntratar, com excepcional dispen-

O SR. PRESIDENTE (Nt;;lsOfi Carnei[o)
-Nada mais havendo a tratar. vou encerrar
a presente sessão, convocando outra extraordinária para hOje, às 16 horas e 35 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~· 38, de 1990, de iriiciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre a realização de auditoria ambieiuàl no Distrito Federal nas condi·
ções que disciplina.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.

(Lnanta-se a sessão às 16 horas e 25
minutos.)
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Sessão, em 29 de junho de 1990

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura
EXTRAORDINÁRIA .
.
Presidência do Sr. Nelson Carneiro
AS16HORA.S E 35 MINUTOS, A,CHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Aluízio Bezerra -Nabor Ji.í.riior- Gilberto Miranda - Áureo Mello ...:._- Odacir
Soares - Ron"aldo Aragão - Olãvo Pires
- João Menezes - Jarbas Pàssarinho Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho -Cid Sabóia de Carvalho

-Mauro Benevides -José Agripino- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy - Albano Franco - Francisco Ro·
llemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana
Neto - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar
-José lgnácio Ferreira - Gerson Camata
-João -Calmon - Afonso Arinos - JamH
Haddad- Nelson Carneiro- Mata-Machado - Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo Gomes- Fernando Henrique CilrdosD
-Mário Covas - Maui'o Borges - Irapuíln
Costa Junior - POmpeu de Sousa - Maurlcio Corrêa- Meira Filho- Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda- Mendes Canale --Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves
-Affonso Camargo- José Richa- Jorge
Bornhausen --Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin- Alberto Hoffmann- José Paulo
Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE. (Nelsod Carneiro)
- A lista de presença· acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos de urgência
que serão lidos pelo Sr, l9-5ecretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 214, DE 1990
Requeremos urgéncia, nos termos do art.
336; aiínea b, do Regimento Interno, para
a Mensagem no 153190, no sentido de que
seja autorizada a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de até US$117,000,000.00, junto
ao Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (Banco Mundial), destinada ao financiamento parcial do Programa do
Meio Ambiente.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Ronan Tito- Man::o Maciel- João Menezes
- Humberto Lucena - Mauro Bénevides Jutahy Magalhães- Divaldo Suruagy- WilsoDMartins- Nabor)únior-..:.. RorialdoAragio - Jamil Haddad - ·Leite Chaves - AI-

rredo Campos- José Fogaça- João Castelo
- José Agripino - Aluízio Bezerra- Nelson
Wedekin - Márcio Lacel1ia - Pompeu de
Sousa - Mansueto de Lavor - João Calmon
- Iram Saraiva - Alberto_ Hoffmann Francisco RoUemberg - Saldanha Derzi Áureo 'Mello - .ot\~tônio Luiz. Maya - Roy
Bacelar- Cid Sabóla de Carvalho - Odacir
Soares - João Lobo - Afonso Sancho José Paulo Bisol - Mauro Borges - Mata
Machado - Jarbas Passarinho - Afonso Ca·
margo - Carlos Patrocínio - Meira Filho
- Almir Gabriel- Ney Maranhão - Edison
Lobão - Luiz Viana Neto - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Maurício Corrêa
- Gilberto Miranda ....: Mário Covas - Dirceu Carneiro.
REQlJERIMENTO~N,

215, DE 1990

Requeremos urgência, nos :termos do art.
336, alíil"ea b, do Regimento Interno, para
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado no 193, de 1989.
--Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. "":':'"
Ronan Tito - Marco Maciel - Chagas Rod_rfgues- João Menezes- João CalmonMauro Benevides- Humberto Lucena - Jutahy Magalhães- Divaldo Suruagy- Wilson
Martins- Nabor Júnior~ Ronaldo Aragão
- Jamil Haddad - Leite Chaves- Alfredo
Campos - Afonso Camargo - José Fogaça
- João Castelo - José Agripino -- -Aiuízio
Bezerra- Nelson Wedekin- Márcio Lacerda- Pompeu de Sousa- Mansueto de Lavor
- Iram Saraiva - Alberto Hoffmann Francisco Rollemberg - Rachid Saldanha
Derz.i - Áureo Mello - Antôoiq Lniz Maya
- ·Ruy Bacelar - Cid Sabófa de Carvalho
- Odacir Soares - Afonso Sancho - Mauro
Borges - José Paulo Bisol - Mata Machado
- Jarbas PaSsarinho--Carlos Patrocínio-Me•ra Filho - João Lobo - Almir Gabrlel
- Ney Maranhão - Edison Lobão - LJ~iz
Viana Neto - Gerson Camata - LouriVal
Baptista- Alexandre Costa- Maurício Cor·
rêa - Gilberto Miranda - Dirceu Carneiro
e Mário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....,.... Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art, 340, ti,
do Regimento Inter!lOSobre a mesa, eXpediente que vai ser lido
pelo Sr. 1" Secretário.

É lida a seguinte:
COnsulta sobre a constitucionalfilade
do att. 370 do Regimento lutemo do Senado Federal.
Exm" Sr. Presidente do Senado Federal:
Com fulcro no art. 1Ó1, I, da Resolução

do Senado Federal de n~ 18, de 1989 (texto
consolidado do Regimento Interno), requeiro a V. EXl' se digne submeter à apreciação
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidãdania do Senado Federal consulta sobre a
constitucionalidade do art. 370 do Regimento
Interno desta Casa.
Brasília, 29 de junho de 1990.- Senador
Alfredo Campos.

Da Consulta
Argüição de inconstitucionalidade do art.
370 da Resolução dO SenadO Federal de n~
18, de 1989 (texto consolidado do Regimento
Interno), limitador da aplicabilidade do art.
.-60 da Constituição Federal, norma de eficácia
plena.
O art. 60 da Constituição Federal, norma
de eficácia plena, preceitua as hipóteses de
·alteração do texto maior e estabelece as rns·
hições à apresentação de propostas de emenda constitucional.
Com o escopo· ·de regulamentar a tramitação da proposta de emenda ã ConstituiçãO
no Senado Federal a Resolução n" 18, de
1989, em seu art: 370, reza o seguinte:
"Art. 370. É vedada a tramitação
concomitante de mais de cinco propostas
de emenda ã Constituição."
A norma supratranscrita, inserida no Regimento Interno do Senado Federal, atrita
frontalmente com o texto constitucional inovando cOm relação a este, e restrfugindo a
abrangência do seu comando normat.ivo (art.60), cuja aplicabilidade é írrledfata e comamplos efeitos jurídicos.
De fato; em nenhum momento o texto
constitucional impõe restrição no tocante aO
número de pi-opostas de emenda que possam
tramitar em uma mesma sessão legislativa.
Os limites impostos pela Constituição Federal a sua alteração prendem-se. todos, à vigência de situações de exceção, como por
exemplo o estado de sítio ou intervenção federal ou, ainda, a imposSibilidade de se abolir
da previsão da Lei Maior o trato de determinadas matérias, como por exemplo, a separação Qos Poderes e a forma federativa do Estado brasileiro.
Quando, portanto, o legislador constituinte quis restringir a iniciativa de propo,sta de.
emenda à Constituição - com o obj~tivo de
preservação da Lei das leis - o fez expressamente. E, como toda norma restritiva tenl
que ser interpretada stricto jUre, somente nas
hipóteses constantes nos §§ 1~ e 4~ do art.
6(Lé.que a iniciativa de proposta de emenda
constitucional encontra limites.
A interpretaç'lo abragente do art. 370 do
Regimento Interno do Senado Federal é, por
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conseguinte, inconstitucional, visto que com
o objetivo de regulamentação à ConstitUição
Federal, inova com relaçãO a esta.
Além de limitar a aplicabilidade da Lei

_Constitucional, o art. 370 da Resolução n~
18, de 1989, por sua redaç~o abrangente, ain·
da limita a iniciativa legifeiaflte não só dos
Parlamentares, mas, também, do Presidente
da República e das Assembléias Legislativas,
autoridade e órgãos -externos ao Senado Federal, aos quais é juridicamente incãncebfvel
a injunçãO de norma caracterizadamente de
efeitos internos, cOmo o é o Regimento Interno do Senado Federal.
Em se admitindo a esdrúxula hipótese jurí-.
dica de subordinação 'do Presidente da República e das Assembléias Legislativas ao co-mando do art. 370 da Resolução n~ 18, de
1989-5F, ter-se-á que admitir a· ainda mais
esdrúxula idéia de a Mesa do Senado Federal
ter que abrir lista de inscriçãO para a proposta
de emenda para a iniciativ-a pro'Po~ta deemenda constitucional, no qual aquela autoridade e esses órgãos terão que se inscrever,
além do_s Parlamentares, esperando a sua
oportunidade de oferecer a sua contribuição
para o aperfeiçoamento do texto constitucio-

, na!.

Mesmo a Constituiçáo de 1967/69, fruto
de período autoritário, ao limitar o funcionamento concomitante das comissões parlamentares de inquérito a cinco (art. 30, parágrafo único, d) admitiu~ no entanto, que esse
número fosse_ excepcionado desde que por
deliberação da maioria dos membros da Casa
Legislativa. O art. :370 da Resolução n~ 18,
de 1989, porérit;ê -peremptório inviabilizando
qualquer ressalva nesse sentido.
Embasado nos ar:gumentos expostos, argúo juntO à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a inconstitucionalidade do art. 370 da Resolução n"
18, de 1989.
Brasília, Z9 de junho de 1990 . ......,.. Senador
Alfredo Campos.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O expediente lido será publicado e remetido ao exame da Comissiio de Constituição,
Justiça e Cidadania. (Pausa.)
Passa~se a:

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno úni~. do Proje_to
d~ Lei do DF n~ 38, de 1990, de iniciatíva

da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugest~o do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre a realização de auditoria ambiental no Distrito Federal nas condições que disciplina.
A Presidênc,ia esclarece ao Plenário que
a matéria ficou sobre a mesa durante cindo
sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, II, f, do Regimento
Interno.

Ao proj~_tq _p.ão_forarO __apresentada_s ~meu-

das.

·

Passa-se à discussão do Projeto, em turno
único.
-- A discussão. (Pausa.)
. _Não haye_ndQquem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.

O Sr. Pompeu de Sousa - Sr, Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
,. O.SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador.
· O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, apenas para dizer a V. E~ e a este
magnífico Plenário que o projeto é da mais
alta importância.. porque, afinal de contas,
é preciso que--a qualidade de vida seja preservada. A iniciatiVa do Dejmtãdo Augusto Car·
valho é da mais alta benemerência, porque,
na verdade, fazer inquéritos sobre o problema dO meio ambiente é uma das exigências
fundamentais da condição humana.
O SR; PRESII)ENTE (Nelson Carneiro)

-Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pa~,Jsa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão Direiora, para
a· redação final.
O S'i!.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 214, de 1990, de urgência, lido no
Expediente, para a_ ~~_!!?agem no 153, de
1990, !el.ã.tiva a pleito da União.
Em votação o requerimento.
- Os.Srs. Senadores que estiverem de acordo
qu~iram jJennanecer seiltados~. (Pausa.)
AproVado.
- -A.ptoVãdo o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada ã Comissão de Assuntos Económicos.
-Solicito ao nobre Senador Ronan Tito o
pãtecer-da Comissão de Assuntos Económi-

-

c-o:r.-----

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, através da Mensagem em epígrafe, o
Senhor Presidente da República submete à
aprovação do Senado Federal proposta no
sentido de ser a República Federativa doBrasil autorizada a celebrar operação de crédito
externo no valor de US$117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte~ame
rican6-s} ou-seu equivalente em outra moeda,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimep.to, destinada ao financiainento parcial do Programa Nacional do
Meio Ambiente. O Programa deverá ser exe~
cutado pelo Ibama- Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais RenoVáveís.""
ConfOrme a Exposição de Motivos no 179,
de 28-6-90, a operação se Contém nos limites
de endividamento fixados pela Resolução n"
96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado

Federal,_e_ obedecerá às seguintes condições
financeiras:
a) Credor_:_ :f?anco Interoacional de Re~
construção e Desenvolvimento (Banco Mun·
dia!);
b) Valor: US$117.000.000,00 (cento e de·
zessete ffillhões de dólares norte-americanos);
.
. c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a. a.
acima do custo de captação de recursos pelo
Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro
de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestàções semestrais igUais e conSecutivos, nó valo_r de US$
5,850.000,00 (dncO milhões e oitocentos_e
cinqüenta mil dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em 15-4-1994 e a última

em 15·4-2004;
e) Comissão de Compi'omissão: 0,75% a,
a. sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até

30·6-94.
A operação foí considerada prioritária pára
o desenvolvimento nacional, satisfazendo
exigência dO Decreto-Lei n" 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974.
A Mensagem em exame está instruída com
os documentos e as informações previstas na
ResolUção [19 96/89 ~
_
Assim, sorrioS-pdo acolhimento do pleito,
oa forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 33, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar empréstimo externo no
valor de US$117,000.000,00 (cento e de·
zessete milhões de dólares norte-americanos) ou seu equiv9lente em out_ras moedas.
O Seriado Federal resolve:
Art. 1" É_ a Repú_bHca Federativa Op Srasil autorizada a celebrar contrato de e~prés
timo, e-xterno, no valor deUS$
117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de
dólares norte-americanos) ou seu equivalente
em outras moedas, junto ao BancÇ> Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento,
destinado ao financiamento parcial do Pro. grama Nacional do Meio Ambiente, a ser
executado pelo lbama- Instituto Brasileiro
do Meio·Ambiente e Recursos Naturais Re~
nováveis.
Art. 29 A operação realizar-se~á de acor·
do com as seguintes características básicas:
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun·
diat);
b) US$ 117,000.000,00 (cento e dezessete
milhões de dólares norte-americanos);
c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a.
acima do custo de captação de recurso-s pelo
Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivoas smestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro
de cada ano;
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d) Amortização: em 20 prestações semestrais i~Jais e consecutivas, no valor de US$
5,850.000,00 (cinco milhõeS- e oitocentos e

cinqüenta mil dólares norte-americanos) ven·
cendo-se a primeira em 15-4-1994 e a última

em 15-4-2004;
~·
~
e) Comissão de compromisso: 0,75% a. a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível_semestralmente juntamente
com os juros;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até

30-6-94.
Art. 3~ A autorização prevista n-esia Resolução deverá ser exercida no prazo de 12
(doze) meses, a contar da data de sua publicação-:--Ar:t. 4~ Esta Resolução- entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Somos favoráveis à aprovação do pro jcto.

É o parecer, Sr. Presidente.
O_SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer da Comissão de Assuntos Económicos conclui pela apresentação de projeto
de resolução, que "autoriza a República Federativa do Brasil a contratar empréstimo externo no valor de US$ 117,000,000.00 (cento
e dezessete milhões de dólares americanos),
ou seu equivalente em Outras moedas"", junto
ao Banco Internacional de Reconsttução c
~senvolvimcnto Bírd, para· mdins que
especifica.
Completada a instrução da matéria, 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. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá ã Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. "PRESIDENTE (Nelson Carne)ro)
-Sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
que será lido_ pelo Sr. l'·' Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 248, DE 1990
Comissão Dirctora
n~

Redação final do Projeto de Resolução
33, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto_ de Resolução n'·' 33, de 1990,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar empréstimo eXterno no valor de
US$ 117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares americanos), ou seu equiva~
lente em outras moedas.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator - Áureo Mello
- Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER N'' 248, DE }990
Redação final do Projeto de Resolução
0° 33, de 1990.
Faço saber que o S"enãdo Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28', d-o Regimento Interno, promUlgo seguinte

·a-

RESOLUÇAO N·

• DE 1990

Au_toriza a República Federativa do
Brasil a contratar empréstimo externo no
·vâlor deUS$ I 17,000,000.00 (cento e dezessete milhões de d(ilares· americanos)
ou seu equivalente em OP.tras moedas.
o·senado Federal risolve:
Art. 1" É a .República Fed~~ativa doBrasil autorizada a celebrar contrato de empréstimo externo, no valor de USS 117,000,000.00
(cento e dezessete milhões de dólares americanos) ou seu equivalente em outras moedas.
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Ml!ndial),
destinada ao financiamento parciaf do Programa Nacional do MeiO Ambiente, a ser
executado pelo lbama- Instituto Brasíleiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.
·="'"
Art.. 2" A operação reaJízãr-se-á de acordo com a_s_seguintes caracter!§.ticas básicas:
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e DesenvOlvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$117,000,000.00 (cento e de·
zesscte milhões de dólares americanos);
c) JUros: calculado::. à taxa de meio por
cento ao ano, acima do custo de captação
de recursos pelo Banco, apurado no semestre
anterior aos respectivos pagamentos, a serem
efetívã.do~_semestralmente, ,em 15 de abril
e 15 de outubro de cada ano;
d) Amortização: em vinte prestações semes~rais !guais e consc:_cutivas, no valor de
US$ 5,850,000.00 (cinco milhões e oitooentos
e cinqüenta mil dólares americanos), vencendo-se a primeira em IS de abril de 1994 e
a Ultima em 15 de abril de 2004;
e) CotnissãQ .de compromisso: 0,75% ao
ano, sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros;
O Desembolsos: poderão ser efetuados até
30 de junho de 1994.
Art. 3'·' A .autorização prevista nesta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze
meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vai-se passar, agora; à apreciação do Re-
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querimento n9 215, de 1990, de urgência, lido
no Expediente, para o subStitutivO -da Câma~
ra dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 193, de 1989.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen_â.~~res que _'?-~PiáVam queiram
' permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em fuino único, do SubstitUtivo
da Câmara dos-Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n~ 193, de 1989, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente, c
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão Tempórária que examinou a -proposição inicíal.
Solicito ao nobre Senador João Calmon
o parecer sobre a matéria. (Pausa.)
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem sobre
este proje-to.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Senador.

OSR.RONANTITO(PMDB-MG.Para
questão de ordem.)- Sr. Presidente, as
emendas apresentadas em Plenário por mim,
que sou o autor da matéria, será apreciada
após a leitura do relatório? São destaques?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• pode pedir destaque depois do parecer do Relator sobre a matéria.

O SR. _RI)NAN TITO Ex~

Agradeço a

v:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador João Calmoo, para emitir parecer.

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, eu
não exageraria se afirmasse que, após a proniillgação- da -··constituição Cidadã"', a que
se referia o nobre Deputado Ulysses Guima·
rães, o acontecimento mais importante do
Congresso Nacional é o que estamos apreciando nesta tarde histórica." Trata-se dÕ ES_tatuto da Criança e do Adolescente, um modelo de documento, que não resultou apenas
da iniciativa de um Deputado ou de um Senador. Foi, na realidade, uma campanha comu
nitária que mobilizou n:ida menos de 140 f:"r
dade~ 1:;::"."' _:.._.:......r-<" av aoo_lt.::.....o;llte em
todo o Brasil. Aqui, no Senado Federal, o
text) básico deste estatuto se deve à clarividênt:ia do eminente Senador Ronao Tito. Na
Cârr ara dos Deputados a matéria foi objeto
de v irias projetas, cuja relação faço questão·
de kr, para que fiquem inscritos nos Anais
do Congresso Nacional nomes dos autores
de j:C dos esses projetes.
Projeto n~ 1.506, de 1989. de autoria do
Dep 1tado Nelson·Aguiar, um parlamentar
que 1empre teve, ao longo da ~ua fecunda
vida no Congresso Nacional, !líHa autt<ntica
obse~ são pela causa da criança e- do adoles~
cente._ Outros proj_etos oriundos da Câmara_
deve1 n ser citados como contribujç-~es muito
·valia: as para este Estatuto. S.ão os de n~l
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1.765, _da Deputada !Vfárcia Kubitschek;
2.264, dos Deputados Francisco Amaral; Victor Faccioni, Salim Curiati, Francisco Dias;
Mendes Botelho, Sandra Cavalcanti, que é
uma estrela de primeira grandeza na conste-

lação política deste País, Antônio Carlos
Mendes Thame; Hélio Rosas e ·Gandi Jamil.
Na Câmara dos Deputados, a Comissão
Especial teve como Presidente a Deputada
Sandra Cavalcanti, uma veterana, batalhadora dessa causa de extraordinária importância e, como Relatara, Deputada Rita Camata
que, com um pouco mais de _três _anos de
atuação no Congresso Nacional, avulta com
um relevo singular, como uma das mais notáveis vocações políticas da histOria deste_ Congresso, e a quem está reservado, sem dúvida
alguma, um futuro radioso.
Mas esse Estatuto da Criança e do Adoles~
cente não resultou apenas do esforço e da
dedicação de Parlamentares, Senadores e
Deputados. ReSultou de um verdadeiro muti·
rão nacional, que mobilizou segmentos importantes da sociedade brasileira.
Não pretendo estender-me na análise desse
documento, porque temos pressa. Há outras
matérias, não tão importantes quanto esta,
embora de interesse imediato mais sigiüfi-cativo. Não desejo tomar o tempo dos meus
ilustres Colegas, estendendo-me em relação
a esse Estatuto que se revest~ de extraordinária importância, pOfcjrie TiltrOduz, na legislação, a ampla participação comunitária.
, Infelizmente não nos foi possível seguir o
modelo americano, que determina a eleição
no mesmo dia do Prefeito, do Vereador, do
Delegado de Polícia e_do Juiz de Paz. Aqui,
neste Estatuto da Criança e do Adolescente,
documento de extraordinário relevo da História do Parlamento brasileiro, há esse tipo
de escolha plebiscitária, mas não abrangendo
todos os órgãos que vão cuidar dos interesses
da criança e do adolescente.
Sr. Presidente e Srs._Senadores, hoje é um
dia extraordinário na vida do Congresso Nacional. Só mesmo transformando-se em realidade este Estatuto da Criança e do Adolescente_,_ é que poderemos evitar que a sociedade brasileira sofra asconseqüênciasde uma
catástrofe representada pelo uso e pelo abuso
das drogas. Só através da execução deste Estatuto é que poderemos lançar os alicerces
de uma sociedade mais justa e mais humana,
cuidando-se dàs crianças em flor e dos adoles~
centes, cuja formação, se não for ade.quada,
permitirá que nossa sociedade continue injusta e desumana, com tremendas desigualdades, o que pode levar o nosso País a uma
catástrofe.
Como Relator de plenário aplaudo, da maneira mais entusiástica, esta iniciativa, e peço
que este documento, de transcendental importância seja aprovado por unanimidade.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer é_ favoráveL
Passa-se ã discussão do projeto, em turno
único ..

O Sr. Ronan Tito-..::._ Peço a palavra, Sr.
Presidente.

o

sR. PREsiDENTE (Nelson -carlleiro)
-"' Com <i palavra o nobre Senador Ronan
Títo.
-----OSR.RONANTITO(PMDB-MG.Para
discutir. Sem revisãO- do orãdof:) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a bem da verdade,
o que eu deveria dizer no encaminhamento
desse projeto, disse~o muito bem, e até me·
lhor do que eu, o nobre Senador João Calmon,
Quero ressaltar o extraoidlllário- trabalho
daCarnis_são, na Cámara dos Deputados, ten~
do à frente a Relatara, aS~ Deputada Rita
Cam().ta que, na- verdade, não relatou, mas
sublimQ_u ~projeto, pois este foi extraordina~
rianleiite melhoiado.
No entanto 1 -no afã de ainda melhorar mais
e sempre o projeto, ouVindo a assessoria jl:lrfdica quailto a algumas questões eminente·
mente técnicas, vamos apresentar emendas,
voltando ao projeto anterior, apenas sendo
obe.die1.1.t~_ãs_n_prma,s jurídicas.
QuerO reite:tl,ü esSe meu posicionamento.
O projetO já,-eiá: 'muito bom. Como eu disse
aqui ã época da~provação, não era de minha
autoria, mas eu ã.ssinava como um filho adoti·
vo, adot_~y_a agu_~a criança por julgá-la linda,
maravilhosa, mas ela ficou ainda mais bonita
na Câmara dos Deputados.
Esse projeto fOi mandado para São Paulo,
a fim de __~er_ aperfeiçõido, por juristas, _no
seu conteúdo jurídico. Verdadeiramente,
quero ressaltar que a professora e Deputada
Sandra Cavalcanti e, principalmente, a Deputada Rita Camata, Relatara do projeto na
Câmara dos Deputados, fizeram um trabalho
extraordinário.
Era o que tinha ~ dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a- patâvra _p~laordem.
-

O SR. PRESIDENTE (Ne_ls_on Carneiro)
Coo_CeCIO palavra a
Ex•

·a

v:

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Pela ordem.)- Sr. Presidente, indago a V.
Ex• se não há condições de no_s serem distribuídos os avulSos, apenas para comparação
dos te>::_tos que foram ~udado~.

O SR•. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai mandar distribuir os avulsos,
porque, como vê V, Ex\ é um volume. Se
V. Ex~ tem alguma dúvida, a Mesa mandará_
este volume a V. Ex•
ContinUa em discussão.

o sr.

José lgnácio Ferreira dente, peço a palavra.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
-ES. Para discutír~-sem revisão do orador.)
-Sr, Presidente, Srs. Senadores, apenas pa·
ra registrar a minha satisfação no momento
em que se vai votar ysta matéria, pelo seu
própriO advento. Quero felic-itar, nesta opor·'
tuniaade, o Líder do PMDB o nobre Senador
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.Ronan Tito, que em boa hora teve a inspira:
ção de, naturalmente assessorado por um nU·
mero expressivo de técnicos na área, produzir
um texto, um piojeto de lei de sua· autoria,
remetido à Câmara dos D~putados depois
de aprovado, aqui e lá muito aperfeiçoado.
Felicito, nesta oportunidade, a Relatara na
Câmara dos Deputados, a nebre Deputada
Rita Camata, a minha conterrânea, e fico
muito feliz pela sua contribuição. Hoje pela
nlanhã, o nobre Senador Ronan Tito tecia
os maiores eiogios ao trabalho da Relatara,
e ao trabalho que foi feito de um modo geral
pelos D_eputados. S. Ex• chegoo a usar a expressão de que na Câmara dos J:?eputados,
sublimou-se o texto. O seu burilamento, o
seu cinzelamento levou-o a um aperfeiçoamento tal que produziu um justo orgulho para
seu autor primitivo, o Senadw Ronan Tito.
Nesta oportunidade, registro a minha satisfação pessoal pelo trabalho que desenvolve~
ram os técnicos sob_ o comando do Senador·
Ronan Tito,.pelG trabalho que desenvolveu
a Câmara_ dÓs Deputados e, em especial, a
-minha conterrânea, a nobre Deputada Rita
Camata.
Era o que tinha a dizer, SÍ. Presidente._

O SR. PRESIDENTE (Nelsorr Carneiro)
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador
que queira fazer uSo-da palavra, está ·encer·
rada a discussão.
Em votação.
_
__ _ ___ _
De acordo com o art. 287 do Regimf:ilto
Interno:
"0 substitutivo da Câmara <t. proJeto
do senado será considerado série de
emend'as e votado, separadam.ente, por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e
itens-, em correspo'ndência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerim-ento pa:ra votação em globo ou por
grupos de dispositivos."
Neste sentido, foi encamínhado ã Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lido ~ aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 216, DE 1990
Nos termos do art. 287 do Regimento lncerno, f('queiro votação, em globo, do Substit~tivo
Câmará dos Deputados ao Projeto
de Lei, -J Senado n'·' 193, de 1989, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do- ACIOles-

=•

-

Sala das Sessões, 29 de junho de 1990.Louremberg Nunes Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, passa-se à votação, em globo, do substitutivo.
O Sr. Man::o l\1aciel- Sr. Presidente, peço
a Jiala~ra. pa~ã-encarilinhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa·
ra encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
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dor.) - Sr. Presidente, Srs. Se:Oadores, serei
breve, mesmo porque o tempo é muito limita-

do. Mas eu não gostaria de, na qualidade
de Líder do PFL, deixar de expressar, em
meu nome pessoal e em nome da minha Bancada, a satisfaçâo em ver este documento sendo submetido à votação, hoje, à tarde, no
SenadO Federal. Realmente, o Estatuto da
Criança é um passo que se dá na proteção
ao m'enor e, de alguma forina, representa
um avanço que estamos obtendo a partir da
promulgação da Constituição de 1988, com

relaçãO -ao -assunto.
De mais a mais, quero aproveitilr a Ocasião
para fazer votos de que, através ·cteste Estatuto, possamos garantir os_direitos da criança
e, quem sabe, melhorar a assistência à criança
brasileira. O Brasil não é apenas um país
jovem; é, sobretudo, um pais dos jovens. Eu
. acho fundamental, e isto para mim está cada
vez mais nítido, darmos maior atenção à
criança, de sorte a que possamos ter um país
no futuro, próspero, desenvolvido e justo.
Daí por que, em nome da Bancada do meu
Partido, somos faVoráveis à aprovação da
proposição e esperamos venha a ser acolhida
pelo Senado Federal. (Muito bem!)
O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação ..

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O-SR. CHAGAS RODRIGUES- (PSOB
-PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas registrar que é com especia( satisfação que a Bancada do PSD B votará
a favor do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. :Presidente,
peço a palavfa para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao-·nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (POT- DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Presidente da República tem dito que o
seu Governo vai dedicar especial atenção à
criança. Na verdade, ninguém está fazendo
mais em benefício da criança brasileira do
que nós, aprovando este projeto. Sei, particu"
larmente, do empenho de V. Ex·, Presidente
Nelson Carneiro, que sempre lUtou a-qui para
que tivéssemos um estatuto da criança. V.
'Ex• até discordava com relação à termirioJogia, mas sei que, hoje, e-Stá convencido de
que o projeto atende às reais necessidades
do povo brasileiro no que tange ao amparo
à 'criança.
·
De sorte que o meu Partido, o PDT, se
rejubila. neste instante, de poder ter contri·
buído modestamente, com o seu voto e a
sua participação, para que o projeto apresen~
tado pelo Senador Ronan Ttto pudesse che·
gar a este resultado.
Seria injusto aquí, Sr. -Presidente, se_ eu
não enaltecesse o trabalho, na Câmara, desta

extraordinária DCputada, emborã nossa adversária, que é Sandra Cava!canti, mas, sem
dúvida a!guma, de um vigor muito grande
em termos de defesa da criança e da Deputada Rita Camata, que foi também batalhadora dessa causa.
Com isso, o PDT, é claro, votará coesamente em favor do proje.{o,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimentos de destaque
que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO Ni 2I7, ii E I990.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para rejeição do art. 8" do Substitutivo
da Câmara ao Projeto n" 193/90, do Senado
Federal, a fim de restabelecer o texto do Projeto -aprOvãdO no--~ena·do.
Justificação

O texto odginal atende me(hor, a nosso
ver, ao objetivo de assegurar proteção à gestante, à Parturiente e à nutriz, além de apresentar-se com maior clareza.
Sala das Sessões,29 de junho de 1990.
Senador Ronan Tito, Líder do PMD B.
REQUERIMENTO N• 218. DE I990
Senhof-Presidente.
Requei~o, noS termos regimentais, destaque para rejeição da Seção I do Capítulo II,
Livro II, do Substitutivo da Câmara ao PrQ.jeto n~ 193/90, do Senado Federal, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras --providências, a fim de restabelecer o art. 156 do Projeto aprovado pelo
Senado e suprimido pela Cârf':ara.
justificação
O art. 156 do teXto original é necessário
para indicar a vontade do legis(ador no sentido de que se ofereçam à Justiça da Infância
e da Juventude as condições de atuação adequada às necessidades da população;nos termos da legislação local de organização j udiciária.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. SenadOr Ronan Tito, Líder do PMDB.
REQUERIMENTO N· 2I9, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regiment;:tis, destaque para rejeição do art. 150 do Substitutivo
da Câmara aO PLS n" 193/90, do Senado Federal, que -dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências,
a fim de restabelecer, em seu lugar, o artigo
163 do Projeto original aprovado pelo Se·nado.

Justificação
O fexto dO Proje-to origínal atende melhor
às necessidades de suporte técnico à Justiça
da Infância ·aa )uventude. ---Sala da~ SesSões, 29 de junho de 1990. Senador Ronan Tito.

e
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REQUERIMENTO N• 220, DE I990
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para rejeição do art. 26 do Substitutivo
da Câmara ao Projeto 0'1 193/90. do Senado
Federril, que disPõe sObre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências; a fim de restabelecer o texto do Projeto aprovado no Senado.
Justificação
O texto do Substitutivo incluiu a expressão
"ou por testamento", em lugar de "por testamento", o que não corresponde à intenção
do legislador para o reconhecimento de filhos
havidos fora do casamento. A redação original é mais clara e evita equívocos de interpretação.
Sa!a das Sessões. 29 de junho de 1990.Senad.Jr Ronan Tito, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ne!son Carneiro)

-A Mesa colocará a voto, tal a importância
da matéria, isoladamente cada um dos destaques.
, Inicialmente, será votado o substitutivo,
sa!vo os destaques.
Em votação o substitutivo, que tem prefe~
rência regimental.
__
Os Srs. Senadores que são a favor do substitutivo, ressalvados os destaques, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa vai ler os doís textos para melhor
conhecimento do Plenário.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre senador.
OSR. RONANTITO (PMDB-MG. Pela
ordem.) -Sr. :presidente, requeiro se votem
todos os destaques em bloco.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Pelo Regimento, não é possível. A votação
é simbólica e demorará pouco tempo - são
apenas 4 destaques; em 5 minutos, podere·
mos votá-los.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
votação o destaque para rejeição _do
art. 8" do sub_:.tituti_vo, a fim de que prevaleça
o texto aprovado pelo Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
~Em

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o destaque para rejeição da
Seção 1• do Capítulo II, Livro 2 do substitutivo da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com
a supressão requerida no destaque queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o destaque, para rejeição do

art. 150.
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Os Srs. Senadores que estão de acordo com

a rejeição queiram permanecer sentados.

(Pausa.)

.

Aprovada a rejeição. -

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação no destaque, para rejeição
do_art. 26 do substitutivo da Câmara.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com

a rejeição queiram permanecer sentados.

(Pausa.)
Aprovada
Aprovado
A matéria
ra a redação

a rejeição.
o substitutivo com destaque.
vai à Comissão Temporária, pa·
finaL

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, redação final que será tida
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 249, DE 1990
Comíssão Temporária

Redação Final do Projeto de Lei do

Senado n• !93, de 1989.
A Comissão Temporária apresenta a reda-

ção final do Projeto de Lei do Senado n9
193, de 1989 (n~ 5.172/90, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras provi~
dências.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990.- Nabor Júnior, Presidente- João
Calmon, Relator.

.ANEXO AO PARECER N" 249, DE !990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

LIVRO I
Parte Geral

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

..

Art. 1" Esta Lei disp6e sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente.
Art. 2" Considera-se criança, para os
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela en~
tre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em
lei, aplica~se excepcionalmente este Estatuto
às pessoas entre dezoito e vinte e um anos
de idade.
Art. 3" A criança e_ o adolescente gozam
de todos os-direitos fUndamentais inerentes
à Pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em cohdições de
liberdade e d~ dignidade.
Art. 4" :É dever da faml1ia, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade,_a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, a_Qrespeíto, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo úrl.ico._ A garantia _de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias~
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulaçao e na execução das polfticas sociais públicas;
.d) des~~-~ção privilegiada de recursos públicos nas áreaS relacionadas com a proteção
à infância e à juventude.
Art. s~· Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência
çjiscriminação, exploração, violência-, cruel:
dade e opressão, punido na forma da lei qual~
quer atentado, por ação ou omissãO, aos seus
direitos fundamentãiS.
-~~-- Art. 6·: Na interpretação desta Lei levarse~ão em cont.:t os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências ào bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a con·
dição peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenVolvimento.

TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7~ A criança e 6 adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.
Art. R' f:.;t.ssegurado à gestante, através
do Sistema Único de Saúde, o att11dimento
pré e perinatal.
§ 1\' Agestanteseráencaminhadaaosdiferentes níveis de atendimento, segundo cri~
térios médicos específicos, obedecendo~se
aos princípios de regionalização e hierarqui·
zação do Sistema.
§ 2~- A paiiilriin-ú~- Será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a
acompanhou na fase pré-nat3.1.
§ 3? Incumbe ao Poder Público propiciar
apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem ..
Art. 9" O Poder Público, as instituições
e os empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive
aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
Art: 10. Os hospitais e demais estabeTe- cimen~os de atenção à saúde de gestantes,
pUblicas e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários indivíduais,
pelo prazo de dezoito anos;
II -identificar o i-ecém·nascido mediante
o registro de sua impressão plantar e digital
e da impressão digitil da mãe, sem prejuízo
de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa compete-nte;
III- pr.Jceder a exames visando ao diagnóstico e· terapêutica de anormalidades no,
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metabolismo do recém-nascido, bem como
prestar orientação aos pais;
,
IV- fornecer declaração de naséimento
onde constem necessariamente as )ntercor~
rências do parto e do _desenvolvimento do
neonato;
;
. V- manter alojamento conjuntb, possibihtando ao nêonato a permanenda junto à
mãe.
Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, átravés do
Sistema Único de Saúde, garantid~ o acesso
universal e igualitário às açó6s e ser~ços para
p~omoçác;>, proteção e recuperação da saúde.
§ 1~· _A criança e o adolescente portadores
de deficiêi:lcíâ receberão atendiméllto espe-cializado.
§ 29 IncuÍnbe ao Poder Público fornecer
gratuitamente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recurSos relativos ao tratamento, hallilitação ou reabi~·
litação.
Art. 12. Os estabelecirilintós de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral
de _um dos pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.
Art. 13. Os c~sos de suspeita ou confirmação de maus· tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunica~
dos ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
legais.
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e
odontológica para a· prevençáo das enfermídades que ordinariamente afétam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.
Parágrafo Unico. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. _

CAPITULO II
Do Direit_o à Liberdade,
ao Respeito e à Dignidade

Art. 15. A criança _e o adolescente têm
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos éivis, humanos e sociais garantidos na Constituí_ção e nas leis_, ___ _
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - Ir, vir e estar nos logradouros públicos
e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II -_!)_pinião e expressão;
III- crença e culto religiosos;
IV- brincar, praticar esportes e divertir~
se;
V -participar da vida familiar e comuni~
tária, sem discriminaç-ão;
.
VI- participar da vida política, na forma
da lei;
VII - buscar_refúgio, auxílio e Qrientação.
Art. 17. 0-dfreito- ao respeito consiste ria
inviolabilidade da integridade física_, psíquica
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da iden~i~
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e impfesCritfvel, pOdendo ser exercitado condade, da autonomia, dos valores, idéias e
tra os pais ou seus h~rdeiros, sem qualquer
crenças, dos espaços c objetos pessoais.
restrição, observado o segredo de Justiça.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os
SEÇÃO III
a salvo de qualquer tratamento desumano,
Da Família Substituta
viOlento, aterrorizante, vexatório ou consSUBSEÇÃO I
trangedor.
Disposições Gerais
CAPITULO III
Art. 28. A colocação em farriília suóstiDo Direito à Convivência
- tuta far-se-á mediante guarda; tutela ou adoFamiliar e Comuliitádit- çã.o, independentemente da situação jurídica
SEÇÃO I
da criança ou adolescente, nos termos desta
Disposições Gerais
Lei.
§ 1\' Sempre que possível,,a criança ou
Art. 19. Toda criança ou adolescente
tem direito a ser criadO e educado no seio adolescente deverá ser previamente ouvido
da sua familia e, excepcionalmente, em famí- e a sua- opiiifáO âCViditinente coO.siderada.
§ 2~ ..N.~. ~_preciação do pediçlo levar-se~á lia substituta, assegurada a convivé_ncia fami::
em conta o grau de parentesco e- a relação
liaf e comunitária, em ambiellte livre da
sença de pessoas dependentes de substáncias de afinidade ou_ de afetividade, a fim de 'evitar
ou minorar a<; conseqüéncias decorrentes da
entorpecentes.
Art. 20. Os filhos, havidos ou não dare- medida.
Art. 29. Não se deferirá colocação em
lação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, pi'olbidas~ família .substítUfa a pessOa que reVde;-porquaisquer designações discriminatórias relã.- quãlquer modo, incompatibilidade com a nativas à filiação.
- tui~_ da medida ou não ofereça ~biente
Art. 21. O pátriO po&ú' será ·exercido, fainiliar aQeqUado.
Art. 30. A colocação em família substiem igualdade de_ condi~õ_~_!_p~lo pai e pela
tuta não admitirá transferência dacriança ou
n;tã~, na forma do que dispuser a legislação
C1Vll, assegurado a qualquer deles o direito adolescente a terceiros ou a entidades gover~
de, em caso de discordância, recorrer â auto- namentais ou não-governamentais, sem autoridade judiciária cOmpete-nte para a solução rização judicial.
Art. 31. A colocação em fainília substida divergência.
Art. 22. Aos pais incuiribt! o dever de tuta estrangeira conStitui medida excepciosustento, guarda e educação dos filhos meno- nal, somente admissível na modalidade de
res, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, adoç_ão~
Art. 32. Ao assurilir a guarda ou a ttiiela
a obrigação de cumprir e faZei- cumprir as
o responsá_V~I pre-st~rá _compromissO de ben;
determinações judiciais.
Art. 23. A falta ou a carência de reCUrSOS e fíe!mente desempenhar o encargo, medianmateriais não constitui motívo suficiente pal-a te termo nos autos.
a perda ou a suspensão do pátrío poder.
SUBSEÇÃO II
Parágrafo único. Não existindo outrO
Da Guarda
motivo que por si s6 autorize 'a décretação ·
Art. 31. A guarda obriga à pre.c;tação de
da medida, a criança Ou o adolescente sáá
mantido em sua família de origem, a qual assistência material, moral e educacional à
deverá obrigatoriamente ser incluída em pro- criança ou adolescente, conferindo a seu de~
tentar o direito de opor-se a terceiros, inclu·
_
·
gramas oficíãis de aU:xílià.
Art. 24._ A perda e a suspensão do-Pátrio sive aos pais.
§ l" A guarda destina-se a regularizar a
poder serão decretadas judicialmente, em
procedimento contraditório, nos casos pre- posse de fato, podendo ser deferida, liminar
vistos na legislação civil, bem como na hipó- ou incidentalmente, nos proc~dimentos de
tese de descumprimento injustificado dos de- tutela e adoção, eXceto no de adoção por
estrangeiros.
veres e obrigações a que alude o art. 22.
§
Excepcion"almente:-deferir-se-á aSEÇÃO II
guarda, fora d{)s casos de tutela e adoção,
Da Famdfa Natural
para atender a situações peculiares ou suprir
Art. 25. Entende-se por falllllia natural a falta eventual dos pais ou responsável, poa comunidade formada pelos pais ou qual- dendo ser deferido o direito de representação
para a prática--de atos determinados.
quer deles e seus descendentes. ,
§ 3~ A guarda confere à criança ou adoArt. 26. Os filhOs -havidos fora do casalescente a condição de dependente, para to·
me~to poderão ser reconhecidos pelos pais,
conJunta ou separadamente, no próprio ter- dos os fins e efeitos de direito, inclusiye previ·
mo de nascimento, por testamento, mediante denciários.
AiC 34. O Poder Público estimulará,
escritura ou outro documento público, qUatatrav-éSâe assistência jurídica, incentivos fis·
quer·que seja a origem da_filiação.
Parágrafo úniCo. O reconhecimento pO- - cais e subsídios, o acolhimento, sob a forma
de preceder o nascimento do filho ou suce- de guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado.
der~ lhe ao falecimento, se deixar descendenArt. 35. A guarda poderá ser revogada
tes.
Art. 27. O reconhecimentO âO estado de a qU.ãlquer tempo, mediante ato judicial fun-filiação é direito personalfssimo~ indisPOnívei damentado, ouvido o Ministério Público.
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SUBSEÇÃO III
Da Tutela
Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até Vinte e um
anos incompletos.
Parágrafo único. O deferimento da tutela
pressupõe a prévia decretação da perda ou
s~spensão do pátrio poder e implica necessanamente o dever de guarda.
Art. 37. A especialização de hipoteca legal será dispensada, sempre que o tutelado
não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante.
Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os
bens, porventura existentes em nome do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente registrado no registro de imóveis,
ou se os rendimentos forem suficientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo ~obra significativa ou provável.
Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela
o disposto no art. 24.
SUBSEÇÃO IV
_D:a Adoção
Art. )9--:---A adoçá o de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta
Lei.
Parágrafo único. É_ vedada a adoção por
prõ'cura·ção.
Art. 40. O adotando deve contar com,
no máximo, dezõito anos à data do pedido.
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos
adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de
filho ao adotadó, com os mesmos direitos
e deveres, inclusive sucessórias, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
§ tv · Se um dos cônjuges ou concubinas
adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos pa~
rentes.
§ 2v É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante,
seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 4~ grau, observada a ordem de vocação
hereditária.
-Art. 42. Podem adotãr--Os-maiores de
vinte e um anos, independentemente de estado civil.
§19 Não podem adotar os ascendentés--e
os irmãos do adotando.
§ 2~ A adoção por ambos os cônjuges ou
concubinas poderá ser formalizada, desde
que um deles tenha completado vinte e um
anos de idade, comprovada a ~stabilidade da
família.
§ 3" O ãdotante há de ser, pelo menos,
dezesseís anos mais velho do 'que o adotando.
§ 4~ Os divorciadOs e os judiCialm-ente -separados poderão adotar conjuntamente, contanto que acordem_ sobr~;,t guarda e o regime
de visitas; e desde que o estágio de convivência tenh-a sido inici~ú:lo n·a constância da
sociedade conjugal.
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§ 59 A adoção poderá ser deferida ao
adotante que, após inequívoca manifestação
de vontade,, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

Art. 43. A adoçãó será deferida quando
apresentar reais va(ltagens para o adotando
e fundar-se em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto não der contâ de sua
administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curatlor adotar o pupilo ou
__
o curatelado.
Art. 45. A adoçãb depende do consentimento dos pais ou do representante legal do
adotando.
§ 19 O consentimento s.erá dispensado
em relação à criança ou adolescente cujos
pais sejam desconhecidos ou tenham sido
destituídos do pátrio poder.
§ 29 Em se tratando de adotando maior
de doze anos de idade, será também necessárió_o_seu conseõ:timiúüo".- ---Art. 46. _A adoção será precedida de _estágio de convivência Com a criança ou adoles. cente, pelo prazo que a autoridade judiciária
fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ 19 O estágio de convivência pod.erá ser
dispensado se o a'dotando não tiver mais de
um ano de idade ou se,_ qualquer que seja
a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente pata se poder
avaliar a conveniência: da conStituição do vínculo.
§ 29 Em caso de adoção por estrangeiro
residente ou domiciliado fora do País, .o estágio de convivência, cUmpriâ.o no território
nacional, será de, no mínimo, quinze dias
para crianças de ãté dois anos de idade, e
de no mínimo trinta dias quando se tratar
de adotando acima de do1s anos de idade.
Art. 47. O vínculo da adoção constituise por sentença judicial, que será inscrita no
registro civil mediante mandado do qual não·
se fornecerá certidão._
_ ___· _
. _
§ 1" A inscrição consigriará o n9m·e dos
adotantes como pais, bem como o nome de
seus ascendentes.
§ 2 9 O mandado judicial, que será arquivado, cancelará Q registro original do adotado.
§ 3" Nenhuma observação sobre a ori- .
gem do ato· poderá constar nas certidões do
registro.
·
.
§ 4" . A critério. da autoridade' judiciária,
poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda de.direitos. ·
§ 5? A sentença conferirá ao adotado o:
nome do adotante e, a pedido deste, poderá
determinar a modificação do, prenome.
§ 69 A adoção pÍ-oduz seut efeitos a partir
do trânsito em julgado da sentença, exceto
na hipótese prevista no· art. 42, § 5<.>, caso
em que terá força retroativa à data do óbito.
Art. 48. A adoção é irrevogável.
Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos p<iis naturais.·
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca eu foro regiQnal, um
registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção~

§ 1~· O deferimento da 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 verificada qualêJ.uer das hij)óteses previstas_
no art. 29.
Art. 51. Cuidando-se de pedido de ado-·
ção formulado por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no art. 31.
§ 1" O candidato deVerá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade
competente do respectivo domicílio, estar deviclamente habilitado à adoção, consoante as
leis do seu país; bem como apresentar estudo
psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.
- § 29 A autoridade judiciária, de ofício ou
a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto pertinente â legislação estrangeira. acompanhado
de prova da re~pectiva vigência.
§- 39 Os docUinentos em língua estrangei~
rã_seJ;_ão juntados aos autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva traduçãO, por tradutor público juramentado.
- § 49 Antes de_ consumada a adoção não
será perrititida a saída do adotando do território nacional.
·
·
Art. 52. A adoção internaci~nal podei-á
ser condicionada a estudo 'prévio, e análise
de uma c_omissão estadual judiciária de ado-_
_ção, que fornecerá o respe~ivO laudo· dé. ha- ·
bilitação para instruir o processo competente.
Parágrafo úniCO. Competirá à comissão
manter registro centraliZado de interessado_s
estrangeiros em adoçã'?·

CAPfTULQJV
-- Do DJ\'eito à ~110; à Cultura,
aõ Esporte
~rt.

e~ ao .Lazer

53.·, A criança e o àdolescente têlll

direito à educaça.o, visando ao pleno desen.Jolvimento de sua pessoa, preparo para o
exerc_ício da Cidadania e qUalifi~ação para o
trabalho, assegurando-se-lhes:
igualdade de condições p8ra o acesso
e~rmanência na escola;
·
II -direito de ser respeitado por seus educadores;
III- direito de cqntestar critérj.os avaliati vos, pOdendo recorrer às instâncias escolares superiores;
~V - direito de organização e participação
ein entidades estudantis;
:v -acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou
responsável ter ciência- do processo pedagógi~, bt>m como participar <ia definição das
propostas ed!JCacionais.
Art. _54~--_ É dever do Estado assegurar à
criança e ao ado1escente:
I -ensino fundamental, obrigatório e gratUito, inclusive para os -que a ele não tiveram
acesso mi idade própriâ;

tl._-
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II -progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; _
UI- atendimento educacional especializado aos portadores de _deficiência, preferencialmente na rede regular de _ensino;
_
IV__:_ atendimento em 'creche e pré-esCola
às crianças de ;zero a seis anos de ida,de;
V - acesso aos nfveis mais elevados do·ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI- oferta de ensino no turno regular,
adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII_:.:. ateiÍdime:Õ.to no enSino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1~ O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito pUblico subjetivo.
§ z~ o não-oferecimento do eijsino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa_responsabilidade da autoridade
cÕ!flpetente: __ _ _ :_o _ __ __
.
§ 39 Compete ao Poder Público reCensear os educandos no ensino fundamental,
fater-lhes a cp.am_adae zel~r 1 junto aos pais
ou responsável, pela freqüência à escola.
Art. _55._ Os pais ou responsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular 4e ensino.
Art. 56. Os dirigentes dê êStàbeJeciinentos de ensino fundam~ntal comunicarão ao
Conselho TUtelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II~ reiteraçãq ~e faltas injust_íficáda,s_e.dt:
evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
·__
.
___ _
- Iíf- elevados_ níveis de rePetência.
Art. 57. OPoderPúbliCo-esHmularápes9uisas, experiências e novas propostas relâtivas·a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliaçãO, com vistas ã inserção de crianças e. adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigatório.
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artístiCos e _bis~ _
tóricos prO(Jrios do contexto sodiil d'a crianç3 ·
e do adolescente, garantindo-se a estes a li~
herdade de criação e o acesSo- âs fontes de
cultura.
Art. 59. Os Municípios, com apoio dos
Estados e da União, eStimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaços para progra~ações culturais, esportivas e de lazer vol:tadas para a infância e a juventude.
-

CAPÍTULO V
Do Direito à Profissionalização
e à Proteção n_o Trabalho
Art. 60. É prOibido qualquer trabalho a
menores de quatorze· anos de idade, salvo
na condição de aprendiz.
Art. 61. A proteção ao trabalho dos ado·
lescen~e~ é t:egul(!da p~r, legislação especial,
sem prejuízo do disposto nesta Lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagem a
fonn.aÇãO-- t~i:nkO-profissionãl ininistrada se·
gundo as diretrizes e bases da legislação de
educação em vigor.
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Art. 63. A !Onnação téciÍico-Profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia" de acesso e freqüência obrigatória ao ensinO regular;

II- atividade compatível com o des.envolvimento do adolescente;

· III- horário espeéial paia o exercício das
atividades.

Art. 64. Ao adolescente até quatorze
anos de idade é assegurada bolsa de apren·
dizagem.
.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior
·cte quatorze anos, são assegmados os dir~ito~
trabalhistas- e previdenciáiiõs.·- · Art. _66. __ Ao· adolescente portador de defiCi.ênda é assegüiado traba-lho protegido.

Art. · 67.

Ao (adolescente empregado,

aprendiZ, e_m regime fami!iél_r de_ trabalho,
aluno de escola tét;nica, assistido em entidade
governamental ou não governamental, é ve~
dado trabalho:
I - noturno, realizado entre as vinte e
duas horas de um dia e as cinco horas do
dia-seguinte;
•n '--perigoso, insalubre ou penoso;
III- realizado em locais prejudiciais à sua
formação e ao seu desenvolvimento físico;
psÍJ:Iuico~ moral.e social;
IV- re3lizaQo em horários e locais que
não permitam a'freqüêncüi à esc;:ola.
Art. 68. O lprograma S:oCia1 que tenha
por báse o trabalho educativo, sob respOnsabilidade de entidade _govt:rnamental ou não
~ovetnamental sem fins lucrativos, deverá ã_s:
segurar ao..adolescente que dele participe
co·n&ções de capacitaçâ.o para o exercício -de
atividade regular remunerada.
§ 1~· Entende~se po'r -trabalho .educativo
a atividade laboral em que as exigências peda ·
flgicas relativas ao desenvolvimento pessoal
1f social do educando prevalecem -sobre o as·
pecto produtivo.
.- ,_.
§ 29 A remuneração que o adolescente
recebe pelo trabalho efetuado ou .a partici~
pação na- venda dos produtos de seu trabalhb
não desfigura o caráter educativo.
Art. 69. O adolescente tem_ direito à profissiOnaliZação e â proteção no trabalho, ob~
servados os seguintes aspectos. eiltre outros:
I - respeito ã condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento;
_
I I - capacitação profissional adequada ao
mercado de tr-abalho.

TÍTULO III
Oa Prevenção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 70. É devez: de todos prevenjr a
ocortência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e.do adolescente.
Art. 71. A criança e o adolescente têm
direíto a 1nformaçâo. cultura, lazer. espõrtes,
4iversões.. ttspetáculos e produtos e serviços
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
A'rt. 72. As obrigações previstas nesta
Lei não excl uein da prevençãq especial ~urras
decorrentes dos prindpios por ela adorados.

(SeÇáo II)

Aft. 73. ÁJhobServâricia 'ci~ riormas de
prevenção imp-ortará em responSabilidade d~
pessoa física ou jurídica, nos -termos desfa

Lei.
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ainda que eventualmente, cu.idarão para que
não seja permitida a entrada e a permanência
de crianças e adolescentes no local, afixando
aviso para o.r::icntação do público.

·

CAPfTúLOu··

SEÇÃO II

Da Prevenção Especial

SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer,
Esportes, Diversões e Espetáeulos
Art. 74. O.Poder Público, através do ór·
gão com.peten,te, regul8.J;:j, as diversões e espetáculos públic;os, infonnaodo sobre a natu·.
reza deles,; as faixas etárias a que não se rec.a:.
mendem, locais e horários em que sua apre.·
sentação se móstre inadequada,
Pa.rágrafo único._ Qç respon~áveis pelás
diversões e espetáculos públicos deverão a.fi·
xar, em lugar visível_e de fácil ac.esso, â entr:a~
da do local de exibição, informação destacad~
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária_
especificada no cer~ificado de classificação. ,
Art. 75. Toda crian~;a, ou adolescente te~
rá acesso à5 diVérSóes espeiácu!os públicos
classificados como adequados à sua faixa et4~.
ria. ___
_ _- _
.
_
., ,
Parágrafo único. As crianças menores de.
dez anos somente poderão ingressar e permanecer rios loCaíS de apresentação ou exibição
quando acompanhadas dos pais ou responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e telev{são. somente eXibiâfo, no hOrário recomendido para o público infanta-juvenil, progra~
mas com finalidades educatiVas, artfsticaS,
culturais e inforíriativas.
.'Parágrafo ~nicO. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciad9 _s_em avi~o de
sua clas::,ificação, arites de sua transmissão,
apresentação ou exibição.
Art. 77. Os proprietários, diretores, ge·
rentes e funcionários de empresas que expio~
rem a venda. ou aluguel de fitas de progra·
mação em vJdeo cuidarão para que não haja
venda ou locação em desacordo com a classifi~ção atribuída pelo órgão competente.
Parágrafo único, As fitas a que alude este
artigo deverão exibir, no invólucro, informa-:_
ção sobre a natureza da obra e a faixa etâriá ·
a que se destinam.
Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a
crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.
Parágrafo unico._ Âs editoras cuidarão
'Para que as capas que contenham mensagens
pornográficas ou obscenas sejam protegid_as
·
com embalagem opaca.
Art. 79. As revistas e publicações desti·
nadas aO público infanto~juvenil não poderão
conter ilustr~óes, fotografias, legendas, crô·
nicas ou anúricios de bebidas alcóolicas, tabaco, armas e riiuníções, e devérão respeitar
os valores éticos e sociais ·da pessoa e da famt1ia.
Art. 80. Os responsáveis por esta~eleci·
mentos que explorem comercialmente bilhar.,
sinuca ou congénere ou por ca::,as de jogos,
assim entendidí:ls as -que realizem apostas,

e

o

Dos.P.rqdutos e Serviços
Art. SI. É proibida a venda â criança Ou
ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II -bebidas alcoólicas;
111.- produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psfquica ainda
que por utilização indevida;
IV- fogos de estampido c de artifício, ex~
oeto aqueles que pelo seu reduzido potencial
sejam incapazes de_ provocar qualquer dano
físico em caso de utilização indevida;
V- revistas· e publicaçõe~ a que alude o
art. 78;
VI- bilhetes lotéricos e equivalentes.
Art. 82. _ p:-pioibida a ho~pedagem de
criança ou __a~_olescente em hotel, motel, pen·
são ou estabelecimento congênere, salvo se
autorizado ou acompanhado pelos pais ou
responsável.

SEÇÃO III
Da Autorização para Viajar
Art. 83 •. Nenhuma criança poderá viajar
para fora da comarca onde reside, desacom·
panhada dos pais ou responsável, sem expres~
sa autorização judicial.
§ t·• A autorização não será exigida
quando:
a) tratar-se de comarca contígua â da residência da criança, se na mesma unidade da
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1) de ascendente ou colateral maior, até
o terceíro grau, comprovado documental·
mente o parentesco~
2) de pessoa maiOr, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
§ 2° A autoridade judiciária, poderá, a
pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos,
Art. 84. 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;
II -viajar na companhia de um dos pais,
autorizado expressamente pelo outro através
de documento com firma reconhecida;
Art. -85. Sem prévia e expressa autori·
zação judicial, nenhuma criança ou adoles·
cente 1!-ascido em território nacional poderá
sair do País em companhia de estrangeiro
residente ou domiciliado no exterior.

LIVRO 11
Parte Especial

TÍTULO I
Da Política de Atendimento

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 86. A política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente far-se~á
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através de um conjunto artículado de ações
governamentais e não~governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Art. 87. São Unhas de ação da política
de atendimento:
·
I - pOlfticas sociaís básicas~
II -políticas e programas d.e assistência
social, em caráter supletivo, para aqueles que
deles necessitem;
III- serviços especiais de prevenção e

atendimento médico e psicossociaf às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opre..;;são;
IV- serviço de identificação e localização
de pais, responsável, crianças e adolescentes

desaparecidos_;
_ _
__
V- proteção jurídico-social por entidades
de defesa dos direitos da criança e do adoles·
cente.
Art. 88. São direfrizes da política de
atendimento:
I - municipalização do atendimento;
I I - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criijnça e do
adolescente. órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participaç-ão· popular paritária por
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;
III- criação e manutenção de programas
específicos, ob~ervada a descentralização po- .
lítico-adrninisirati\_'a;
.
IV -manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais viriculados aos respectivos conselhO!i dos direitos da criança e do
adolescente;
V- integração operacional de órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensaria,
Segurança ·Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para
efeito de agílização do atendimento inicial
a adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional;
VI- mobilização da opinião pública no
sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
Art. S9. · A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
CAPÍTULO II
Das Entidades de Atendimento

SEÇÁO I
Disposições Gerais

Vll-intemaçã.o.
Par_ágra_fo 'único. As en,tidades govemament':I:ÍS e não-_governamentais deverão pro·
ceder a inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma
definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições
e de s_uas alterações, do que fará comunicaçãO
ao Cõnsdho Tutelar e à autoridade judiciária.
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o qual comu·
nicará' o·rf!gistrci ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva localidade.
Parágrafo único. Será negado o registro
à entidade que:_
a) nãO Ofereça ins-talações físicas em coridições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus ·quadros pessoas inidô·
neas~

Art. 92. As entidades que desenvolvam
progra-mas de abrigo de-verão adotar os seguintes princípios;
·
I - preservação dos vínculos familiares;
I I - integração em família substituta,.
quando esgotados os recursos de manutenção
na família de origem;
IJI- atendtmento personalizado e em pe·
quenos grupos;
IV- desenvolvimento de atividades em
regimede co-educação;
.
V- não-desmembramento de grupos de
irmãos;
VI -_evitar) sempre __ gue possível, a transferên-cia para outras -entiâãâeS de crianças e
adolescentes abrigados;
VII-:- participação na vida da comunidade
local;
VIII- preparação gradativa para o·desli. _
_
garp.ento;
IX- participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
Parágrafo único. O dírigente de- entidade
de abrígo é equiparado ao guardiâo, para todos os efeitos de direíto.
Art. 93. As entidades_ que mantenham
programas de abrigo poderão, em caráter ex~
cepcional e de urgência, abrigar crianças e
adolescentes sem prévia determinação da autoridade_ competente:, fazendo comunicação
do fato até o 2" dia útil imediato. ~

Art. 90. As entidades de atendimento
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, as~im como pelo planejamenArt. 94. _As entidaçles que desenvolvem
to e execução de programas de proteção e .
sócio-educativos·destinado!i a crianças e ado- programas de internação têm as seguintes
obrigações, entre outras: _
lescentes, em regime de:
I - observar os -direitos e garantias de que
r- orientação e apoio sócio-familiar;
II- apoio sócio-educativo em meio aber· são titulares os adolescentes;
I I - não restringir nenhu~ direito que não ·
to·
tenha sido objeto de restrição na decisão de
Ín- colocação familiar;
internação;
·
·
IV-abrigo;
III- oferecer atendimento personalizado,
V- liberdade assistida;
em pequenas unidades e grupos reduzidos;
VI -semiliberdade_;_ ·
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IV -preservar a identidade _e oferecerambiente de respeito_e dignidade ao adolescente·
V- diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiãies;
VI- comunicar à autoridade judiciária,
peiíodicamente, os casos em que se_ mostre
inviável ou impossível o reatamento dos vín·
culos familiares;
vn -oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
·VIU- oferecer vestuário e alimentação
suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
rx-=oféfece:t cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacê_uticos;
X- propiciar -esco!ãri"zaçáo e prõfissiona:
lização;
XI- propiciar atividades culturais, espor·
tivas e de lazer;
XII - propiciar assistência religiosa àq ueles que desejarem, de acordo com suas crenças;·
XIII- proceder a estudo social e pessoal
de"Cada caso;
XIV- reavaliar periodicamente cada caso, ~om intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resulta~os ( ãutoridade competente;
XV- informar, periodicamente_, o adolescente internado sobre sua situação processual;
XVI -comunicar às autoridades competenteS tóâbs os casos de -adolescentes portadores de moléstiaS irife_cto-contagiosas;
XVII- fornecer comprovante de depósito
dos pertences dos adolescentes;
XVIII- manter programas destinados t'lO
apoio e acompanhamento de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessários ao _exercício da cidadania àqueles que
não os tiverem;
XX- manter arquivo de anotações onde
constem data e circunstâncias do atendimen·
to, nome do adolescente, seus pais ou respon:
sável, parentes, endereços, sexo, idade,
acompanhamento da s_ua formação, relação
de seus pertences e dem~i~ dados que possibilitem sua identificação e a indivi~ualização
do atendimento.
§ lo Aplicam-se, no que couber, as obri~
gações constantes deste artigo às entidades
que mantêm programa _d_e abrigo.
§ 2~ No cumprimento das obrigações a
que alude este artigo as entidades utilizarão
preferencialmente os recursos da comunida·

de.
SEÇÁO II
Da Fiscalização das Entidades
Art. -95 . ._As- entÍdades_govern~me-ntaiS enão-governamentais, referidas no art. 90, se·
rão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de cOntas serão apreSeritãdoS- ao Esta-
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do ou ao Município, conforme a origem das
dotações orçamentárias.
Art. 97. São medidas aplicáveis âs enti-

dades de atendimento que descumprtrem
obrigação constante do art. 94, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criniinaJ de seus
dirigentes ou prepostos:
I - às entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;

d) fechamento de unidade ou iq.terdição
de programa;
II- às entidades não-governamentais:
a) advertência;
- b) suspensão total oU parcial do repasse
de verbas públicas;
·
c) interdição de unidades ou suspensão de

programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo única.· Em caso de reiteradas in·
fraçõcs cometidas por entidades de at~ndi·
menta, que coloquem em risco os direitos
assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária compe:ten·
te para as providência cabíveis, inclusive sus·
pensão das atividades ou dissolução da entidade.
TÍTULO II
Das Medida.s de Proteção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art, 98. As medidas de proteção à crian·
ça e ao adolescente-são aplicáveis sempre qué
os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado;
II- por falta, omissão ou· abuso dos pais
ou responsável;
III- em razão de sua conduta.
CAPITULO I!
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que vise!TI ao fortalecimento dos vínculos familiares e comu~
nitários.
Art. 101. Verifiáida qualqUer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar. dentre outras, as
seguintes medic}as:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II -orientação, apoio e acompanhamento
temporários;
III -matrícula e freqUência obrigatórias
ern estabelecimento oficial de ensino fundamental;

IV -inclusão em prOgra-ma ·comunitário
ou oficial de auxflio à famnia, à criança e
ao adolescente;
V-requisição de tratamento_ médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
_ VI- inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicómanos;
:VIl- abrigo em entidade;
VIII- colocação em família_substituta.
Parágrafo tinico. O abrigo é medida provisória e excepcional. utilizável como forma
_de transição para a colocação em .faml1ia subs·
tituta, não implicando privação de liberdade.
Art. 102. As medidas de proteção de que
trata este Cap(tulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil.
§ lu Verificada a inexistência de registro
anterior, o assento de nascimento da criança
ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis; meâiarite requi"sição da auto·
ridade judiciária.
§ 2~ Os registras e certidões necessárias
à regularização de que ~rata este artigo são
isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
TfTULOIIT
Da Prática de A!o Infracional

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais
Art. 103~- Considera-se ato infracional a
conduta descrita como crime ou cOntravenção.peitai.
Art. 104. Sãq penalmente inimputáveis
os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta
Lei, deve-ser. considerada a idade do adolescente à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracioJ;J.al praticado
por criança correspond'erão as medidas previstas no art. 101.
CAPÍTULO ll
,Dos Direitos Individuais
Art. 106. · Nenhum adolescente será privado de sua libefdade senão em flagrante de
ato infra.ciona1_ ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão, devendo ser informado acerca de
seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido
serão incontinenti comunicados à autoridade
judiciária cotnperente- e à fãml1ia do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
-Parágrafo único. Examinar-.se-á, desde
logo e sob pena de responsabilidade, a possi·
bilidade de liberação imediata.
Art. 108. A inten~ação, antes da sentença, pode ser determútada pelo prazo máximo
de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá Ser
fundamentada e basear-se em indícios sufi-
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cientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.
CAPÍTULO III
D-as Garantias Processuais
Art. 110. Nenhum adolescente será pri·
vado de sua liberdade sem o devido processo
legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes ga~antias:
I - pleno e formal conhecllnento da atribuição' de ato infraciona1, mediante citaç-ão
ou meio equivalente;
I I - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemu·
nhas e produzir todas as provas necessárias
â sua defesa;
111- defesa técnica por advogado;
N - assistência Judiciária gratuita e inte~
gral aos necessitados, na forma da lei;
V -~direito de ser ouvido pessoalmente
pela autoridaç:le competente;_
___
VI -direito de solicitar a presença de seus
pais ou responsável _em qualquer fase do procedimento.
CAPÍTULO IV.
Das Medidas Sócio-Educativas
SEÇÃO I

Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato in·
fracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adOlescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II -obrigação de reparar o dano;
III- prestação de serviços à comunidade;
IV -liberdade assistida;
V- inserção em regime de semiliberdade;
VI- internação em estabelecimento educacional;
VII- qualquer uma das previstas no art.
101, I a VL
'
§ 1'' A medida aplicada ao adolescente
levará em conta a sua capacidade de cwn·
pri-Ia, as circllnstâncias .e .a gravidade da in-·
fração.
§ 2~ Em hipótese alguma e sob pretexto
algum, será admitida a prestação de trabalho
.forçado.
§ 3° Os adolescentes portadores de doenç,a ou deficiência mental_ receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
Art. 113. Aplíca-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112. pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada
a hipótese de remissão, nos termos do art.
127.
Parágrafo único. A advertência poderá
ser aplicada sempre que houver prova da ma- .
teríalidade e indicias stLficientes da autoriJ:.
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SEÇÃO II
Da Advertência
Art. 115. A advertência ·consistirá em
admoes~ção verbal, .que será reduzida a te"r;

mo e assmada.

· · •·

SEÇÃO!Ü ' ' '
Da Obrigação de RCparar o Dano
Art. 116. Em se .tratando de ato infra·
clona( com reflexos patrimoniaís, a· autoridade poderá determinar, se for o caso que
o adolescente restitua a coi:sà, promOva ~ res·
sardmento do dano, 01,1, por outra forma,
compense_() prejuízo da_vftima ..
Parágrafo único. Havendo manifesta i~
possibilidade, a medida poder~ ser substituí:
da por outra adequada.
SEÇÃO!V

Da Prestação de Serviços à 'coínunidadi
A_~L- _1_17. A prcstaçã·o de serviços comu·.
nitáríos cot:iS:iSte na realização· de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assís- ·
tenciais, hospitais, escolas· c outros estabelecimentos congéneres, bem tomo em progr_a~
mas comunitários ou governamentais.
Parágrafo único. -.ASl:ü::efas serão atnbuí- '
das conforme as aptidões do adolescente, de- vendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas :;.em_anais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modà
a não prejudicar a freqüência à escola ou
à jornada normal de trabalho.
'
SEÇÃOV
Da Liberdade Assistida
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais
adequada para o fim· de acompanhar, auxiliar
e orientar o adolescente.
§ 1\' A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá
ser recomendada por emidade ou programa
de atendimento.
§ 29 A liberdade assistida s_erá fixada pe- ·
lo prazo mínimo de seis meses, podendo aqualquer tempo ser prorrogada, revogada ou
substituída por outra medida, ouvido o orientadOr, o Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o
apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos,
entre outros:
1- promover socialmente o adolescente e
sua famma, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa ofi_-cial ou comunitário de auxílio e assistência
social;
~I -supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
III -diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de s_ua inserção no
mercado de trabalho;
IV- apresentar relatório do caso.

SEÇÃO VI
Do Regime de Semiliberdade
Art. 120. O regime de semíliberdade pode ser determinado desde o início, ou como

forma de transição para b-meio aberto, pos.<;ibilitada a realização de~athddades ~~ternas,
independ~ntemente. de a.utorização judicial.
'§ 1~ E obrigat6ria a escolarização e a profi,ssionalizaç.ão, devendo, sempre gue possf·
vel, ser utilizàdos ·os recursos existentes_qa·
comunidade.
r § 2"
A medida não comPorta Prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as
~isposições relativas à interna.ção.
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IV- ser informado de sua situação prosempre que solicitada;
V -ser tratado com respeito e dignidade;
VI- permanecer internado na mesma localidade ou 'naquela· ffiàiS 'pf6xima ao domict1iode seus pais ou responSável;
VII -receber visitas, aO ffienos semanalmente;
VI.II- corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX- ter acesso aos objetos necessários à
SEÇÃO VII
higiene e asseio pessoal~
O~ Internação
X~ habitar alojameritó em condições adeArt. 121. A intt!rflaÇão COristiiui lriedida
qUaCfaS de higiene e Salúbrídade;
p'i-ivã:tiva da libeidade, -suJeitá àos prinCípios
XI- receber escolarizaçâo" e profissiona:
de brevidade, .excepcion'alidade e ré:speító à· li:Zação; ,,_. - ' · -- · ·
condição peculiar de pessoá em desenvolvi··
·XII- realizar atividades ·culturais. espormenta.
'
·
·
· ·
tivas e de lazer;
0
§ } será permitida a realização de ativiXIII- ter acesso aos meios de comunidades externas, a critério" da equipe técnica
cação social;
da entidade, salvo expressa determinação ju·
XIV- receber assistência religiosa, se·
dicial em contrário.
gundo a sua crença; e desde que assim p_ de§ 2~ A· riiêdidá não cOmporta prazo deseje;
.
_ __
.
,
- termihfido, devendo sua manutenção ser t.ea~
XV -·manter a' posse de seus objetos pesvãliada, mediante deciSãO fu~damentada, no
soais e dispor de local seguro para guardá-los,
máximo a cada seis meses.
.
recebendo comproyante daqueles porventura
' § 3" Eiti nenhuma hip6tese o perío.do
depositados em poder da entidade;
máximo de interO.açãó éxCedáã à três anos:
XVI- receber, quando de ::;ua desinternação. os documentos pessoais indispensá- § 4" ÂtingidO o ~limit~ r;sÍat{eleddo nO pãnígrafo anterior. o adolescente deverá ser li- veis â vida em sociedade.
§ l" Em nenhum caso haverá ineomuni~
berado, colocado em regim~- de semiliber~-
cabilidade.
-.
dade ou de liberdã.de_ assistida.
§ 2\' A autoridade judiciária pOdei-á suS§ 5·'- A Hberação será compulsória aos
pender temporariamente a visita, incl~siVe
vinte e Um ãi}{)S de idade.
de pais ou responsável, se existirem motivos
§ 6" Em q~alqu~r hipótese á: desinternação será pre,cedida de autorização judicial, sérios e fundados de sua prejudicialidade aos
interesses do adolescente.
ouvido o Ministério Público.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela
Art. 122. A medida: de il1ten1ação só po~
integridade_ física e mental dos internos, caJerá ser aplicada quando:
.
.
bendo-lhe adotar as medidas adequadas de
I - tratar-se_ de ato infracional cometido
meéiianúi grãve·am~e"ã.ç-ã oU vio1énciaa pesso-a;. contenção e segurança.
II -por reiteração no cometimento de ou·
tra'\ infrações graves;
CAPÍTULO V
III- por descumprimCnto rcilef"ãdo e inDa Remissão
justificável da medida anteriorinen.te ímpOs~
Art. 126. Antes de iniciado o procedita.
mento judicial para apuração de ato infraCíó--S I' O prazo de internação na hipóte>e
nal, o representante do Ministério_ PV.blk_o
de incbo III deste artigo não poderá ser supe·
rior a·três meses.
poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendO àS-circuns§ 2" Em nenhuma hipótese será aplicada
tâncias e conseqüéncias do fato,· ao contexto
a internação, havendo outra medida adequasocial, bem como à personalidade do_ adolesda.
cente c stia maior ou menor participação nO
Art. 123. A internação deverá ser cumato -ínfracional.
_prida em entidade exclusiva para adolesCeõ.Parágrafo único. Iniciado o procedimen~es_, em local distinto _daquele destinado ao
to, a concessão da remLs_sãQ pela autoridade
abrigo, obede_cida rigorosa separação por cri·
judiciária importará na suspensão ou ex_tintê rios de idade, compleição física e gravidade
da infração.
ção do processo.
Art. 127. A remissão não implica n~ces
Parágrafo único. Durante o período de
sariamente o reconhecimento ou c.omprovainterilação, inclusive provisória, serão obrí·
çào da responsabilidade, nem prevalece para
gatórias atividades pedagógicas.
efeito de antecedentes, podendo incluir evenArt. 124. São direitos do adolesceritC
tualmente a aplicação de qualquer das medi~
privado de liberdade, entre outros. os seguin·
tes:
das previstas em lei, exceto a colocação.em
regime de 5emiliberdade e a internação.
1- entrevistar-se peSsoalmente com ore·
Art. 128. A medida aplicada por força
presentante do MinistCrio Público;
da remissão poderá ser revista judicialmente,
II -peticionar diretamente a qualquer aua qualquer tempo, mediante pedido expresso
toridade;
do adole:-.cente_ou de .seu representante legal,
UI- avistar~se reservadamente com :;;eu
defensor;
ou do Ministério Público.
cessual~
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TiTULO IV
Das Medidas Pertinentes

CAPÍTULO II
Das Atribuições do Conselho

aos Pais ou ReSponsável

• Art. 136_~- São atribuições do ConselhO
Tutelar:
I - atender as crianças e ádolescentes nas
hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, apli:
ca]ldo as medidas previstas no art. 101, I a
VII;.
II -atender e aconselhar os pais ou res~
pOnSâvel, aplicando as medidas previstas no
art. 129, I a VIl.
111 ~promover a exeCução de suas deci~
sões, podendo para tanto:
_af tequisitãr SêrviçOS Públicos nas áreas de
saúde, educação, serviço sociaJ, previdência,
trabalho e segurança;
b) representar_junt~ â autoridade judiciária os casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações.
IV- encaminhar ao Ministério Público
notfdá i::le fato que constitua infr:aÇão administrativa ou penal contra os direitos da:Crian~
ça óü ãdol~scente-; V -encaminhar à autoridade judiciária os
casos de sua competência;
VI -providenciar- a medida estabelecida
pela autoridade judiciári_~, deittre ãs previstas
ao art. 101, de I a VI, para o adolescente
autor de ato-ínfracional;
VII -expedir notificações;
Vlll- requisitar certidões de nascimento
e de óbito de crianç_~ ou adolescente quando
necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local
na elaboraçáo dil proposta orç-arneritária para
planos e programas de atendimento dos d.ireitos da criança e do adolescente;
X- represe_1_1t~,_em nome da pessoa e: da
família, contra a violação dos_Çiireito~ previstos no art. 220, § 3~,lnciso 11 da Constituição
·
Federal;
XI- representar ao Ministério Público,
para efeito das 3ções de perda ou suspensão
do pátrio poder.
Art. 137.: AsdecisóesdoConSelhoTutelar Somente poderão ser revi-:.tas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legíti~
mo interesse.

Art. 129~- S'ão' IDediéJas~áplicáveis aos

· país ou respon-sável:
l-encaminhamento a programa oficial
ou. comunitáriO de promoção à família;
II - indusão em programa ·orrdal ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicómanos;
III- encaminhamento a tratamentç. psicológico ou psiquiátrico;
·
· ·
IV- encaminhamento a cursos_ou programas de orientação;

V- obrigação de matricular OCHhO-ou pupilo e acompanh;ar sua freqüencia e aproveitamento escolar; ·
.VI- obrigação de encaminhar a criança
ou adolescente a tratamento especializado;

VII- advertência;
VIII - perda da guarda;
XIX- destituição da tutela;
X.- suspensão ou destituiÇãO do pátrio po~
.der.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo,
observar~se-á o disposto nos arts. 23 e 24.
Art. 130. VerifiCada a-hipótese de maustratos, opressão ou abuso sexual impostos pe·
los pais ou responsável, a autoridade judiciá~
ria poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia
comum.
TITULO V
Do Conselho Tutelar

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. l3L O Conselho Tutelar-é órgão
permanente e autóndmo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta lei.
Art. 132. __ Em cada município haverá, no
mínimo, -um Conselho Tutelar composto de
cinco membr.os, eleitos pelos cidadãos locais
para mandato de três anos, permitida um·a
reeleição.
Art. 133. Para a candidatura a membro
do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
I I - idade superior a vinte e um anos;
III- residir no município.
Art. 134.. Lei Municipal disporá sobre
local, dia e horário de funcionamento do
Conselho Tutelar, inclusive quanto a even~
tuaJ remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos ne-.
cessários ab funcionamento do Conselho Tutelar.
· Art. 125. O exercíCiO efetivo da funçãÓde conselheiro constituirá serviço público re~
levante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e' assegurará prisão especial, em
caso de crime comum, até o jUlgamento definitivo.'

CAPITULO III
Da Competência
Art. 138. · Af:ilica--:.se ao Conselho Tutelar
a regra de competência constante do art. 147.
CAPÍTULO IV
Da Escolha dos Conselheiros

Art. p9. O processo eleito~al para a es~
colha dos membros do Conselho Tutelar será
estabelecido em Lei Municipal e reaJizado
sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscali~
~ação do Ministério Público.
CAPÍTULO V
__ _ f:!os Impedimentos

Art. 140. ·são impedidos de· servir no
mesmo Conselho marido e ·mulher, ascen~
dentes e descendentes, sogro e.genro ou nora,
irmãos, cUnhados, durante o cunhadio, tio
e sobrinho. padrasto ou madrasta e enteado.
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Parágrafo único. Estende-se o impedimento 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, e~p
exerçfcio na Comarca, Foro Regional ou Distrital.

TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 141. .E garantido o acesso de toda
cria:Oça ou adolescente ã Defensoria Pública,
ao MinistériO Público e ao Poder Judiciário,
por qualquer de seus órgãos.
__ _
§ 1~ A assistência judicià.rii gratuita será
prestada aos que dela necessitarem, através
de defensor público ou a~vogado nomeado ..
§ 29 As ações judiciais da competência
da Justiça da Infância da Juventude são
isentas de custas e emolumentos, ressalvada
a hipótese de Jitigância de.fuá-fé.
Art. 142. _Os menOres de dezesseis anos
serão representados e os maiores de dezesseis
e menores de vinte e um anos assistidos pot
seus pais, tutores ou curac;lores, na forma da
\egis]ação civil ou processual.
Parágrafo único. A autoridade judiciária
dará curador especial à criança ou adoles~
cente, sempre que os interesses.destes -colidi~
rem com os de seus pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assis-tência legal ainda que everitual.
Art. 143. É vedada a divulgação de atos
jud.iciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que
se atribua autoria de ato infracional.
.Parágrafo único. __ Qualquer noticia a respeito do fato não poderá identificar a criança
ou adolescente, ve~ando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco
e :residência.
Art. 144. A expediÇão de cópia ou' certí:
dáo de atos a·que -~e refere o artigo anterior
somente ser.á deferida. pela autoridade judiciária competente, se deJ;Dons.trado o interesse e justificada a finalidade.

e

CAPÍTULO II
Infância e da Juventude
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Da Justiça

~a

Art. Í45. Os Estados e o Distrito Fede~
ra1 poderão criar varas especializadas e exclusivas da jnfância e da juventude, cabendo
ao Poder Judiciário estabelecer sua proporw
cionalidade por número. de habitantes, dotálas de infra~estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
SEÇÃO II
Do Juiz
Art. 146. A autoridade a que se refere
esta ~e i é o Juiz da Infância e da Juventude,
ou o juiz que exerCeo:essa função, na forma
da Lei de Organização Judiciária local.
Art. 147. A competência· será'determi-.
nada:

õ737
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I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II- pelo lugar onde s_e encontre a criança
ou adolescente, ã falta dos pais ou responsável.
... § 1~ Nos casos de ato infraoional, será
competente a autoridade do lugar da ação
ou omissão, observadas as regras de conexão,
continência e prevenção.
§ 29 A exec_uçã_o das medidas poderá ser
delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local
onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
§ 3~ Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou
televisão, que atinja mais de uma comarca,
será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judicíária do local da sede
estadual da emissora ou rede~ tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado.
Art. 148. 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;
H -conceder a remissão, como forma !ie
suspensão ou extinção do processo;
III- conhecer de pedidas de adoção e
seus incidentes;
IV -conhecer de ações civis fundadas em
interesses_ individuais, difusos ou coletivos
afetos à .criança e ao adolescente, observado
o disposto no a'rt. 209;
V- conheaer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento,
aplicando as medidas. cabíveis;
VI- aplicar penalidades administratiVaS
nos casos de' infrações -contra norma de proteção à criança ou adolescente;
VII -conhecer de ·casos encaminhados
pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas
cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de
criança ou adolescente nas hipóteses d6-art.
98, é também competente a Justiça da Infânçia e da Juventude para o firn de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de 'ações de deStituição do pátrio poder, perda ou modificação da tutela
ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento
para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação
ao exercício" do pátriO poder;
e) cOnceder a· emanêip'açãO, nos tCrmos da
lei civH, quando faltarem os pais;
f) designar curador especia_l em casos de
apresentação de queixa ou representação, ou
de outros procedimentos juQiciais ou extrajuM
diciais em que haja interesses de criança ou
adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
b) determinar o c:incelamento, a rctificação e o suprimento dos registras de nascimento e óbito.

Art. 149. Compete .à autoridade judiciária disciplinar, atravé~ de portaria, ou autorizar, mediante alvará: .
, I - a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhado_ dos pais ou
r~sponsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congéneres;
d) casa_que eXplore comercialmeme diversões eletrônicas;
_ _
e) estúdioS: cinCmatográficõs, de teatro, rádio e teleyis_ãp; ,
II-11 participação de criança e adolescente em:
a) cspetáculos públicos- e .~t:us ensaios;
b) certames de beleza.
_ §__t
Para os fins do disposto neste artigo,
,a autoridade judiciáJia levará em conta, dentre outros fatores~
a) os princípios desta lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequaÇão do ambiente a eventual
participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a naturt!za do espetáculo.
§ 2\' As medidas adotadas na conformi_~
dadc deste artigo deverão ser fundamentadas, c-aso a caso, vedadas as determinações
de caráter geraL
SEÇÃO II
bos·Serviços Auxiliares
Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na
·elaboração de sua proposta orçamentária,
Prever recursos para ma·nutenção de equipe
interprofissional, destinada a assessorar a
Justiça da Infância e da Juventude.
Art. 151. Compete à equipe interprofissional,.dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação locaJ, fornecer
subsídios pm escrito, mediante laudos, ou
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento,
orientação, encaminhamento, prevenção e
outros. tudo sob a imediata subordinação à
autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.
~CAPÍTULO III
Dos Pr"oCedime-ntos

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 152. Aos· procedimentos regulados
nesta lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária -poderá investigar os fatos e çrd!!nar:
de ofício as providencias neces..,ária'>, ouvido
o Ministério Público.
Art. 154. Aplica-se à<; mullas o disposto
no ârt. 214.
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SEÇÃO II
Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder
Art. 155. O PFOcedimento para a perda
ou a suspensão do pátrio poder terá início
por provocação do Ministério Público ou de
quem tenha legítimo interesse.
Art. 156. A petição inicial indicará:
I-_ a aut_oridac\e ju~ic~ária a_ que for dirigidat
_____ _
I I - o nome, o estado ciVil, a profiSSão
e a r~siçlência do requerente e do requerido,
dispens:3~a a qualificação em se tratando de
ped\do formulado por representante do Ministério Público;
III:....:. a exposição sumária do fato e o pedido;
___ ,--IV -as provas que serão produzidas,_oferccendo, desde logo, o rol_de testemunhas
e documentos.
Ari. 157. Havendo motivo grave, RÕderá a autoridade judiciária; ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio
poder, liminar ou incidentalmente, até o julgamento ·definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente_ confiado_ a. pessoa idónea,
mediante termo de responsabilidade,
Art. 158. O requerido será citado para,
no prazo de dez dias, oferecer resposta escri~
ta, indicando as provas a serem produzidas
e.oferecendo desde logo o rol de testemunhas
e documentos.
Parágrafo único. Deverão ser esgotados
todos os meios para a citação pessoal.
Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e de sua família, poderá
requerer, erti Cârtôrio, que-lhe seja nomeado
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de
resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciái:'ia requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou
a requerimento das partes ou do Ministério
Público.
Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos au:
tos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for Q requerente, _decidindo
em igual prazo.
§ 1" Havendo necessidade, a autoridade
judiciária- pCiderá determinar a realização de
estudo soda! ou perícia por equipe intcrprofissional, bem como a oitiva de tes.temunhas.
§ 2'·' Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde_ que
possível e razoável, a oitiva da criança ou
adolescente.
Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao
Ministério Público, por cinco dias, salvo
quando' este for o requerente, designando,
desde logo, audiência de instrução e julgamento.
§ 1" A_ requerimento de qualquer das
parte;.:, do Ministério Público, ou de ofício,
a autoridade judiciária poderá determinar a
realização de estudo social ou, se possfvel,
de perícia por equipe.interprofissional.
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§ 2'.' Na audiência, presenteS-aS partes e
o Ministério Públitó, serãó ouvidas as testemunhas, •colhendO-se oralmente o parecer
técnico, salvo qUando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o MiniStétio Púólico~,
pelo tempo de vinte minuto-s Cada um, pwrrogável por ma"is dez. A decisão será proferida
na audiência, podendÓ a autoridade_ judiciária, excepcionalmente, designar data para sua
leitura no prazo máximo de cinco dias.
Art. 163. A sentença que decretar a per·
da ou a suspensão dq pátrio poder será averbada à margem do registro de nascimento
da criança ou adolescente.

SEÇÃO II!
Da Destituição da Tptela
Art. 164. Na destituição-da tutela, observar-se-á o procedimento para a r~n1_oç_ã_o
de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber, o disposto na seção anterior.
SEÇÃO IV
Da Colocação em Famllfa Substituta
Art. 165-. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:
I - qualificação completa do requerente e
de seu eventual cônjuge, ou--cori1Pfinheir0,
com expressa anuência deste;
I I - indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolesceÕ.te, especificaniil:o se tem ou não parente vivo;
III- qualificação- completa da cri3nça ou
adolescent~ e de seus pais, se conhe~ido_s; _
IV - indicação do cartório onde foi iOscritO o nascimento, anexando, se possível, uma
cópia da respectiva certidão;
·
V- declaração sobre a existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança
ou ao adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.
Art. 166. Se os pais forem falecidos. tiverem sido destituídos ou suSpei1$0s do pátrio
poder, ou houverem aderido expressamente
ao pedido de colocação em fam1lia suó:.tituta,
este poderá ser formulado diretamcnte em
cartório, em petição assinada pelos próprios
requerentes.
Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles ser.lo ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por termo as
declaraÇões.
Art. 167. A autoridade judiciãria, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de e~
tudo social ou, se possível, perícia por equipe
interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória 1 bem como. no caso
de adoçào, sobre o estágio de convivência.
Art. 168. Apresentado o relatório social
ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que
possível, a criança ou-o adolescente, far-!'re-á
vista dos autos ao Ministério Público, pelo
prazo de cinco dias, decidindo a autoridade
judiciária em igual prazo.

Art. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutda, a perda ou a suspensão do
pátrio poder constituírem pressuposto lógico
da medida principal de colocação em família
substituta, será observado o procedimento
contraditório previsto nas seções ll e III deste
capfwlo.
Parágrafo único. A perda ou a modificação" da guarda poderá ser decretada nos
mesmos autos do procedimento, observado
o disposto no art. 35.
Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32, e,
quanto à adoção, o contido no art. 47.
SEÇÃOV •
Da Apuração de Ato Infracional
Atribuído a Adolescente

Art. 171. O adolescente apreendido por
força de ordem judicial será. desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
Art. 172. O adolescente apreendido em
nàgf"ãnte de ato_infracional será, desde logo,
encaminhado à _aut~rid<1de policial competente-.Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional
praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada,
que, após as providências necessárias e, conforme o caso, encaminhará o adulto à repa:-tição policial própria,
Att. 173. Em caso de flagrante de ato
infrri:cional cometido mediante violência ou
grave ameaça a péssoa, a autoridade policial,
sem prejuízo do disposto nos arts. 106. parágrafo único e 107, deverá:
I -lavrar auto de apreensão, ouvidos as
testemunhas e o adolescente;
U- apreender o pioduto e os instrumentos da infração;
UI- requisitar os exames ou perícias necessáríos à comprovação da materialidade e
autoria da infração.
Parágrafo único. Nas .demais hípólêses
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser
substituída por boletim de ocorrência circunstanciada.
Art. 174. Comparecendo qualquer dos
pais ou respon!\ável, o adolescente será pron~
tamente liberado pela autoridade policial,
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante
do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
excelo"_quando, pela gravidade do aio infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação pàra garantia de sua segurança pessoal ou manutenção
da ordem pública.
Art. 175. 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 ocorrência.
§ 1" S_endo impossível a apresentação
imediata, a autoridade policial encaminhará
o adolescente a entidade de atendimento, que
fará a apresentação ao-represent"aOte do Mi-
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nistério Público no prazo de vinte e- quatro
horas.
§ 2" 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, cm qualquer hipótese, exceder o prazo
referido no parágrafo anterior.
Art. 176. Sendo o adolescente liberado,
a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministêrio Público cópia do auto de apreensão ou boletim
de ocorrencia.
Art. 177. Se, afastl:lda a hipótese de fia·
grante, houver indícios de participação de
adolescenle na prática de ato infracionaf, a
autoridade policial encaminhará ao represen~
tante do Ministério Público relatório das in·
vestigações e demais documentos.
An. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá
ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial_, em condições atentatórias ã sua dignidade, ou que
impliquem risco à sua integridade física ou
mental, sob pena de responsabilidade.
Art. 179. Apresentado o adolescente, o
representante do Ministério Público, nomes·
mo dia c à vista do auto de apreensão, boletim
de ocorrência ou relatório policial, devida·
mente autuado pelo cartório judiei(!! e com
informação sObre os antecedentes do adoles·
cente, procederá imediata e informalmente
à sua oitiva e, em sendo possível, de seus
pais ou responsável, '/Ítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não-apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para
apresentação do adolescente, podendo requisitar o corrturso das polícias civil e militar.
Art. 180. Adotadas as providências a
que alude o artigo anterior, o representante
do Ministério Público poderá:
I - promover o arquivamento dos autos;
I I - conceder a remissão;
III- representar à autoridade judiciária
para aplicação de medida sócio-educativa.
Art. 181. Promovido o arquivamento
dos autos ou concedida a remissão pelo repre·
sentante do Ministério Público. mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
§ l" Homologado o arquivamento ou a
remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida,
§ 2" Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador·
Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará
a aUtoridade judiciária obrigada a humologar.
- Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não pro-
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mover o arquivamento 01,1 .conceçjer a remis~
são, oferecerá representação à autoridade ju~
diciária, propondo a insraura:ção de procedimenta para aplicação da medida sócio-edu-
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§ V' Salvo manifestação em audiência, as
da audiência _de .apresentação, ofereCerá departes e o Ministério Público_.terão cinco dias
fesa prévia e rol de testemunhas.
para oferecer alegações finais, decidindo a
§ 41• Na audiência em continuação, ouviautoridadejudiciáriª em igual prazo.
das as testemunhas arroladas na represencativa que se afigurara mai~ ad~q~ada.
_§ 2\' Em se tratando de afctstament_o protaçãO na defesa prévia: cumprida-; as dili§ 1'·' A representaç~o s_er~ oferecida por
gências e juntado o relatório da equipe inter- . visório ou definitiVó de dirigentcr de ~ntidade
petição, que Conterá o breve r~sumo dos fato,s profissional, será dada a palavra ao represen- governamental, a autoridade,judicl"ária _ofiCiará ã autoridade administrativa .iJilediata~
e a classificação do ato infr~cio_nal e, quando
tante do Ministério'"Público e ao defensor,
necessário, o rol de. testemunhas, podendo sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos
mente s.pperior ao .afastado, marcando prazo
ser deduzida oralmente, em sessão diária inspara a substituição.
para cada um, prorrogável por mais dez, a
talada pela autoridade juçlici~ria.
§ 3~ Antes de aplicar qualquer das medicritério da autoridade judiciária, que em se§ 2u A representação independe de prodas, a a,utoridade judíciári~ póçierá fixar praguida proferirá decisão.
va pré-constituída da autoria e materialidade.
zo.para a remoção. das irrt?gularidade! v~rifi
Art. 187. Se o adolescente devidamente
Art. 183. O prazo máxíino- e· im-prorrocadas ..S;:~tisfeitas as ,exigêqcias, o processo
notific-ado, não comparecer, injustificadagáv;el para a conclusão do procedimento, es- mente, à audiência de apresentação, a autoriserá extinto, sem julgamento, de ~érito. ·
tando o adolescente internado provisoria§ 4~ A ml,llJa ~a a,d,ver_t~nc~a serão impOsdade j udiciátia designará nova data, determimente, será de quarenta e cinco dias.
- nando sua condução coercitiva.
tas ao dirigente d:,t eQtid_açle ou pr_:ograma d_e
Art. 184. Oferecida a representação, a,
qttendimento.
Art. 188. A remissão,como forma de exautoridade judiciária designará audiência de tinção ou suspensão do processo, poderá ser
SEÇÁO VII
apresentação do adolescente, decidindo, desaplicada em qualquer fase do procedimento,
Da
Apuração
de
lnfração Administrativa às
de logo, sobre a decretação ou manutenção antes da sentença.
Normas de Proteção _à Criança e ao_ Adoles~
da internação, observado o disposto no art.
Art. 189. A autoridade judiciária não
cente
108 e parágrafo.
aplicará qualquer medida, desde que reco§ 1" O adolescente e se_us pais ou respon- , nheça na sentença:
Art. 194. O procedimento para imposisável serão cientificados do teor da represenção de penalidade administrativa por infração
I - estar provada a inexistência do fato;
tação, e notificados a comparecer à audiênàS normas de proteção à criança e ao adolesI I - não haver prOva da existência do fato;
cia, acompanhados de advogado.
I l l - não constituir ó fato ato infracional; · cente terá início por represe-ntação do Minis§ 2~ Se os pais ou responsável não forem
tério Público, ou do Coris"elho ·Tutelàf, ou
IV- não existir prova de ter o adolescente
localizados, a autoridade judiciária dará cura- concorrido para o ato infracionaL
por auto de infração elaborado por servidor
dor especial ao adolescente.
efetivo ou voluntário credenciado, e assinado
Parágrafo único. Na hipótese deste arti§ 3" Não sendo localizado o adolescente,,
por duas testemunhas., se poss(vel.
go, estando o adolescente internado~ será
a autoridade judiCiária expedirá mandado de
§ 1o No procedimento iniciado com o auimediatamente colocado em liberdade.
busca e apreensão, determinando _o sobrestato de infração, poderão ser usadas Jórmulas
Art. 190. A intimação da sentença que
impreSsas, especificando-se a natureza e_ as
mento do feito, até a cfetiv.a apresentação.
aplicar medida de int.emação ou regime de
circtinstâneiâs ·çia infração. ·
§ 4'' Estando o adolescente internado sesemiliberdade !lerá- feita:
§ 2~ -Sempre gue possível, ã verificação
rá requisitada a sua apresentação, sem preI - ao adolescente e ao seu defensor;
juízo da notificação-dos pais ou responsável.
d_ª intr_<!.ção segui"r-se~á a lavratura do a1;1to,
II -quando não for -encontrado o adolesArt. 185. A internação, decretada ou cente, a seus pais ou responsável, sem preceitificando-se, em caso contrário, dos motimantida pela autoridade judiciária, não po- juízo do defensor.
vos do retardamento.
Art~ 195: O requerido terá prazo de dez
derá ser cumprida em estabelecimento prisiO§ 1" Sendo outra a medida aplicada, a
dias para apresentação de defesa, contado
nal.
intimação far-se-á unicamente na pessoa do
§ 1" Inexistindo na comarca entidade
da data da intimação, que será feita:
defensor.
1--pelo autuante, no próprio auto., Çiuancom as características definidas no art. 123,
§ 29 Recaindo a intimação na pessoa do
o adolescente deverá ser imediatamente adolescente, deverá este manifestar se deseja
do este fm lavrado na pre_sença !=fo reqperido;
II - por oficial de justiça ou funcionário
transferido para a localidade mais próxima.
ou não recorrer da sentença.
legalmeilte habilitado, que entregará .c9pia
§ 2" Sendo impossível a pronta transfe~
rência, o adolescente aguardará sua remoção
do auto ou .da representação ao requerido,
SEÇÁO VI
ou a seu representante legal, lavrando cerem repartição policial, desde que em seção
Da Apiiiaçào de Irregularidades
tidão;
isolada dos adultos c com inStalações aproem Entidade de Atendimento
UI- por via postal, com aviso de recebipriadas, não pode-ndo ultrapassar o prazo mámento, se não for encontrado o requerido
ximo de cinco dias, sob pena de responsaArt. 191. O procedimento de apuração
ou seu representante lega!;
bilidade.
de irregularidades_em entidade governamenIV..:.. por edital, com prazo de trinta dias,
Art. 186. Comparecendo o adolescente,
tal e não-governamental terá início mediante
se incerto ou não sabido o paradeiro do reseus pais ou responsável, a autoridade_judi~ portaria da autoridade judiciária ou represendária procederá à oitiva dos mesmos, poden- tação d_o Mif!istério Público ou do O:mselho
querido ou de seu representante legal.
do solicitar opinião de profissional qualifi- Tutelar, onde conste_, necessariamente, r.esuArt. ~96. Não sendo apresentada a defe.~
sano prazo legal, a autoridade judiciária dará
cado.
mo dos fatos.
§ 1" Se a autoridade judiciária-entender
viSta _dos autos ao Ministério Público, por
Parágrafo único. Havendo motivo grave,
ciiiOO-dias, de_cidindo em iguii prazo,
adequada a remissão, ouvirá o representante poderá a autoridade judiciária, ouvido o MiArt. 197. Apres-entada a defesa, ·a autodo Ministério Público, proferindo decisão.
nistério Público, decretar liminarmente o
§ 2" Sendo o fato grave, passfvel de apliridade judiciária prOcederá na conformidade
afastam~nro provisório do dirigente da entido artigo anterior, ou, sendonecessário, decação de medida de internação ou colocação dade, olediante decisão fundamentada.
em regime de semiliberdade, a autoridade
signará audiência de instrução e julgamento.
Art. 192. O dirigente da entidade será
Parágrafo único. Colhida a prova oral,
judiciária, verificando que o adolescente não citado para, no prazo de dez dias, oferecer
possui advogado constituído. nomear_á defen- resposta escrita, podendo juntar documentos
manifestar-se~ãõ SuceSsivamerite o Ministério
Público e o procurador do requerido, pelo
sor, designando. desde logo. audiência em e indicar as provas a produzir.
continuação. podendo determinar a realizatempo de vinte minutOs para cada um, prorArL 193. Apresentada ou não a resposção de diligência.-; e estudo do caso.
rogável por mais dez, a critério da autoridade
"ta,_e_sendo necessário_,--a a,Utor~dadc judiciária
judiciária, que em seguida proferirá.sentendesignará audiência de instrução e julgamen§ 3" O ádvogado constituído ou o defença.
sor nom-:ado, no prazo de três dias contado
to, intimando as partes.
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criçào de hipoteca legal e a prestação de coninformações e documentos que requisitar,
tas dos tutürcs,' curadores e qUaisquer adminas hipóteses legais de sigilo.
nistradores de bens de criailças e adolescen- . § 5" Para o exercício da atribuição de que
trata o inciso- VIII deste artigo, poderá o re·
Art. 198. Nos procc'dimen:tos _afetos ·à tes, na<; hip<itcses do ~rt. 98:
V- promover o inquérito civil e a ação . presentante do Ministério Público;
Justiça da Infância e da Juventude fica ado~
a) reduzir te'rmo as declarações do reclatado o sistema recuqal do Código de Pro- civil pública para a proteçáo dos interesses.
cesso Civil, ãprovado Pela Lei n~· 5.869, de individuais, difusos ou colet~vo:; relativos à. mante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;
11 de janeiro d_e_l973, e suas altera_ç6es poste- infâncià e-aãdolescência; inclusive os definidos no art. 220~13", incisoU, da Constituição
b) entender-se diretamente com a "pessoa
riores, com as seguintes adaptações:
ou autoridade reclamada, em dia, local e hoI - os recursos serão interposto~ indepcn· Federal;
VI- instaurar procedimentos administrarário previamente ·notificados ou acertados;
dentemente de preparo;
c) efetuar recomendações visando à me11-em todos, os r~cursos, salvo o d~ agra- tivo~ e, para instruí-los:
a) cx~edlr' noHfic'!-Ções para colh~r depoilhoria dos serViços públicos e de relevància
vo de instrumento_ e de embargos de_ declaramentos ou esclarecimentos e, em caso de não-' pública afetos à criança e ao adolescente, fição, o prazo para_ iiuerpor e para reSpoOder
comparecim~nto injustífícado, requisitar
Xàndo prazo razoável para sua perfeita ade_será sem'pre de dez dias;
quação.
III- os recUrsos terão preferência de jul· ·conduçãO coercitiva,ínclusive pela polícia ci·
Art. 202_ Nos processos e procedimenvi1 ou militar;
gamento e dispensarão' reviSor; tos em que não for parte, atuará obrigatob) requisitar informações, exames, períIV- o agravado será intimado para, no
riamente o Ministério Público na defesa dos
prazo de cinco dias, oferecer resposta e indi- cias e documentos de autoridades municipais,
estaduais e federais, da administração direta
direitos e interesses de que cuida esta Lei.
car as peças a serem trasladadas;
hipótese em que terá vista dos auros depois
V- será de quarenta e oito horas o prazo ou indireta, bem como promover inspeções
das partes, podendo juntar documentos e re·
para. a extração, a conferé'ncia e o conserto e diligências invcstigatória~
c) requisitar informações e documentos a
querer diligencias, usando os recursos cabído traslado;
veis.
VI- a apelaÇão Será i"ccebiüa_em Seu e'fei· particulares e instituições privadas;
VII- instaurar sindicâncias, requisitar diArt. 203. A intimação do Ministério Púto devolutivo. Será támbém conferido efeito
blico. em qualquer caso, será feita pessoal·
suspensivo qoândo interpoSta contia s'etltcn- !igéncias investigatórias e determinar a insmente.
·
ça qlie _deferir a adcição por estrangeiro e, tauração úc inquérito_ policial, para apuração
Art. 204. A·falta de intervenção do Mi·
a juízo da au!Oridade judiciária, seinpie que de ilícitos ou infrações às" normas-de proteç<io
nistério Público acarreta a nulidade do feito,
houver perigo de dano irreparável' ou de difí- à infância e à juvencude;
VIII- zelar pelo ef~tivo respeito aos dique será declarada de ofício pelo juiz ou a
cil reparação;
·
reitos c garantias legais as.o;;egurados às crianrequerimento de qualquer interessado.
VII- antes de determinar a remessa dos
Art. 205. As manifestações processuais
autos ·à superior instância, no caso de apela- ças e adolescentes, promovendo as medidas
do representante do Miniscério Público deveção, 'Ou do instrumento, no caso de ag~:avo, judiciais e cxtrajudiciafs cabíveis;
IX- impetrar mandado de segurança, de
rão ser fundamentadas.
a autoridade judiciária proferirá despachu
fundamentado, mantendo ou reformando a injunção e habeas corpus, em qualquer íuizo,
instância ou tribunal, na defesa dos interesses
decisão, no prazo de cinco dias;
CAPÍTULO V!
VIIJ- mantida a decisão apelada ou agra- so-c1aL<; e indivi"duais indisponíveis afetos à
Do_ AdV~gado
vada, o escrivão remeterá os autos ou o ins- crianç.a e ao adolescente;
X..:.. rep-resentar ao juízo visando a aplicatrumento à superior instância dentro de_ vinte·
Art.. 206. A criança ou o adolescente,
e quatro hora~. independentemente de novo ção de penalidade por infrações cometidas
seus pais ou responsável, e qualquer pessoa
pedido do recorrente: se a reformar, a remes- contra as normas de proteção à infância e
à
juventude,
sem
prejufzo
da
promoção
da
que t~nha legítimo interesse na solução da
sa dos autos dependerá de pedido expresso
lide poderão intervir nos procedimentos de
da parte interessada ou do MinistCti,fPúbli- responsabilidade civil c penal do infrator,
que trata esta Lei, através de advogado, o
co, ·no' prazo de cinco· dias, contado da ip.ti- quando cabível;
XI --inspecionar as entidades públicas e qual será intimado para todos os atas, pesmação: - ·
soalmente ou por puhlicaç<io oficial, respeiArt. i99. Contra as decisões proferidas particulares de atendimento e os programa.s
tado o segredo de justiça.
com base no art. 149 caberá recurso de ape· de _que trata esta Lei. adorando de pronto
as medidas administrativa~ ou judidais neceslação. '
Pariigr8.fo único. Será prestada assisténsárias à remoção de irregularidades porven·
cia judiciária integral e gratuita àqueles que
CAPÍTULO V
tura verificadas:
Do Ministério Público
dela necessitarem.
XIÍ- requisitar força policial, bem como
Art. 207. Nenhum adolescente- a quem
Art. 200. As funções do Ministério Pú- a colaboração dos serviços médicos. hu~pita
se atribua a prática de ato iofrãcional, airida
blico, previstas nesta Lei, serão exercidas nos
lares, educacionais e de assisténciasocial, pú·
que
ausente ou foragido, será processado sem
termos da respectiva Lei Orgânica.
bJícos ou privados, para o desempenho de
defensor.
Art. 201. Compete ao Ministério Públi- ~ua~ at,~ibu~õt.::s.
co;
§ 1 Se o ad.olescente não tiver defensor,
§ 1" A legitimação do Mlnistêrio Público
1-- conceder a remissão como forma de
para as ações cíveis previstas neste artigo não ser-lhe·á nomeado pelo juiz, ressalvado o diexclusão do processo;
reito de, a todo tempo. constituir outro de
impede a de terceiros, nas mesmas hip6teses.
I I - promover e acompanhar os procedi- segundo di:.puserem a Constituição e esta
sua preferencia.
mentos relativos às infraçücs atribuídas a Lei.
§ 2" A ausência do defensor não deter·
adolescentes;
§ 2" As atribuições constant~s deste_ artiminará o adiamento de nenhum ato do pro·
III - promover e acompanhar .as ações de
go .não excluem outras, de-sde que compacesso, devendo o juiz nomear substituto, ainalímentos e os pru, ~dimentos de suspensão
tíveis com a fmalidade do Ministério Público.
da que provisoriamente~ ou para o só efeito
e destituição do pátrio poder, nomeação e
do ato.
§ 3" O_ representante do Ministério Púremoção de tutores, curadores e guardiães,
§ 3'' Será dispensada a outorga de manbem como oficiar :n todos os demais proce- blico. no exercício de suas funções, terá livre
dato, quando se tratar de defensor_ nomeado
dimentos da compe• "ncia da Justiça da Infâa- accsso_a_.todo local onde se encontre criança
adole~cente.
ou
ou, sendo cOnstituído, tiver sido indicado por
cia e da Juventude;
ocasião de ato formal com a presença da auto§ 4'' O representante do Ministério PúIV- promover, de oficio ou por solicitaridade judiciária. ·
ção dos ínteressados, a especialização e a ins- bllco será responsável pelo uso indevido das
CAPiTULO IV

Dos -Recursos

a
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CAPÍTULO VII
Da Proteção Judicial dos Interesses

§ 1" Aplicam-se às ações_ previstas neslc
Cfl.pftulo· as normas do Código de Procc$0
CiviL
Individuais, Dirusos e Coletivos
§ 2" Contra atas ilegais-ou abusiVas de
Art. 208. Regem-se pelas disposições
autoridade pública ou agente de pessoá jurídesta Lei as açóes de responsabilidade por
di~a no exercício de atribuições do poder púofensa aos _direitos assegurados à criança e
que lesem direito líquido e certO pre·
ao adolescente, referentes ao não-ofereci- b~LCO,
v1sto nesta lei, cabcr_á_aç_ão mandamental,
mento ou oferta iiregular:
que se regerá pelas no!-mas da lei do mandado
I - do ensino obrigatório;
de segurança.
II -de atendimento educaciõnal especiaArt. 213. Na ação que tenha por objeto
lizado aos portadores de deficiêitcia;
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
III -de;: atendimento em creche e pré-esfazer. o juiz concederá a tutela específica da
cola às crianças de zero a seis anos de idade·
obrigação ou determinará providências que
IV- de ensino noturno regular, adequad~
assegurem o resultado prático equivalente ao
às condições do educando;
do adimplcmento.
V- de programas suplementares de ofer§ 1~' Sendo relevante o fundamento da
ta de material didático-escolar, transporte e
demanda e havendo justificado receio de ineassistência â saúde do educando do ensino
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz
fundamental;
conceder a tutela liminarmente ou apó~ justiVI- dc.scrviço de assistência social visanficação prévia, citando o réu.
do a proteção à família, ã_ q~.atcrnidade, à
§ 2'·' __o juiz poderá, na hipt1tese do pará. infância e à adolescéncía, bem como ao amgrafo ã.nterior ou na sentença, impor multa
. paro às crianças e adolescente_s que dele nediária ao réu, independentemente de pedido
cessitem;
do autor, se for Sl!ficiente ou compatível com
a_obrigação, fixando prazo razoável para o
VII -de aces:;o às ações e serviços de saúcumprimento do preceito.
de;
§ 3-' A multa só será exigível do réu após
VIII- de escolarização e profissionalizao trãnsito em julgado da sentenÇa favorável
ção dos adole~centcs_ privados de liberdade.
ao ã.Utor, mas será devida desde o dia em
Parágrafo único. As hipóte!:ies previstas
que se houver configurado o descumprimenneste artigo não excluem da proteção judicial
to.
outros interesses individuais, difusos ou coleArt. 214. Os valoreS das muliãs revertivos, próprios da infância e da adolescéncia,
terão ao fundo gerido pelo Conselho dos Diprotegidos pela Constituição e pela lei.
. reitos da Criança e do Adolescente do rcspcc~
Art. 209. As ações previstas neste Capítivo município.
tulo serão propostas no foro do local onde
- § 1'·'- As multas não recolhidas até trinta
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou qmissão, ·dias após o trânsito em julgado da decisão,
cujo juízo terá competência absoluta para
serão exigidas atraJês de exÇcução promoproces~ar a causa, ressalvadas a competência
vida pelo Ministério Público, nos mesm~ auda JustiÇa Federal e a competência originária
tos, fapultada igual iniciativa aos demais legidos Tribunais Superiores.
timados.
§ 2'' Enquanto o fundo não for regulaArt. 210. Para as ações cíveis fundadas
mentado, o dinheiro ficará depnsitado em esem interesses coletivos_ ou difusos, considetabelecimento oficial de crédito, em conta
ram-se legitimados concorrentemente:
com Correção- monetária.
1- o Ministério Público;
Art. 215. O juiz poderá conferir efeito
II - a União, os E.'itados,_ os Municípios,
suspensivo aos recursos, para evitar dano iro Distrito Federal c os Territórios;
reparável à parte.
III- as associações legalmente con::.tituíArt. 216. Transitada em julgado a sendas há pelo menos um ano e que incluam
te~ça qu:: ~mpuser ~ondenação ao poder púentre seus fins in~titucionals a" defesa dos intebhcp, o JUIZ dete~mmarã a remessa de peças
resses e direitos protegidos por esta lei, dis·à autoridade competente para apuração da
pensada a autorização da assembléia, se houresponsabilidade civ"il e administrativa do
ver prévia autorização estatutária.
__
agente- a que se atribua a ação ou omissão.
§ l'' Admitir-se-á litisconsórcio facultatiArt. 217. Decorridos sesSenta dias de
vo entre os Ministérios Públicos da União
trânsifõ em julgado da sentença condenatória
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.
- sein que a associação àutora Jhe promova a
execuÇãõ,.deverá faiê-lo o Ministério Públi§ 2': ·Em caso de desistência ou abandono
co •. !acultada igual in,iciativa aos demais legiti·
da ação por associação legitimada, o Minismados.
·térin Púhlico ou outro legitimado poderá a.,.
Art. 218. O juiz condenará a associação
sumir a titularidade ativa.
autora a pagar ao réu os honorários advocaArt. 211. Os órgãos públicos legitimados
tícios arbitrados na conformidade do § 4" do
poderão tomar dos interessados compromisart. 20 da Lei n·' 5.869, de -11 de janeiro de
so de ajustamento de sua conduta às exige:n1973 ·Código de Processo Civil, quando recocias legais. o qual terá eficácia de título execunhecer que a pretensão é manifestamente intivo extrajudiciaL
. __
fundada.
Art. 212. Para ddesà dos direitos _e inteP~rigf~fü ú-nico. E ln caso de lit(gãncia -de
resses protegidos por esta lei, são admissíveis·
todas as espécies de ações pertinentes.
má-fé. a associação autora~ os diretores res~

ponsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao _décuplo das cus·
tas. sem prejuízo de responsabilidade por
perdas e danos.
Art. 219. Nas ações de que trata este Capltulo, não haverá adiantamento de cqstas,
emolumentos, honorários periciais e quais. quer outras despesa.s.
Art. 220. _--Qualquer pessoa poderá e o
servidor público deverá provocar a iniciatiVa
do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam ohjeto de
ação civil, e indicando-lhe os elementos de
convicção.
Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Públír.:o para as providências cabf·
veis.
Art. 222. Para lnstruir a petição inicial,
o interessado poderá requerer às autoridades
competentes as certidões e infoim-ações- qUe
julgar necessárias, que serão Jornecidalõ nO
prazo de quinze dias.
Art. 223. O Ministério Público_ poderá
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil,
ou requisitar, de qualquer pessoa. organismo
público ou particular, certidões, informações, exames ·ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez
dias úteis.
§ 1'·' Se o órgão do Ministério Público,
esgotadas todas as diligências, se convencer
da inexistência de fundamento para a propositura da _ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inqUérito civil ou das
peça<> informat(vâs, fazendõ·O fundamentadamentc.
§ 2" Os autos do inquérito Civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, ~ob- pena de se incorrer em falta grave,
no prazo de três dias, ao Conselho Superior
do Ministério Público.
§ 3~' Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, .eril SeSsão
do Conselho Superior do Ministério Público,
podeião as asSociaçOcS: legrtlinadas apresentar razões escritas ou docum_gntos, que serão
juntados aos autos do inquérito ou anexados
à<> peças de informação.
§ 4" A promoção de arquivamento será
submetida a exame e deliberaçijo_do_Ço_nselho Superior do Ministério Público, conforme
dispuser o seU Regimento.
§ 5" Deixando o Conselho Superior de
homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Min-istério Púh_iico para o ajuizamento da ação,
Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lein·! 7,347,
de 24 de julho de t9X5.
TÍTULO VU
Dos Crimes _e

daS l:i:tfr3ções Adnlii:tistrativaSCAPiTULO I
Dos Crimes

SEÇÁO I
Disposições Gerais
Art. 225. Este éapítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adoles-
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cente, por ação ou omissão, sem prejuízo do
disposto na legislação penal.
. _
Art. 226. Aplicam-se aos crimes defrmdos nesta lei as normas da Parte Geral do
Código Penal e,' quanto ao proc_esso, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
.
Art. 227 ~ ___ Qs crimes definidos nesta lei
São de ação pública incondicionada.

SEÇÃO II
Dos Crimes em Espécie

Art. 228.

Deixar o,_encarrega--ao ~e st:rv_i-

ço ou o dirigente de estabe1ecimento de atenção à sall_de de gestante de manter registro
das ativiãades desenvolvidas, na forma e pra-

zo referidos no art. 10 desta lei, bem como
d~ fornecer à parturiente ou aõ-SeU responsávt;l, por ocasião da altá médica! declaração
de nascimento, onde constem as mtercorrênci;Is do parto e do desenvolVimento do neonato:
Pena- detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime_ é culposo:
. Pena- detenção de dois a seis meses, ou
multa.
.
Art. 229. Deixar o médico, enferme1ro
ou ·dirigente de estabelecimento d~_ atenção
ã saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião
do parto, beJ? com'! deixar de pn.Y~eder aos
exames refendas nq•art. lO.desta le1:
Pena- de~e~çã? de seis _m~e_ses a dois an~s.
Parágrafo umco. Se o cnm.e.é.culposo.
Pena....:.... detenção de dois a seis meses, ou
muita.
Art. 230. Privar a criança-ou o adolescente de :Sua liberdade, procedendo à sua
apreensão sem estar em flagrante ~e ato infraciorial ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente.:
Pena- detenção de seis meses·a -dC?íS_ anos:
Parágrafo único. Incidéjta mesma pena
aquele que procede à apreensão senfobservância das formalidades legais.
Art. -231. Deixar a autoridade policial
responsável pela apreensão de criança ou
adolescen*e de fazer imediata comunicação
à autoridade judiciária competente e à famíTia
do apreendido ou à pess?a por ele in~licada:
Pena- detenção de se1s meses a d01s anos.
Art. 232. Submeter Crl3nç-a oU ad-Oiescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
Pena- detenção de seis meses a dois anos.
Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua au~oridade, guarda ou vigilância à tortura:
Pena- reclusão de um a cinco anos.
§ 1~' Se resuHar lesão corp'oral grave:
Pena- reclusão de dois• a oito anbs. __
§ 2? Se resultar lesão Colporal gravíssima:
Pena- reclusão de quatro a doze anos.
§ 3~ Se resultar morte:
Pena- reclusão de quinze a trinta anos.
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata
liberação de criança ou adolescente, tão logQ
tenha conhecimento da ilegalidade da
apreensão:

Pena-:- detenção de seis meses a dois anos.
Art. 235. Descumprir, injustificadamen~te,
prazo fiiádO' nesta lei em benefício de
1
adolescente privado de liberdade:
Pena- detenção de seis meses _a dois anos.
Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação
de autoridade judiciária, membro do Cons~
lho Tutelar ou representante do Ministéno
Público no exercício de função prevista nesta
lei:
Pena- detenção de seis meses a dois anos.
Art. 237. Subtrãlr críança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda
em virtude de lei ou orde_m judicial, com o
fim de colocação em lar substituto:
Pena - reclusão de dois a seis anos, e
multa.
Art. 238. PrOmeter ou efetivar a entrega
de -filho ou pupilo a terceiro, mediante paga
ou rel::ompensa:Pena - reclUSão de urll a quatro anos, e
multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece oo_efetiva a p·aga ou recompensa.
..
.
Art. 239. Promover ou auxll1ar a efeuvação de ato destinado ao envio decriança ou
adolescente para ()_exterior com inobservância- das form-aliOades legais ou com o fito de
obter lucro:
_
Pena - reclusão de quatro a -~~is anos,
e multa.
Art. 240. Produzi! ou dirigir representação teatral, televisiva ou película. cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em certa de seXo explícito ou pornográfica:
___ _ __
_
__
___
Pena - reclusão de um a quatro anos, e
multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma p~na
quem, na'i condições referidas neste arugo,
contracena com ,criança ou adolescente'.
Art. 241. FOtografar ou publicar cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente:
Pena- reclusão de um a quatro anos.
Art. 242. Vender, fornecer ainda que
gratuitamente _ou entregar, de_ qu_alquer forma, a criança ou adolescente arma, munição
ou explosi"o:
Pena- de-tcnçãQ de- seis meses a dois anos,
e-riú.ilfa.
Art. 243 . . vender_, fOrneCer ainda que
gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justã. causa, produtos cujos componente.s
possam causai dependência física ou psíqUIca, ainda que por utilização indevida:
Pena- detenção de seis meses a dois anos,
e multa, se o fato não constitui crime mais
.
grave:
Art. 244. Vender, fornecer ainda que
gratuitamente o.u entregar, de qu~lquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício. excetcr aqueles que, pelo
seu reduzido_ potencial, sejam incapaze~ de
provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida:
Pena- detenção de seis meses a dois anos,
e multa.
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CAPÍTULO li

Das InfraÇões Administrativas
Art. 245. Deixar o médico, professor ou
responsável por estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola
ou creche, de- cOmunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra ~tia-nça ou adolescente:
Pena - multa ·de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
'
Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidactede atendimento o exercício dos direitos constante~ nos incisos II,
III, VII, VIII e XI do art. 124 desta lei: _
Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorizaçã~ devida, por qualquer
meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedime'nto polícia(, administra·
tivo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:
Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
§ l" Incorre na mesma pena quem exibe,
total ou parcialmente, fotografia de Cr"iànÇa
ou adolescente envolvido em ato infracional.
ou qualquer ilustração que lhe diga respeito
ou s.e refira a a tos ·que lhe sejam atribu(dos,
de forma a permitir sua identificação, direta
ou indiretamente.
§ 2" Se o fato for_ praticado por órgão
de imprensa ou emissora de rádio ou televi~
são, além da pena prevista neste art~go, a
.autoridade judiciária poderá determmar a
apreensão da publicação ou a suspensão da
programação da emissora até por dois dias,
bem como da publicação do periódico até_
por dois números.
Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu ~domicnio, no prazo
de cinco dias, com o fim de regularizar a
guarda, adolescente trazido de outra comarca
para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável:
Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicand9-se o dobro em caso de
reincidência, independentementl! da~ despesas de retorno do adolescente, se for o caso.
Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposameOte, os deveres inerentes ao pátrio poder
ou decorrentes de tutela ou guarda, ben). assim determinaçüo da autoridade judiciária ou
Conselho Tutelar:
Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
Art 250. Hu~pçdar criança ou 3dolesccnte, desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes. ou
da autoridade judiciária, em hotel, pensão,
motel ou congénere: .
Pena - multa de dez a cinqüenta salários
de referencia; em caso de reincidência, a autOridade judiciária poderá determinar o fe-
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do estabelecimento por até quinze

d1as.

. .

, ·, _

__

Art. 251. Trans-pOrtar c:narú;a:-ou adole!icente. por qualquer meio, com inobservância
do disposto nos arts. 83, 84.e 85 desta lei: '
Pena - multa de três a ,vjn,te saláriOs de
refer~ncia,

aplicando-se .o.dobN em caso de
~eincídência.
.. -, . -, . _..- ,
_

Art .. 252. Deixar. O respo"nsável por diversão ou espctáculo públiço de afiXar em
lugar .visível e de fácil .a.cc;ssQ, à entrad~ d9
local áe _.exibição. _ínfOcmaçáq _dçstacada ~o
bre !1 nat~r~za da ~iv~r~ão.Qú espetáculo ~

a fatxa et:.ma e.spccdicada no certificado de
classificação:
Pena - multa de tré~ a Viiltc salários d~
referência, aplicando-'se o dObro cm cas~ de
rcincíóência,'. . __ , , :
·. ·
Art,. 253. Anunciar RCgas.teatrais, filrrieS
ou quaisquer representações ou .e..<;pctáculos',
sem indicar os.limite,s de idade a que não
se recomendem;
Pena- multa de t.rês. a vinte salá;ios de
referência, duplicada em' caso de reincidén:
cia, aplicável, separadamenté, à casa de espe-:.
t~culo e aqs_órgãos _de divulgação ou publi~
cidade.
·
·
Art. 254. TÍ"ansmltir, itravés de rádio oú
televisão, espetáculó em horário diverso do
autorizado ou sem aviSo de sua classificaçãO:
Pena - multa de virÍtC cem salárioS dé
referênci.a; em caSÔ âé reiricidência a aUtOfi:
9ade judiciária poderá C:leterminar a suspensão da programação da erltisSora por até dois
· - ·
dias.
f\rt. 255. Exibir "filme, trailer, peça,
amostra ou congêner"e dassificado pelo órgão
competente como ínãdequado às crianças ou
adolescentes admitidos ao espetáculo:
Pena - multa de vinte a cem salários de
refCrênciá; -na rejncidência a autoridade poderá d~terminai a -suspensão do espetáculo
ou o fechamento do estabelecimento por até
quinze dias.

a

Art. 256. Vend~r ou locar a criança OU
adolescente fita de programação em vídeo,
em desacordo com a classificação atrib1.1ída
pelo órgão coinpetenú:::
Pena- multa de três a vinte salários de
referência; em casO de icincídência, a autori~
dade judiciária poderá determinar o fecha~cnto do estabelecimento por até quinze
dias.
Art. 257. Descumprir obrigação constante do~ arts. 78 e 79 desta Lei:
Pena- multa de três a vinte salários de
referência, duplicando-se a pena em caso de
reincidência, sem prejuízo de! apreensão da
revista ou publicação.
Art. _258. Deixar o responsável pelo es-tabelecimento ou o empresário de observar
o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança
ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua'participaçáo no espetáculo:
Pena - multa de rrês a vinte salários de
referência; em caso de reincidência, a autoridade. judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinzedia<;.

Disposiçóes Finais .e. Transitórias

.. Art. 259~ A União", no prazo de nOVênta
d1as conta:do da publicação deste EstatUto
elaborará projeto de_ lei diSpOndo sobie ~
,cr_iaçãõ ou· adaptação de seus órgãos às ct'iretnzes da política de atendimento fixadas· no
;:trt: 88 e ao que estabelece o TítUlo N' do
·uvro II.
-'
' Parágrafo único. Compete aos Estalios e
Municípios promover a adaptação de s$s 6r'gãos e r:ogramal:t às dip~tr~es e prinCÍpios
estabe1ecldos nesta lei.
•·
1
Art. ·260. Os· contribUin'tes do üllposto
de renda poderão abater da ren'da ~rUía
1~% (cem.por -~ntC?) dO valo~ das dOações
rfeita~ ~os .fundos cont_rolados pelos Cotís~lhos
Mumc1pa!s, Estaduais e Nacional dos -:Oire1tos da Cnança e do Adolescente obset\ado
o seguinte:
_ · ._
'
-~~
I -limite de 10% (dez porcento) da t~nda
bruta para_ pessoa física;
'
Jl-limitede 5% (cinco por..:ento) da renI
da bruta P,ara pessoa Jurídica. ·
§ 1" . As Oeduções·a que se refere este"attigo _não ·est~ó sujeitas 'a ouiros liP:Iites egfabe-l~~tdos na legislaÇão do imposto de renda,
nem exduein Ou reduzem outros ·benefícios
ou_abatinie~.t6s·e deduções em vigot, d~ maneira espeCial as doações· a entidades de. utilidade pública.
_ '
§
OS COrisdhos Municipais, Estaduais
e NaciOnal dos Direitos da Criança e dofÀ.dolescente fixarão critérios de utilização,:·atrav~ de planos de aplicação, d.asdoaçõ~s.su~si
d_Iadas e dem~_is rec:eifas, apljcando neCe~(!.
namente percentual para incentivo ao a&olhimento, sob a forma de_ guarda~ ·d~ c~anç·a
ou adolesc.ente.órfão ou ab~ndonado, na forma do_ disposto no art. 227, § 3~', VJ,"da tonstituiçãõ Federa1.
·
· · ·· ·
Art. 261. À falta dos ConseihOs ~uni
cipais dos Direitos da Criança e do A<Íolescente, os registras, l~~criç_óes e a!_ter"aç{~es a
_9ue se refer~m os,arfs: ~O,__ parág~afO q.'nico,
e. 91 de~ta !e! s~rão efetu~qos per_a~t~ 'a;t.lnondade JUdiCiána da comarca a que pertence"r
a entidade.
,
.Parágrafo único. _A União fica ãutOrl.úda
a repassar aos Estados e MunicfpiosJe os
Estados aos Municípios, os recursos refsrentes aos programas e atividades previstoS nesta
lei, tão logo estejam criados os Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente_
nos s~us respectivos níVeis.
--.r·
Art. 262. Enquanto não. inStalados os
Conselhos T·utelares, as atribuições~-~<1. eles
~n_f~ri~as serão exercidas pela autorfdade
JUdiC!ána.
·
Art. 263. O Decreto-Lei n~ 2.848, .de 7
de .d~ze:mbro de 1940, Código Pena?, passa
a VIgorar com as seguintes alterações:
"Art. 121 ................. : ....-.: ..... ~ ........... .
§ 4'·' No homicídio culposo, a pena 1-·au~cntada de um terço, se o crime resulta de
mobservã~'?ia de regra técnica de profi~são,
~f1e ~u oftCIO, ou se o agente deixa de prestar
1m?diato socorro à _vítima,_n_ãg_ procura ~imi
~ll~!:.-~ cons~q~ências do seu _a~o,, ou 'foge
para evitar pnsao em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de um

z:

terço, se o crime é praticado cOntra pesSoa
•menor de catorze anos, . ,
Art. 129 ............. 1 ••• , ••• ~ •••••••••• ~ •••••••••••
§ 7? Aumenta-se a pena de. um terço, se
·ocorrer qualquer das hip-óteses do ar.t. 121,
§ 4"
§ s~ Aplica-se à lesáo culposa o disposto
no § 5P do art. 121. __ . _ .. _ -'" _ _

Art. 136 ............................._............. .
§ 3" Aumenta-se a pena de um terço, se
o crime é praticado contra pessoa menor de
catorze anos.
· .,.Art. 213 .................~ ........•.....•..........
Parágrafo único. Se a· ofendida é menor
de catorze anos:
··
Pena - reclusão de quatro a dez ·anos.
Art. 214 ................................ ~········--Parâgrafo único. Se o ofendido é merio:i'dé catorze anos.
Pena - reclusão de três a nove· anos."
ArL 264. O art. 102 da Lei n• 6.015, de
31 de dezembro de 1973, fica acrescido do
seguinte ·parágrafo: . . .
-- ·
"Art. 102 ............•.........•..•.....•: ... : .•. : ..
§ 6" A perda e a suspensão do pátrio pOder."
·
Art. 265. A Imprensa Nacional e demais
gráficas da União, da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas. lo Poder Público Federal, promoverão ed1çat:) popular do t~~o integra! deste
Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de
defesa dos direitos da criança e do adolescente .
. Art: 266:. Esta 1ei entra em vigoi' nOventa·
dias após sua pqblicação.
'
' Parágrafo único. Durant"e o perío'do de
vacãncia deverão ser promovidas atividades
e campanhas de divulgação e esclarecimentos
acerca. do disposto nesta lei.
Aft._ 267. Revogam-se as Leis n~s 4.513,
de 1~ de dezembro de 1964 e 6.697, de 10
de o~tubr?_d_e !9_79 (Código de Menores)~
e as demais disposições em contrário. '
Senado Federal, de
- df: Julho de 1990:
- Senador _Nelson Carneiro Presidente

r:

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.rneiro)
-Em discussão.~_Q>ausa.)
Não havendo queril peça a palavra, eiicerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores _qlle _a aQrgvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação-final. (Palmas.)
A matéria vai à sanção.
O SR. PRES"IDENTE (Nelson Carneiro)
Nesta oportun!dade, a Presidência quer
esclarecer a pesição assumida· quando da votação deste projeto desde o primeiro-momento. Havia textos na proposição que realmente
colidiam com os interesses públicos e, principalmente, coro a viabilidade da iniciativa.
Quero "felicitar a ComisSã'o qile _esfudoU o
projeto, cpmo eu implorava da tribuna desta
Casa- na Câmara dos Deputados, ComissãC? presidida pela nobre Deputada Sandra
Cavafcantí; tendo coffio -Relatara a ilustre
Deputada Rita Camata, porque escoinloli do ·
~
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projeto aprovado peiO SeDado váR.as· fiTcgu·
laridades que tornariam impossível, inviável
sua aplicação, tal como votado pelo Senado.
Aqui está o_ meu aplauso a esse esforço
de compatibilização .do projeto com a realidade brasileira.
Para se ver. o exagero, bastaria observar
que, pelo projeto origipal, aproVido pelo Senado, se criariam 40 Conselhos de Menores

na Cidade de São Pá.ulo, quando sabemos
Que um só juiz de São Paulo não tem como
atender as reivindicações e necessidades dos

menores,. quanto mais a 40 Con·selbós gratuitos espalhados por úma cidade.
De modo que·a vitória:- foi do bom senso

-

~

~~

-

do cumprimento- ou não das sUas iecomen-.
dações;
. ,
IV -defini1ão da(s) estratégia(•) de recu·
peraç~o do ecosSistema desgastado;
_ V- estim.atiV_a dos recursos_ 'fínanceirOs
necessários à(s) estratégia(s) de recuperação
proposta(sJ;
"
VI -plano de execução de obras elab~
rado em conjunto com os responsáveis pelos·
desgastes produzidos.
. Art. 3~ . Esta lei entra em vigor quarent_a
.e) cin_co dias após a suct publicc;tçáo. .~
Art. 49 I;tevogam-sf!: as disposições em
contrário.

e da boa colaboração entre as duas Casas
do Congresso. _
-

Q SR,•. PR,I;SID"NTE .(Nels~n Carneiro)
-O parecer vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a me~_a, reQação final da proposição
aprovada na Ordem do Dia de hoje e Que,
nos te~os do parágr_afo único do art. 320
do R"egiinento Interno, se mio houver obje@o_çlo ~eQáti-9, vai ser lida pelo Sr.·l 9 Secre-

$obre· a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
RÉQU!lRf!lfENTO N• 221, DE 1990 .

tl!rjo.

(Paus~.)

.

.É lido o seguinte
PARilCJ);R_N•_~,

D.E 19!)0
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
n' 38, de 1990.
A Co.thisSâo Diretora apresenta- a- redição
fülal do,Projeto de Lei do DF n' 38, de 1990,
que disp6e sobre a realização de Auditoria
Ambiental no Distrito Fede:cal, nas co~dições
que disciplina.
·
·
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990, -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Áureo MeDo - Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER N• 250, DE 1990
Redação finai do Projeto de Lei do DF
n• 38, de 1990, que dispõe sobre a reallzSção de Auditoria·Ambfentâl no Distrito
F~eral, nas condições que df.sclpUna.

O Senado Federal decr-eta-:
Art. 19 A Secretaria do Meio Ambiente
e Tecln'ologia do Governo do Distrito FC?deral
(Sematec), com os objetivos de identificar
espaços e ecossistemas desgastados na área
geográfica do DiStrito Federal e promover
a recuperação desses ecossistemas, poderá
realizar auditoria ambiental nos termos definidos nesta Lei.
Parágrafo único. As ã.uditOriaS-Pievistas
no "caput" deste artigo poderão ser operacionalizadas pela própria Secretaria de Meio
Ambiente e TeCnologia do Governo do Distrito Federal (Semátec), ou por profissionais
e/ou empresas por ela autorizadas.
Art. -29 As auditorias em tela abrangerãd"'
basiCamente os Seguintes aspectos:
I -avaliação detalhada dos impactos ambientais promovidos no ecossistema analisado;
II- identificit.ção do(s) agente(s) promotor(es) dêsses impactos.
III -levantamento da existência de estu·
d~ prévio d~ .impacto ambiental, bem como

Nos- te~o~.c!~ ~ri·. 321 dC? ,ae&iÍn,ento In7
temo, requeir.o dispensa de pub~cação, para
imed~~ta dis~uss~o.._ e ~C?.t~çáQ,. da r;edação fi~
naf do ProJeto de Lei do :DF n9 38. de 1990,
de inici<itiva da COmisSão· do..Distrito Federal
(apresentado por sug~st·ã~ d_o Df!!putado Au~
gusto CaiValho). que dispõe sobre a realiza·
ção de Auditoria Ambiental no Distrito Federal nas_ condiç~~ q~~_çlisciplina.
Sala das Sessões, 29 de junhO de 1990. ~m_pe~ de Sousa.

· (Í SR. PREsÍDENTE (Nelson Carneiro)
-AproVado o -requerimento, passa-se à
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-~Em VotaçãO.
_
Os Srs. Senadores Que a aprov~m. queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada~

A matéria vai à sanção do Sr. Governador
em exerdcio do Distrito Federal.
O Sr. JamiÍ Haddad.:....:. Peço 8 pálavfa Pela
ordem Sr. Presidente.·

· O SR.

PRESIDENTE ·(Nelson Carneiro)
·'

--Temv. EX' a palavra.

Çl SR. JAMIL.HADDAÍI (PSB -· RJ. Pela
or,.em.) -Sr. Piesid"ente, participimos. hoje tle manhã de uma reunião em que se tenta·
va acordo para a votação, no Senado, de projeto. sobre política salarial, que veio da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, é preciso que algumas verdades sejam ditas: as Lideranças do Governo
e da Oposição aprovaram a matéria riã. Câmtl_ra. E agora, apesar 'de exiStireni. 50 "assinaturas num documento nas mãos do nobre Senador Ronan"Tito essas assinaturas só seriam
entregues à Mesa, caso houvesse acordo das
'Lideranças nesta Casa.
Sr. Presidente, vemos, agora, que o acordo
feito na Câmara rião prevalece no Senado,
Co)ocaram os Senadores numa posição difícil
perante a classe trabalhadora brasileira. E
é preciso, Sr. Presidente, que cada w;n a~s~-
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ma a s~a responsabilidade, é um direito -que
te~ qualquer Senador de votar contra esse
projeto~ emendá-lo, fazer o que desejar. Mas
não col~cá-lo,. elll: pauta para votação é uma
atitude que não pode ser admitida pelos au~,pticos democratas.
Sr. Presidente, faço um apelo às Lideranças do Governo para que mantenham as suas
assinaturas a fim de _que essa matéria -seja
votada democraticamente. O resultado terá
qUe ser acatado, mas que. democraticamente
cada um colOque o seu posicionamento telaclonado com este asSunto. '
Sr. ,Presídente, estC 'aCordo - ihclusive,.
participei de uma longa reunião no gabinete
de V. Ex' .....: facilifaiia a reunião do Congresso Nacional com a aprovação rápida do
Orçamento e de todas as mensagens, qú.e lá
se encontram· e dos vetos. EsvaziaríamOs a
pauta, ainda hoje.
·No entanto, Sr. Presidente, as Lideranças
governamentais estão aqui para não permitir
que esta matéria seja apiováda. e cabe ao
Presidente vetar, caso seja aprovada,_ pira
que permaneça vigendo esta nefasta Medida
Provisória n9 193,que é, na realidade, o maior
arrocho salarial da história deste País.
Quando o Governo declarou ·que estava
estudando uma medida provisória para: recu·
perar as perdas salariaís do Governo passado,
a classe trabalhadora recebe este petardo que
é a Medida Provisória n1' 193.
Sr. Presidente. tenho em· mãos uma solicitação para urgência- deste projeto, com 29
assjna~uras do Srs. Senadores. Nada representiun estas 29 assinaturas mas elas marcarão uma posição coerente de quem desejava
votar esta matéria.
A Câmara dos Deputados votou; os Srs.
Deputados estão bem perante a classe traba·
lhadora; o Senado Federal não votou a maté- :
ria. Houve uma obstrução clara, por parte
da bancada governamental.
Sr. Presidente e Srs. Senadores temos que
nos curvar ao Regimento "Interno. Entregaremos à Imprensa, para que .tome ciência,
a relação dos Senadores que desejaram, sem
acordo para aprovar ou rejeitar a matéria,
que fosse vota,Pa por este Plenário.
Deixo verd~eiramente contristado a tribuna, neste momento, porque a classe trabalhadora continuará amargando, mais o mês
de julho, para que possa, em agosto. continuar recebendo essas benemerências que tem
recebido por p:,trtê do Governo Collor.
Sr. Presidente, eram estas as considerações
que desejava fazer a respeito do assunto.
(Muito be11_1!)
O Sr. José lgnáciQ ..Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- COnCedo a palavr~ a, V. Ex~
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente. estou recebendo, agora,
a notícia de que, o eminen:te Líder da PSB,
Senador Jamil Haddad. tem em seu poder
um iequerÍI:l)ento, COJ;Il base no Regimento·
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Interno do Senado Federal, para votação dessa matéria, que foi aprovadã, hOje, pela Cãmara do!> Deputados e, ainda hoje, o· será,
no Senado Federal.·
Estou tomando conhecimento de que através de S. Ex"', foram recolhidas assinaturas
de diversos Senadores. S .. EX" não me procurou em momento algum vou assinar agora,
inclusive- nem tarllpouco o Senador Affonso Camargo, que mé dizia isso agora. Tiv.e
oportunidade de colocar essa_ questão para
o Líder do Governo, na Câmára_dos Deputados, ainda há pouco, surpreendido· com esse
fato c dizendo o seguinte:- de_ que a minha
disposição pessoal, é de ver essa matéria exa-

minada pcío Senado Federal. E, gestões,
pouco antes da sessão começar, junto a Sr'
Ministra da Economia, Fazendo e Planejâmcnto. que se encontra em São Paulo, e conversei, longarriente, com_ S. Ex• junto ao Ministro Bernardo Cabraf _que se encontra em
São Paulo, também.
Depois desses con_tatos, _determinei-me fl
comparecer aqui e encontrar juntos, Governo e setores da oposição, toda a Casâ-,- ehfíin.
as condições para que essa matéria fosse examinada. É preciso deixar claro que, antecedendo a todos esses fatores, na noite de ontem, estivemos eu, o Líder Rcnan Calheiros,
o V ice-Líder Humberto Souto, o Líder Ricardo Fíúúi COin- O·sennor PrCsidente da República, por quase uma hora e meia.
Saímos de lá com fórmulas, em companhia
do Dr. Kandir, que também se encontrava
conosco, _fomos a uma reunião que se esticou
por mais uma hora. E toda a Câmara dos
Deputados, tensa e apreensiva, desejando
votar a matéria.
Apresentamos uma proposta, Sr. Presidente, que acabou se materializando numa emenda oferecida pelo eminente Deputado Afif
Domingos, e foi votado pela Bancada do Governo na Câmara dos Deputados, o projeto.
Então, vejam V. Ex"' o projeto foi votado,
ontem pela Bancada do Governo na Câmara.
Hoje, o Deputado Afif DomíngOs retirOu
a sua emenda, outros tambtfm e o projeto,
aprovado, veio encaminhado para cá. Tive~
mos uma longa discussão pata encontrarmos
uma fórmula para que pudéssemos votar, hoje, -essa matéria. Estão aí como- testemunhas
o Deputado Ibsen Pinheiro, o próprio Deputado Afif Domlngos, depois chegou o Senador Mário Covas. mas eu refiro-me a S. Ex·incidentemente, porque, na verdade, não
participou daquele momento inicial dos cõntatos. Nessa oportunidade nós pedíamos,
quase que clamávamos ao Deputado Euclides
Scalco, Líder da Bancada do PSDB, na Câmara dos Deputados, que fizéssemos uma nova reunião para encontrarmos uma fórmula.
Ontem, chegamos a centímetros da solução.
Só não chegamos ã solução porque a premência do tempo era grande, os _clamores que
vinham da Câmara dos Deputados impediam
que consumíssemos algum tempo nas gest~es
que estáVamos efetivando.
De má.neira. Sr. Presidente, que ouço surpreso essa manifestação do Senador Jamil
Haddad. Quero deixar claro que a determi-

nação do Governo sempre foi encontrar ~uma
fórmura para votar essa matéria. Há aqui vá-·
ribs SenadOreS que se dispõem·, inclusive, a
emendar eSsa matéria. Conversei com lider~nças de se tores da Oposição no sentido de
que isso_ fru;se permitido, _inclusive. Conversou-se sobre a possibilidade de se discutir isso
8.q_ui_ e _vÇ>t~r,_hoje, e_men_dando. Aí disseram:
"Não, não se emenda pOrque se não faremos
O.acordo.no Congresso Nacional; não queremos emenda",
, , Invoco, d~ povo, o t~stemt.tnho dos Depu.tados lb.s~n Pinheiro e .-:\fif I?<Jil1Íngos, sobfe_,tudo, do Deputado IQsen Pinheiro, que está
~qui.
. .
.
,
( A busca nossa er:apara. eme_.ndar esta maté- _
ria. se fosse o cm:;o, porque havia Senadores
·que queriarri fazê-lo. Mas não, houve uma
objeção a que se aprovasse com emendas.
_Evidentemente, é compreensível, porque
voltaria para á Câmara e esta já encerrou
sua'i atividade.s.
Então, se dizia: "Não, vote-se assim mes·m!) .. pÓrq!-1~ ~e' e,ssa, nla~térh{_yai para o ExecutiVO, este- saitciona OIJ- veta" .. A coisa não é
assim! A no:;sa disposição é no sentido de
que a matéria seja votada, ainda que com
emenda<; feitas por Senadores.
Ass!m _pensa o emin!'!nte S~nador Marco
Maciel; assim_pensa o eminente Senador Affonso CaiJl~ri;o_; _quer 'dizer, que a matéria
seja votada aqui, hoje.
Agora, não podemos impedir que, eventual~ente, surjam emendas. Mas, de qualquer modo, surgindo, elas poderiam ser, in.clusive, derrubada_s pela Casa.
Portanto, quero colocar que há uma disposição de voto. neste dia, qUe é o último dia
do Senado e foi o último dia da Câmara.
Esse cond_ic'ionamentO que se colocpu;de que
se _nã()_se .votar a matéria no Senado, _sem
emendas, _não yo_taremos os vetos, as medidas
provisórias, os créditos adicionais e _a Lei _de
Di.r:~~es.Orçamentárias, issq nos preocy.pa.
Hoje, queremos votar, se for possível.
Es~t: condicionamento precisa ser bem enfocado aqui. A LDO não nos preocupa em
e~pecial. porque ou ela é votada com o Congresso todo algemado a essa situação, por
força da disposição ~ue consta_ da parte permanente da Constit_uiçã-o e, portanto, vai votar, ou, o que me parece mais sintonizado
com o texto da Constituição, portanto, mais
coilstit_uciQnal, <~,Hás, é a única fórmula constitucional que existe, é a que já foi submetida
a V. Ex• Sr. Presidente, que é a da disposição
contida no art. 35, incisO li d()A to das DispÕ·
sições Constitucionais Transitória§, que disPõe· cfãramente sob i-e o dt!ver de V. Ex~ de
encamjnham~nto _çi~ssamatéria para a sanção
do Executivo~ coitfõrrile claramente dispõe
o texto.
De maneira que a LDO-llão nos preocupa.
Quanto aos vetos, também preocupação
menor tem o Executivo.
Quanto às medidas provisórias, o Congresso n_ão querendo votar, não vote.
Mas, agl}ra, quanto aos créditos adicionais
é -prCCiSõ que Se C:liga e-til aho e bom tom:ali estão matérias concernentes a leite, a me-

renda escolar, ao _SOS rocfovias 7 que é uma
operação "tapa buracos" importantíssima para o País, escoamento de safras, etc. - , a
questão das eleições, Sr. Presidente, créditos
para as eleições que se aviiiriham; créditos
para a lnbel; créditos importantes para a ln~
bel e, por decorrência de um fato que prende
a Inbel à Engesa, vão iiiclusive propiciar a
salvaçã_o da Engesa, que é uma empre:_;a que
vai mal desde o Governo passado.
De maneira que as respons-abilidades que
iodOs temos para
o P~ís_~~~_podem permi!ir esses coqdiCionamentos.
__
_
Portanto, colocada a questão nesses termos, quero deixar claro a- V. Ex', Sr. Presi~ente, que peço a S. ~x·, o nobre Sepador
Jamil Haddad o seu requerimento para que
possa assiná-lo, e faço isso inteiramente harmonizado _c_om o procedimento que tive em
vários momentos desde a manhã de hoje, inClusive tive na noit~ de ontem, quando tentei
por todos os meios, juntainente com o Deputado Renan Calheiros, com o Vice-Líder
Humberto Souto; como LíderRica!dO Fiuza-,
GastOne Righi e todos aqueles ql!e comPõem
as lideranças na Câmara e no SeriadO: ·
Quero,,_portanto, Sr. _Presidente, que isso
fique conSignado -coin_ toda a élareza, para
que não pairem dúvidas_ sobre a ~assa d~terminação de votã.r a matéria: --Presumindo que se possa falar que havia
itas mãos do Senador Rona_n Tito utn d.ocumento em branco _com diversas assinatUras,
quero dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, que dentre os Srs. Seriadores que se- encontram aqui
não estão todos que subsc'reveram o requerimento, inclusiVe eu. Eu acho que não estãfido
os Srs. Sen-adores todos aqui, o próprio Sena:
dor Ronan Tito não se viu em c_~l!~içõ~s~
e nem eu e nem ninguém, de utilizar um doeu~
menro _que foi assinado em branco st:.m oCO:
nhecimento de S. Ex's
Eoi'a __o~que _queria dizef: _Sr. J'r~_iil~nt~
O Sr. Jamil Haddad ...:.-Sr. PresideUte, peçq
a palavra para contraditar.

con:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex~ já foi contraditado.

sr.

O
Jamii Haddad contraditá-lo.

Estou querendO

O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro)
-Não será possível, porque poderá tornarse um pingue-pongue.
Concedo a palavra a V. Ex· para uma explicação pessoal e não para contraditar.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- Rl. Para
explicação pessoaL) -Sr. Presidente, algumas palavras do discurso do nobre Líder :José.
Ignácio Ferreira têm que ser analisadas. S.
Ex' declarou em alto e bom tom o receio
de que as emendã.s fossem rejeitadas e aí oGoverno ficaria numa posição muito dífícil.
Disse mais,-eirien-dado o projeto_ voltará para
a Câmara. Agora·, V. Ex~ sab~ que Ó Presidente Paes de Andrade encerrou os trabalhos
da Câmara, hoje, nuf}la sessão solem~. Ent_ão,
o desejo do Governo é protelar a votação
do projeto para agosto:
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O Sr. jose Ignáclo Ferreira - Sr. Prcsi·
dente, eu não disse isso. Lamento profundaM
mente, não tenho receio nenhum.

O SR. JAMlL HADDAD- V. Ex• falou
isso.
O Sr. José Ig~áci~ F~rreir~- Eu falei perante uma <:.asa -ínteirã. ... -

--

OSR. JAMIL HADDAD- As notas taqui·'
gráficas estão aí, nobre Senador.
·
O Sr. JoSé Ignácio Ferreira --Não Sel se

posso aparteá·lo ...
OSR.JAMIL HADDAD- Não pode. mas

eu deixo.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Eu não diSse.
Isso é grave demais! Eu- não- coloquei essa
questão! Eu disse que tentamos por todos
os meios apresentar uma solução. Perguntei
aqui se _era possível - comO havia alguns
Srs. Senadores que queriam emendar a proposta - a apresentação dessas emendas.
CoQ1 1$s0 eirC.SfúU iriostra:riclo, õ deSejO de
assinar . .A. minha dQtcrminação é que eSsa
maiér-ia Sefa eXãiriíilaaa-aqU.i. Eu utilizei o
episódio para mostrar claramente que nas indagaçõ_es que fiz, cogitava de cofio a matéria
tramitaria aqui. Poderíamos até retirar as
emendas. Houve uma manift:staç-J.o clara de
minha parte, de figuras ligadas ao Go_\!_emo,
no 'sentido de apreciar a matéria no dia de_
hoJ.e, :
_OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
José,Jgnádo Ferreira, V. E.x·· acabou de declarar - e a Casa sabe - que existia um
documento com mais de 50 assiõaturaS~ para
que, dentro de um acordo, fossem votada.<>
certas matérias em regime de urgêncici-urgentíssima. V. Ex· acaba de dizer, como Uder
do Governo, que assina esse pedido de urgéncia. Por que a Liderança do Governo nesta
Casa· não aceita que um requerimento com
mais de. 50 assinaturas seja entregue e se vote
a matéria? Isso é uma tógica! Se Se entregar
o requerimento com mais de 50 assinàturas,
regirilentalmente, vota-~e. Não há dúvida a(guma.
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V.
EX" um aparte? V. Ex~ cOnCedeu um ilpãrte
ao nobre Senador José Ignácio Ferreira para
explicações- pessoais.
O SR. JAMlL HADDAD - Concede o
aparte ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. Então, concedo o aparte a V. Ex·
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador,
V. Ex· não tem mais o que indagar sobre
isso. Se o nobre Líder do Governo se dispõe
a votar o projeto, então vamos fazer o acordo
de Lideranças. Dh;pensa-sc as 50 assinaturas
- apenas os Líderes irão votar - e vamos
votar o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nclwn Carneiro)
-A Mesa vai dar um esclarecimento ao Plenário, depois das colocações feiras, invocando, indusive, a presença do Presidente ..
O Sr. Alexandre Costa·- Nobie Senador
Jamil Haddad, peço a V. Ex• que proponha

a assínatura ... Nobre Presidente.Netson Carneiro, V.- Ex" permite que_ eu termine? V.
EX" propõe às Lideranças, nobre Senador Jamil Haddad, para ver qual a Liderança que
·Se recusa' a assinar.
. O Slf. JAMlL--HADDAD - Acordo de tiderança-;, pelo Regimento, não -pode. Mas
existe um documento com mais de 50 assinaturas. E é uma norma nesta Casa tomar assinaturas ·até noS· 'cbrredores, e _essas assinaturas v<i.lcm no. Plenário. Esta é uma tónica
e·xisiente- de""nfio.:dcSta ·ca~a! Esiou- cansado
de ser apanhadO pelos nobres Srs. Senadore-s
no·s cOrredores e dar apoia:me-nto a matérias!
Se o requerimento existe,_ que s_eja entregue
ria- Mesa e. estará sariado o_ problema. Se o
GóVeróo e 'a Oposiçaõ desejam a votação,
então. varrtos-ao Coitfrontof
Ew o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
--o S"R. P~ESIJ::iENTE (Nt!lSon Carneiro)
~ Çoll_l ~ p·af_avra o. no.bre se_n_a4or.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, verdadeiramente, colhemos 50 assinaturas dos Companheiros para assuntos consensuais. Cada matéria que votamos consultamos a cada Senador. Bastava um não concordar para que não o fizéssemos.
Assim sendo, com as matérias de consenso
utilizamos os- quatro requerimentos_ em que
foram cOl&TdãS assinaturas: primeiro, o projeto do Re_gimê"i ufídico Único do_s funcionários
do DiStríiO Fedúal; como prevê a própria
_Constituição; segundo, a questão do Ibama,
o empré~timo subsidiado com 20 anos de carência e ju_ros de 1,5% para questã"óambíen:
tal; terceiro, o Estatuto da Criança; quarto,
a questão da privatização. Esses foram os
assuntos para os quais utilizamos as 50 assinaturas. Bastava que um Senador não concordasse p·ara que retirássemos o requerimento,
porque essa é uma prova de confiança dos
Senadores com seus Líderes. Nós, os Líderes
dos maiores Partidos, assinamos em primeiro
lugar: eu, como Líder do PMDB; o Senador
Marco Maciel, o Senador Chagas Rodrigues_,
O Senadoi Udei' dO PDC e outros Srs. Senadores. mas sempre dizendo que iríambs submeter apenas quando fosse assunto consensual.
No entanto, Sr. Presidente, estou vendo
que há uma evolução do assunto, aqui no
Plenário.
Foi proposto pelo nobre Senador Alexandre Costa, que, por acordo amplo de Lideranças baseado no precedente da Lei das Inelegibilidades, fizemos essa votação. Então,
peço a V. Ex• que, se for acordo de todas
as Lideranças aqui presentes e baseado nesse
precedente, façamos, então, a votação se verdadeiramente é consenso das Lideranças.

e:

O SR. PRESIDENTE (N.elson Carneiro)
-A Mesa deve uma explicação ao Plenário:
foi invocada a presença do Presidente nos
entendimentos desta manhã. Realmente,
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quando fui procurado por numerosos Srs.
Deputados, alguns dos quais estão presentes,
.assentou-se o seguinte: que o Senado exarninaria, hoje, o prOjeto vindo da Câmara, mas
não se c.omprometia a não emendá-lo nem
aprová-lo; apenas discutiria e v<itaria. -Qualquer que fosse o resultado da votação, reali·
zar-se--ia uma sessão do Congresso Nacional,
na qual os partidos que haviam apresentado
--aestaques aos vetos os retirariam e aprova· riam-não só os projetas relativos a créditos,
de inidativa dó Gov.erno, como também a
LDO.
O problema estava, naquele momento, baseado na convicção de que, haveildo emendas
do Senado, voltaria o projeto à Cãmara, que
as manteria ou não, e escaparia, portanto,
ao Senado a manutenção do texto aprovado
na outra Casa.
Infelizmente, um fato que nem os Deputados conheciam ocorreu! o Presidente- da
Câmara encerrou solenemente a primeira
parte da atual sessão legislativa, na hora em
-que estávamos discutindo o assunto. De modo que, cm vez de apenas ser a votação, qualquer que fosse o desfecho no Senado, passou
a ser coisa diferente, que é a aprovação do
texto que veio da Cãmara, sem emendas. Este compromisso não assumi e disse, repetidamente. que não podia assumi-lo em nome
do Senado, porque, em toda a minha Presidência, até hoje, não pedi um voto a Senador
ou a Deputado para votar nesse ou naquele
sentido. Eu presidiria. como tenho feito, com
a maior isenção, mas não podia coagir nen_hum dos Senadores a votar nesse ou naquele
sentido.
O que ocorreu não foí cufpa áo Senado,
fl;l;iS da Câmara, _que precipitou o encerra·
mento da primeira parte da sessão tegislativ:l,
o que só ocorreria normalmente depoís, ainda teríamos o sábado _todo para discutir.
De modo que este é_o depoimento que,
a bem da verdade, devo dar a esta Casa,
para não parecer que o Presidente não está
cumprindo o que assumiu em nome do Congresso.
Este, o esclarecimento que queria dar aos
Srs. Senadores.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex··
OSR. MAURÍCIO CORRÊA (l'DT- DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, melancolicamente, deparo-me
com uma das situações mais injustas que, neste momento, se comete, mais uma vez, contra
a classe trabalhadora do País: a Cãmara dos
Deputados votou a Lei Salarial; houve os im·
pedimentos, que todos sabt!mos, decorrentes
do processo democrático da discussão. Mas,
por final. anuiu-se que a matéria teria que
vir ao Senado. O que depreendo disso é que
boUve, não sei se por obra do Espírito Santo,
um entendimento entre aquilo que surgiu na
Câmara dos Deputados e, as Lideranças do
Senado, que, adrede. com,binaram, para que
chegássemos a esse resultado.
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Sr. Presidente, V. Ex' tem uma memúria

boa; V. Ex• até nos surpreende com o seu
vigor físico, mas alegar que as Lideranças
não podem, neste instante, entender no sentido de que haja votação, mesmo que nãQ h_;:Ua
50 assinatura<;, é trair o seu passado e a sua

memória. Chamo V, Ex~ à ordem, para que
se recorde da votação do ano passado! Foram
dezenas ou, mais do que isto, de projetas
votados aqui, sem que houvesse o interstício
regulamentar, regimental, das duas sessões.
Por quê? Porque havia o entendimento entre
as Lideranças, e as votações se processaram.

o novo, verdadeiramente não pode, eu não,
me lembro de nenhum precedente.

-

..

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presi·
dente, para encerrar, quando há entendimento.- o Regimento não exige- quando há
entendimento, repito, porque tudo isso foi
montado exatamente para que acontecesse
assim, não há entendimento, e, mais uma
vez, os trabalhadores s.aem prejudicados ..

O SR. PRESlDENTE (Nelson CarneirO)
A Mesa esclarece a V. Ex• - V. Ex• está
confundindo: primeiro, o que há é que, pelo
ob~táculo. Mande buscar os Anais do Senado
Regimento, uma sessão só pode ser convoFederal e vai encontrar dezenac; de votações
cada para tratar da matéria quatro horas deproferidas po final do ano passado. Ficamos
pois. I:: o interstício que o Regimento deter~qui até às 22: 23 horas. para que esgotásmina, e está s.endo superado. A Mesa não
semos as urgências que Cônsiavam da pauta.
está exigindo que o projeto lido, agora. só
Sr. Presidente, tenho o maior respeito por
seja votado daqui a quatro horas, mas nunca
V. Ex•, mas tenho sentido que V. Ex" ''colloperm-itiu essa transgressão que V. Ex• imagiriu"-mesmo. Melancolicamente, chego a esta
nã:D -que o Rc:g_imento determina é que proconclusão. e não tenhO mais o que falar senão
jeto lido numa sessão, às 16 horis, só poderá
apelar para o passado de V. Ex•, que sempre
ser votado às 20 horas, e. nos momentos de
defendeu as causas e os interesses dos trabaurgéncia, a Mesa, em várias vezes, estava
lhadores.
repetindo. como _agora- nós estamos lendo
~-rn projetO_----e:-menos de_ duas horas após,
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex~
nós o estávamos votando. Por quê? Porque
um aparte?
<~: Mesa acha que o Regimento foi feito para
f~cilitar e não para dificultar a açào do SenaO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Perfeitamente. Senadru Ronan Tito.dor. ES-sã.s diferenças não têm nada de compatível com isso, porque este texto foi incluíO Sr. Ronan Tito- SenãdOr Maurício Cor-~ -thÇ:xataineritG. para evitar o que ocorre aqui:
rêa, quero dizer a V. Ex• que pode ter acontea Câmara passar dez meses oU um ano _estucido isso no velho Regimento, mas, no novo,
dandg um projeto e·o mandar para o Senado
se exigem 50 assinaturas- dou o meu testea· fim de que o aprecie em dois dias! É por
muriho de que isso nunca ocorreu - . incluisto_que o Senado está _reagindo, é por isto
sive, colhemos assinatura-; rapidamente. só
que se incluiu o dispositívo no Regimento
no ano passado. 51, 52. Talvez a confusão
- para impedir que o Senado. em vez de
de V. Ex~. neste instante, se deva ao fato _ Câmara RevisOra.- se converta em Câmara
da aprovação do novo Regimento, pois, na
homologatória. Enquanto eu fçr Presidente,
vigência do anterioi,- podia ser feiro. Com
bto não acontecerá. TemOS que fazer respeiE V. Ex•, naquela ocasião, não criou nenhum
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taro Senado! (Muito bem!) Nós o mandamo~.'
para a Câmara, a Câmara teve tempo; quatr·
tós meses-esse·pro]etO ficOU na Càmãra? E
nos mandam agora, nas vésperas de se iniciar
o recesso e só pôde ser lido agora, à tarde!
Vamos aprová-lo imediatamente? QUãntos
projetas da maior importància nos chegaram
nos dois últimos dias para o Senado apreciar,
em 48 horas, projetas da maior relevância.
Af estão os projetas da seguridade social,
aí estão os· ptojetos do Código do Consumidor! Todos chegam na última hora e o Senado não tem o direito, sequer, de emendá-los. Só pode aprovar? Para isso é que V.
Ex• devia ocupar a tribuna, protestar como
Senador. não para agredir o Prc!sidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson -Carneir-o)
-Nada mais havêndo a tratar. vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária ::i iealizãr.:-Se hoje;- às 18 horas e 40
minutos, com a seguiot_e

ORDEM DO DIA
PROJETO DE DE-cRE'r"Cí ' •.
LEGISLATIVO N• 2, DE 1990 .
(Incluído em ordem do dia. nos termos do
art. 376. e, áo--Reiimen.to Interno)
Discussão, ·em·tur~~ ó~·i.;;,~ do Projeto de
Decreto Legislativo n'·' 2, de 1990 (n'-' 134/89.
na Câmara dos Deputados). que aproVa_ o
texto do Protocolo_Complementar ao Acordo
Geral de Cooperação entre o Brasil e Moçambique no Campo da Meteorologia, assinado em Maputo, a 1" de junho de 1989 (dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35
minutos. J

Sessão, em 29 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÁSI8HORASE4()MJNUTOS,ACHAM··
SE PRESENTES OS SRS_ SENADO RÉS:
Alufzio Bezerra -...::. Nabor- Júnior- Gilberto MiraO.da - Áureo Mello - Odacir
Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires
-João Menezes - Jarbas Passarinho Carlos Patrocfnio - Antonio ~uiz Maya -

JoáÕ _Cas"t"élO ....:.:... Alexand~e Costa - Edison
Lobão :....__ João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho- Cid Sabóia de Carvalho
-Mauro Benevides -José Agripíno- Lavoisier ·Maia --Humberto Lucena - Raimundo Lira -_Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor:- Divalào Su-

ruagy - Franciscõ ;Rollemberg - Lourival
Baptista- Luiz Viana Neto- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- José Ignácio Ferreira
___:Gerson Camata- João Calmon- Jamil '
Haddad- Nelson Carneiro- Mata-Macha·
do -Alfredo Campos- Ronan Tità- Mário Covas - Mauro Borges - Pompeu de
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Sousa- Maurício Corrêa- Meira FilhoRoberto Campos_~ Louremberg Nunes Ro·

cha -·-Márcio Lacerda - Mendes Cana h~
-Leite Chaves .-r Affonso Carilargo- Jor~
ge Bomhausen _:!DirçeLJ. Caníeiio_o~ Nelson
Wedekin -- Alberto-Hoffman -JoSé Paulo
Bisai..
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

A lista de presença acusa o compareci-

mento de 56 Srs. Senadores. Havendo núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão. ·
Sob a· proteçãcr de- Deus, iniciamos· nosso
trabalhos.
O Si.· 19 Sec~etátio ·procederá à leitura do
1
Expediente.
c

E li.do_o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÃ,,IUO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
'

•'

• -~

•

L

'

•

'

Encaminhando autógrafo de projeto de lei
sancionado:
_.
, _
N91l{1-4/9Q, de 29 PP ,':_Orrente referente ao
Projeto de Lei do Senado no 64, de 1990 (n"
5.374/9D, naquela Casa)~ de autQria d_Q Senador Maurício Corrêa, que prorroga o prazo
de vencimento do registro de partidos com
repres~htação parlamentar, federal ou esta,
_
dual. __
{Prôjeto que_ Se ·transformou na Lei n'
8:o:;4,'de2l,de junho de 1990.) .
.
OFÍCIO
Do Sr. 1"' Secretário da Cârilara dos Deputados, ·encaminhando à revisãO· do Senado
autógrafos das seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
. N• 62, DE 1990 .
(N~ 3.516/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão
do crime organizado.

O Congresso

Nacional_Q.~cr~tê,:

CAPÍTULO I
Das Definições e das
Disposições Processuais
Art. 1~ Esta lei regula a utilização dos
meios operacionais "destinados a prevenção
e ã repressção do crime decorrente de organização-criminosa.
Art. 2~ Pa.ra os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa aquela que, por
suas características, demonstre_ a existência
de estrutura criminal, operando de forma sistem.atizada, com atuação regional, nacional
e/ou--internacional.
Parágrafo único. São 'meios operacionaisde prevenção e repressão do crime or ganizado:
I - a· infiltração policial;

"II- aS-aç_õ~s controladas;
III- o acesso a documentos e informaçõe.s
fiscaiS; bancárias, financeiras e eleitorais;
IV :-o impedimento, a interrupção, a interceptação, a e.~culta e a gravação das comunicações telefônicas, conforme regulado em
Ief especial.
Art. Jo Dependerá de prévia autorização, pela autoridade judiciária competente;
a realização das operações previstas nesta lei.
Parágrafo único. A solicitação será encaminhada, mediante ofício reservado, expedido nos autos do inquérito, pela autoridade
policial, devendo ser examinado e decidida,
eril-24 (vinte e quatro) horas do seu recebi·
menta, com ciência ao Ministério Público.
Art. 4~ Os registras, documentos ou peças de informação, constintes de inquérito
policial, para apuração do crime organizado,
serão mantidos em sigilo, ressalvadas as prerrogativas do Ministéi'io Público e do advo-.
gado n~ forma da legislação específica.
§ lo Instaurado o processo penal, ficará
a_critério do juiz a rilanuteriçãó do sigilo a
que se refere ·este artigo.
§ 2~ -A autoridade policial diligenciará no
sentido de preservar as fontes de informaçãO,
sem, entfetanto, descaracterizar as provas·
processuais.
Art. 5°- A realização das operações previstas nesta lei, fora dos casos, modalidades
e formas nela estabelecidos, constitui crime,
sujeitando-se seus autores às penas de detenção de um mês a um ano, e multa.
·Parágrafo único. Sem prejuízo do disp.osto nes_te artigo, ao servidor público serão apticadas as demais sanç0es previstas na Lei n~
4.898. de 9 de dezembro de 1965.
CAPÍTULO 11
Do Acesso a Documentos
e lnformaç~
Art. 6° O juiz poderá requisítar ,-em decisão motivada, informações, dados e documentos bancários, financeiros, flscãis e eleitorais, relevantes para a investigação criminal
ou a instrução processual.
§ 1~ A autorização judiciária será entregue, pela autoridade polícia\, ao dirigente da
institUição bancária, financeira ou da repartição fiscal. ---§ 2~ NO caso -de solicitação à Justiça Eleitoral, a autorização_será encaminhada à autoridade judiciária eleitoral competente.
§ 3o A sOlicitaçãO deverá especificar com
precisão as informações e cópias documentais
desejadas.
. --cAPfTUW fii
Das Ações Controladas

Art. 7~ sempre que fundados elementos
o justifiquem, o juiz poderá autorizar, em,
decisão motivada, a pão interdição policial
do transporte, guarda, remessa e entrega de
mercadorias, objetos, documentos, valores,
moedas nacional e estrangeira, substâncias,
materiais e equipamentos, relacionados com
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a infraç<Ío penãl, antes da apreensão- considerada significativa para a repressão ao crime
organizado. - __
§ 1~ As ações controladas serão desen~
volvidas no Terrritório Nacional e em âmbito
internacional, desde que previstas em trata·
dos, convenções e atas internacionais.
§ 2~ O resultado da operação será imediatamente relatado em auto circunstanciado
ao juiz que a autorizou, para avaliação.

CAPÍTULO IV

Da Infiltração Policial
Art. 89 A infiltração de agentes de polícia especializada em organização criminosa,
para investigação do crime organizado, será
solicitãda pela autoridade policial ao Juiz
competente, qúe a autorizará pesde que haja
suficientes indícios da prática ou da tentativa
das infráções penais pre::.entes nesta lei e a
providência for absolutamente indispensável
à apuração ou à assecuração das provas, dando ciéncia ao Ministério Público.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais
Art. 9~ Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de policiais especializados no combate ao crime organizado.
Art. 10. A identificação criminal de pessoas envolvidas com o crime organizado será
realizada, independentemente da identifiCa~
ção civiL
Art. 11. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de
um a dois terços, quando a colaboraçilo espontânea do agente levar ao esclarecimento
de infrações penais e sua autoria.
Art. 12. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o seguinte parágrafo único:
"Art. 16. . .............................. ..
Parágrafo único. Sendo réu primário
e cometido o crime sem violência õu grav-e ameaça, a pena será reduzida na mesma proporção quando o agente confessar
a autoria espontaneamente, perante a
autoridade j_udiciária. ''
Art. 13. Não será concedida liberdade
provisória, com õu sem fiança, aos agentes
que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.
Art. 14. O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta lei, será
de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. ·1s. - O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei .
Art. 16. Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa iniciarão
o cumprimento da pena em regime fechado.
Art. 17. Nos processos por crimes previstos nesta lei, a intimação do defensor poderá ser feita pela imprensa.
Art. 18. Aplica-se, no que não for fncompatível, subsidiariamente as disposições
do Código de Processo PenaL

---~~------=---~ -~--
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Art. 19. Esta lei entra cm vigor na data
de sua publicação. _
___
__
Art. 20. Revog~m·se as -dispOsiÇóes em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.898,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula o direito de representação e o
processo de responsabilidade administra.
tiva civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade.

Art. 1~ O direitó- de-· representação e o
processo de responsabilidade administrativa
civil e penal, contra as autoridades que, no

exercício de suas funções, cometerem abusos,
são regulados pela presente lei.
Art. 2P O direito de repi'esentação será
exercido por meio de petiçáo:
a) dirígido à autoridade superior que tiver
competência legal para aplicar, à autoridade
civil ou militar, a respectiva sanção;
b) dirigida ao órgão do Ministério Público
que tiver competência para iniciar processocrime contra a autoridade culpada.
Parágrafo único. A representação será
feita em duas vias e conterá a exposição CJo
fato constitutivo do abuso de autoridade, com
todas as suas circunstâncias, a qualificaçâo
do acusado e o rol de testemunhas, no máxi,
mo de três, se as houver.
Art. 3~ ConstitUi abuso de autoridade
qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicílio;
c) ao sigilo da correspondência;
d) ã liberdade de consciência e da crença;
e) ao livre exercício do culto religioso;
t) à liberdade de associação;
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercicio do voto;
h) ao direito de reunião;
Q à incolumidade ffsica do indivíduo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.

Art. 4~ Cons-titui taintiém abuso ae auto·
cidade:
a) ordenar ou executar medida privada da
liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou cus"
tódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei;
c) deixar de comunicar, imediatamente,
ao jui~ competente a prisão ou detenção _de
qualquer pessoa;
d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento
de prisão ou detenção ilegal que lhe seja co·
municada;
,
e) levar à prisão e nela deter quem quer
que se proponha a prestar fiança permitida
em lei;
f) cobrar o carcereiro ou agente de autori·
dade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que

a cobrança não tc.Qha, apoio em lei quer quan·
to_ à espécie, quer quanto ao seu valor;
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial, recibo de impoi-tância recebida
a título de carceragem, custas, emolumentos
ou de qualquer outra despesa;
b) o ato lesivo da honra ou do património
de_ pessoa natural ou jurídica, quando praticad_o com abuso ·ou desvio de poder ou sem
competência legal.

Art. 5o Cõnsidera-se autoridade, para os
efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego
ou função pública, de natureza civil, ou míJi,
tar, ainda que transitoriamente sem remu·
neraç~o.___
-

-Art.- 6,;- O abuso de a-utoridade sujeitará
o seu autor à sanção administrativa civil e
penal.
§ lP A sanção administrativa será aplicada de ___acordo com a gravidade do abuso __
cometido e consistirá em:
ã) advertência;
b) repreensão;
c) susp_ensão do cargo, função ou posto por
prazo de cinco a cento_ e oitenta dias, com
peida de vencimentos e vantagens;
d) destituição de função;
e) demissão;
__
f) del}lissãci;- a bem do serviço público.
_i :?-: __ ~_sanção civil, caso não seja possível
_fi~ar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a
dez mil cruzeiros.
§ 39 A sanção-pen-ai será apHcada de
acordo ,c;om as regras dos ~r~s. 42 a 56 do
.:CódigO Penal e consistirá em:
a) multas de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabi1itaç-J.o para o
exercíciá-de qualquer outra função pública
por prazo até três anos.
§ 49 As penas previstas no parágrafo an·
tei!Oipoderão ser aplicadas autónoma ou cumulativamente.
§ Y Quando o abuso for cometido por
agente de autoridade policial, civil ou mHitar,
de qualquer categoria, poderá ser cominada
a pena autónoma ou acessória de não poder
o -ãctíSã"do exercer funções de natureza poli·
cial ou militar no município da culpa, por
prazo de_ um a cinco anos.

Ari~ 7~- Recebida a repres~ntação em
que for _solic!tilda aplicação de sanção admi·
nistrativa-, a autoridade civil ou militar com·
petente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato.
§ 19 O inquérito administrativo obedecerá às il.oiln-aS estabelecidas nas leis munici·
pais, estaduais ou federais, civis ou nu1itares,
que estabeleçam o respectivo processo.
§ 29 Não existindo no município, no Es·
tado, ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administratiyo, serão apli·
cadas supletivamente as disposições dos arts.
219 a 225 da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro
de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União).
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§ 3~ O processo-administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a
decisão da aç~o penal ou ciVil.
Art. s~ A sanção aplicada será anotada
na ficha funcional da autoridade civil ou militar.

Art. 9" Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa
ôu inc;lepeO.dentemente dela, poderá ser promovida, pela vítima do abuso, a responsa"
bilidade civil ou penal, ou ambas, da autori·
dade culpada.
Art. 10. Vetado.
Art. 11. À ação civil serão aplicáveis as
normas do Código de Processo Civil.
Art. 12. A ação penal será iniCiada, independentemente de inquérito policial ou
justificação, por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vfti·
ma do abuso.
Art. 13._ Apresentada ao Ministério Pú- blico a representação da vítima, aquele no_
prazo de quarenta e oito horas, denunciará
o réu, desde que o fato narrado constitu-a
abuso de autoridade, e requererá ao Juiz a
sua citação, e, bem assim, a designação de
audiência de instrução e julgamento.
§ la A_ denúncia do Ministério PúbHco
será apresentada em duas vias.
Art. 14. Se a ata ou fato constitutivo do
abuso de autoridade houver deixado vesti·
gios, o ofendido ou o acusado poderá:
a) promover a comprc>vação da existência
de tais vestígios, -pOr meio de duas testemunhas qualificadas;
b) requerer ao Juiz, até setenta e duas horas antes da audiência de instrução e julga"
mento, a designação de um perito para fazer
as verificações necessárias.
§ 1~ O perito ou as testemunhas farão o
seu relatório e prestarão sius depoimentos
verbalmente ou _o apresentarão por escrito,
querendo, na audiência de instrução e julga·
menta.
§ 2~ No caso previsto na letra a deste artigo a representação poderá conter a indicação
de mais duas testemunhas.

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúnCia, requerer o arquivameotJ? da representação, o- Juiz,
no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral e este oferecerá a
denúncia, ou designará outro órgão do Mins· _
tério Público para oferecê-la ou insistirá no
arquivamento, ao -qual só então deverá o
Juiz atender.
Art. 16. Se o órgão do Ministério PúblicO não oferecer a denúncia no prazo· fixado
nesta lei, será admitida açâo privada. O órgão
do Ministério Público poderá porém aditar
a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia subs"
titutiva e intervir em todos os termos do processo, interpOr recursos e, a todo tempo, nocaso de negligência do querelante, retomar
a ação como parte principal.
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Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dendo prazo de quarenta e oito horas, proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia..
·
§ 1~ No despacho em que receber a denúncia, o Juiz, designará, desde logo, dia e
hora para a audiéncia de instrução e julgamento, que deverá ser realizada, improrrogavelmente, dentro de cinco dias.
§ i~ A citação do réu para se' ver preces~
sar, até julg_arnento final e para comparecer
à audiência de instrução e julgamento, será
feita por mandado sucinto que será acompanhado da segunda v_ia da representação e da
denúncia.
Art. 18. As testemunhas .da.acusação e
defesa poderão ser apresentadas em Juizo,
-independentemente de intimação.
Pmágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para a audiência ou a
intimação de testemunhas ou, salvo, o caso
previsto no art. 14, letra b, requerimentos
para a realização de diligências; perícias ou
exames, a não ser que o Juiz, cm despacho
motivado, _considere indispensáveis tais providências.
Art. 19. A hora marcada, o Juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou o oficíal
de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o ré\.':, as testemunhas,
o perito,_o representante do MiriistériO Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor dtJ rt!u.
Parágrafo único. A aUdiência somente
deitará de realizar-se se ausente o Juiz.
Art. 20. Se até meia hora depois da hora
marcada o Juiz não houver comparecido, os
presentes poderão re,9rar-se, devendo o ocorrido constar do livro de termos de audiência.
Art. 21. A audiência de instrução e julgamento será pública, se contrariamente não
dispuser o Juiz e realizar~se~á em· dia útil,
entre 10 (dez) e 18 (dezoito) horas, na sede
do Juízo ou, excepcionalmente, no local que
o Juiz designar.
Art. 22. Aberta a audiênci~~ o Juiz fará
a qualificação e o interrogatório do réu, se
estiver presente.
Parágrafo único. Não comparecendo o
réu nem seu advogado, o Juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar audiência na e aos ulteriores termos do processo.
Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o Juiz dará a palavra sucessivamente ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao_advogado ou defensor do_ réu, pelo prazer de quinze minutos para cada um, prorrogável por
mais de 10 (dez) a critério do juiz.
Art. 24. Encerrado o debate, o Juiz proferirá imediatamente a sentença.
Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavrará no fívro próprio, dítado pelo
Juiz, termo _que__conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da
defesa, os requerimentos e, por extenso, os
despachos e a sentença.
tiO

Art. 26. Subscreverão o termo o Juiz, o
representante do Ministério Público ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e o escrivão.
Art. 27. Nas comarcas onde os meios de
transporte forem difíceis e não permitirem
a observância dos prazos fixados nesta lei,
o Juiz poderá aumentá-los sempre motivadamente, até o dobro.
Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código de Processo Penal,
sempre que compatíveis com o sistema de
instrução e julgafl!entoregul<!dO por esta lei.
Parágrafo único. Das qecisões, despachos e sentenças, caberão osfecursos e apelações previstas_ no Cõdigo de Processo Penal:
Art. 29.
contrário.

Revogam-se as disposições em

(A Comissão de Constituição, Justíça
e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA
N· 63, DE 1990
(N• 3.514/89, na Casa de origem)

Disciplina o inciso XIJ, in fine, do art.
da Constituição Federal e dá outras
prOvidências.

s~

O Congresso Nacional decreta;
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CAPITULO II
Da autorização judicial

Art. 3" A requerimento do Ministério
Público ou autoridade policial, o juiz competente, em decisão motivada, poderá autorizar
as operações referidas no art. 1" desta lei,
quando houver indícios suficientes da prática
ou da tentativa dos crimes nele previstos e
as medidas forem ab::.olutamente indispensáveis para as investigações ou a asseguração
da prova.
Parágrafo único. Nos casos do inciso X
do art. l'' desta lei a iniciativa do requerimento poderá ser do ofendido ou de seu re~
presentante legal.
Art. 4" Quando um dos interlocutores
consentir na escuta telefônica, a autoridade
policial poderá efetuá-Ja, desde que do atraso
possa derivar prejufzó para- as investigações,
não podendo haver recusa da empresa de telefonia.
§ 1'' Neste caso, a autoridade policial comunicará, no prazo máximo de vinte e quatro
horas, a realização da escuta ao juiz, que
a poderá convalidar, autorizando, se necessário, o prosseguimento das operações.
§ 2" Os resultados da escuta, não convalidados pelo juiz no prazo de três dias a contar
da comunicação, não poderão ser utilizados
como prova.
Art. 5" A decisão do juiz deverá indicar
a modalidade e a duração das operações autorizadas, que não poderá ultrapassar o prazo
de trinta dias, no renovável por períodos
iguais e sucessivos, desde que permaneçam
os pres.<.;upostos indicados no art. 4" desta lei.

CAPÍTULO I
Da admissibilidade
Art. l" O impedimento, a mterrupção,
a interceptaçao, a escusa e a gravação das
comunicações telefónicas somente são admissíveis -nos Casos de investigações policiais e
processos penais relativos aos seguintes crimes:
I -terrorismo;
11 - tráfico de substâncias entorpecentes
e drogas afins;
III - tráfico de mulheres c subtração de
incapazes~

IV -quadrilha ou bando;
económica e financeira;
VI -falsificaçãO d.l;l. moeda;
VII- extorsão simples e extorsão mediante seqüestro;
VIII -contrabando;
IX- homicídio qualificado e roubo seguido _de morte;
X~ ameaça ou injúria quando cometidas
por tefefone-;
XI - outros decorrentes de organização
criminosa.
·
Art. 2" As opcraçdes referidas no artigo
anterior não serão permitidas, em qualquer
hipótese, quando se tratar de comunicações
entre o suspeito ou acusado e seu defensor,
relativas aos fatos objeto da investigação ou
apuração em processo penal.
-V~ contra-ordem

CAPÍTULO III
Das operações técnicas
Art. 6" As operações de impedimento,
interrupção, íriferceptaç<io, escuta e gravação
das comunicações telefónicas serão efetuadas
pela empresa de telefonia, polícia judiciária
ou Ministério Público.
Parágrafo único. Os custos das operações
tt!cnicas efetuadas pelas empresao; de telefonia serão reembolsados pela União ou pelos
Estados, em razão da competência.
ArL 7" O ~u~o circunst~nciado da~ operações prevh>tas nesta lei será imediatamente
encaminhado ao juiz, junto com as fitas gravadas ou elementos análogos.
§ l" Do auto e do resultado da operação
será dada ciência ao Ministério Público, ao
suspeito ou acusado e a seu defensor, tão
logo o juiz considere que dela não resultará
prejuízo ao prosseguimento das investigações.
§ 2·' A partir desse momento e no prazo
de dez dias, poderão as partes examinar os
autos e escutar as gravações, indicandO os
trechos- cuja de gravp.ção pretendem, facultada à autoridade policial igual iniciativa dentro do mesmo prazo.
§ 3" O juiz determinará a transcrição dos
trechos indicados que não sejam manifesta-
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mente, irrelevantes e impertinentes e de outros que considere conveniente, decidindo a
respeito da destruição do material restante.
§ 4" Da decisão cabe agravo com efeito
suspensivo,

§ 5? A transcrição das gravações instruirá
os autos, conservando-se em cartório as fitas
magnéticas ou elementos análogos.
§ 6'' É permitido às partes extraírem cópias das transcrições e reproduzirem as gravações.

CAPÍTULO IV
Da utilização da prova
resultante das operações

Art. 8\' Os resultados das operações técnicas não poJem ser utilizados para a instrução de processos ou investigações relativos
a crimes _diversos daqueles para os quais a
autorização foi dada, salvo quando se tratar
de crime constante do art. lu, hipótese em
que se observará o disposto no art. 7" desta
lei.
Art. 9' Não poderão ser utilizados em
prejuízo da defesa os resultados das operações técnicas efetuadas fora das hipóteses do
art. 1~ ou das modalidades e formas Previstas
nesta lei.
·
CAPÍTULO V
Disposições finais
Art. 10. Ressalvadas as prerrogativas do
Ministério Público e do defensor, correrão
em segredo de justiça os inquéritos e processos que contiverem elementos informativos
ou provas obtidos na forma desta lei.
Art. 11. A realização das operações técniCas fora dos cit.•ios, modalidades e forma
estabelecidos nesta lei constitui crime, sujeitando-se seus autores às penas de detenção
de um mês a um ano e multa.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais sanções prevista'i na Lei nu
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
Art. 12. Não se considera ilícita a gravação de conversa entre p.resentes feita por um
dos interlocutores, quando se'destinar à pro~
va de um direto seu ameaçado ou violado.
Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente a
esta lei, no que não forem incompatíveis, as
normas dos Códigos de Processo Penal e de
Processo Penal Militar.
Art. 14. ·Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Art. 15.
contrário.

Revogam-se as disposições cm

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERA:nv A DO BRASIL
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qualificado pela morte (art. 270, combinado
com o art. 285), todos do Código Pena! (Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1~. 2u e 3~ da
Lei n"2~889,_de 19 de-outubro de'l956),"-tentaCAPÍTULO I
dos ou consumados. ·
·"
Dos direitos e deveres
Art. 29 Os crimes hediondos, a prática
individuãis e coletivos ·
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e droga~ afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
Art. Y Todos são iguais perante a lei,
I - anistia, graça e i-ndulto;
sem-distinção de qualquer natureza, garantinI I - fiança e liberdade provisória.
do~_s~ _é!º-S. brasileiros _e_ aos estrangeiros resi§ 1" ··A pena por crime previsto neste arti·
dentes no Pai~ a inviolabilidade, do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança go será cumprida integralmente em regiille
fechado.
e à propried.ade, nos termos seguintes.
§ z~ Em caso de sentença condenatória,
o jui~ decidirá fundamentada se o réu. poderá
apelar em liberdade.
XII- é inviolãvd o sig"ilod-ª cofrespon§ 3~ A prisão te.mpOrária, sobre a qual
dência e das comuniações telegráficas, de dadispõe a Lei n" 7.960, de 21 de dezembro
dos e das comunicações telefônicas, salvo,
de 1990, nos crimes previstos neste artigo,
no último caso, por arde ~
.• al, nas hipóterá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
teses e na forma que a lei estabelecer para
por igual período em caso de extrema e comfins de investigação criminal ou instrução proprovada necessidade.
cessual penal;
Art. .s~· A União manterá estabeleciriten..
.............................................. . tos penais, de segur~ç_a fl1áxim~, destinaQo_s
LVI -são inadmissíveis, no processo, as _ ao cumprimento de penas iri{p0stas a OOô.deprovas obtidas por ineiOs ilícitoS.
nados de alta periculosidade, cuja permanên''' '•'' • •••
,,,-,.-,,-', ''' •
cia em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 49 O§ lo do art. 60 do Código Penal
passa a ~igorar com a seguinte redaçào: ·
LE) N'' 4.898,
~"~§ 19 A multa pode ser auméittada
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
se o juiz considerar q1,1e, em vlitUde da
TÍTULO JC
Dos direitos e garantias
fundamentais-

···~·····~--

•••~•• •.,---.,,,_,..,,,,,,,..,,,._,.n,~~·

Re_g:ula o direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativ~.o~ civil e penal, nos casos de abuso de
aUtoridade.

rA

Comissão de Constituição, Justiça

e Cídadania.)

__ Substitutivo d_a Ç_ãmara dos DeputaM
dos, oferecido ao Projeto de Lei do Senado no 50, de 1990 (n? 5.40S~A, naquela
Casa) que estabelece novas disposições
penais e processuais penais para os cri~
mes de seqüestro e estorsão mediante seqüestro, e dá outras providências.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5', inciso XLIII, da Constituiç_;io Federal, e determiria outras provi- _
dêiacias.
·

O Congresso Nacioriãl deç:reta:
Art. 1" São considerados hedionaos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3", in_f!!le),
extosão qualificada pela morte (art. 158, §
2"), extordsão mediante seqüestro e na forma
·qualificada (art. 159. capõt), e seus §§ l'',
2" e 3"), estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223. caput e parágrafO úni·
co), atentado violento ao pudor (art. 214 e.
sua combinação cóm o art. 223. CapUt e pará·
grafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267. § 1"), env~~enamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal,

situação econó,mica do réu, ·é ineficaz,
embora aplicada no máximo."
Art. 59 Ao art. 83 do Código :Penà_l _é
acrescido o seguirite inciso: _"Art. 83.

. .................................-.. ~~-

···y·~~~w~;id·Q~~;i·~-d~'-d9'is't~·i~~~--~~p~;~,

nos casos d€ conden,aç_ão por crime he_díOnd~ ~
prática de tortura, tráfico ilícito de entOJ:pecentes e drOgas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em Crimes
dessa natureza ...
Art. 6·' Os art!>. 157, § 3?; 159, caput, ~
seus §§ l", 2" e 3~; -213; 214; 223; caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 157. . ................... ,_··~·;.,.·-·
§ 3Y Se da víolência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reclu~ão,
de cinco a quinze anos, além de m_ulta;
se resulta morte, a reclusão é de vinte
a trinta anos, sem prejuízo da ·multa.
Art. 159. ................................ .
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos.
§ )'

................. -.. -............... L

.. ,

Pena- reei usào, de doze a vinte anos.
§ 2"

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

Pena- reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro ano~.
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§ 3''

da Lei n" 7.210. de 11 de julho de 1984, com
a seguinte redação:
"Art. 112. _ ............................. ..

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

Pena -

reclusão, de vinte e quatro

a trinta anos."
Art. 213.

. ..............•.................

Pena- reclusão, de seis a dez anos ..
Art. 214. -.................... , ........... .

Pena- reclusã?, de seis a dez anos.

... p:;~ ~. 'i2i' ...... --~ .-:.~ .-.~~~ ··~· .:: .·.:~.- .:· .~.·.- . . . .' .'.
Pena- reclusão, de oitp a doze anos.

'Parágrafo úniCo.
Pena -

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

reclusão, de_ doze _a vint_e e

0
':

§' •z:· ro"'EO~~i~~~-L~~'-'d~ ~~·g;~·~ p;~~i~t~
0

<

neste artigo os condenados por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito
de entorpec;.entes e Çrogas afins, e por
te-rrorismo
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
Art.--ú~-Revogam.s-e as -diposições em

cinco anos.

contrário.
Art. 267.

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

Pena -·reclusão, de dez a quinze
anos.
. .................•.. "~··~·····

Art. 270.

Pena .:..... reclusão, de dez a quinze
anos.

Ait. 7"

(À Comissão de Coiistituição, Justiça
e CUJadania)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para eXpilcação pessoal.

Ao art. 159 do Código Penal fica

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ::...
RJ. Para explicação pessoal.)- Sr. Presí-

dcnte, ocupo a trihuna como simples ~enad~r
para deiXai consignado nos Anais a minha
"Art. 159.
... . - . . .
veemente .repulsa, que não pude manifestar
.. ,_... ........................,.,................. _'--'-"- da Presidência. às diatribes do nobre Senador
§ 4\' Se o crime é cometido por qui-- Maurício Corrêa.
drilha ou bando, o c_o~autor que denun~
O Presidente NelsOil Carneiro, no exercià~Jo à autoridade, facilitando a libertaCício da Presidência, tem procurado pautar
ção do seqüestrado, terá sua pena redua sua atuação por absoluta independência.
zida de um a dois terços."
Não colloriu, Sr. Presidente. O_Senador NelArt. s~· Será de três a seis anos de recluson Carneiro não collorc coisa alguma e não
são a pena prevista no art. 288 do Código se vende por coisa alguma. O Senador Nelson
Penal, cjuando se tratar de crimes hediondos,
Carneiro tem 80 anos de idade c 40 e tantos
prática de tortura, tráfico ilícito de ent<?rpeanos de vida parlamentar e nunca ninguém
centes e drogas afins ou terrorismo.
o acusou de haver modificado a sua opinião
para servir a esse ou àquele govefno. De moParágrafo único. O participante ·e o assodo que quero lançar. neste momento o meu
ciado que denunciar à autoridade o bando
protesto, para fi~ar consignado n_o_s ~_nais.
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelaComo -PreSidente, enquanto Presidente da
mento, terá a pena reduzida de um a dois
Casa, _t~nb.JJ decidido a favor e contra. Em
terços.
toda a minha vida, feita nas barricadas ela
Art. 9j> As penas fixadas no art .. 6'~ para
oposição, nunca me rendi a outros governos
os crimes capitulados no art. 157, § J•, 15.8, ainda mais poderosos. Mesmo quando tudo
§ 2'',159, caput e seus §§ 1'', 2• e 3"", 213,
era poderoso neste País. Durante toda a micaput, e sua combinação com o art. 223, caput
nha vida, desde a mocidade como jornalista
e parágrafo único, 214 e sua combinação com
pro-fissional, cheguei a ser preso no Rio de
o art. 223, caput e o parágrafo do Código
Janeiro e naquela cidade recusei todos os apePenal, são acrescidas de metade, respeitado
los do Governo de_ então, até 1945, que me
o limite superior de trinta anos de reclusão,
aferida recursos para viver. Como jornalisestando a vítima em qualquer das hipóteses
ta, multiplicando as minhas atividades por
referidas no art. 224 também do Código Pe~
numerosos jornais. continuei sempre na estanal ..
cada. Nunca me rendi, não me rendi nunca
a nenhum Governo. A minha vida está nos
Art. 10. O art. 35 da Lei n" 6.368, de
Aniís. Seffij:ne·divergi.
21 de outubro de 1976, passa a vigorar acresci,do de parágrafo único, com a seguinte reda·
Não acredito que onob~e- Senador Maução:
rício- Cõri-é<i tenha collorido, recentemente,
•nesta Casa, quando defe"ndeu .:_Contra a opinião dos grupos que se opunham- a nome a·
"Art. 35. ·················~-~-~--····
ParágfafO único. Os praZos procedição do Sr. Garcia para Governador do Amamentais deste Capí~tdo serão contados
pá. "Foi um voto de S. Ex·• na Comissão de
Con"stituição, Justiça e Cidadaniã que defenem dobro quando se tratar dos crimes
dell a-legalid~de dessa nomeação contra o
previstos rios arts. 12, 13 e 14."
de todc)s. Ninguém acusou o nobre Senado_~
Maurício Corrêa de ter aderido, embora se
Art. 11. Fica acrescido do§ 2", renumctivesse noticiado quC S. Ex• tinha comparerando-se o atual parágrafo único, o art. 112

acrescido o seguinte púágrafo:

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

'''''''''''''''''''<-P<~

_

~

~--
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cido a vários encontros no Ministério da Jus·
tiça.
Quero deiXar ãqul, Sr. Presidente, a ininha
indignação, indignação de um homem que,
se -tivesSe um dia que transigir, não ocuparia
mais. a Presidência desta Casa.
O Sr. MauríCio Corrêa :.._Sr. Presidente
na forma regimentá:!, peço a palavra para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.

Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não sabia _que,
poner dito que o nobre Senador Nelson Car~
neiro coloriu, iá mereéer toda essa imprecação contra mim.
Gostaria de deixar bem claro que, no episódio do Amapá, o advogado Maurício Corrêa
examinOU uma questãO técnica, etriinentemente jurídica, e sem nenhum maniqueísmo,
entendeu_que a tese correta era a do Consul·
tor-Geral da República. Não posso votar contra o Governo, porque é governo, quando
entendo devo apoiá-lo. De sorte que uma
coisa não tem nada a ver com outra .
Aproveitando a oportunidade, deixo bem
claro que tenho o maior respeito pelo Sena~
dor Nelson Carneiro, tenho uma verdadeira
admiração por S. Ex• Em nenhum momento,
o que falei quis significar a interpretação que
S. Ex• deu.
Era o que tinha_ a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes.
REQUERIMENTO N• 222, DE 1990

Requeremos urgência, nos ter!JlOS do art.
336, alínea b, do RegimeriiO Interno, pata
o Regime de Urgência para o PrOjeto de Lei
do DF n~ 41/90, que "Regulamenta o art.
39 da Constiuüçã_o_Federal, relativo ao regime jurídico dos servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, e dá outras providências", de autoria do Senador Maurício
Corrêa.
Sala das Sessões, em 29 de junho de 1990..
- Ronan Tito - Marco Maciel - Chagas
Rodrigues - João Menezes - João Calmon
- Mauro Benevides --Humberto LucenaJutahy Magalhães- Divaldo Suruagy- Wilson Martins- Nabor Júnior, Ronaldo Aragão, Jamil Haddad, Leite Chaves, Alfredo
Campos, José Agripino, João Castelo, José
Fogaça, Aluizio Bezerra, Nelson Wedekin,
Mata-Machado, Márcio Lacerda, Pompeu de
Sousa, Mansueto de Lavor, Iram Saraiva, AI·
berto HotTmann, Francisco Rollemberg, Ra·
chld Salditnha Derzi, Aureo Mello, Antônio
Lulz Maya, Roy Bacelar, Cid Sabóia de Car.
valho, Odacir Soares, Afonso Sancho, João
Lobo, Mauro Bor2es, Jarbas Passarinho,
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Carlos Patrocino, Meira Filho, José Paulo Disol, Almir Gabriel, Ney Maranhão, E<Uson

Lobão, Luiz Viana Neto, Gerson Camata,
Alexandre Costa, Lourival Baptista, Maurício
CorTêa, Gilberto Miranda e Dirceu Carneiro.

REQUERIMNETO N• 223, DE I990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336. alínea b, do Regimento Interno, para
o PDL 35/90.

Sala das Sessões, em 29 de j'unho de 1990.
- Ronan Tito - Marco Maciel - Chagas
Rodrigues- João Menezes- Humberto Lucena - Mauro Benevides - Divaldo Suruagy
- Wilson Martins - Nabor Júnior -- Ro·
naldo Aragão- Leite Chaves- Jamil Had·
dad - Alfredo Campos - José Fogaça João Calmou- João Castelo, José Agripino,
Aluizio Bezerra, Nelson Wedekin, Márcio Lacerda - Iram Saraiva - Pompeu de Sousa
- Mansueto de Lavor - Alberto Hoffmann
- Francisco Rollemberg - Rachfd Saldanha
Der:l:i - Aureo Mello - António Luiz Maya
- Ruy Bacelar - Cid Sabóia de Carvalho
- Odacir Soares - João LobO - Afonso
Sancho - Mauro Borges - MataMMachado
- Jarbas Passarinho - Carlos Patrocínio Meira Filho- Gerson Camata- Almir Gabriel - Ney Maranhão - Edison Lobão Luiz Viana Neto- Lourival Baptista - Alexandre Costa, Maurício Corrêa, Gilberto Mi·
randa - Dirceu Carneiro - Mário Covas
e José Paulo Bisol.
O Sr. Pompeu, dq Sousa, 3~ Secretário,
deixa a cadeira da presidência que é ocu·
pada pelo Sr. Nelson Carfleiro, Presidén·

te.
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
-Os requerimentoS lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,
do Regimento Interno~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 2, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 376, e, do Regimento Inter·
no)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n"'2, de 1990 (ne
134/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do protocolo complementR.r ao Acordo Geral de CooPeração en-

tre o Brasil e Moçambique no campo
da .meteorologia, assinad_o ent Maputo,
1? de junho de 1989 (dependendo de
parecer).

a

Solicito ao nobre SenadOr Nabor Júnior
o parecer da Comissão de Relações Exte·
ri ores e Defesa Nacional.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Para emitir-pãrecer~J...:... Sr. Presidente, Srs.
Senadores, através da Mensagem n"' 456, de
30 de agosto de 1989, e em obediência ao
disposto no art. 49, inciso I, da Lei Maior.
o Senhor Presidente da república fez chegar
ao Congresso Nacional o texto do "Proto_colo
Complementar ao Acordo Geral de Coope·
rãção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Mocaçambiq'ue, no campo da D?-eteÇlrologia, assinado em Maputo, a Jn de Junho
de 1989", acompanhado da competente Exposição de Motivos do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
Examinado pela Câmara dos Deputados,

o texto do citado "Protocolo Complementar"
foi por ela aprovada, transformando-se no
Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de 1990
(n" 134-A, de 1989-CD), ora sob o crivo desta
Cfurut_ra_Aita.
A "Exposição de Motfvos'' do Itamaraty,
ora trazida à colação, enfatiza a prioridade
q_ue o Goverilo brasilf:iro deve conceder às
ativTdades. de coopenfção com o GOvem"
Moçambicano, dentro do contexto da polÇtica
externa do Brasil para com os países da Afri·
ca. E é neste contexto que o Sr. Ministro
de Estado das Relações Exteriores insere o
presente "Protocolo'' que objetiva "favorecer a intensifiCação do uso da nieteorologia,
como COD;tiibuiÇâo -para "o desenvolvimento
económiCo-sociaJ daquele país". Quanto à
cOoperação propriamente dita, a ser contemplada no "Protocolo" ent causa, esclarece a
mesma autoridade que ela "poderá desenvolver-se nasárCas de estudos, investigações,
planejamento, organização ~ _()peração nos
diferentes domínios da meteorologia, com
particular ênfa!;e para os problemas específicos do Hemisfério Sul".
Sabe-se que o protocolo é uma das titula·
ções usadas na terminologia das várias fontes
formais e materiais do Direito Internacional
Público. No presente caso, as Partes Contratantes_dele lançaram mão para complementar
um "Acordo Geral de Cooperação'' pré·exis·
tente entre elas, no campo meteorológico.
Como bem ressalta o preâmbulo do "Proto_colo Complementar", o caráter de indivi~i
bilidade e internacionalidade da Meteorologia ·aproXima. os povos e, nci caso. do Brasil
e _de_ Moçambique, promove "o desenvolvimento económico-social de ambas as nações".

li)
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NãO padece dúvida quantO ao extraordinário progresso atingido pela Meteorologia
nos últimos tempos. O Brasil, atento a esse
progresso, vem incorporando ao seu proce~so
científico o que há de mais mgçler_no nessa
área em termos de mundo desenvolvido. Do·
minada., assim, em gninde parte, a tecnologia
específiaa, é chegada a hora de compartilhar
com as nações amigas economicamente menos desenvolvidas- ou de desenvolvimento
económico relativo - o progresso técnico·
científiCo atingido. Este- é o objetfvo a que
se prop-6e-·o- presente ''Protocolo Complementar" ao implementar regras práticas para
uma estreita cooperação entre o Brasil e Moçambique na intensificação do uso da meteo·
rologia. E nem poderia ser de outra forma,
tendo em vista que o presente instrumento
internacional traduz, ainda no dizer do Sr.
Ministro de Estado das Relações Exteriores,
"a importância para a ampliação das atividades da c_ooperação do Governo brasileiro
em Moçambique, país prioritário para a nossa
política externa com a África".
Os mecanismos d(! coppera,ção recíproca
entre as partes_contratant~ estão devidame_p.te estipulados nos arts. 2~ ao 5o do articulado,
compreendendo programas, designação de
autoridades responsáveis e plano de operações- (com a indicação da área de cooperação
desejada, das atividades a serem desenvol·
vidas, dos recursos_humanos, técnicos e fi·
nanceirOs necessários à sua implementação),
bem como a forma- de avaliação e de revisão
anual do "Protocolo Complementar".
As partes adjetivas do "Protocolo'' estão
regularmente disciplinadas no_ art.9~,_ destacando-se o seu judicioso poritO 3, com o prin_R__
cípio cogente de que "o término do presente
Protocolo não afetará o desenvolvimento dos
projetoS ·que se encontrarem em execução,
a menos que as Partes Contratantes acordem
de outro modo".

Em face do exposto, e considerando-se
também, as identidades de idioma e culturà
que embasam fortemente o relacionamento
entre o Brasil e Moçambique~ somoS pela
aprovação integral do texto do Pr9j_~tõ de
Decreto Legislativo n~ 134-A, de 1989, da
Câmara-dos Deputados, acima epigi'afado.
É o parecer,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
favoravel~ente à m_a- _
··
téria.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrq
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprova-m queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria ·vai à- promulgação.

-O parecer conclui

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(N~

N? 2, DE 1990
134/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo Coril(ile~
mentar ao Acordo Geral de Cooperação
entre o Brasil e Moçambique, no Campo
da Meteorologia, assinado em Maputo,
em 1' de junho de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo Fica aprovado o ProtQcolo Com-

plementar ao Acordo Geral de Cooperação
entre o Brasil e Moçambique, no Campo da
Meteorologia, assinado em Maputo, em 1~·
de junho de 1989.
-Art. 2~ Ficam sujeitos --à i:! provação do
Congresso Nacional quaisquer atas que pos-

sam resultar em revisão do referido Protocolo.
Art. 3" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nei>On Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia.- - Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 223, de 1990, de urgê.ncia, lido no
Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n~ 35/90.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia{iio da matéria.

b) Paulo César X.bTienes Alves Ferreira;
c) .Sérgio Cu tolo dos Santos;
.
d) Eduardo Marco Modiano, que presidirá
o colegiado;
e) Carlps Eduardo Bu!_hões Pedreira;
f) Nelson Eizirik;
g) Ernesto _Ruhens Gelbcke;
h) Luiz Gonzaga de Mcllo Beluzzo;
i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
__ _
I) Mário Salles de Oliveira Malta fúr.ior.
Na qualidade de Supt~ntes, esse órgão serã
integrado por:
a) José Francisco de Lima Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro;
d) José Pio Borges de Çastro 'Filho;
- e) A_na Lúcia Marinho_Cambruzzi;
f) Norma Jonssen Parente;
g) Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal úe Moraes;
I) Ricardo do V alie Dellape.
Esse decrc_to legislativo, já aprovado pela
Câmara dos Deputados, está sendo subme- ,
tido, neste instante, à deliberação do Senado
Federal.
O nosso parecer, a exemplo do que ocorreu
na Câmara dos Deputados, é no sentido de_
que se acolha esse projeto, conseqüentemente, chancelando-se as indicações nele contidas.
É o nosso parecer,-sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.......: O parecer é favol-ável.
Em discussão o projeto, em turno único._

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

''Discussão, em turno único,_do Projeto de Decreto Legislativo nu 35/90, que
aprova a indicação, por parte do Presidente da República, dos Membros da
Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)"
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides profira o parecer da ComisSão de Assuntos Econômicos.
O SR. MAUROBENEVIDES(PMDBCE. Para pi-ofeflr-Pirecef.- Se_ID_ revisão- do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Câmara dos Deputados já se manifestou
em torno do Projeto de Decreto Legislativo
n'·' 35190, que atende a uma exigência da Lei
n~ 8.031; de 12 de abril de 1990, que através
do seu art. su exige que os nomes dos membros que vão compor ~r Cotníss§o Diretora
do Programa de Desestatização sejam aprovados pelo Congresso Nacional.
Sendo assim, Sr. Presidente, a outra Casa
do Congresso manifestou-se em tempo hábil
sobre essas indicações que recaíram nas pessoas dos Srs.:
a) João da Silva Maia;

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem.) - ·s(.~ Presidente, Srs. Senadores,
agora~ o Governo está empenhadíssimo em
aprovare-ssa=-tndicação, paia que sç inicie,
o mais rápido possível, a privatização das empresas governamentais.
Sr. Presidente, por que o Governo não
aguarda o mês de agosto? Não há pressa,
Sr. Presidente. _A classe trabalhadora pode
esperar até agOsto, a classe_ trabalhadora, que
está sendo_violentamente massacrada poreste Governo, v_':I-J esperar- até agosto. Cqm a
vigência da Medida Provisória n" 193, com
a redução violenta dos seus salários, ,o Go-_
vemo contiilua a tomar medidas que atingem
em profundidade o trabalhador, inclusive demissões em massa. Só em São Paulo, cerca
de 1 milhão de trabalhadores já estão desempregados.
No entanto, __ o Governo quer urgência urgentíSsima para aprovar uma comissão que
é presidida-pelo Presidente do BNDES. É
polivalente, Sr. Presidente, o Presidente do
BNDES, que preside também a Comissão
que vai tratar da desestatização.
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Sr. Presidente_, faça apelo à Bancada do
Governo para que espere também até agosto.,
Por que essa pressa? No mês de julho, o Senado, a Câmara, o Congresso estarão em recesso e não poderão acompanhar os métodos
que serão usados por essa Comissão de Desestatízação.
São critérios diferentes. Para a classe trabalhadora nega-se a oportunidade de uma nova
lei s_Ç~.larial e exige-se, numa urgência urgentíssima, a aprOvação da Comissão de Desestatização, no mês de férias do Corigresso, Sr.
Presidente. O que fará essa Comissão, sem
que possamos estar vigilantes, nesta Casa e
na Câmara, _contra seus atas? É a pergunta
que deixo no ar.
Ouvi do Minisfro da Infra-Estrutura uma
fráse excepcional. Dizia S. EX":
"A Usíminas será a·pririleira a Ser privatizada porque dá lut:ro, antes que comece a dar prejuízo."
Sr. Presidente, esta pérola eu ouvi do Ministro da Infra-Estrutura, Sr. Ozires Silva.
Neste meio tempo, aprovado pela Comissão e sancionado pelo Presidente, niio nos
deixará Sua Excelência supor que, durante
o més de julho, estará praticamente preparada a descstatização da Usiminas. Vejo aqU.í
o nobre Deputado Humberto Souto, além
de vários outros Deputados de Minas, que
devem estar estarrecidos com a privatização
da Usiminas, empresa altamente lucratiVa,
empresa padrão, em termos de metalurgia
neste País.
Sr. Presidente, deixo aqui a minha mais
veemente repulsa à aprovação do regime de
urgência urgentíssima de~ta ma~~ria. Quero
deixar bem claro que não entendo o motivo
para essa urgência urgentíssima deste proje-'
to. Como Líder do Partido, vou solicitar a
retirada, da pauta, do projeto de Lei nP 232.
de 1990, da Câmara dos Deputados, Projeto
de Decreto Legislativo n~'35; de 1990. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro).
-Concedo a palavra ao nobre Senador ROnan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pe~la
ordem. Sem _revisão do orador.)- Sr. Presidente, coino eU- disse na sessão anttrior, as
assinaturas colhidas pelas Lideranças deveriam tratar de assuntos consensual<;. Como
nesse caso não temos consenso, uma vez que
o Senador Jamil Haddad não concorda, também retiro a minha assinatura e a dos meus
liderados, da urgéncia deste projeto, porque
assim foi estabelecido o acordo com todos
os Srs. Senadores, no sentido de que só votaríamos urgência urgentíssima em assuntos inteiramente consensuais. Cómo o Senadgr-Jac
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mil Haddad não concorda, também eu não_
posso concordar.

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-COncedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUÉS (PSDB PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a Liderança do PSDB desejava votar, hoje, a lei salatial. Não foi possível. Agofa, o Senado é chamado a se pronun-

ciar sobre este Projeto de Decreto Legislativo
n~ 35. Se não foi possfvel apreciar hoje o
projeto, oriundo da Câmara, refeiente à nova
lei salarial, entendemos "que não se justifica,
de nenhum modo, a apreciação, hoje, desta
matéria. Por isso, a Liderança do PSDB retira
também o pedido de urgência, para que_ a
matéria opOrtunamente venha a ser apreciada.

O_ SR. RONAN TITO - O que estamos
pedindo é justamente a extin-ção da urgência.,
E nós, os Líderes do PSDB, do PMDB ...
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço
a palavra pela o~dem.

-o SR.
--

PREsiDENTE (l'Íei~oõ--Carnelro)
Concedo a palavra ao nobre Senador.

OSR. MARCOMACIEL(PFL-PE. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PFL concorda também, pelas razões expostas
pelo Senador_ Jamil !:fa4da~.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece que o requerimento já
havia sido aprovado e, por isso; não é mais
possível retirar fi. assinatura. O projeto deve.
ser votado, aprovado ou não, mas não se
pode retirar o requerimento. Só com a maioria absoluta dos Membros da Casa é que se
pode extinguir a ~rgência, depois de aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Desde que todos_assinem o_ requerimentt?,
a M_es_a pode colocar em votação.

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

-Não~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. CHAGAS RODRIGuES (PSDB PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, o que
desejamos, é a supressão do regime de urgên_::
cia a esta altura.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Mas para revogar a decisão é preciso o
voto da maioria absoluta da Casa, porque
não podemos desaprovar depois de aprovado.
O Sr. Ronaô Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson 'Carneíro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

1

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Lamento, porque:- já f_oi aprovado o requerim~nto. Já se iõ.iciCiU- a votação desta matéria. Já estamos na instrução da matêria. Só
há um meio: extinção -da urgência. Para iSSo
é preciso que haja o re_quúimento assinado .
pela maioria absoluta dos Membros do Senado Federal.

O SR. RONANoTITO (PMDB- MG. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, eu queria um esclarecimento da Mesa, por favor. Qtial o outro projeto que há para seJ;, votado além deste?
O SR. PRESIDENTE (Nels9n Caineiro)

- Além deste, temos o Projeto de Lei do
Distrito Federal n~ 41, que regulamenta o
art. 39 da ConStitUição Federal,· relativo ao
regime jurídico dos servidores das fundações
públicas dó Distrito Federal.
O SR. RONAN TITO votação.

Peço Inversão de

O Sr. José Ignácio Ferreira --Sr. Presidente, as Lideranças votaram pedindo a retirada do requerimento.
O SR. PRESIDEN.TE (Nelson Carneiro)
O req~~rimento foi Jlpróvado. Para
retirar a urgência é preciso cjue haja a manifestação da maioria absoluta do Senado.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprova_d~ o requerim~i:!_to de e:x~inção da
urgência, a matéria_ volta à tramitação nor~

mal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se, agora, à apreciação--do Rs-querimento n9 222,- de 1990, de urgência~ lido flO
Expediente, para o Projeto de Lei do Distrito _
Federal n' 41. de 1990.
Em votação o requerimento.Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
-Ai?fo"vâdo.
· -·: ___· · ·
Aprovado o requerimento, passa~se à apre·
ciação da_!Jiat~ria.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car:ileiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
--- --

O SR. RONANTITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente~- está' havendo uma certa perplexidade
no Plenário, há Um Pouco de tumulto e os
Srs. Sénadores não _estão sabendo que_ maté-ria estamos votando. Por acaso estamos votando, neste instante, o requerimQ_lto de urgência-referente ao regime: jurídico Unico para os funcionários do DF? Estão esclarecidos
os Srs. Senadores?

o-sr. Jarbas Passarinho - o avulSo já
está sendo distribuído, nobre Senador R.onan
Tito.
·- ·-' ··
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Presidência vai colocar em discussão
a matéria, neste exato momento.

O Sr. José Ignácio Ferreira- Fisicamente
aqui.

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SI!.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nobre Senador José lgnácio Ferreira, a
Presidên~ia vai lçr_~ texto ~o Regir~te~_to:
~·Art. 352._ E~tiogue-se a urgência:
c) no caso do art. 336, b, pela inaioria
dos membros do Senado ou líderes que
representem esse número.''
-

Se os Líderes que assinarem representar ·
esse número, fica extinto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~· Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 224, DE 1990
Requeremos-a extinção da urgéncía reqUerida para o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 35, _de 1990 (art. 352, parágrafo" únko, c,
do Regimento Interno.) ~
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Ronan Tito - Afonso Camargo - Roberto
CamPoS. - ·chagas Rodrigues - Alfredo
Campos.- ~rco Maciel.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 41, de 1990, de ªutQ_r.ffi
do nobre Sr. Senador Maurício Corrêa,
.que regulamenta o art. 39 da constitui~.
ção Federal, relativo ao regime jUrídico
dos servidores das Fundações Públicas
do Distrito Federal, e dá outras providências.
_______ _
Dependendo de pare_cer da Comissão
dO Distrito Federal.
SolícitO do nobre Senador Pompeu de Sou·

sa o p~recerda Comissão do Distrito Federal.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -

DF. Para proferir parecer. Sem i-evisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Projeto de Lei n9 41, de 1990, regulamenta
o art. 39 da Constituiçã_o~Feder_al, relativo
ao regime jurídicG:I dos servidpres das F-undações Públicas do Distrito Federal, e dá _outras
providências". Resume-se ele, praticamente,
no seu art. 19 , que diz:
"Aplica-Se aos serVidores das Fundações PUI;llicas d~ Distrito Federal, cria-_
das por feí, o regime jurídico dos funcio:
nários de que trata a Lei n~ 1. 711, de

I
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28 de outubro de 1952, e as leis que a
complementam, até que se aprove o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Distrito Federal."
O projeto original, de autoria do nobre
Senador Maurício Corrêa, tãlnl:iéin tem a sua
justificação num único período fundamental;
os outros períodos são complementares. De
forma que, -para a brevidade dos nossos trabalhos, lerei apenas este período inicial:
"A Constituição Federal estabelece a

adoção, no Distrito Federal, do -~egime
jurídi'ca único e de planos de carreira

para os servidores d?; administraçãO difeta, das autarquias e das fuitdaç6es públi·

cas (art. 39)."
Portanto, trata-se apenas de implementar
no Distrito Federal aquilo que já se fez para
os funCionários públicos federais.
Sr. Presidente eSrs. Senadores, parece-me
da maior justiça que -nifõ se- exclua o funcionário público do Distríto Federal, p~rque é
preciso que, afinal de contas, se restabeleça
a dignidade da função pública, tão_ vilipen·
diada ultimamente. E preciso·que~ os funcionários públicos tenham o réconhecimento da
sua dignidade nesta Casa do Congresso, para
que se faça justiça a uma classe tão sacri·
ficada.~
;.
· É o parecer~ Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O pirecer é favoráveL
Completada a instrução da matéria, pas·
sa-se à discussão do projeto, em ttirno único,
Em dis.C]J.SSão.
O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
a pal~vra'para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn-eiro)
·:-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Para discutir, sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ouvi atentameiJ,te
o voto do eminente Relator, mas fi(Juei com
uma dúvida.
Quería iO.dagar do Sr. Relator, e-m face
da Re:solução n" 157, de 1988, que estabelece
normas para que o Senado Fede_ral exerça
a competência de Câmara Legislativa do Dis·
trito Federal, se no caso dessa matéríct-, desse
projeto de lei, não se aplicaria o art. 3". inciso
IV. dessa resolução, que estabelece:
"Art. 3" São de iniCiatiVa prTvativa
do Distrito Federal as leis .que dispo·
nbam sobre:
-

ddvi~ e desejaria que· ela fosse elucidada,
de mõdo a que pudéssemos votar sem estar
come.tendo uma incohstitucíonalidade.

O ~r: Pompeu de Sousa - Sr. Presidente,'
peç"#. pal~ra-para uma explicação ao nobre
Sel\a~or

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- C~ncedo a palavra ao nobre .Senador.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -'DF. Para explicação pessoal.)- Sr. Presi·
denro-, a indagação do nobre S~nador Odacir
Soare; óbriga-me a vir ao Plenário para darlhe :r!"sposta.
Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida neste sentido. Estou convencido de que
a m~oda mais que absoluta deste Plenário,
desta 'Casa do Congresso Nacional, que, por
50 subscritores, acaba de requerer essa urgên:
cia, evidentemente o fez baseada no pressupostcf de que a Constituição da Repúblici
n~o ~taria sendo de maneira nenhumà ofendida.
,
O $r. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
peço &.palavra pela ordem.
O -~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--:- Corfce<LQa palavra ao nobre Senador.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Pela Ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Pl-esidente, nobre Senador Odacir Soares, essa questão J.á (óí suscitada na Comissão de
ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, quando o
Senadoi' Mauro Benevides apresentou um
projeto relativo ao regime juiídico da União.
De sorte que a matéria relativamente à sua
cOO.stiftidoiialidade não padece de nenhum
equfvoco.

Era a explicação que eu gostaria de dar,
como autor do projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não havendo mais nenhum Sr. 'Senador
que queira fãzer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Em votação ;.o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado_.
A matéria_ y~i à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sqbre a mesa, parecer da Comissão O iretora oferecendo a redação final, que será lido
pelo Sr. 1"-Secretário.
l

IV- serviço público e. pessoal .da ad·
seu regime jurídíco e provi·
menta de cargos."
minist~,ação,

Queria.apenas indagar de S.-Ex• se a maté. ria é constitucional ou :-;e deveria ir ou não
à Comissão de ConstitUição. Justiça e ('ida·
dan'ia. em decorrência desse fato. Tenho es~a

Odacir Soares.

./

.Ç. lido o seguinte
PA~ECER
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que regulamenta o art. 39 da Constituição,
relativo ao regime jurídico dos servidores das
Fundações Pú_blicas do Distrito Federal, e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Mendes Canale
- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N'" 151. DE 1990
Redação fina1 do Projeto de Lei do DF
41, de 1990, que regulamenta o art.
39 da Constituição; relativo ao regime
jurídico dos servidores das Fundações
Públicas do Distrito Federal e dá outras
providências.
n~

O Senado Federal decreta:
Art. l'' Aplica-se aos servidores das Furidações Públicas do Distrito Federal, criadas
por lei, o regime jurídico dos funcionários
de que trata a Lei n'' 1. 711, de 28 de outubro_
de 1952 e as leis que a complementam, até
que se aprove o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Distrito FederaL
§ 1" As atuais tabelas de pessoal das Fundações Públicas do Distrito Federal são trans~
formadas em quadros.
§ 2~' O regime jurídico de "que trata -este
artigo é estendido ãõs 'ocuJ)ã.nt~s do~ empregados em comissão de direção- e aSses---sõfã:
menta superiores das entidades alcançadas
pelo caput desse artigo.
Art. 2-• A partir da data da vigência_desta
Lei, as entidades a que se refere o art. 1"
não contribuirão; como patrocinadoras, para
instituição de previdência privada.
Art. 3" Os empregos ocupados pelos servidores <) que se refere o art. 1" desta Lei,
são transformados em cargos.
Art. 4" O tempo de serviço prestado, sob
o regime da legislação trabalhista, _será contado para todos oS efeitos, no regime estatutário, e nas' normas legais e regulamentares
pertinentes à vantagem do tempo de serviço.
Art. s~ Esta Lei entra em Vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário ..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a_redação final. (Pausa.)
Não havendo quém peça a palavra, encerro
a discussão.
Em vótação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.. (Pausa.)
Aptovada.
O projeto vaí à sanção do Sr. Governador
do Distrito federal.

!'\" 251, PE 1990

Da Comissão Direrora
· Redação final do Projeto de Lei do DF
.-·ti" 41, de 1990.

A .éomi:-;s.âo Di.retora apresenta a rcdação
final ~<l ProJetq dt.• Lc.:-i do DF n.. .41. dê 1YC}jJ.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Présidente,
pala'vra para uma yuestà(l de ordem.

p(.!Ço a

O SR. PRESIDENTE ( Nebon Carneiro)
-Conce-do a palavra ao nobre Senador
Humhcrto Lucena.
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O SR. HUMBE).l.TO LUCENA (PMDB .PB. Para questão de ordem.) - Sr. Presidente, gostaria que V. EX" informasse ao Plenário sob r!! o destino de_ um _requerim-ento
que assinei, com mais de 50 Srs. SenadoreS,
por solicitação do Senaâõf Leftt!-Chaves;-pedindo o regime de urgéncia urgentí~sima para
a votação do projeto que regula a Seguridade
Social e estabelece a fixação dos proventos
dos aposentados e pensionistas da União. Até
agora não ouvi a sua leitura pela Mesa:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneír:o)

-Este requerimento não pode ser lido neste
momento, porque já pa.<>sarnos da Ordem do
Día. A Mesa vai convocar uma sessão especial, em seguida, para que seja lido o requerimento; por uma razáo muito si"mples: o requerimento não foi entregue â Presidência.

- O SR. HUMBERTO LUCENA - Ficou
c?m o Se'nador L!!ite Chaves, então?
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ORDEM DO DIA
Item 1:

·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)ficou com o Senador Leite ChaVes.
O SR. HUMBERTO LUCENA to, Sr. Presidente.

Lamen·

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR.- PR-ESniENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
-a·presente sesSãO, convocando uma extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 35
- mmutõs~
a seguinte

"Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 3/1990, da Câmara
dos Deputados, que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Suriname, para a prevenção, controle e repressão
da produção, tráfico e consumo ilícitos de
entorpecentes e substâncias píscOtrôpicas dependendo de parecer."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessdo às 19 horas e 30
minutos.)

com

Ata da 91 ~ Sessão, em 29 de junho de 1990
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 19 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

-·- Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 19 Secretário.
É_lido o se_gu!~te.::

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior --Gil·
berto Miranda - Áureo Mello - Odacir
Soares - RonaJdo Aragão - Olavo Pires
- João Menezes - Jarbas Passarinho Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya João Castelo- Alexandre Costa- Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Afonso Sancho- Cid Sabdia de__ Carvalho
-Mauro Benevides -José Agripino- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão- Mansucto de Lavor- Divaldo Su=. Ffancisco Rollemberg - Lourival
Baptista- Luiz Viana Nero -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- José lgnácio Ferreira
-Gerson Camata -João Calmon - Jamil
,Haddad- Nelson Carneiro- Mata-Machado- Alfredo Campos- Ronan Tito- Mário Covas - Mauro Borges - __Rompeu de
Sousa- Maurício Corréa - Meira Filho Roberto Campos- Lourcmberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale
-Leite Chaves- Affonso Camargo- Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nelson
Wedekin- Alberto Hoffmann -José Paulo
BisoI.

·ruágy

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro)
- A lista de 'presença acusa o compareci·
mente de 56 Srs. S.eriadores. Havendo número regimental, declaro aberta ~ sessão:\
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

REQUERIMENTO N• 225, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c~ do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara n~ 61, de 1990.

da República do Suriname, para a prevenção, controle e repressão da produção, tráfico e consumo ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas dependendo de parecer."
Com a palavra o nobre Senador Mauro
Benevides para dar o pare'cer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1990.Ronan Tito - Chagas Rodrigues - Marco
Maciel- Maurício Corrêa - Afonso Camargo - -Jamil Haddad - Roberto Campos José Ignácio Ferreira.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com base no art. 49, inciso·
I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submeteu â consideração
do Congresso Nacional, acompanhado de ExO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
posição_ de Motivos do Ministro de Estado
-Este requerimento será votado após a Ordas Relações Exteriores, o texto d~ Acordo
dem do Dia, nos termos regimentais.
entre o .Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Surihame
·o SR~~"FR""ESID-ENTE (Nelson Carneiro)- -para a Pre,venção, Controle e Repressão da
-Terminado 0 Expediente.
Produção, Tráfico e Consumo Ilíticos de EnPassa-se à
torpecenteS CSubstândas-Psicot!ópicas, a.ssi 7
nado e!D Paramaribo, a 3 de março de 1989_.
De conformidade com a Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores,
-ORDEM DQ DIA
acima q~encionada, o Acordo em questão foi
assinado entre os Presidentes do Brasil e do
Suriname no dia 3 de março de 1989, quando
da visita oficial do ex-Presidente_ José Sarney
àquele país.
•·Discussão, em turno único, do Projeto de Decréto Legislativo no 3/1990, da
Câmara dos Deputad0s, que_ aprova o
--te"tO do Acordo entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo

Ainda segundo a citada Exposição de Motivos (Expediente DENDNU/DAM·II/DAI/
129/SAPS 100 F07, de 5 de maio de 1989).
este ato internacional foi o primeiro assínado
pelo Brasil depois da adoção em Viena, em

Junhode1990

DIÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dezembro de 1988, da Convenção das Nações

Unidas contra o Tráfico lllcito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
O preâmbulo do Acordo ressalta a consciência, o reconhecimento e o convencimento
das partes contratantes com a necessidade
da implantação bilateral de medidas complementares para combater todos os tipos de
delitos relacionados com o cultivo, a produção, o consumo e o tráfico ilícitos de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas. Mais

adiante, o meSmo preâmbulo considera a
convivência de estabelecer-se uma fiscalização rigorosa sobre a produção, dístribuição
e comercialização das matérias-piimas e substâncias freqüentemente utilizadas na fabricação de entorpecentes e de substância<> psícotrópicas". Para atingir tal desiderato, os dois
países trocarão permanentemente informações úteis sobre as atividades relacionadads
com a produção, o tráfico e o consumo ilícitos
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas.
No articulado do Acordo, devem ser ressaltados:

Artigo Jl,pela propositura de medidas
que desencoragem a veiculação pública
de mensagens que estimulem ou induzam ao consumo de drogas;
Artigo IV; pelo compromisso de
apreensão e de confisco de vefculos de
qualquer espécie empregados no tráfico,
na distribuição no armazenamento ou no
transporte ilícitos de drogas;
Artigo V; b, pelo estabelecimento de
sistema, segundo as legislações interna-;
de cada país, que facilite identificação,
o reconhecimento", o ~mbargo ou a
apreensão e o confisco dos lucros obtidos
com o tráfico ilícito de drogas; e
Artigo.VIii, e, pela troca de informações entre as Partes Contratantes quantoã fisCãJização e vigilância- da distribuiçáo
e do receituário ínédíCo de entorpecentes e de substâncias psicotr6picas.
No que pertine ãs partes adjetivas do
articulado, o Acordo prevê modificações
por mútuo consentimelitõ entre ·as Partes
Contratantes art. XI), notificação recíproca sobre formalidades requeridas por
leis internas {art. XII.1) e vigência do
próprio Acordo por dois anos, com prorrogação automática por peiíodos iguais
"XIl.2).
Tendo em vista que a produção, o tráfico e o consumo ilícitos de drogas tornou-se o flagelo mundial dos nossos dias
- e o Brasil, dêntro do contexto Sul-americano, já começa a ser -seríamente
atingido pelo grande mal-, o presente
Acordo constitui um importante e ágil
instrumento para o combate às drogas,
estas já tão próximas das nossas fronteiras.
Quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, encontrám-se os mesmos, a nosso
ver, regularmente atendidos.

Isto posto, somos pela aprovaçlão do
Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo daRepúblíca do Suriname para a Prevenção,
Co-ntrole e Repressão da Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas", assinado
em Paramaribo, a 3 de março de 1989,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo em anexo, ora sob exame.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer conclui favoravelmente ao projetO.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovàin queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte~ a matéria aprovada.

DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 3, DE 1990
105/89, na Câmara ~os Deputados)

PROJETO~

(N~

Aprova o texto do acordo entre o Go·
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Suriname
para a Prevenção, Controle e Repressão
da Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos
de Entorpecentes e Substâncias Psicotró·
picas.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. J? Fica aprovado o texto do acordo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname
para -a:- Prevenção, Controle e Repressão da
Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Paramaribo, em 3 de março de 1989.
Parágrafo único. Ficam sujeítos à apro·
vação do Congresso Nacional quaisquer a tos
de que possa resultar revisão do acordo, bem
como aqueles que se destinem a estabelecer
ajustes complementares ao mesmo.
Art. 29 _E$te decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
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O requçrimento foi formulado com fundamento na alínea c, e não na alínea a.
o-sr~--José lgnácio Ferreira -.sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneir_o)
-Concedo a palavra a V. E;t0

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pela.ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Pres.idente, gostaria de receber um esclarecimento da Mesa, porque muita gente
não esclarecida, fora do Plenário do Senado,
não sabe o que acaba de ser vofãOo. FOi solicitada ã Liderança do Governo e às Lideranças
dos diversos Partjdos nesta Casa a subscrição
desse requerimeUto de urgência, e a Liderança do Governo e as Lideranças dos di ver·
sos Partidos nesta Casa subscreveram esse
requerimento, que foi lido e aprovado pelo
Senado Federal.
Quero colocar esta questão para deixar ain·
da mais clara a postura que se teve aqui ao
longo do dia de ontem, ao longo da manhã
de hOje e também nesta sessãó em que ficaram bastante elucidadas pelo nobre Líder do
PMDB, Senador Ronan Tito, as razóes pelas
quais não foram por S. Ex~ utilizados os requerimentos que haviam assinado sem designação específica do objeto. Essas razões foram declinadas pelo eminente Líder Ronan
Tito e, por elas mesmas, -em virtude delas
mesmas é que foi retirada a urgência para
o requerimento da Comissão de Privatização,
para o Projeto da Comissão de Privatização.

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa quer, para tirar qualquer dúvida,
ler a letra do Regimento:

"Art. 339. O requerimento de urgência será lido:
J - no caso do art. 336, a, imediatamente, em qualquer fase da sessão, ainda que com interrupção-de discurso, discussão ou votação;"
O requerimento que veio à Mesa, subscrito
por todos os Srs._ Líderes, pede a urgência
da letra c: somente duas sessões depois pode
a niatéricf ser examínada.
Foi ap:rovado o !equerimento.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O Sr, Presidente {Nelson Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

OSR.RONANTITO(PMDB-MG. Para

-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerirri.ento no 255; de 1990, de urgência, lido no Expediente, nos- termos do art. 336, alínea c, do
Regimento InternO, para o Projeto de Lei
da Câmara n'' 61, de 1990.
Os Srs. Senadores qu•e o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria constará da Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

uma comunicação. Sem re\·isâo- ao orador.)
-Sr. Presidente, é uma reclamação no:-::;a
aqui principalmente neste final, trabalhamos
sob t:nsão; temos o Plantão Médico do Senado, t: acabo de saber que o meu Chefe de
Gabio:ete passou mal,_ foi ao Serviço Médico
e só tÚJcontrou lá um Dermatologbtã.
Estou fazendo esta colocação veio esta informc~ção por escritO do meu Gabinete para •Jue a Mesa tome ciência disto e tenhamos sempre, principalmente quando o Congressc está em funcionamento, um plantão
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médico de preferência com um cardiologista
ou clinico geral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palm~.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência tomará providências neste
sentido.
O Sr. Maurício Corrêa peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com palaVra 0-iiobre Senador.

a

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente: V. Ex~ disse que o requerimento
foi formulado com base na letra c do art.

336. Como" tOdaS as Lideranças estão presen·
tei, e é-clãro que- fOi um imin'ifisto eCiiiívocO,
queremos, caso não haja manifestações em
contrário, dizer que se refere à letra a.
O Sr. Jamii Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, V. Ex• recebeu um requerimento assinado por todas as Lideranças da Casa. Se
todas as Lideranças declararem a V. Ex~ que
ocorreu um erro na hora de ser entregue o
requerimento, V. Ex• estará acatando, a decisão soberana do plenário, V. Ex~. Estará acatando, nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não pode transigir. Aqui está o
documento. Não há nenhuma rasura, é letra
c. A Mesa não interferiu no requerimento,
foi acolhido pelo Plenário.
O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senador
Nelson Carneiro, V. Ex• solícitou que se hou·
vesse a assinatura de todos os Lideres desta
Casa, V. Ex• submeteria ao Plenário. V. Ex~
assim o fez; porém, agora, se verificou que
o Senador Roberto Campos. com seu dedinho de limpador de pára-brisa, pediu a V.
Ex• não reconsiderasse a solicitação que estou
f!lzcndo. Mas quem tem que dizer se aceita
ou mio são as Lideranças, nobre Senador!
V. Ex~ está ouvindo o Plenário. O plenário
é soberano; se reconhece que houve erro na
hora da formulação do requerimento e quer
reconsidera-lo. V. Ex~ submete à decisão soberana do Ptenário.

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex•

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente não usei nenhum dedinho de pára·
brisa; apena~ retifiquci uma informação errô·
nea do nobre Senador Jamil Haddad,_ pois
não havia ah.nado o requerimento.
O Sr. Meira Filho- Sr. Presidente, peço
a palavra re' tJrdem.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Senador.

Não consta Lider. só a _composição do Senado, que são 50 Senadores~-

Ó SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, V. EX" encerrou
ou nâo a sessão?

"111 -no caso do art. 336 c, por dois
terços da composição do Senado ou lide·
res que representem esse número."

O~ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não pude encerrar a sessão, pois S. Ex'
o Senador Ronan Tito pediu a palavra.

De modo que, pela letra do Regimento,

O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente
peço a palavia pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:Tem~ palavra V. Ex•
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Para questão de ordem. Sem revisão do ora·
doi".)- Sr. Presidente, em nome do meu
Partido e de algumas ~!deranças presentes
nesta Casa solícitei à Assessoria da Mesa o
requerimento de urgência. E quero dizer_ a
V. Ex' e a todos .os Membros da Casa que
o item foi escrito, foi redigido pela Assessoria
da Casa. Portanto, acho que todos nós, Sena·
dores, com muita freqüência, nos valemos
exatamente dessa Assessoria; a Assessoria da
Mesa existe não somente para atender à Mesa, como também aos Senadores.
o·que quero, aqui, ratificar é que houve
um evidente en,gano; não haveria nenhum
sentido neste requerimento se a votação não
f9sse para ser realizada nesta oportunidade.
E claro que a Assessoria tinha absoluta consciência do que estava redigindo, porque expliquei e expliquei bem. Desse mo'do, Sr. Presidente, o que se está requerendo é uma ques·
tão muito simpl~s; que _a votação seja feita
neste momento ati, se for o caso, se convoque
outra sessão. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece: é que V. EX' não tem
em mãos o texto atual do Regimento. V. Ex•
não tem o texto aprovado pela Resolução
n~ 58, ~-e 19?9. Diz o seguinte no art. 338:

'<A urgéncia pode se'r proposta:
I - No caso do art. 336,_.a, pela Mesa,
pela maioria dos Membros do Senado,
ou Líderes. que representem esse número;"

Poderiam ter pedido por esse número.

"II- no caso do art. 336, lJ, por dois
terços da composição do Senado ... "
III- No caso do art. 336 ... "
O Sr. Chagas Rodrigues- Perdão. Sr. Presid~nte!

Há a continuação: .... "ou Líderes."
No caso da letra b também.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, eu não cheguei a ler a letra b li apenas
a letra a. Vou ler a letra b. A Resolução
o" 58, V. Ex• não a tem em mãos.
A Resolução que está vigendo diz o seguin·
te no art. 338:
"II - ... no caso do art. 336, b, por
dois terços da composição do Senado ... "

Líder não pode votar, não tem número.
não posso mudar.
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero apenas di;z:à a
EX~ que ouvi,
do nobre Senador RoOerto Campos, a declaração de que não as&inou o requerimento.
Eu __vi, na mesa, a assinatura de S. Ex• aposta ao documento.

v:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Re_almente, o nObre Senador Roberto
Campos assinou o requerimento, talvez nos
termos em que esteja redigido.
O SR. JAMIL HADDAD- Para que cons·
te dos Anais que a assinatura do Senador
estava presente no documento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-São tantas assinaturas que temos dado hoje, que alguma deve ter .sido esquecida.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi·
dente,_ peço a j)afavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Cóncedo -a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, gostaria
de dizer a V. Ex' que eu e_ dezenas de Srs.
Senadores fo.mos procurados, no início de
urna (fe nossas últimas sessões, e assiNamos
requerimento de urgência, visando jus~a~en
te que o projeto de lei salarial fosse votado
numa destas sessões extraordinárias.
O desejo da maioria da Casa é que o -projeto de lei salarial, aprovado pela Câmara dos

Deputados, seja apreciado, hoje, pelo Senàt.:, do contrário, Sr. Presidente, Srs.
Senad..
, na situação em que se_ encontra
o País, . . . 1ante do recrudescimento da ínfl<~.ção
nós, Senadores, vamos ficar muito mal perante a opinião pública se encerrarmos este período dos_ nossos trabalhos sem, pelo menos,
votarmos essa matéria· que foi apreciada pela
Câmara dos Deputados, após um acordo geral de todas as Lideranças do Governo e da
Oposição, ao que estou informado.
·- do, por

Sr. Presidente, ao dar o testemunho de que
a maioria desta Casa espera votar o projeto
de lei salarial ainda hoje, solicito a V. Ex'
que convoque outra sessão extraordinária,
para, pelo menos, daqui a 15 minutos, a fim
de que haja tempo para um novo entendi·
rnemo, entre todas as Lideranças, visando
manter o acordo da Càmar~ dos Deputados,
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de tal sorte que se vote, ainda hoje, o projeto
de lei salarial.
É o apelo que_ faço a V. Ex~. Sr. Presidente.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Sem ferir o Reginiento-.- O Regimento

manda que dentro de duas sessões se realize
a vcitação da_ urgência da letra c. De modo

que o Senado, que ainda não interrompeu
as suas sessões, realizará amanhã, às 14 horas
e 30_ minutos uma sessão, e a segunda sessão
será segunda-feira, que é o último dia do pra-

zo da presente sessão_.
Esclareço: o art. 57 da ConstituiÇão diz:

"Art. 57. -O___CO"iigresso Nacional
reunir-se-á, anualmente, na Capital Fe-

deral, de 15 de fevereiro a 30 de junho
e de } de agosto a15 de dezembro.
0

§ 1"'

As reuniões marcadas para essas datas- portanto, as reuniões marcadas para o dia 30 - serão tninsferidas
para o primeiro día útil subseqüente,
quando recaírem em sábados, domingos
ou feriados."
De modo que podemos votar essa ·matéria
na segunda-feira, desde que haja número no
Senado Federal. A Mesa não pode modificar
o requerimento que foi aprovado, mas convoca uma sessão ordinária para amanhã, às 14
horas· e 30 minutos, e outra para segunda·
feira, às 14 horas e 30 mj.nutos. E assim pode·
remos votar o requerimento, sem ferir oRegimento.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi·
dente, estou-me congratulando com V. E~
pelo fato de ter marcado essas sessões e apelo
a todos os Srs. -Senadores para que não via~
jem, para 'que amanhã possamos, à tarde,
votar o requerimento de urgência, nos termos
da nova resolução, que permita ...

O -SR. -PRESIDEN-rn,- (Nelson Carneiro)
- Mas, s~ estamos amanhã, fazendo uma
sessão para cumprir esse requerimento, como
é que V. Ex~ sugere '.una sessão amanhã a
fiiD.- de modificar esse -requerimento?

O SR. HUMBERTO LUCENA :.... Se hou·
ver um novo req-uerimento-de urgência urgentíssima, de acordo com a letra a evidentemente que superará o requerimento que foi
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnêiro)
-Veja V. Ex': aos sáQados, a sessão é_ extraordinária. A Mesa está mostrando o inte·
resse do Senado de atender ao apelo das Lide·
ranças, está convertendo as sessões de amanhã, que são extraordinárias, em sessões OrdináriaS, para que a segunda sessão ordinária
ocorr;:t na segunda-feira. De modo que, sendo
assim amanhã não se pode fazer um outro
requerimento para tornar sem efeito o-requerimento aprovado hoje. EStamos fazendo a
sessão amanhã, exatamente para que não se
diga que o Senado evitou de vptaressa matéria, caso contrário não haVeria sessão.

O SR. HUMBERTO LUCENA'- Então,
a. votação seria iia segun~a~feirá?
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o··sR. PRESIDENTE TNelson Carneiro)
- Segunda·fe~ra, às 14 horas ç 30 minutos.
É sessão ordinária. Não há necessi-dade de
outro req~erimento, já está- feitO.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai responder a V. Ex~ A Mesa
quer preservar a imagem do Senado, para
que ele não seja ·responsabilizã.do pela não
O SR. HUlii_BERTO LUCENA - Que os votãção dessa matéria, atribuindo a todos nós
Senadores a responsabilidade pela ni:io vota·
Srs. SenadOies "permaneçam em Brasília para
ção. A Mesa se esforçará para votar até o
votar o Projeto de Lei Salarial.
último instante. Daí a razão moral que justiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
fica essa modificação, raZão de ordem moral
- n nosso _dever é -ficar aqui até o dia 2, para o prestígio do Congresso Nacional e do
ao final do dia. Po~ isso estou pedindo que
Senado Federal.
todo§ estejam_ presentes e confio que todos
Não há sessão do Congresso hoje. Haverá
Senadores estejam presentes.
segunda-feira depois da sessão do Senado.
O Sr. J8mil Haddad- Sr. P~e.Sidellte, peço · A Mesa é tolerante, aceita todas as f6rmuias
que sejam -para prestígiar o Congresso.
a palavra para questão de ordem.
Em seguida ao encerramento da sessão do
O SR~-J'RllSIDENTE (Nelson Carneiro). Senado, realizaremos uma sessão do Con-Concedo a palavra ao nobre Senador.
gresso, embora a Câmara dos Deputados tenha encerrado a sua sessão antes do fim- do
O SR. JAMIL HADDAD- (PSB- RJ.
prazo. A convocação já estava feita e vai 'Ser
P.ara questão de ordem.) -Sr. Presidente,
cumprida.
formulo a seguinte pergunta: o interesse que
A Presidência lembra aos Srs. Senadores
havia na aprovação desse requerimento era
que está_~ convocados para sessão a realizara possibilidade de ele ser votado ainda hoje,
·para que, caso fosse aprovada alguma emen· se amanhã, às 14 horás e 30 minutos, com
a seguirite
_da,. 9~ D.e.P~t~dos tentassem convocação da
Câmara dos Deputados para aprová·lo aiiida
antes do recesso?
ORDEM DO DIA
Sr,_ P.residente, já esta claramente configurado que a Câmara não funcionará segundaDiscussão, em turno único, do Projeto de
feira. De modo que essa decisão procede
Decreto Legislativo n? 8, de 1990, (no 75/89,
mais_. A matéria terá que voltar para a Câmana Câmara dos Deputados), que aprova o
ra, se for emenda,_ e, aí, só no mês de agosto.
texto da alteração do convénio constitutivo
Estamos "chovendo no molhado".
do Banco Interamericano de Desenvolvimensit. PIÍESIDENTE- (Nelson Carnei~o) tô-- BID, adotado pél3. Assembléia dOs Governadores, em 24 de de.zembro de 1987, com
-A Mesa não pode examinar interesse desse
voto favorável do goverllador brasileiro, meou daquele Senador, tem que cumprir o Regi·
diante resolução AG 8/87-(De-pendendo de
mento. O requerimento aprovado é da letra,
parecer).
que exige duas sessões ordinárias. A Mesa
está dando uma prova -de compreensão e de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
colaboração, tornando a sessão de amnhã,
-Está encerrada a sessão.
que deveria ser extraordinárias. A Mesa está
("Levanta-se a sessão às 20 horas e 5
dando uma prova de comprensão e de colabominutos.)
ração, tornando a sessão de amanhã, que de·
veria ser extraordinária, em ordiriária, exata(•) ATO DO PRESIDENTE
mente para ter os dois dias antes do encerraN• 104, DE 1990
mento~~ sessões.

o

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua comPetência regimental regulamentar, de conformidade __com a delegação de
competência que lhe foi outoigada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o_que consta do Processo n~ 001.437/90·9. resolve aposentar, voluntariamente, João da Cruz de Jesus Costa,
Assessor Legislativo, SF-AS-3, Parte EspeO Sr. Odacir Soare~- Sr. Presidente, peço
cial, do Quadro Permanente do Senado Fedea palavra para questão de ordem.
_
ral, pos termos do art. 40, inciso HI, alfnéa
O SR. PRESIDENTE (N~lson Carrieiro)
a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado cornos artigos515, inci...,..- Concedo a palavra ao not?re Senador.
so II; 516, inciso I; 517, inciso VI e .488, §
O SR. ODACIR 'SOARES (PFL .,.- RO.
4~; do Regulamento Adminisiratívo çlo SenaPara questão de ordem. Sem revisão do orado Federal bem como o artigo 11, da Resodot.) -:- Sr._ Presid_ente, eu não _entendi, do. lução n~ 87, de 1989, com proventos integrais,
ponto de vista regimental, a maneira pela
observildo o disposto no artigo 37, inciso XI,
qual V. Er convocou, para amanhã, uma
da Constituição Federal.
sessão q11;1e deveria ser extraordinária e a
Senado 'Federal, 11 de junho de 1990. transformou em sessão ordinária.
Levanto esta questãó de ordem para ser ·senador Nelson...Carneiro, Presidente.
(~) Republicado por haver saído com omissão no
elucidado. Em que dispositivo regimental V.
DCN, (Seção II) de -13-6-90.
Ex· fez essa tranSfoi'inação?

Aprovado que seja, aqui, Ós Srs. Deputados podem prorrogar a sessão até o fim
do dia 2, como estamos prorrogando hoje
até a esta ho~a. Esp~ramos que S. Ex' 5 façam
um pequeno esforço porque n6s estamos fazendo nobre Senador. Estamos aqui há várias
horas votando, deixando de fazer a sessão
do Congresso, exatanlente por isso.
c

e·
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ATO DO PRESIDENTE
N' 120, DE 1990

Considerando,
- a iniciativa da ComisSão ~isti~de Orça~
menta consubstanciada no art. 32, §§ 2~ e
3~ do

Substitutivo por ela apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçàffiehtárias para
1991;
.
- as recomendações finais do Relatório
Geral do Seminário "0 Congresso Nacional

e os Orçamentos da União" promovido pelo
ee-aesen-...:......: Centro de Desenvolvimento de
Recursos. Humanos do Senado Federal; e
- a irilportãncia e UrgéD.ciá em se- dot~
o Congresso Nacional de estrutura própna
para o assessoramento às' matérias orçamen~
tárias condizente com as atribuições do Poder L;gislativo estabelecidas na Constituição
FederaL
Resolve designar a seguinte Comissão J?s~
pedal com o objetivo_de ac::;omp_anhare assessorar os estudos pertinentes, bem como elaborar, no prazo de 30. (trinta) _dias, proposta
de Projeto de Resolução, criando a nova estrutura técnica para o asessoramento e soporte legislativo às matérias orçamentárias e ã
Comissão Mista Permanente de Orçamento:
Coordenador: José Carlos Alves dos Santos, Assessor-Geral da Comissão Mista Permanente de Orçamento. __ __ _ _
-~
Secretária: Flávia Santinoiü Vera Cavalcanti, da Subsecretaria <:(e_ bpoio Técnico e
Orçamentos PúPlicos do Senado Federal.
Representa~te da -~ssessoria do Senad<_'
Federal: Dirceu Teixetra de Matos - Ratmundo de Menezes Vieira.
Representante da_Assessoria de_ Orçame~
to e Fiscalização Financeira da Câmai~ dos
Deputados: _Gumercindo Valentim- Aoge.
la da Cunha Barbosa Guedes.
Representante da Subsecretaria de Apoio
Técnico a Orçamentos Públicos do Senado
Federal: Antôn_i<? Cip?ano Lira- Tânia Regina Girardi Alves.
~epresentantes do Prodasen - Centro de
Processamento de Dados do Senado Federal:
Willian Sérgio Mendonça Dupin- António
Carlos Ferreira da Silva.
Representante da Secretaria da Comissão
Mista Permanente de Orçamento: Hilda de
Sena Correia Weiderhecker.
S_enado Federal, 28 de junho de 1990. --:Senador Nelson Carneiro.

ATO DO PRESIDENTE
N~ 121, de 1990

O PreSiderite dO~Si::nado Federal, .no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a· delegaçã_~.de
competência qu~ lhe foi outorgada pel<? Ato
n9 2 de 1973, e tendo em 'Vista o que -~onsta
do Processo no 007 .952/90-2;
Resolve autorizar a :ont:atação, s?bo regime jorídico da Consohdaçao das Le1s do Trabalho e do Fundo de Garantia do tempo de
Serviço, do Senhor Henrique Marinho Leite
Chaves, -para o emprego de Assessor Téc-

nico COm o- salário mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS-3, a partir de 22
de junho de 1990. como lotação e exercício
no Gabinente do Senador ~_eite Chaves.
.Senado Federal, 29 de Junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N'I22, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e consoante
o_ disposto nos artigos 65 e 67, do Ato da
Comissão Diretora n~ 31, de_l987, Resolve:
Art. 1" Designar-paia -illtegrareiu a Comissão Permanente de Licitação, cãffio membros efefívoS, os senidores Martha Lyra do
Nasdmei:tto Darleth Lousan dõ Nascimento
Paixão, DjaÍma José Pereira ~a Costa, Sylvio
Vieira Peixoto Neto e FábiO de Rezende
Scarton Coutinho e, como Suplentes, os servidores Adalberto José Carneiro Filho, Guilherme Ferreira da Costa, Otília Rodrigues
Santa Cruz e Letícía Duarte Nogueira.
Art. zo A ComisSão Permanente de Licitação será presidida pela servidora Martha
Lyra do Nascimento !!, nos seus eventuais
iinpedimentos, por um dos membros efetiVos; indícados pela titular.
_
Art. 3~ O mandato dõs memb:Ccis da Comissão de que trata o art. 1~. deste Ato, será
de 01 (um) ano, com vigência a partir de
1'-7-1990.
Art._ 4" Este Ato entra elJl vigor na data
de sua publicação.
-Art. s~- Revogam-se as disposições em.
contrário.
Senado Federal, 30 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n~ U.l5/90
Contratada: Distribuidora de Café Centro
Sul Ltda.
.
Contratante: SenadO Federil.l
Objeto: Aquisição de 27.500 (vinte_ e sete
mil e quinhentos) quilos de açúcar refin~do,
em pacotes de 1 kg (um quilograma), desttnados ao estoque do Se_tor Almoxarifado, a ser
utilizado durante o ano de 1990.
Crédito Pelo Qual Correrá a Despesa: à
conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa
3490-3018/7.
.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n" 00624/6, de 30-4-9(1.
_
Valor ContratUal: Estimado em Cr$
TÍO.OOO,OO (setecentos e setenta mil cruzei-

ros).
Vlgéiida: 15-6-90 a 31-12-90.
.
Signatários: Pelo Senado Fede_ral: Dr. Jase
Passos Pôrto. Pela contratada~ Jamilo Silvério e Osriiar Martins Silvério. - Amaury
Gonçalves Martins, Diretor .da Subse~re.ta;ia
de Administ_ração de Matenal e Patnmomo.
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12' REUNIÃO ORDJNÂIÜA, REALIZA-

-

DA

EM 9 DE MAIO DE 1990

Aos nove dias do mês de maio do ano de
hum mil novecentos e noventa, às dezessete
horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC, em su:: sede, situada no
anexo 1 da Câmara dos Deputados, 25v andar,
sob a presidência do Senador Chagas Rodrigu_es~ com a presença dos Senhores Cons_~
lheiros: DeputadOs Alvaro Valie, Simão Sessim, Fernando Santana, Carlos Benevides,
Doutores Henrique Lima Santos, Jorge Odilon dos.Anjos, presente também o Vice-Presidente Deputado Domingos Juvenil. Havendo número legal. o Presidente iniciou ostrabalhos, detenninando ao Secretário a leitur~
da Ata da re!lnião anterior. Lida, a Ata f01
colocada em discussão e posteriormente em
votação, tendo sido aprovada sem restrições.
Em seguida o Conselheiro Fernando Santana
usou da palavra para sugerir ao Presidente
a criação de um quadro permanente de Con·
selheiros, no sentido de que, cada ur11 Conselheiro ficasse responsáVel Por tarefa especí~
fica. Diss-e _que ,com adoçã_o__ de_sta medida,
evitava~se as _dificuldades constantes do quorum e o acúmulo de processos para aprecia~
ção de pareceres e aprovação dos mesmos.
O Presidente agradeceu a sugestão no compromisso de examiná-la cuidadosamente.
Continuando o Presidente deu conhecimento
ao c_o_legiado de algumas medidas administrativas que vem adotando no IPC, a exemplo
do recolhimento da viatura que vinha servindo ao Instituto, tendo em vista, inclusive,
as últimas medidas de austeridade do Governo Fe.deral, a suspensão de no:quisição de
funcionárioS, cujõs ofícios ainda estavam em
tramitaçãO_nã Câmara e no Senado, diss~se!'
do seu propósiro reduzir, ta-nio quanto possível, o número de servidores lotados no fPC,
como medida de economia. Disse- também
que estava examinando cuidadosamente toda
a legislação pertinente ao IPC, para que mais
adiante, pudessem todos, ele .e o Conselho,
aperfeiçoá-la, adequando-a à atual realidade
previdenciária. Continuando, disse ter recebido por parte do advogado contrata~o pela
r para defender na justiça os prejufzos causados pela desastrosa administração do ex-Deputado Gustavo de Faria, um relatório acompanhado de uma exposição de motivos, nos
dando conhecimento dos estágios em que se
encontram estas ações, os inquéritos policiaís
e oS cOnseqüenteS desdobramentos que essas
primeiras ações resultam. O Dou_tor Leopoldo Fontenele alega que esses desdobramentos, envolvendo viagens para outros estados,
envolvimento com inquérito policial, ingresso de novas ações etc., extrapolaram os termos do contrato firmado entre o IPC e por
essas razões pleiteia um aditamento contratual com ·reajuste de honorários. Ouvido o
Conselho. houve consenso da extrema neces-
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sidade de continuidade desses processos e inquéritos, reconhecimento da competente
atuação deste advogado, tendo o Conselho

autorizado 'a<5 Presidente fazer um atendimento ao contrato origínal, estipulando honorários mensais no valor de Cr$ 200.000,00
{duzentos mil cruzeiros), corrigíveis monetariamente, a partir do mês de maio; e não
pagamentos isolados por cada açâo que venha

a ser ajuizãda. Em seguida o Deputado Domingos Juvenil, Vice-Presidente do IPC, disse que e_stava trazendo um pleito de muito::;
dos parlamentares, para que fosSe verificada
a possibilidade de eleva~ o teta dos empréstimos para esta categoria de c_ontribuintes,
de cem mil cruzeiros para quinhentos mil cruzeiros, mesmo que os_ juros para esses empréstimos fossem superiores que aqUeles oferecidos p~la Caixa Económica Fedçral. O
Presidente ponderou não ser possível o atendimento, entre outras razões, por inexistência de disponibilidade firianc.eira, o qU:e foi
..._acatado pelos demais membros. Con"tinuando, foram apreCiados e aprovados os seguintes Processos.:._ 1 - de concessão de pensão
.....: a) relatados pelo conselheiro Deputado
Carlos Benevides os processos dos Deputados Afrísio-_de _Souza Vieira Lima (345/90),
Nosser Almeida (347/90), Francisco das Chagas Vasconcelos (448/90), Aloysió Ubaldo da
Silva Nonó (606190); do Senador Itamar Augusto Caritiero FranC-o (681190), dó ex-funcionário Florizel Leitão _da Silva_(lOI0/90),
das beneficiárias_ Ivonete Marcelina Vieira
(076/9i), Josefa Aparecida das Graças Souza
(078/90), E li r Simeão - em nome dõS sobr1nhos (491/90), Florida Moreira de Góes Monteiro (374/90), Janete Vasconcelos Pontes
Vieira (961/90), Gicelda."Monteiro Rodrigues
(1021/90) e Yolita Ponce de Léon Antunes
(1023l90); b) relatados pelo COnSelheirO
Do_utor Jorge Odilon dos Anjos os processos
de ex-funcionários Alva Lyrio Veríssimo
Theóphilo (671190), Jair Pereira Barb-osa
(1016/90), Benício Mendes Teixeira
(103-2/90), Osvaldo N_unes doS Santos
(1047/90), Ernesto Herberg (1078/9(), Terson
Carvalho de Araújo (1124/9'0) Jose: de Lima
Silva (1139/9{1); 2 - de integralização de 'carência - relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os _processos do Deputado Plínio Martins (674/90), dos ex-funcionários João Francisco_ de Oliveira (875/90).
Oeide Soares Pires Ribeiro (906790), Paulo
CesarTimm'(079/90), Célia RibeirO-Barbosa
Silva (677/90), Severino Anselmo (598/90);
3- de_ modificação -de contribuição....:.. relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos ,dos funcionários Iran .de
Oliveira Leporace (564/90) e Daniel Machado _da Costa e Silva (795/90); 4 - de pensão
a_limentícia-=- relatada pelo. Conselheiro Deputado Carlos Benevides o processo do pensionista Jayme Corrêa de Sá (617/90);- de
concessão de allXl1io-doença - relatados. pelo Conselheiro D_outor Jorge Odiion dos Anjos os processos de Janette V3:sconcelos Pontes Vieira (607 e 744/90), Eniesto_ Luiz Martins de Assis (1040/90), Altair Chagas
(!046/90), José Cardoso Dias (1050/90).

e

Wanda Lorena Leite Lima (1058/90) e OsÇ.as
Cardoso Paes (1069/90). Foram, ainda, apreciados e aprovados os processos de cancela:.
mento de inscrição dos segurados facultativos,
ab_aixo relacionados: Cláudio Manuel A. Toleniinõ V93/90), Celso de Souza (1000190),
EugeO.iO de Borba Amaro (999/90), Fábio
André Pinto e Silva (992190). Francisco Outra
Filho (990NO), Gentil Sbardelottõ (991190),
Hixan Damasce_no _Alelaf (998/90), _Maria
Suely Borba Sbardelotto (995/90), Sérgio Augusto Fagund_e.<; Salomão (994!90), Abdoral
Gomes (1004/90), Cleunice dos S_an1os
(1008/90), Elizeu do Vale Santos (!012/90),
Eldite Pereira da Silva (1003190), Evanete
de Araújo Costa (1005/90),_Je_ronimo Francisco Barbosa (1007/90), José de Jesus Santos
(1006/90), Nelson José Ribeiro (1011/90),
Bárbara de Frei ta<; (1026/90). Carlos Alberto
B. __Sousa ( 1025/90). Josecler _Gomes Moreirã.
(1027190), Lidia Gloria Testa (1028/90), Wa·
shington Manoel Brito (1017/90), Sérgio Figueira CasteJio .Branco (1019'90), Antonio
Oincgue Gomes Pereira Filho (1031/90), Alexandre Bastos de Melo (1036/90), Belchior
dos Reis Silva (1038/90), Maria das Graças
Dia...,_(1039f90), Mercia Maria Augusto Aires
(1035"/90), Nalhou Oliveira Alencar
(1030/90), Waldir Roddgues- Pereira
(1037{90), Ahpir Aparecido Alves d~ OHV_ei~
ra (1067/90), Benjamim Bezerra da Silva
(1071/90), Daniela Galisa de Oliveira
(1073/90), Eneida Maria Leão de Carvalho
(1081\190), Edilson Pires de Lima (1062/90),
Francisco Ponciano de Melo (1089/90), Ge·
raldo Luiz Freire (1076/90), Helia Dare Silva
de Araujo (1065/90)", João Nilton dos Santos
(1072/90), José Felipe Rodrigues (1080190),
José V'aldecir Vasco da Silva (1090/90), João
Carlos Feichas Martins (473/90J, Maria Aparecida Neiva (1074/90), Maria de Fátima e
Silva (1086/~0), Marilda Machado Fernandes
Rodrigues (1085/90), Oisenis Almeida Carvalho (1079/90), Osmãr Cyreno Pinhtdro
(1066/90), Rita Alves da Costa (1070/90), Sil·
viã Pradine·s-Coelho Ribeiro (1084/90), Valeria Rodrigues Motta (1083190), Vera Lúc.-ta
Otilio dos Santos (1075/90), AntoTiio Bezerra
d<!. Silva ( 1105/90), _Diogo Alves- de_ Abreu
Junior (1013/90), Eduardo FigueirâMafquesde Oliveira (1107/90), Francisco Segundo
(1103/90), 1melda Pires Cunha (1098/90), lo·
sé Ferreira Mendes (1104/90), Maria de Fáti~
ma Andrade_(1096/90), Maria Rosário de Fátima de Lucena Pinheiro (1109/90), Maria
Lúcia Nogueira (1115/90), Maria Nirce da Silva (1106/90), Marildete Carvalho de :Farías
(1064/90), Mafia lrani Cã.rneiro Kay(1110/90), Maria Alves Magalhães (1099/90),
Nelma Suely Curado e_ Souza (1101/90), Orlange Maria Brito (1111/90), Ricardo Sumar
de Souza (1102/90), Sebastião Barbosa
(1108/90), Severina Oliveira Lagares
(1097/90), Tania Soa_res Domingos (1114/90) •.
Wellington Franco (1100/90t A Ido Soares Pires (1129/90), Antonio Jaci Dutra Porto
(1133/90), Carlos Eduardo :Batista de Oliveira (1125/90), Carlos Pereira Borges Junior
(1143/90), Domingos Vasco da Silva Neto
(1~4~1~0), Pilson Santos Lima (1144/99),
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Francisco Soares Mascarenhas (1136/90),
Fr~ncisca Maria- da C. Santos (1145190), Ge~
raldo Alexandrino Casé (1132/90), Herivenilde Pereira de Andrade (1137/90), Joventino Pedro da COsta (1130/90), Luiza Mana,
Silv_a Soares_ (1127/90), Ladislene ~__parecida
Almeida (1149/90), Marcos José Monteiro
(1128190), Maria Neusa de Castro (1135/90),
Maria Corinta Rabelo Neves (1134/90), Marlene Fernandes Dias (1146/90), Otto M:igalhães Neto (1131/90), Salvador ROque BatiSta
Junior (1138/90), Anita de Olivdia Brandão
(1179/90). Augusto Nog_!:!.eira: Mena Barre_to
(1167/90), Celeste Diniz França (1181199),
Djalma de Fátima Dias (1176/90), Eliete Barroso Campos (1174/90), Edia Dias Pinheiro
(1183/90), Eliana Brant Rocha de Faria
(1160/90),Francis_ca C. Gonçalves Sousa Andrade_ (1168/90), Geraldo Pereira Lemos
(I i 54190), H ermã.n-n R o
u Nunes
(1171190), Honorato da Silva Soares Neto
(1161/90), João Alves da Silva (1166/90), Jorge Antonio Alves da Silva (1163/90), Jussara
Dias (1159/90), Landoaldo Altivo GaJ:cia_
Leão (1180/90), Levino de Oliveira_ Cunha_
(1182/90), Maria Gorete Gomes (1165/9Õ),
Maria Brazilina de Oliveira (1164190), Maria
Augusta Silveira Leonardo (1170/90), Maria
da Consolação Pinheiro Silva (1162!90)_, Mqria dos Remédios Castelo Branco Cunha
(1155/90), Raquel Ferreira Reis Silva
(115819()), Rosangela Costa Lopes (1173/90),
Rogeria Sueli dos Santos Pacheco (1157/()9),
Rcnzo Viggiano (1156/90), Varldui Brito da
Sil_va (1172/90), Yvonne Carneiro Duarte
(1175/90), Argos Madeira da Costa Matos
(1192/90), Angela' Abelin de Abreu
(1198190), Alcino Silva Silveira (1187/90), AI·
cionilio Tito Pereira (1193/90), Cleide Maria
SOUZa Leite (Ü94/90). Domingos Sávío -do
Nascimento (1197/90), Eliesio Luiz Ferreira
G_ll3~/90), Giv_c;m__ Siqueíra Machado F~lho
(1204/90), Jane Coelho de~Castro (1216190),
Maria_Helenice Felipe (1223/90), Mareio Arruda de Freitas (1190/90), Marileide de A.
Cavalcante (1150/90), Mariadyr Soares de
Mello (1217/90), Onofre Deco da Silva
(1188100), Pedro Miguel Leal (119919()), Sandra da Rocha M. de 0\íveira (1218/90) e Se~
bii.stiao Mendes Vieira (1:?05/90). Nada mais
havendo a tratar, é encerrada a reunião' às
18h 30min (dezoito horas e trinta minutos).
E, para constar, eu, Raymundo Urbano, ~e
cre_tário. lavrei a presente Ata que, depois
de lida e__ aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

m:e
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Ata da 13• Re!!nião Ordinária,
realizada em 13· de junho de 1990
Aos tráe dias do_ mês de junhO do ano
de hum mil novecentos e noventa, às dezessete P.oras, reuniu-se Qrdinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên- ciã-dos Congressistas-IPC, em sua sede, situada no anexo I da Câmara dos Deputados,
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zs~ andar, sob a presidência do Senador Chagas Rodrigues, com a presença_dos Senhores .
Deputados Carlos Benevides, Simão Sessim,
Senadores Afonso Sancho e Affonso Camar· _
go e o Doutor Henrique Lima Santos: Observado o quorum regimental, o ~r:esidente ini-
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matéria, os Senhores ConSelheiros entende-.
GoineS da Silva (1177/90), Séi"giO MUríiO GoM
raiA ser de grande impm:tânÇia a assinatura
mes Dada (1202/90), Washington Cardoso de
deste contrato pelo aspecto social que o mesSouza (1206/90) e Antonio Peixoto de Lima
mo representã e o aprovaram por unanimi(1200/90). Foram, ain~a, apreciados e. apre:;'·
da~e. Em segu.ida, foram apreciados e aprovados os processos de cancelamento de mscnvados os seguintes Processos: 1- de conces·
ção dos segurados facultativos 'hbaixo relaciociou ·as trabalhos, determinando ao Secre- são de pensá o._ relatado pelo Conselheiro
nados: Ana Clara Fonseca Serejo (124.1/90),.
tário a leitura da Ata da· reunião anterior. Dep\}tado Carlos Benevides, os_processos
&lia Calheiros Bispo·(1235/90), Mareio A~·
Lida, a Ata foi coloca-da em discussão e poste- dos ex-funcionários Álvaro Cortázio.
tOnio Vieira (1229/90), Marcelo Braga No. riormente em votação, tendo sido aprovada (13$5/90), Maria cetina Vergne de Araújo
gueira (1228/90), Maria de_ Fátima Lesa M.
sem restrições. Em seguida o Presidente (93"4(90)", Evandro Fon~eca Paranaguá
Pereira (1226/90), Waldivino Francisco Souto
apresentou 3 (três) Projetas de Resolução, (1022/90), José,Bueno Cameiro __ O,e Novaes . (1245/90), ·caleb da Conce_i'ção_}1_arttn~_
o primeiro, disciplina o recolhimento de con- (1055190), Sandoval Ribeiro Silva (1092/90
(1246/90), Darei GonçalveS Rodrigu~s Silyes~
tribuições de segurados facultativos, nos pre- e IzaiaS Felix ·Teixeirã. Barbosa (1095!90); 2
tre {1247/90), Luzia Alice Rodrigues Povoa
cisos termos do art. 20, inciso I, letra B, da -de concessão de auxílio funeral- relata(1248/90), Maria Marta Luiz de Oliveira
9
Lei n 7.087/82; o segundo, concede ao Presi· dos pelo Conselheiro Deputado Simão Ses(1249/90), Antonio .Roclrigues Neto
dente, em caráter excepcionaf, poderes para . sim, os processos de Raul Cesar da Costa , (1291/90), Ernani Jeferson Ar.gollo. ~e Lucedeferir adreferendum do Conselho Delibe- Ve_iga (989/90}, Ana Maria de Oliveira Valim
. o.a (1285/90), Francisco" Salatiel de Alencar
rativo do IPC, pagamétitós de Auxílio-Fu· R~~rigu~s {1208/90) e de GiCeida Monteiio
Barbosa (1284/90), HerieUdes Pereira de An·
neral e, finalmente, o terceiro projeto, esta- Rodrigues (1243/90); 3 ~ de concessão de
drade Silva (1264190), José Carlos de F. Va·
belecendo correção monetária dos salários de auxílio-doença - a) relatados pelo Conselença (1259/90), J()s~. A~gusto _Ferreira_
contribuição para õ ·calculo de p~nsões do lheiro _Deputado Simão Sessim os processos
(1263/90), Jurandi Leite da Silva (12~)/90),
IPC. Submetidas essas matérias à discussão, dos seguraaos facultativos Marcos Nogueira
Lena Marcia Bahia de Menezes (1_27?/~),
todos os Conselheiros presentes manifesta- Magãlhães (1034/90),-Rita· de Cássia Araújo
Lourival Jatoba de.Aiaúfo (1218(90), M~a.
ram-se de acordo com seus termos, sendo (1093190), Maria Lopes Teixeira (1120190),
Lucia de Queiras de Freitas (1262/90), Mana
em seguida aprovadas por unanimidade, to- Alcides Freitas Filho (1123/90), Jorge Pinto
Virginia de Assis Mendes (1260/90), Neila
mando essas Resoluções os números dezes· Castello B. Carvalho (1210/90), Cecflia Silvia
Cardoso Adorno (1286190), Ronáldo Paixão
seis, dezessete e dezoito de hum mil nove· Gued~ Alcoforado (1212/90), Wilma HeloiRibeiro (1288/90), Selma Silvi::Tra Carvalho
centos e noventa, respectivamente, que serão .sa Teixeira (12.27/90), Maria Leda Coelho
Bittar (1258190), Selma Rejane S. Matozipublicadas à parte. Continuando, o Presiden- (1232/90), Adar Cora Ramos Vieira
nhos (1276/90), Edson Carlos da Silv~
te comunicou ao Conselho sobre a atUaçáo (1250/!lO), Wilson Nery Rod!~.e_!_(l2Jlf90),
(1313/90), Fátima M3!ia de Freitas Mosqueido i::> r. Josias Leite em ~dação ão IPC. Dizim· Joaquim Mariano Dias (1281190) e Deputada
ra (1304/90), IvarieteSouto· Botelho Luz
do que já tinha encontrado o Dr. Josias Leite Dirce Tutu Quadros (1282190); ó) relatados
"(1312/90), Luzia Claudia Serafim Tres Loiola
investido de uma procuração, outorgadã pelo
pelo Conselheiró Deputado Carlos Ben~vi
(1309/911), Mauro de Alencar Dantas
ex-Presidente do IPC, Senador Ruy Bacelar, des os processos de Biarior Antunes (819/90),
(1293190), ~dgard Lincoln de Proença Rosa
Yamil e Souza Dutra (1045/9:0), Elizeu Giódatada de cinco de dezembro de hum mil
(1292190), José Valdeciro Bezerra {1294190),
novecentos e oitenta e nove, para defender
vani Brêda Tóso (1056/90)., I ia Maria Martins
Dayse Cristina Resende Saldanha (1324/90~,
o IPC na Açáo Direta de InconstitucionaB.aldJ.J.i.rfn....e_ Vasconcelos (1059/90), Giselda
Gerson Martins de ReZende (1327/90), LuiZ
Leite Martins (!057/~0), lgnáciaBaptista de
lidade -~lN 61, proposta Pela ABRACarlos Gomes Mendes (1326/90), !vfauricio
DEC ·no -Supremo Tribunal Federal, e no
Alcântara (1091190), Wilson Renato da Silva
da Silva Matta (1328/90), Jidâu Hamilton
Mandado de Segurança n9 467-M/89, propos(1094(90), Wilson Nery Rodrigues (1117190),
Dias Pereira (1342190), Adilson Gonçalves
to pelo Deputado Maguito Vilela, na 99 Vara
Flávia Coutinho de Assis Brasil (1119/90),
de Macena (1331190) e Matias _Barboza BaEleidimar Alves Neiva (1122/90), Bianor Ande Justiça Federal, até final de julgamento,
tista (1332190). Nada maís hav~Iido a tratar,
disse também que este profissional tem acom- · ttillêSde Siqueira (1142/90), Dalci Emitia de
foi enceriada a reunião às dezoito horas e
panhado corretamente a tramitação das proFaría (1184/90), Doralice Ferreira de 9livietrínta minutos. E, para constar, eu, Lúcia
posições de interesse do IPC no âmbito do .ra Bafa (1185/90), Fausta de Fa.tima· Leite
Santos Tomelin, Secretária, lavrei a presente
do Egito (1186190), Ubaldo Barem (1240190) ~
Congresso Nacional. O Presidente informou
Ata que, depois de lida e aprovada, será assi·
e Senador Edison Lobão (1203190); c) relatater recebido do Doutor Josias Leite uma carnada pelo Senhor Presidente.
dos pelo Conselheiro Dr. Henrique Lima
·ta, datada de vinte e quatro de abril de hum
Santos os processos de Raimundo Lopes de
mil novecentos e noventa, acompanhada de
Alencar (9{19/90), Estela Marisa Fereir~_Ros
um contrato df'= hon~rários, estipulando em
si (924/90), Hélio Vítor Ramos (977/90), Levi
Cr$ 80.000,00 (oiterita mil cruzeiros) menRESOLUÇÃO N' 16190
sais, corrigíveis com base no aumento do funde Assis Dantas (986/90), Rita Delfina de
Disciplina o reconhecimento de contricionalismo público federal, até o julgamento
Medina Figueiredo· (987190) e José de Ribabuições de segurados facultativOs.
mar Abreu Lima (988190); 4 - contnbuição
final das ações, ficando acordado que os ho·
O Conselho Deliberativo do Instituto de
para afastamento temporário do Deputado
norários seriam devidos a partir do mês de
Previdência dos Congressistas, no uso das
maio de 1990, inclusive. Continuando o Presifnio Martins, relatado pelo Conselheiro De·
atribuições que lhe conferem os incisos V e
dente, Pisse que nesta Oportunidade submeputado Carlos Benevides com parecer pelo
VII do art.l2daLein97.087,de.29dedezem·
deféiime:nto; 5...:.... solicítàção de desligamento
teria à aprovação do Conselho este Contrato.
do "iP.C do Deputado Tarso Genro relatado
bro de 1982, e tendo em vista o poder regulaApós a discussão e votação, esta matéria foi
mentar que l~e é reconhecido pelo art. 19,
pelo Conselheiro Depútado Carlos Beneviaprovada por unanimidade. Em seguida, o
in fine, e o art. 62 do mesmo diploma, combiPresidente apresentou a minuta do co·ntrato
des com parecer pelo indeferimento; 6 -de
nados com o art. 74 do Regulamento Básico
inscrição de novos segurados -os processos
de convênío a ser firmado entre o IPC e o
em vigor, aprovado em 13 de janeiro de 1983,
de Francisco Arthur Borges Netto (688190),
Hospital Santa Lúcia S.A., para prestação
resolve:
Ronaldo Batista de Araújo (765/90), Ricardo
de serviços médicos aos segurãdos e seus deArt. 19 As contribuições dos segurados
Macedo (792/90),José"·de. Souza Amaral
pendentes, compreendendo exames e servifacultativos passam a obedecer rigorosamen(796/90), Maria Virgínia de Assis Mendes
ços·médico-hospitalares. O Presidente infor·
(823/9Q), Maria Lúcia ~e Queirós de Freitas
te às disposições do art. 20, inciso I, letra
mau ainda que nos termos deste contrato os
B da Le1 no 7.087/82, retroã.tivamente a 19
(877190), João Martins (1042/90), Marinez
segurados serão favorecidos e não haverá nede novembro de 1989.
nhum ônus para o IPC. Na discussão dessa . Ferreira de Almeida (1043/90), Israel Barreto
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Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor
a partir desta data. .

Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
_
Brasília- DF, 13 de junho de 1990. Senador Chagas Rodrigues- Deputado Carlos Benevides -

Senador Afonso Sancho Deputado Simão Sessim ....: S~nador Affonso
Camargo.

RESOLUÇÃO N' 17190
Concede ao Presidente do IPC Poderes
para deferir ad-referendumdo_ Conselho

Deliberativo, pagamento de auxíllo-_funeral.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência-dos COngfessistas-IPC, no ·uso

das atribuições que lhe conferem o inciso\'
e VII do art. 12 da Lei n" 7.087, de 29 de

dezembro de 1982, combinado com o art.
60-do_ Regulamento Básico, aprovado em 13
de janeirO de 1983, resolve:

Art.

1~

Confe:ili poderes ao Presidente

do:~PC, em caráter _e~~ep~io~~l,__~d~~feren~

sábado 3o

(Seção II)
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dum do ConséfuO Deliberativo, autorizar pã- ·
Considé'r-ãrído qlle nos termos do § 3\' dO
gamentos de auxílip,~f~l_ler?l. de s~gurado,~ •. - art. 201 e do .art. 202.da Constituição Fedçral,
nos termo~ do a.t_t. _47 e seu parágrafo únic~,. _ a correção-m:Qneiáda dos salários de contrida Lei -rii 7.0871S2:
·
_, bução para cálculos de benefícios é obrigaArt. 2~ _ Revõ&arr_i-s_e ~s disposições erri. tória:
contrário".- · ··- ·
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Art. 39. Est'a· Resolução- enti:a 6m vigorPrevidência dos Congressistas- IPC, no uso
a partir desta data.
. , das atribuições que lhe confere o are. 62 da
Brasília, 13 de junho de 1990. ~Dr. ~enri,:
Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
que Lima Santos - Senador Nabor Junior
resolve:
- Deputado Carl_os Benevides :-- Senador
Art. 1~ Para todos os efeitos legais serão
Affonso. C amargo . . .;. .senádoi Afonso SanC~ó·
- DeputadO. á*b03 S~mão_.S'eSsiril.'
.
: . corrigidos monetariamente os salários-de~
contribuição no cálculo da pensão prevista
no art. 36, inciso I, alínea a da LeinG7.087/82.

Art. 2~ _E,~ta)~.esolução entra em vigor
a partir desta data.
Estabelece correção monetária dos sa:-'
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
lários-de-contribuição para o cálculo de_' contrário.
pensões do IPC.
- - ··
Brasí1ia-DF, 13 de junho de 1990.- SenaConsiderando que a pensão concedida pelo.· dor Chagas Rodrigues - Deputado Carlos
IPC aos segurados facultativos é calculada · Benevides - Senador Affonso Camargo com base n:;~. média dos doze·últimos salários-; Senador Afonso Sancho - Deputado Simão
de-çontribuição;
Sessim.
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1- ATA DA 92• SESSAO, Ji;M 30 DE
"JUNHO DE 1990
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Telegrama ·
Do Senador Hugo Napoleão-; comunicàndo que se ausentará do PãfSho período"
de 28-6 a 10-7, do c_orrente ano~- ~
1~2.2- ComunicaçãO da Liderança do
PTB
De substituição de membro em comis-

sões permanentes.
.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR JARBAS PASSAR!·

NHO, pela ordem - Decísãb da Presidência da Casa, sobre a natureza da presente· sessão.

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr.
Jarbas Passarinho.
SENADOR ODAC!R SOARES Solicitando da Mesa, a transformação da
presente sessão em extraordinária. •
SENADOR CHAGAS RODRIGUES
-Contestando a solicitação do Sr. Odacir Soares.
' SENADOR" MANSUETO DE LA·
VOR- Necessidade da apreci3;ção, com
urgência, do projeto de lei salarial oriundo da Câmara· dos Deputados.
SENADOR MAURO BENEV!DES
-Comunicando à Casa a_ remessa, segundá-feira próxima, pela Câlnara dos Depu·

SUMÁRIO
taáos, do projeto que institul o reginie
jurídico ~nico dos serVidor~ federais.
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER·
RÇIRA-- Coinentários ao pfonuncicimento do Sr. Jarbas Passarinho.
" SR. PRESIDENTE- RespOsta a tópicos do discurso do Sr. José Ignácio Ferreira.
SENADOR MAURÍCIO CORRÉA
-Natureza da presente sessão._
_ SR PRESIDENTE- Resposta ao Sr.
Maurício Corrêa.
1.2.4- Léitura de projeto
Projeto de Lei do Seniido n 106190,
de autoria do senador Odacir Soares, que
estabelece novas disposições penais e pro·
cessllais penais para os crimes de tráfico
ilícito e uso indevido de substâncias entor·
pecentes ou que determinem dependéricia
física ou psfqutca, e dá outt:as providências.
1.3- ORDEM DO DIA
. Projeto de Decreto Legislativo n" 8/90
(n~ 75/89, na Câmara dos Deputados j, que
aprova o texto da alteração do convênio
constitutivo do Banco Interamericano de
Desenvolviffien.to .....:... BID, adotado pelá.
ASsembléia dos Governadores, 'em 24 de
dezembro de 1987, com voto favorável
do Governador brasilei"ro, mediante Resolução o? 8/87: Retirado da pauta, após
pare_ce_tda comissão competente, con-·
cluindo por audiêncía da ComiSsão de Assuntos Económicos.
6

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ODACIR SOARES Programa habitacional do Governo Fernando Collor.

SENADOR LOURIV AL BAPTISfA
-Homenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. Derm.ival Costalima, pioneiro do
rádio no Brasil.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Necessidade da apreciação, com ur_gência, do projeto de lei salárial, oriundo da.
Câmara dos Deputados. Encaminhando
à Mesa, questão de or~em concernente
ã não inierrupÇao dã sessao IegiSfa:tiVa pa-ra apreciação da Lei de_ Oir~td~~ _Q_l"Çamentárias.
O SR. PitES!DENTE - Resposta ao
Sr. Humberto Lucena.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
"1.4.- ENÇERRAMENTO

2- ATOS DA COMISSÁO DIRETORA

· ..:. f.ii'~ 11 e 12190

3- ATOS DO PRESIDENTE
- N~~ 123 e 124/90
4 - ATAS DE COMISSdES
5- MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
I'ARTIDOS
7- - OMPOSIÇÁO DE COMISsÕES'
PERMANENTES
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EXPEDIENTE
CENTIIO GÚFICO 00 UNADO IEDEIIAI.
DIÁIIIO 00 C - U O NACIOIIAL

PASSOS PORTO
O~retor~Ger11

lmp,esso sob a fe$&)0nsab•hdade da M"' do Senol(lo F•deral

do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executlvo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

ASSINATURAS

Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Onetor Adjunto

Ata da
4~

92~

Semestral ... -

....................•..........•......•..••.• Cr$ 1.069,00

l•ragem. 2.20Clexemplares.

Sessão, em 30 de junho de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS 14 HORAS E30 M7NVTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Odacir Soares - Jarbas
Passarinho- Antônio Luiz Maya- Alexan- .
dre Costa -Mauro Benevides -Humberto
- José Ignácio I:'.e:~ eira - Nelson
Carneiro - Pompeu de Sousa _-_Mendes
Canale - Wilson Maifins ~ AffõnSo -camargo.
Luc~na

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o _9Jmpareci·
mente de 13 Srs. Senadores. HaVendo núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sçb a proteção de Deus, iniciarrióS nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, telegrama que vai ser-tido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

Senador Nelson Carneiro
Senado Federal
Brasilia/DF (70160)
Comunico Vossa Excelência estãrei ·ausente do País no período de 28-6 a 10-7 próximo.
Cordialmente,- Hugo NapoiCão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O telegrama lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação_que vai ser lida
pelo Sr. 1~' Secretário. ··

É lida a seguinte
Brasília. 29 de junho de 1990
Senhor Presidente:
Tendo se licenciado o Senador Carlos De'
Carli e conseqüentemente assumido o seu suplente, Senador Gilberto Miranda, solicito
a Vossa Excelência providenciar a devida
substituição nas Comissões Permanentes integradas pelo Senador Carlos De'Carli.

Valho-me dO- ensejo para reafirmar prOtestos de elevada estima e distinta consideração.
-Senador Affonso Camargo, Líder do PTB.
O SR. I'RESUlENTE (Pompeu de Sousa)
-Será feita a substituição solicitada.
-O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. !'IUlSI!l~N:rE (Pompeu de Sousa)
-Con_cedo a palavra, ao nobp~ Senadór;

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA. Pela 'ordem.)- Sr. Presidf:nte, recebendo a pauta, verifico que aqui está escrito
"Ordem do Dia da sessão extraordinária de
30 de junho ·de 1990, às 14h30mio" ..
Na v_erdade, a pauta foi aproveitada. Da
sessão de 29 de junho vê-se, nitidamente,
que_ está feita uma correção de 29 para -30.
Canmbou-se, aqui, 30 de junho. Já a sessão
de 29 seria rea:lme~te extraordiTI.ária, porque
de acordo com o art. 154 do Regimento Inter·
no, as sessões ordinárias são' realizadas de
segunda até a quinta-feira, ãs I4h30min -· e
sexta-feira às 9h. Como esta êSiava marc~da
para as 14h30min, já a sessãO.do dia 29 Seiia
extraordinária. E, ao chegar iiqui, eu soUbe
que estava sendo considerada - não tomei
conhecimento através do Plenário- esta sessão como ordinária.
A repercussão disso; Sr. Presidente, pode
ser causadora de problemas para nós, porque
estamos já no último dia do semestre. E quando o último dia do semestre coincide com
sábado, domingo ou feriado _o art. 57 da
Constituição ~eteimina que as' reuniões marcadas para essas datas serão _transferidas para
o primeiro dia 11til subseqüente, o que corresponderia ao çlia 2, segunda-feira.
Ora? a informaç~o que recebi foi de_ que
o Prestdente Nelson Çarneiro teria declarado
esta sessão como ordinária.

Temos maléria em pauta, em regime de
urgência, que exige duas sessões ordinárias
sucessivas, ou sej~-normalm.ente 48 horas para a decisão ser tomada pelo Plenário. Ao
mesmo tempo, temos uma -questão pela fren·
te, que é o encerramento da sessão legislatiVa.
Diz o art. 57 da Constituição qUe a ·sessão
Legislativa não se encerra enquanto não for
votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
-.Interpreto, Sr. Presidente, que, neste caso;'
permanece a pauta, porque só seria compa·.,
tívef com a restrição da pauta para só se votar
a Lei de Diretrizes ·orçamentárias, se sê tratasse de uma convocação para o período ex1raordinário, quando aí a convocatória exige
uma restrição em relação com-·-a matéria a-ser votada.
Pergunto a V. Ex•- pela ordem - qual
é a interpretação que a Mesa está dando a
esta sessão de hoje, e o que pode acontecer
a partir do ·primeiro dia útil, já dentro Oo
recesso que, pela Constituição, não seria iniciado.
O BR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousã)
~A Presidência responde ao nobre Senador
Jarbas Passarinho.
O titular da_Presidência, Senador Nelson
Carneiro, no encerrame'nto da última sessãó
~o. Sen~do Federal, ontem, em face do dispoSittvo Citado por V. Ex~ da Constituição, que
estabelece que o último dia útil, se cair num
sábado, domingo ou feriado, se transfere pa·
ra o primeiro dia útil subseqüente e, tendo
em vista a situação decorrente do requerimento de urgência para votação do Projeto
n9 61/90, de P~ftica Salarial, originário d-a
Cámara, cujo interesse :Público é_notório e
gritante, S. Ex' o Presidente titular desta Casa
declarou que, para efeito do prazo previsto
·para a tramitação deste projeto, esta sessão
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se tornaria ordinária, e isso com a aquiescência de todo o Plenário. Não houve_ qualquer protesto.

O Sr. OOãcir-Soa"res---=. EU protestei, levantei uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- V. Ex~ levantou uma questão de ordem
e o Presidente a resolveu, ficando V. EX" solitário riO Plenário.

O Sr. Odacir Soares --Estava só corrigindo uma informação que a Mesa, erroneamente, estava transmitindo ao Plenário.

o SR. PRESID.ENTE (Pompeu de Sóusa}
- Exato; a Mesá estava informando erroneamente. D_esculpe-me o nobre Senador Odacir
Soares~ porque eu disse que não houve qualquer protesto; houve protesto sim, seu pro·
testo solitário a questão de ordem que S. Ex•
levantou, entretanto, tendo o President~ titular desta Casa decidido, sem nenhuma revisão da decisão anterior e sem nenhum recurso·- ·
ao Plenário, depreende-se_que o nobre Senador Odacir Soares, compreendendo a relevância do assunto, escusou-se de apelar para
o Plenário, e, assim, o Plenário, unanimemente, aceitou, penso eu, de vez que S. Ex•,
o nobre Senador Odacir Soares, não re.correu.
De forma que este Presidente t!m exercíci~
está na contingência, quase que obrigatória,
de manter a decisão anterior, de vez que é
uma resolução do próprio Plenário, por iniciativa do Presidente, quer dizer, aceitou a
iniciativa do Presidente.
Assim, consideraremos que o assunto fica
decidido. A questão de ordem de V. Ex• à
consideração...
O SR. JARBAS PASSAlUNm:r..:. Não !evantei questão de ordem. -Pedi Pela ordem,
justamente para ter a observação ·sobre a tramitação da sessão. -- - Agora, quero alertar V. Ex• que, em prime iro lugar, não estou usando de artifício
regimental para qualquer objetivo oculto. Eu
mesmo quero votar a proposta de lei salarial.
Mas quero advertir - e tenho condições de
advertir, n-a qualidade de Senador da República - que, a partir do momento em que
a Mesa transgride claramente o texto consti·
tucionat e o texto regimental, ela se expõe
e fica vulnerável a reclamações e recursos
dos quais ela não poderá, amanhã, evit~r um
resultado negativo para ela própria. Digamos, Sr. President~ Pompeu de Sousa, qu~
o.a segunda-feira se tome em Coilsideração
que a sessão de hoje. é ordinária, o que é
um absurdo - é um absurdo, náo me cabe
saber se o Plenário aceitou ou-nãO õ ãbsurdo,
porque não 6 sessão ordinária, esta é nitidamente uma sessão extraordinária- que haja
um recurso contrário às decisões que se tomem. Este recurso· terá cabimento e criará
para a Mesa constrangimento. Porque, a partir do momento em que a Presidência, e, no
caso V._ Ex• como Representante da Presidência, abandona o Regimento Interno para
achar soluções de consenso fora do Regimen- ·

to;"iusisto que, pela vivência que tenh<? nestn
Casa, a Mesa, em regra, quando faz asso se
arrepende.
_
Mas a decisão foi tomada pela Mesa, V.
Ex• a respalda, fiz a pergunta para salientar
que esta sessão é realmente extraordinária.
Não há nada que prove ao contrário, nem
a vontade soberana de quem senta na curul
presidencial, e um Plenário que pode concordar com es.ta _çlecisão.
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Enúlo, V. Ex', à-luz do art. 154, está certo.
Nos termos regimentais esta sessão é extraordinária.
Noutro dispo'sitivo-, quando trata de re união de Comissões, o dispositivo diz que, no
início da sessão, serão fixados os dias das
sessões ordinárias, mas vamos deixar de lado.
É outro preceito regimental.
Em outros países e no nosso, em época~
anteriores, a disciplina era diferente; aqm
perto, para não ir longe, no Uruguai, o Co!1O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
gresso se reúne duas vezes por semana. Sao
-Na verdade, estes foram os fatos e os aconsessões ordinárias só duas.
_
,
tecimentos. Não cabe a este Presidente subs·
EntãÕ, nada poderia impedir que as nossas
tituto fazer qualquer revisão do problema.
orQinárias fossem de segunda a sábao Sr. Odã.Círsoax-e~--=-sr. Presidente, peço sessões
do, ou que as nossas sessões extraordinárias
a palavra para ·questão de ordem.
fossem apenas em dois dias.
Mas este assunto, Sr. Presidente, é supe0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_Concedo a palavra a-Õ nobre Senador.
rado, é matéria vencida. A questão de ordem
está superada, prejudicada.
0 SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Sr. Presidente, o nosso País contmua em
Para questão de ordem. S.em revisão do ora_ do.r,) _ SL Presidente, pelos fundamentos. crise. Alguns economistas e alguns políticos
também invocam que, se não forem aprovajufídicos já expendidos pelo eminente Senadas, se não forem vot~das certas leis, este
dor Jarbas· Passarinho, e pelos fundamentos
País vai para o caos. E um aFgumento, de
que ontem tive a oportunidade de expor aqui,
certo modo, terrorista. O que acontece, no
e pelo fato de ser_...notório a irregularidade
regimen~al e constitucional que n~ste mo- momento, é que vivemos uma sit~a9ão exfraordinária. Todos os dias a ConstttUição esmentQ se está aqui verificando, deseJO requetá sendo violada e o Supremo Tribunal Federerà Mesa que transforme esta sessão ordináral tem chamado a atenção do Governo, reria erh extrM:rdinária, pelo fato de não poder
vendo decretos e revendo medidas_ provisó·
ela se realizar sob essa denominação. E o
rias inconstitucionais.
estou fazendo no momento oportuno, quan6 País saiu 'de" urDa inflação de 80, 90%.
-do exatamente a sessão se inicia.
No momento temos um Presidente da RepúDe modo que, estou requerendo à. Mesa,
blica, que, foi eleito precisamente como re·
com base na Constituição e no Regrmento
sultado da crise, porque Sua Excelência não
rntemo, a ttansformãção des~a sessão, ilegaltem atrás de si um grande Estado, um grande
mente convocada pelo Presidente para ser
Partido, ~enhuma expressiva organização
ordinária, em extraordinária.
sindical. E um produto da crise, e todos nós
E_s_ta, a questão de ordem . .Sr. Presidente.
queremos sair dessa crise. Estamos n~s últi·
. 0 Sr. Chagas Rodngues- Sr. Presidente,
mos dias do primeiro período da Sessao Lepeço a palavra para contestar.
gislativa. Temos aí este assUnto da maior im·O SR. PRESIQENTE (Pompeu de Sousa) portância.
Os romanos já diziam, sob certo aspecto,
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
que a suprema lei é a da salvação pública.
Os ingleses na ldad~ Média já diziam que
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB a necessidade não conhece leis.
PI. Para. contestar.)- Sr. Presidente, Srs.
Aqui, se• estamos ou não ferindo o RegiSenadores, se náo estou equivocado, o nosso
mento, estamos diante de uma situaçã?_exRegimento Interno não estabelec~ os dias de
cepcionalíssima. QUeremos a paz sociaf.
Sessão Ordinária.
Queremos consolidar as instituições ·político·
O Sr. Jarbas Passarinho - Estabelece. É
constitUcíonaiS:. ·aueiemos ·manter a demo·
o art. 154.. _
cracia e forta1ecê-la.
Na espécie Sr. Presidente, trata-se apenas
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Não te·
de um dispositivo regimental. Se fosse para
nho aqui o Regimento.
impedir a realização de sessão, ainda s_eria
__ Quando fala na reunião das Comissões, há
grave. No entiUltO, estamos querendo trabaurn dispositivo que d~ que "no início da ses_lhar, dar um exemplo ao País de que ele presâo ... ". Quando trata das reuniões das Cocisa de trabalho.
mis_s.õ_e_s, há um tratamento, mas não vamos
Ora, Sr. Presidente, toda esta_minha argu·
tratar deste assunto, referente às Comissões.
mentação- respeito profundamente os penO art. 154, que V. Ex· invoc_ou, diz:.
samentos dos nobres SenadOres Jarbas Passarinho e Odacir Soares- é para mostrar que
"As sessões do St;nado serflo:
nãà estamos em situ-ação -normal.
I - ordinárias, as realizadas de segunda à quinta-feira, às 14 horas e 30 miou·
--Agora, vamos rigorosamente ao preceito
tOs, e às sextas-feiras,_ às 9 horas;
regimental. Quando o Senhor Presidente do
f i - extraordinárias, as realizadas em
Congresso- o titular- decidiu isso, levan·
dia--ou horário diversos dos p,refixados
do em conta essas circunstâncias excepcionais
para as ordinárias;"
em que o País vive, o Plenário confirinou
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a. decisão - e ternos ouvido aqui constante·
mente que este Plenário é soberano; se ele
não é soberano para alterar leis, se ele não
é soberano para alterar a Constituição, ele
é soberano para, excepcionalmente, divergir
de um dispositivo iegimental, quando, violando aparentemente o dispositivo, ele está
indo ao encontro das aspirações nacionãis.

De modo, Sr. Presidente, que a matéria
é vencida, a questão de ordem é intempestiva, e V.&, certamente, como já demonstrou, não pode absolutamente, transformar
a natureza desta sessão, ·que, por decisão do
Plenário, que confirmou decisão do Sr. Presidente titular, é uma sessão ordinária.
De modo que, esperamos que V. Ex~ con-firme a decisão anteriói. Trata~se de uma
questão interna; esta é uma sessão ordinária,
para os efeitOs regimentáis.
··
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A decisão da Mesa está mantida.
O Sr. MaDsueto de Lavor -Sr, Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB

- PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, em que situação estamos
praticamente à beira do ridículo, e, eu 'diria,
a situação não é só cômka; ela é trágica também.
Diante da gravidade da situação do País,
como acaba de frisar, com precisão, o eminente _Senador Chagas Rodrigues, o País à
beira da convulsão social, explodindo como
~a pane~a de press~o, e. nós, agui, há três
dias, praticamente d1scutmdo COJsas periféricas, detalhes regimentais que podem ser importantes em outras situações mas que n:a
gravidade presente precisariam de alguma
luz, alguma diretriz política acima de ser regimental e legal; alguma norma, alguma decisão política para enfrentarmos a situação.
Ora, Sr. Presidente, nós que"estamos aqui,
que fomos convocados pelo Presidente do_ Senado Federal para uma sessão hoje, sábado,
às J4 hunls e 30 minutos, que, inclusive, S.
E;.c!' decidiu ser ordinária para contar as duas
sessões, permitindo então votação de uma
IIlatéria de maior importância, que o S_enado
precisa votar ainda nesta presente sessão, não
é pos-sível que um mero detalhe regimental
impeça essa votação, qUe o País todo espera
que façamos daqui para a próxima semana.
Se fôssemos discutir esses detalhes periféri·
cos, nós não estaríamos aqui reunidos, nem
iria haver sessão do Congresso para a votação
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Ainda ontem, o Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados determinou o recesso da Câmara. O Congresso é bicameral, é impossível
o Congresso se reunir com uma das Casas
em recesso. Essa decretação de recesso foi
inconstitUcional, de a:cõrdo com o § 2? do
art. 57 da Constituição.
- -- O que está havendo, realmente, é uma cena surrealista, tanto no âmbito da Câmara,

quanto no do Senado. É algo gue nos deixa
estarrecidos, Sr. Presidente, Srs. se-Dadores.
Precisamos agir com cet:,to respeito à Opinião pública, às galerias da Casa, à imprensa.
__ $'e· ontem aqui, riós; (iue nos encontráva·
mos participaitdo da ~essão como Senadores,
não estávamos entendendo os acordos, calcufeiD os circr.iilstantes. A impressão dos_ visitantes que vêm aqui é péssima, porque_ lhes dá
a entender que é uma Casa onde todos falam
e ninguém se entende
Sr. Presidente, é claro e fundamental insistir que se estamos aqui é porque acreditamos
na palavra do Presidente da Casa. Não esta~
rnQs_aqui pattf brincar, nem sequer para discutir meandros regimentais, mas, para votarmos, para cumprirmos a nossa obrigação para
com o povo brasileiro.
GOStaria de temiitiã.r, Sr. -Presidente, dizendo aos eminentes colegas o seguinte: há
duas matérias que precisam ser votadas neste
período legislativo, A primeira delas é a lei
que mOtivou esta sessão, e que veio da Câma~
r a- a Lei Salarial. A Câmara dos Deputados
a votou, nos deixou contra a parede, porque
nos mandou essa lei no último dia, assim como a outra, que é da maior premência, a
Lei Previdenciária. Não estamos votando
agora, não é por este motivo. É preciso deixar
claro que essa Lei Salarial, como a Lei Previdenciária não estão sendo votadas porque a
Câmara dos Deputados nos jogou contra a
parede, mandando-nos essas matérias na última hora, não, até porque acompanhamos as
discussões da Câmara dos Deputados. Não
vamos aceitar essa situação indefinidamente.
Temos o direito de avaliar, de emendar, de
discutir, de mandar ás Comissões_ Técnicas
e não é justo que, de última hora, se mande
matéria dessa importância. Essas duas matérias não eStão sendo votadas porque o Poder
Executivo está demonstrando que não quer.
Ontem, estavam aqui todas as Líderanças da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal
- que poocas vezes têm comparecido aqui
e não quero julgar nenhum Colega - , mas
justiça se faça, estavam aqui maciçamente
para encaminhar contra a Votação da Lei Salarial e da Lei Previdenciária. Chegou ao cú·
mula de uma petição, assinada por grande
maioria· dos Srs. Senadores, para urgê:ncia
urgentíssima da Lei Previdenciária, desapa·
recer com o seu primeiro assinante. Isto é
uma vergonha, Sr. Presidente. Foi o seu pri~
meiro as-sinante que nos induziu a assiná-lo.
Pensamos que eta um ato justo e de boa-fé.
Essa petição- desapareceu misteriosamente
com o seu primeiro assinante a mandato do
Planalto. Não digo mais, Sr.- P!_esidriete_, por~
que o autor nãõ está presente. Não é correto,
nãO é·etico que estando S. Ex• lá no interior
do Paraná, com a lista das nossas assinaturas,
no bolso, faça eu.aqui refe'"rências que S. Ex~
não pode se_defender.
Elã jailúii~--ífeí asSinãr uma petição feita
e ~nca~~~ad~ ~lo Sr. Leite Chaves. Nunca,
porque"'S. E~ não nos respeitou. Tratava·se
de _matéria de urgência urgentís~irna, e nós
o aplaudimos, quando S. Ex• encabeçou a
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lista, mas, no momento em que foi chamado
ao Palácio do Planalto e conversou com o
Senho-r Presidente Collor, voltou de lá com
a lista no boJs_o e foi para o Paran~, e n6s
ficamos aqu1 sem votar, sem ter a úrgêncía
·urgentíssima para a Lei da Previdência Social.
·
Quem é que vai pagar por issO, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Quem é que vai pagar? Primeiramente o povo; os apOsentados,
todos aqueles que esperavam uma decísão
do Senado, IJlesmo uma decisão ·apressada,
mesmO uma decisão que precisasse posteriormente de aperfeiçoam:6ntos, como houve
aqui mil COnipi'OmissO, Sr. Presidente.-Agora, pagamos também todos nós. Todos nós
vamos pagar. O Senado fica em situação de
profundo desgaste perante à opinião pública.
Primeiro p(?r nãO ter votado aLeTJ'revíderi·
ciári:l, -depois ·de pedido urgên~lã. _':l!&entís·
sima, assinada, se não me engano por 52 Srs.
Senadores, e depois por não votar a Lei Sala~
rial, por vontade e imposição do Palácio do
Planalto, também. Não é por falta de tempo
é porque o Planalto não quer. O Planalto
quer impor a Medida Provisória n9 193, que
é uma tragédia para o trabalhador brasileiro.
EstamoS aqui no sábado, à tarde: poderíamos
estar em nossas casas, torcendo pela Copa
do Mundo. Eu, corno modesto torcedor dos
Camarões, poderia· estar hL E estamos aqui
reunidos para discutir meandros regimentais.
Isto é ridículo, Sr. Presidente! Lembremos
a Históri~. No tempo em que os nazistas inváM
<liam a Autria e decretaram a sua anexação,
discutia~se a-receita de uma famosa panqueca, de um famoso doce, de uma famosa torta,
era essa a discussão do momento. Assim, es~
tãirios ilós .iqiiíd.TS-CUtindci :receitas de panque·
cas regiméiitãis e deixando o povo se afundar,
deixando o trabalhador no maior arrocho sao na angústia e no terror psicológico, na tortura psicológica decretada pelo Governo, e os
aponsentados com fome, com angústia, na
expectativa de darmos uma resposta, e essa
resposta não vem, porque o _Senado se está
curvando perante os poderes do Executivo_:_
Isso não é justo, sr·. Presidente, parã-fiós
que estamos aqui. Então, é importante falar
assim, quase que como um desabafo, talvez
emocional não sei. Não é justo, Sr. PJ_esi·
dente, iss-o que está ocorrendo.
O Sr. Mauro Benevides-- Perrnite~me V.
um aparte?

Ex~

. O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con·
cedo o aparte ao nobre Senado Mauro BeneM
vides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadór
Mansueto de Lavor, quando V. Ex~ fala no
servidor público, nesta altura do seu pronunciamento, eu me permitiria lembrar à C~a
que ontem já fiZ um apelo candente dirigido
às Lideranças, a todos os Srs. Senadores preM
sentes, -nó sentido de que o Senado_ não so~
In!sse o desgaste de protelar a apreciação do
regime jurídico único dos serVidciies civis da
União. Sabe V. Ex~. eminente Senador Mansueto de Lavor, que as declarações de parla-
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mentares na televisão foram as mais reiteradas: a Câmara dos Deputados aprovou anteontem o regime jurídico único dos servidores civis da União, aproveitando uma mensagem do Senhor Presidente da República
que ali foi -lida na terça-feira. Quinta-feira,
quarenta e oito horas depois, os Líderes se

harmonizaram e votaram o texto envi_ado pelo Senhor Presidente da República. V. EX"
sabe que eu tenho acompanhado essa matéria
de perto, autor que fui de um projeto assemelhado nesta Cisa, que contou, inclusive, com
o apoio de .V. Ex~ O parecer da Comissão
de Constituição, JUstiça e -cidadania tem a
sua assinatura, assinado, inclusive, por quinze Srs. Senadores presentes à reunião dessa
Comissão. Acomparihei :Parr-passii -a trami·tação do projeto de minha autoria, a poste·
riormente na outra Casa a mensagem do Se~
nhor Presidente da República, Seilador Man·
sueto de Lavor. Pois bem, anteontem a Cá·
mara dos Deputados aprovou essa mensagem; essa mensagem que o próprio Senado
também conhece, porque já conhecera o meu
projeto, e a redação é praticamente a mesma
no projeto do Senhor Presidente da Repú·
blica. Então, eu aproveito o discurso de V.
Ex•, em que há uma referência tãmbém ao
servidor público, para levar o meu apelo aos
Srs. Líderes que aqui estão, ao Presidente
Pompeu de Sousa, que foi, inclusive, o F-eia~
tordo Projeto do Regimento Jurídico Unico
dos Servidores dt;> Distrito- Federal, acolhertdo proposição do Senador Maurício Corrêa,
como membro da Mesa do Senado Federal.
O nobre Presidente, Senador Pompeu de
Sousa, será, sem dúvida, o grande intérprete
desses nossos sentimentos, determinando a
inclusão desta matériã na Ordem do Dia de
segunda-feira, sendo S. Ex~ porta-voz dessa
reivindicação junto ao Presidente da CaSa,
Senador Nelson Carneiro, já que S. EX' rião
deseja fazê-lo titular da Cadeira neste momento, determinando à Mesa inclusão da matéria. S. Ex•, se quiSer guardar a hierarquia
da Casa, levará esse apelo às Lideranças e
ao próprio Presidente, às Lideranças para
que façam chegar, originário da Câmara dos
Deputados, o autógrafo que até- o momento,
segundo se informa, não teria chegado ao
Senado Federal. Quanto a imagem de desgaste da nossa Casa, V. E XI' colocou com mui·
ta propriedade. Se a Câmara alardeou que
aprovou o regime jurídico único d_os servidores públicos civis da União por que o Senado, atrás de um preciosismo regiinental, nã-o
poderá fazê-lo, quando todas as Lideranças
estão de acordo? Porque nós nos manifestamos em nome da OpoSição. assim conio
outros Srs. Senadores da' Oposição também
o farão da mesllfJa (prma, com a mesma ênfase. O Líder do Governo, Senador José lgnácio Ferteiril., não-se-neg3.rá a- apoiar a iniciativa do próprio Presidente da República
quando ela favorece milhares de servidores
celetistas do. País. É o apelo que fl!ÇO neste
aparte ao discurso de V. Ex~, direcionado
à própria Casa e aos Srs. seriadores, porque
achei oportuna e-sta iriterVeiíÇão; certo de que
V. Ex~ a chancelará, reiterando este apelo

que faço" às Liderruiças partidárias, ao Sr. Presidente, no momento o Senador Pompeu de
Sousa, e ao titular da Presidência, Senador
Nelson Carneiro, para que o Senado não df!sperdice esta _oportunidade magnificamente
aproveitada pela Cãmara dos Deputados, e
também permita a aprovação desta matéria,
a fim de que,suba sem delongas à apreciação
conclusiva do Senhor Presidente da República.

O SR. MANSÚETO ÍlE.LAVOR- Apelo
n:láis que oportu.no, nobre Senador Mauro

Benevides.
V. Ex,- já o disse, a situação. do Senado
nestes últimos episõdios, nesta iHi:ima semana, é de pleno desgaste perante a opinião
públiCa. Nada impede que os Deputados cheguem às suas bases - eles que na totalidade
vão pleitear a renovação do mandato -diante das cobranças desses segmentos sociais no .caso dos servidores públicos pedindo o
seu regime único, nO dOS ãpOSinta:dOs pedindo a votação de uma matériã. que já está aqui
na Casa e no caso dós ti:abalhadores pedindo
uma lei salarial partindo da Câmara e já votadana Câmara-, nada ímpede que os Deputados digam que o problema não é mais deles,
é das Srs. Senadores. Desta fo'rma não estarão --caluniando, estarão falando a verdade.
Pode ser até que com certa malícia.
Já presenciei campanhas de candidatos feitas em cima do Congresso, ·das suas omissões,
de Deputados e Senadores preguiçosos que
não votam. Existein candidatOs cOm esse tipo
de campanha em cima de nós. Como é que
daremos ensejo a esse tipo de campanha ago~
ra, depois de um semestre pleno de realizações, de trabalho? Vamos reconhecer que
neste_ semestre tivemos muitas conquistas e
muitos avanços, mas na última semana degringoiOu-se tudo e· agora ·es·tamos praticamente perdendo tempo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nlinha
palavra final é um apelo à Mesa para que
não nos jogue no ridículo. Temos o m3ior
iespeito pela Mesa e a situação inversa, a
recíproca, creio que também seja verdadeira.
A Mesa ontem definiu, não houve protesto
algum naquela ocasião._ ~este ponto o em~
nente Senador Chagas Rodiigl!es tem J?lena
razão. Não houve protesto algum, porque,
se houvesse esta sessão não seria realizada,
e ela está sendp_ realizada, por convocação
do Presidente, como uma sess~o que seria
extraordinária, mas, por uma decisão política, regimental_ou não, mas política é ordiná~
ria para contar prazo, isto -é, fazer número
de duas sessões, ensejando, portanto, na pr6xima semana a: votação da Lei Salãrial. Não
h.ouve protesto, não houve argumento contrário, e a sessão está sendo realizada.
Sr~ Presidente, o meu pedido é. para que
seja mantida a decisão do Presidente, não
contestada em momento oportuno, para que
possamos rotar a Lei Salarial e_ outras maté·
rias de interesse do País.
Sr. Presiden~e,_ é este o Íneu apelo, pedindo
desculpas aos Srs. Senadores pela ênfase.
Realmente, essa ênfase que estou dando re·
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flete um pouco o estado de estarrecimento
da população, que espera de nós algo mais
decisivo e positívo ein seu favor, por direito
constitucional conquistado e que até agora
não pudemos regulamentar nem dar uma resposta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Mui~o bem! Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre Senador:. Mansueto de Lavor, 'o
magnífico d[SéU:i"sõ de V. Ex~, r;:oroado agõrã.
pelos aplausos do Plenário, na verdade "jâ.
foi atendido antes _mesmo de ser proÕ:unc"i"il~
do, de vez que a MeSa já dissera: 'A decisão
está mantida!'' Eu nem disse "a decisão será
mantida". Eu disse:" ... está mantida!" Até
usei de uma linguagem um pouco autoritária,
que não é do meu feitio pessoal, mas, no
exercício desta função, deve sê-la, deve sê~la
para a preservação da própria dignidãde do
Senado Federal e do Poder Legislativo, e da
inligem deste Poder L_egislativo perante a
opinião pública, como V. Ex~ acentuou muito
bem.
Quanto ao apelo do nobre Senador Mauro
Benevides, em aparte ao discurso de V. Ex\
informO a S. Ex~ que o projeto aprovaÓoD;a
Câmara, estabelecendo o regime jurídico únicO para os servidores públicos civis da Uníão
à luz do qual, nós nos adiantamos, aqui, on~
"tem e estendemos aos servidores do Distrito
Federal -na verdade, a Secretaria da Mesa
informa que esse-PiojejO não chegou ain'da
aqui. E há um problema que é o fato de
a Presidência da Câmara dos Deputa4os ter
declarado encerrado o período legislativo.
Este é o grande problema.
4

O Sr. Mauro Benevfdes- Sr. PreSi.d.~nte,
evidentemente o Regimento me il;Dpede de
dialogar c;om V. Ex•, mas, como s1: ~r:it_a. de,
um esclarecimento ... O Presidente da Câniara dos Deputados instado nesse momento,
no Ceará, onde se encontra realiZando contatos políticos, se comprometeu a determinar
à Secretaria- da Cãnlãrã, na segunda-feira,
remeter a esta Casa· o projeto ap~ovadO, que
é exatamente Omesmo remetido àquela Casa
pelo Senhor Presidente da RepUblica, ajJiovado sem alterações.
Se V. Ex:• se empenhar, como Merilbro da
Mesa, junto ao Presidente Nelson Cam'eíi"o,
no sentido de que, chegada a matéria a esta
Casa, seja apreciada amanhã. evidentemente
que teremos atendido a essa aspiração de milhares de servidores que. a exemplo dos do
Distrito Federal. também merecem realmente a tràiJsformação de CLTem regime estatutário no País.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Mauro·Benevides. V. Ex•
traz a este PresidCnte em exercício e à própria
Secretaria Geral da Mesa utna informação
preciosa.
Ignorávamos que V. Ex•. na posição privilegiada de Companheiro de Bancada pelo
nosso Estado de 11ascimento c;omum, o Ceará. teve esse contato com o Presidente da
Câmára dos Deputados. porque, ao que pare-
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ce, a decisão de encerrar o período de sessões
fui do Vic"e·Presidente no exercício da Presidência:
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de todos esses esforços~ veio a decisão da
"Art. 57. O .C~:mgre-s_so Nacional reuriir-se-á, anuaJmente, na Capital Fede.Câmaraaos Deputados, no fim da manhã
ral. de 15 de fevereiro a 30 de junho
de onteró, e, após a mesma, todo empenho
se fez para· que se tivesse aqui, na sessão
· Entretanto, se S. Ex~, o' nobfe Deputado
e de lo de agost_o a 15 de dezembro.
Paes de Andrade_, der· essa: determinação, a ·do Senado, às 14 horas e 30 minutos- esta,
§ 19 As reuniões marcadas para es~
sim, sessão ordinária-:-, a solução para o.
Mesa do Senado envidará 'todos os esforçós
sas datas ser_ão transferidas para o priproblema. Até mesmo no final da manhã de
para que esse projeto chegue a térnpo de ser
meiro dia útil s:ubs.eqüente, quando reontem, e quase até à hora da sessão, fez-se
votado na segunda-feira. Cuidará tambémcaírem em sábados_. domingos ou feriados:"
.
_ .
já cuidou -para que na segunda-feira não
o maior esforÇo - todas as- figurãs do Gõdeixe de ser incluído na pauta'dos trabalhos
verno e da Oposição - para se encontrar
Ou seja, inclusive para 30 de junho, hoje.
uma sOlução acordada que permitisse a apro.'feste Poder, do Poder Legislativo, o projeto
"Serão transferidas"-diz o àrtigo, e não pOde·
de crédito aos Tribunais Regionais Eleitorais,· vação de um texto pelo Senado Federal sobre
rão ser transferidas.
a matérja de política salarial. Aqui também,
para que haja verba, a fim de que as eleições
De tnarteira 1qlle o ·máximo que se poderia
desde o iníciO da sessão de .ontem, postasejam devidamente realizadas em tempo útil,
fazer~
Sr. Presidente, seria a realização de
·mq-nos dispostos a assínar um-n!querimento
com os recursos necessários a que haja eleide urgência, e o assinamos, para que se en- ·uma sessão extraordinária e, ainda assim ções li~pas e dignas nesté P.lís.
parece-me - contrariando a própda dispo·
contrasse também condições de se discutir
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presisição da Constituição Federal, que só permite
em Plenário o assunto, ja que tudo se fez
dente, peço a palavra pela ordem.
sessões no dia 30 se não cair em sábado, do~
na tentativa anterior de-_solucionar a espéde.
mingo ou feriado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~)
Sr. Pres_idente, _'quero deixar claro; como
-Concedo a palavra ao_nobre Senador.
Ainda que se admita, violando o texto da
'advogado, com a preocupação de quem tra·
Constituição, a realiZação de uma sessão no
balha com o Diielto; que teriho um culto pelo
dia de hoje, com base no que dispõe o Regiestado de direito. Acredito num governo de
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
mento Interno e a própria Constituição Fedel_eis _e não de homens. Luto pqr isso, Lutei
-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
ral, não -se poderia pespegar nesta sessão o
contra o autoritarismo. Nunca fui contra mili-Sr. Presidente, ouvi, logo na abertura da
título de sessão ordinária, porque c;:la é uma
sessão --até agora não saímos deste ponto -tar; fui contra o militarismo, .que era exatasessão extraordinária.
mente a desfiguração do militar: profissional.
-, a manifestação do eminente Senador JarFui cassado por isso, Sr. Presidente. Tenho
bas Passarinho, a resposta de V. Ex•, seguida
Coloco esta questão, Sr. Presidente, sobre'empenho em que se mantenha e se fortaleça
do curioso e talvez simbólico afastamento do
tudo chamando a atenção daqueles que são
o
estado
de
direito.
Creio,_
ínclpsive,
que,
Plenário do nobre Senador Jarbas Passariadvogados, daqueles que lutam pelo estado
ao longo desses 100 çHas de Governo Collor,
nho. Vou formular a V.' Ex• duas indagações,
de direito, que acreditam nisso.
apesar de_todas as manifestaçõeS que já ocormas, antes, farei referência, às manifestações
Lenibro-me que há pouco tempo eu era
.que aqui ocorreram, _em "Virtude do episódio . reramdos que pensam em.contrário, o grande
um jovem, estaVà aqur-aSSiS:tindo, da tribuna
vencedor neste P.aís _foi o estado de direito
com .que se abriu esta sessão: a indagação
de honra, a um debate em que o ex-Senador
democrátic;o que_ se fortal·e~e.u, 9 Congresso
formulada pelo. cmtnen~e- Senador Jarbas
pelO meu Estado, Dirceu Cardoso falava e
Nacional teve mais participação do que o
Passarinho e. a res'post~·de V. Ex• Tudo o
discutia com o Plenário e o Presidente ointer·
Executivo na elaboração do Plano, porque
que se desbordou daí çu procuro ~bordar,
rompeu, por qualquer razão regimenÍ:aL O
a maioiíà-das medidas provisórias enviadas
agora, antes de formular duas indagações à
Senador Dirceu Cardoso disse ao então Presi-paracáfoi
aprovada
por
projeto
de
converMesa, a V. Ex•
dente
Jarbas Passarinho: "V. Ex~"- achei
são. Quer dizer, o Congresso se fo'rtãleceu,
Foi dito aqui, Sr. Presidente, que se deve
até extremamente irreverente aquela coloca·
o Poder Judiciário teve sua presença marcanabandonar o Regimento quando se tem neção _..,.... "lá fora, manda no Regimento; aqui
te. Há poucos_dias ele afirmou a sua presença
cessidade de ~ma solução pol(tiea. Aqui foi
dentro é o Regimento que manda em V. Ex'"
na cena institucional brasileira dentro do quadito que a necessidade não .conhece lei. Aqui
Após esse episódio, que rememOro agora,
dro do estado de direito democrático. Quer
foi dito que o Plenário é soberano, mesmo
em toque jocoso, voltamos à realidade daqui,
dizer, o grande vencedor foi o estado de direipara violar qualquer dispositivo regimental:
que ficará surrealista, Sr, Presidente, se teito democrático.· · · ·
EstoU cOlocando -~stó__ - sic- e, depois, .é
mamos em não cumprir o textC>regiinentál
Então, permito-me anteS de formular a<;
só se cotejar com os textos das notas taquigráe, mais, em igriorar o texto da Constituição
duas indagações a V. Ex•, ler o texto do Regificas. Aqui foi dito, _Sr. Presidente, que se
Federal.
mento Interno d6 Senado Federal. a fim de
deve obedecer à imposição de diretrize-s políque conste dos Anais.
ticas acirri.8. de qualquer filigrana jurídico de
O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me
V. E~· um aparte?
natureza regimental ou nãok Aqui foi dito
"Da Natureza das Sessoes
também, Sr. Presidente Pompeu de SouSa,
Art. 154. As sessões do Senado seque _estamos reunidos, deixando a Copa do
rão:
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Não
Mundo, em que se poderia estar torcendo
I - ordináríãs, as-realizadas de segunsei se tenho o direito de_ corÍceder apartes.
pelo time dos Camarões, para discutir ..panda a quinta-feira, às 14 horas e trinta
Como foi dito aqui por essa figura- veiiequecas regimentais". Foi dito também, Sr.
minutos, e às sextas-feiras, às 9:00 horas;
randa e respeitável que merece o culto íntimo
Presidente, que e~ta cena que estamos viven~
II -extraordinárias, as realizadas em
e o respeito de todos nós, o Senador Jarbas
do agora é surrealista, e que houve uma decidia ou horário diversos dos prefixados
Passarinho, tão logo V. Ex~ anunciou a abersão política dQ Sr. Presidente, da qual não'
__ para as ordinárias;"
tura da sessão, é um absurdo· também assim
houve recursos, embora contrariando o Regiconsidero - que se pense que o Presidente
mento, mas que deve prevalecer. FinalmenRepito a V. Ex' que as seSsões ordináriã.s
da Casa, com uma decisão monocrática, pOS·
te, formulou-se um apelo, também sic, à Mesomente podem ser realizadas pelo texto regisa passar .por cima e abandonar o Regimento
sa, para que não jogue o Sena.do no ridículo.
mental que nos regra o comportamento, de
Interno, que é a regra, a lei, a nossa Constisegund~-fe'ira-a quinta·fC:ira 1_às :14 horas e
. tuição_ por soluções de conveniência.
Antes de formular as duas indagaçõ~s a
30 [nliiu-fos, e às sextaS-feiras, ãs 9 horas,
Acho que nem a vontade de um Presidente
V. Ex•, Sr. Presidente, quero reiterar agora
as extrãõdinárias, realizadas. em dia ou· horá·
~e!ll a vontade ~e um grupo de Senadores,
a manifestação que tive ontem e ariteontem,
do diversos do_s prefixados para as ordinárias.
por maioi que s-eja, nem a vontade do Plenáqu_e fez coro a um· corriportamento nosso de
A Constituição Federal, Sr. PreSidente, no
rio todo, incluindo o Presidente, pode enfrenenvidar esforços, todos os esforços possíveis,
seu art. 57, dispõe também com absoluta ela·
tar um texto do Regimento enquanto ele não
no sentido de se encontrar uma solução acorreza acerca do dia de hoje, 30 de junho.
for modificado.
.
dada para este problema, quer dizer, ao final
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Estou colocando estas quest<;ies, sem entrar

no mérito do assunto, para que com isto eu
possa preceder a dua:s indagações que formulo agora a V. Ex~, m'as não sem antes, Sr.

Presidente, voltar o meu pensamento para
aqueles que nesta' Casa- á integram com a
respeitabilidade das ·suás ~presenças como juristas ilustres que são: qtiase que invoCando,
chamando-os à colação para uma íilanifestação nesta hora, que não tem nada de pol(tico, é um episódio eminentemente técnico.
Então, foimulo a V. E~ duas indagaçõ~s:
V. Ex~ confirma o que consta do avulso da

Ordem do Dia- "Ordeni do Dia da seSsão
extraordinária de 30-de junho de -1990-, às
14 horas e '30 minutos"? Se V. Ex• confirma
o q.ue diz o avulso, que esta sessão é extraordinária, -porque mandou-distribl!í-lo aos Srs.
Senadores?
Segundo: a Presidência, nesta sessão extraordinária cuja Ordem do Día inclui um
s6 projeto--, deu c:Onheciinerito desta sessão
por qualquer meio de divulgação aos Srs. Senadores, conforme determina o Regimento
Interno da Casa?
Essas são as du~ indagações que formulo
a V. Ex\ sem naturalmente deixar de reenfocar'a violência_que representa o desrespeito
ao tex~o do Regimento, clarfssimo como o
sol. Eu costumo dizer que é tão claro ..que
se tem que colocar óculos escuros para ver,
porqu~ senão queima-se a vista.
E, ·também, trago· à colação o texto da
Constituição Federal, no- ~eu art. 57, CapUt,
e§ 1?, a.que me referi.
-Portanto, deixo a V. Ex' essas duas indaga·
ções, reiterando o apelo que fez o ilustre,
honrado e respeitabilfssimo Senador Jatbas
Passarinho, a quem renovo a manifestação
dos meus C~ltos íntimos, p-õi' tudo o que S.
Ex• representa na cena política brasileira.
Reitero a manifestação do eminente Senador
Jarbas-Passarinho, que é também uma mani·
festaçãó de profunda preocupação-com aquele surrealismo a que se referiu um senador
que nie precedeu nesta tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência responde âs indagações do
nobre Senador José Ignácio Ferreira.
Devo dizer, preliminarmente, qUe as consi·
derações que serviram de. premissas a V. EX'
são matéria vencida, porque a Presidência
já tomou sua decisão, a qual está mantida.
E matéria vencida.
Quanto às indagações, expressamente às
conclusões _das referidas premissas, respondo. V. Ex• terá verificado que tal como o
nobre Senador Ja,rbas Passarinho assinalou,
dada a pressa e a deficiência de material com
que os serviços da Casa contam, :i capa do
avulso da Ordem do Dia foi aproveitada de
uma sessão anterior, de 29'de junho, sobre
a qual apenas se escreveu 30de junho. EsqueceuMse de retirar o "extra." do "ordinária",
evidentemente.
Em relação a segunda indagação; quanto
ao meio de _comunicação, V. Ex~ deve estar
esquecido de que o..art. 189 diz que a convo-

caçá o em sessão é perfeitamente normal, legal e sana qualquer falha.
Quanto aos grandes elogios que V. Ex~ fez
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, cuja atiM
tude de retirar-se da sessão V. Ex• conSiderou
simbólica, este Presidente eventual, este Senador no exercício da Presidência quer dizer
que tem por S. Ex~. p nobre Senador Jarbas
Passarinho, iniludfvel e üidiscutiv~lmente, os
mesmos conceitos, aliás, manif6Stãdos vãrias
vezes no Plenário, em discurSos, em apartes,
etc.
Entendo, porém, que essas excelsas qualídades do nosso.nobre Colega Representante
do Pará não ficam muito bem situadas quando se procura confrontá-tas com o comportamento de oufros Companheiros, como se todos não f?ssem dig~<_?s de idênticos el_ogios.
O Sr. José lgnácio Ferreira -Sr. Presi_dente, peço a-palav~a pe_la ordem_._~~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo-a palavra a V. Ex•
. O Sit JOSÉ lGNÁCIO FERREIRA (PST
-ES. Pela ordem. Sem· revisão do orador.)
-Sr. Presidente,_peço a V. Ex• não tire ilações das minhas palavras.
Referi-me, eSpecificamente, ao eminente
Senador Jarbas Passarinho, como V. EX'" o
fez a mim. Peço vênia a Y. Ex~ para dizer
que absolutamente V. Ex~ não tem condições
·de tirar ilações da-s inirihas palavras. O resPeiM
to que tenho por S. Ex~ é idêntico ao de cada
um e de todo~ os meus eminentes Colegas
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Como V. EX'" não explicitou essa segunda
parte da frase <tue agora usa e condenou o
nosso comportamento, o comjlOrtamento generalizado de t9d9 o Plenário, que ontem
não objetou a decisão ~a Mesa, inclusive,
se não me engano, V. Ex~ se encontrava em
plenário,~...
. '

'

.

. '.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Não
me encontrava mais em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- V. Ex• não estava mais em plenário, porém, como aqUi eSteve muito tempo, supunha
qUe estivesse no momento da convocação.
Mas não estava, então? (Pausa.)
Realmente, _é difícil precisar isso, entre·
tanto, parece que~ por exclusão ou por contraposição, quem não se compOrtou da mesma maneira estaria, implicitamente-, colocado do outro lado da dignidade.
Parece-me que V. Ex• retifica essa concluM
são, um tanto livre.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soüsa)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT- DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
PresiQente, na verdade, queria contraditar o
Senador José Ignácio Ferreira, mas V. Ex•
se adiantou, não me deu ~ palavra.
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Apenas gostaria de reiterar aqui, Sr, Presi·
dente, que o eminente Senador Nelson Carneiro, ontem, clara e insofismavelmente,
convocou I.J.llla sessão ordinária. Dir-se~á que,
ã luz dos arts. 57 .da Constituição e ·154 do
.Regimento Interno, se não me falha a memória, trata-se de sessão enraordinárta e não
ordináriã.
Sr. Presidente, é preciso qUe fique bem
c;laro! Ãgora, por exemplo, são 15 horas e
50 minutos e ai'nda estamos no primeiro horáriç,_destinado _ao Expediente, às Comunica·
ções e aos Discursos. Mas quantas e quantas
vezes não se viola o Regimento, passam~-0
da hora?
Acho que sutilezas dessa natureza não devem prevalecer.
Eiltendo gue a questão seria realmente sé·
rj.a na medida em que houvesse recurso no
prazo legal.
Ontem, Senador Mansueto de Lavor não
~ouve interposição de recursos, nem se discu·
.
tm quanto à convocação.
Hoje, V. Ex~, Sr. Presidente, na verdade
já decidiu. O Senador Jarbas PãSsarinho diss~
que estava falando pela ordem mas, na verda·
de, levantou. uma questão de ordem, que-fi·
cou caractenzada ao fmal do seu pronunciamento. E V. Ex~, taxativamente, manteve a
mesma convocação do Senador, Pre..sidente
desta Casa, Nelson Carneiro, de que a sessão
era ordinária.
Óra; l!()Ós a decisãO de V. Er, mantendo
. a sessão como ordináiia, comp6ti·ria a alguém
interpor o recurso devido ao Plenário. Não
houve a interposição desse recurso; logo
transitou em julgado.
_
_'
E é'claro que o Regimento explicita o se·
guinte:
"Art. 406. Considera-se simples
precedente a decisão sobre questão de
ordem, só adquirindo força obriga~ória
quando .incorporada ao Regimento."
: Pprtanto,_se houv~ violação regimental,
co..,mo pode parecer, ela está superada na me- d1da em que, ontem, tot;las a Lideranças fi.r.
maram aliança, concordando em que esta sessão fosse ordináría.
É claro, Sr. Presidente, que se trata de
questão transitada em julgado e V. Ex• deve,
imediatamente, irilciar a Ordem do Dia.
Quando ó_Senador Nels__on Carneiro fez isso, S. Ex• tinha em mente também o que
~statui o § 19 do art. 57 da Constituição: quando se encerra a Sessão Legislaüva ou o_ período, num feriado, sábado ou domingo, automaticamente o enceri<iniento paSsa para o
primeiro dia útil, subseqüente,
Ora, como o primeiro dia iítlíéã prôxima
segunda-feira, o Senador Nelson Carneiro
~marcou essa sessão como ordinária. Não houve nenhum recurso e ela tem todo o seu vigor
jurídico; portanto, é· a p-rimeira sessão ordinária para que se configure aquele a.~o a fim
de preencher~se o requisito regimental. Só
que, para segunda-feira, o Presidente já convocou s_essão ordinária -e existe sessão ordi·
nária às 14 horas e 30 minutos - para continuarmos a matéria,
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~Aí, sim, se o., Plenário entender que deva
fC-COrrer para a Comissão de COnstitUição,

Justi~ wCidadania, ou a situação- entender
que a sessão foi errada, é um prÇ)blema qua
vai ser decidido a posterio'ri. Por enquanto,

Sr. Pre·sidente, a questão está morta, não
existe mais, e o Regimento proíbe discutir
com a Mesa sobre questão de ordem já decidida.
Cumprida, assim a determinação regímen·
..tal, apenas usei da palavra p()rque queria dizer isto; não quero i:oriteSta{ ã questão de
ordem, apenas cumpri-la.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Maurício Corrêa, a Presidência informa a V. Ex• que, quando V. Ex•
cj.is~e que a Mesa devia iniciar os trabalhos
áa O~dem do Dia, a Mesa já os ter~a iniciado
se V. Ex• não houvesse pedido a palaYra pela
ordem.
Pela ordem, o pedido de V. Ex~ tinhã prefe·
rência, de forma qtie foi em ate-nção a V.
Ex' que lhe demos a palavra, de ve;(-quejá
íamos -iiliCíãr-----a-Ordem do Dia.
1
Quanto a -discutir_ uina questão dC:cídida
,.pela Mesa, acentuei, desde o prim'eiro molnento, que era intempestiva a intervenção
do nobre Senador José Ignácio Ferreira, com
toda a consideração que S. Ex~ me ~erece,
justamente poress~ motivo; apenas p,orques~
tão de liberalidade, o Presidente perniitíu que
S. Ex~ continuasse a apresentar as suas consí.,. derações.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, projeto que será ljdo pelo
Sr. 1? Secretário
-

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 106, DE 1990
Estabelece novas disposições Penais e
processuais penais para os crimes de trá.fico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que-detenninem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Os arts. 75, 83, 107, 109 do Códi·
go Penal (Decreto-Lei n'-' 6.368, de 21 de _outubro de 1976), passam a vigorar com
seguintes alterações: .
"Art. 75. Salvo nas hipóteses Previstas nos arts. 12, 13, 14, 15, 16 e 17
da Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de
1976, o tempo-de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser
superior a 30 (trinta) anos. _:-~ -

as

Art. 83.
V- em se tratando dos crimes previstos nos arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17 da
Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976,
além dos demais requisitos, tenha colaborado, de forma efetiva, para a elucidação do crime e a punição dos demais
culpados.

Art.
107.
-

-

-

···iv~-p~i~--p~~~;·içã;:,~·;;J~~·-~~;.:b·ipó.
teses dos crimes previstos na Lei nG
6.368, ·de 21 de outubro de 1976, e de
decadência ou perempção.
Art. 109. . ............................... .
Parágrafo ú.nico: Sâo imprescritíveis ós
crimes deffuidos na Lei n? 6_.368, de 21 de
outubro de;1?76. ·
Alt.-12. Importar Qu_ exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquiifr; Ve-nder, expor â venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente,
ter em depósito; transportar, trazer con·
sigo, guardar, prescrever, ministrar ou
entregar, de qualquer forma, a consumo,
substância entorpecente ou que determine dependéncia física ou psíquica, sem·
auto:rizaçã_o ou em desacordo cQm determiilaçãó legal ou regulamentar:
·
PCna:..... ReciUsao, 6 (seiS) a 30 (trinta)
anos e pagamento de 100 (cem)_~ 800
(oitocentos) dias--lriulta.
§ 1~ Nas mesmas penas incorre
quem, indevidamente:
'
o l-importa ou_exporta, remete, pro·
duz, fabric.a, açlquire, vende, expõe à
venda ou oferece~ fofnece ãinda .que gratuitamente, tem em depósito, transpor. ta, traz consigo ou guaida matéria-prima
destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine dependên·
cia física ou psíqUica-;
I I - semeia, cultiva ou faz a colheita
de plantas destinadas à preparação de
entorpecente_ ou de substância entorpecente oU qUe determine dependência física ou psíquica.
§ 29_ Nas mesmas penas incorre; ainda, quem: .
I -induz, instiga ou auxilia alguém
a usar entorpecente ou substância: que
determine dependência físíca ou psíquica;I I - utiliza lo-cal de que tem apropriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância, ou consente que outrem dele
_se Utilize, ainda que gratuitamente, para
uso indevido ou tráfico ilícito de entorpe-cente ·ou de substâri.cia que determine
dependência física-ou psfquica~
III- contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido
ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determine dependência físi-ca ou psíquica.
Art. 13. Fabricar, adquirir, vender,
forÍlecer ainda que gnituitamente, possuir ou guardar maquinismo, aparelho,
instrumento ou qualquer objeto destinac!o à fabricação, preparação, produção ou transformação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autOrização
ou em desacordo com determinação le·
galou regulamentar:
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Pena- :Reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 100 (cem) a
800 (oitocentos) dias-multa.
Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou
mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente 01;1 ,nã9, qualquer dos crimes previstos •nos arts. 12 ou 13 desta
- lei:
Péna- Reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 100 (cem) a
800 (oitoce-ntos) dias-multa.
Art. 15. Prescrever ou ministrar
culposamente o médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem·
substância entorpecente ou que deter·
mine dependência física ou psíquiCa; em
dose evidentemente maior que a necessidade ou em.desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena- Detenção, de 12 (doze) meses
a 4 (quatro) anos, e pagamento de 60
_(~ssent~) a 100 (cem) dias-multa.
Art. 16. Adquirlr,guardarou trazer
consigo, para uso próprio, substância en·
torpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autórização
ou em desacordo com determina-ção legal ou regulamentar:
Pena - Detenção de 12 (doze) meses
a 4 (quatro) anos; -e -p-crga-mento de 40
(quarenta) a 100 (cem) mas-multa. Art. 17. Violar de qualquer forma
o sigilo de que trata o art. 26 desta lei:
Pena - Detenção de 4 (quatro) a 12
(doze) meseS, ou pagamento de 40 (quarenta) a 100 (cem) dias~inulta;-sem prejuízo das sanções administrativas a que
estiVer sujeito _o infrator.
-Art. 18. As penas dos crimes def~
nidos nesta lei serão aumentadas de metade a 213 (dois terços

i":

- ---

Art. 2~ O ali. 594 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei n? 3.689, de 3 de outubro
de 1941) passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
"Art. 594. . ........... ~.................. .
Parágrafo único. . O_ cond6ilado por
qualquer dos crimes previstos na Lei n•
6.368, de 21 de outubro de_ 1976, não
poderá apelar sem antes recolher-se à
prisão."
Art. 3~ A pena pelos crimes previstos na
Lei o? 6.368, de 21 de outubro de 1976, será
cumprida em regime rechado, não podendo
ser remida por trabalho realizado em estabelecimento de detenção.
Art. 4° Não se concederá liberdade provisória, cõrii Oii-S"eiJl fiança, n~s previstoS na
Lei n 9 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na_ data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
.
Jus"tificação
O tráfico ilícito e o uso indeVido di substâncias entorpecentes ou que determinam dependência fíSicà-ou psíquica aumentam a-cada
dia no Brasil.
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Urge combater, por todos os meios, essa
espécie de atividade ·criminosa.
Há uma consciência crescente, no mundo
todo, de que a humanidade se vê ameaçada

pela toxicomania. Os negócios-que- se re<i!izam, a cada dia, na' difuSão, no comércio e

no uso de entorpecentes ilegais somam números aslronómicos, estonteadores. Os governos dos países têm-se revelado imponentes,
até agora, para coibir, debC:lar, ou mesmo
diminuir o volume e a intensidade das ações

criminosas ligadas ao trá:fico "ilegal e "ao uso
indevido de entorpecen~es: '
No Brasil, esse fenômeno chegou às raias
da calamidade coletiva. Sobretudo em nossas
cidades grandes, como o Rio de Janeiro (hoje
em dia um tecido social carcomido pelo uso
disse.rrií.Jiido de drogas), mas também em todo o vasto interland.. É a Nação inteira que
se encontra minada - e ameaçada -pelo
perigo· desse câncer que é o entorpecente,
a droga.
GOVernos nacionais têm feito esforços crescenteS e cada vez mais coordenados para
combater um mal tão nefasto e tão alastrado.
O dos Estados Unidos é talvez, hoje em dia,
o que mais se tem preocupado com tal com·
bate.
O Brasil precisa também desencadear uma
luta severa e constante contra o tráfico e ô
uso de drogas ilegais.
· Este projeto de lei" visa a tornar a nossa
legislação mais rigorosa e mais adequada, como mei'o de repressão e punição, â necessidade de fortalecer o Estado no seu dever
de combater essa espécie de criminalidade.
Duplica o nosso projeto as penas cominadas aos crimes definidos na Lei no 6.368,
de 21 de outubro de 1976; abole a prescrição
de tais crimes; elimina a possibilidade de libertação condicional ou provisória; e premia,
com o direito de liberdade cOndicional, o infrator que haja colaborado de. forma efetiva
para a elucidação do crime e punição dos
demais culpados.
Se não se pode ter ilusões quanto à eficácia
absoluta da repressão à criminalidade por
meio da severidade das leis, não se pode esquecer que essa eficáclã, relativa embora,
existe, e deve ser subestimada. E se a lei
não é O úilícó meio de se combater a crimína·
lidade- a qual se combate pela conjugação
de meios adequa:dos -,não pode, contudo,
deixar-de ser utilizada, como instrumento de
ação repressiva e pedagógica. Lei, ação policial preventiva e repressora, desenvolvimen·
to económico e sociãle cultural, e uma educação com que se formem as consciências, sObretudo as juvenis, tais são os recursos básicos com que conta o ,Estado - a sociedade
-para se defender da delinquência.
Esperamos contar com o apoio dos nossos
colegas do Congresso para que este projeto
seja aprovado com a presteza exigida pelas
circunstâncias do ntomento que vivemos.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1990. Senador Odacir Soares.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- decisão terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O pr'6jef6-será publicado e remetiõo ã
Comissão Competente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:.
.
Ronaldo Aragão - João Lobo - Chagas
ROdrigues - Raimundo Lka - Mansueto
de Lavor - Francisco Rollemberg - Leurival Baptista-- Gerson· Canlata - MataMachado -- AlfiedÕ -Çampos:....... -Maurício
Corrêa -· Meira Filho -- :rVi:á!ciO- Lacerda
-=-Alberto Hoffmann- José Paulo Bis-o!.
O SR. i>illisii:IENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
.
Passa--se à

ORDEM DO DIA
lt~m 1:

Discussão, em turno úp.ÍCÕ,-do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 8, de 1990 (n'
75/89, na Câinaia: dos Deputados), que
aprova o texto da alteração do convénio
constitutivá do Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID, adotado pela
AsSeffibléi3 dos Govemadores, em 24tle
dezembro de 1987, com voto favorável
do Governador brasileiro, mediante Resolução AG-8/87. (Dependendo de pare-

cer.)
·
--- SOli~ito do nobre Senador Mauio Benevides o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Paraemitir parecer.)- Sr. Presidente
e Srs. Seilãâ6res, esta Comissão é chamada
a opinar, consoante dispõe o art. 49, inciso
I da Constituição, sobre a Resolução
·AG=S/87 qUe Introduziu alterações no Convê·
nio ConstitUtivo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). A Resolução em tela foi a.dotada pela Assembléia dos Governadores do BID, com voto favorável do Governador brasileiro, em 24 de dezembro de 1987,
e promove a fusão do Capital Inter-Regional
(CI) do Banco Interamericano de Desenvolvimento ao-Capital Ordinário (CO). O chamado Capital Ordinário, com que contava
inicialmente Q_Banco lnieramericano de DesenvolvimenfO, compunha-se dos r~cursos
aportados por seUs fundadores, aos quais foi
acrescentado o chamado Capital Inter-Regional, resultado de adesão dos países não regionais.
·
Previa o Convênio Constitutivo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, assinado em Washington, em 18 de abril de 1959,
a possibilidade de uma futura fusão desses
dois capitais, de modo a facilitar a utilização
dos recursos a eles relativos.
Estudos aestinados à viabilização da fusão
dos capitaiS- aCima mencionados tiveram Úlí·
cio em 1983. Foram os documentos pertinentes examinados pelo representante_ brasileiro
na Diretoria Executiva do BID e pelo Banco
Central do Brasil.
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- -o Projeto de Resolução sobre a fusão dos
t:ipitais fOi, então~ Submetido à consideraçãO
da Assembléia de Governadores e aprovado
a 24 de dezembro de 1987.
Assinala a Exposição de Motivos dos MillfstfóS de Estádo das Relações Exteriores e
da Fazenda:
"considerando que a Notificação, aprovad~ pela Assembléia de Gpvemadores implica
_alteração de váriõS: dispositivos do Convênio
Çonstitutiv"o do BID, o qual reveste a forma
-de tratado internacional, revela~se necessária
a competente homologação legislativa, conforme preceitua a ConstituiÇãO Federal, em
seus arts. 49, inciso l~ e 84, inciso VIII".
Embora o texto em questão trate de matéria afeta à competência da Comissão de Rela~
-ções Exteriores e Defesa Nadonal, por revestir-se da forma de ato internacional, solicitamos, prelimínarmente, a audiência da Cornis~o de ~ssuntos Económicos, para que opine
sobre o mérito, especialm_ente quanto às iro-plicações de ordem- económica resultantes
das alterações dos vários dispositivos do Convênio Constitutivo do BID, introduzidas pela
Resolução .AG-8/87, no que afetam os interesses_ brasileiros naquela instituição internacional. matéria esta que escapa à competên·
cia desta Comissão.
É C? parecer, Sr: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui por pedido de audiência
da Comissão de Assuntos Econômicos.
A matéria sai da Ordem do Dia, para a
audiéncía solicitada. - O SR. PRESlDENTíl (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a Ordem do Dia. Volta-se à lista
de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda·
cir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo, de milhões
de brasileiros, de adquirir a casa própria, viu·
se transformado em esperança, depois em sonho. ilusão, utopia e, finalmente, em mera
expressão vazia e sem sentido.
Agora,. vislumbra-se um novo horizonte
para, pefõ menos qUitro doS-Cfez milhõeS de
-famílias que não dispõem de moradia. b programa habitacional do novo Governo prevê
a construção de quatro milhões de casas até
1994, especialmente destinadas a população
de baixa renda, aqueles que ganham de um
a cinco salários mínimos.
Quando se criou o Sistema Financeiro de
Habitação, na década de 60, o objetivo era
promover a construção e aquisição de cinco
milhões de unidades habitacionais, num prazo de dez anos, tendo como prioridade o atendimento a demanda originada da população
de média e baixa rendas.
Suprir as carências de moradia das classes
m"erios favoi"ecidas foi o objetivo social báSicO
que levou à instituição do Banco Nacional
da Habitação, do Ministério de Desenvolvímento Urbano, e do Ministério da Habita·
ção e Desenvolvimento Urbano.
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Passados vinte anos, o Sistema consegtJ.iu - da casa própria, para os que não a possuam
ou para suãs _viúvas ou companh,eiras-".
financiar pouco mais de quatro inilhões de
A preocupação com o fator social está imunidades habitacionais, favorecendo, basica·
plícita em vários outros dispositivos da nova
mente, segmentos das classes alta e média·
Constituição. E dentro desta ênfase no social,
alta. A própria equipe económica do atual
Governo constatou (Jornal do Brasil de a questão da moradia, assim c-omo da constru·
ção de escolas, de obras de saneamento bási7~6.90) que não mais do que 18% do total
co e outras obras de infraMestrutura social,
dos recursos mobilizados pelo SFH forain
aplicados em projetas populares.
no setor da construção civil, despontam ~mo
prioridade máxima.
As fontes de financiamento do SFH tiveA conjuntura econôinica brasileira coflram como alicerce, na década de 60, o FGTS:
nos anos 70, a Caderneta de Poupança, e, t~mporánea caracteriza-se pela existência de
nos anos 80, com o esgotamento do_ cresci- elevado endividamento externo e interno, de
altas e artificialmente contidas taxas inflacio·
mento vegetativo das captações do FGTS e
da Caderneta de Poupança, o" acesso à casa nárias, de ~acent~ãdo índiCi de desemprego,
própria pa<;.<>aria a depender, basicamente, da além de considerável capacidade ociosa de
capital fixO~-sobretudo no ramo da construção
reaplicação do retorno dos finandamentOs.
Úma suceSsã-o de' medidas paternalistas civil.
A indústria da construção civil não depen·
premiou quatro milhões de felizardos. Como
de de tecnologias, insumos ou matérias-pri~
resultado, fecharam~se- as ·portas a milhóes
mas importadas; ao contrário, o imenso terride brasileiros de baiXa renda·, que moram
tório brasileiro dispõe de todo o material nemal e ainda pagam aluguéis que absorvem
cessário, cujo aproveitamento irá criar riqueelevado percentual de renda familiar sem
zas. Existe know bow e mão-de-obra em quaconsiderar aqueles q_ue m~oram em cmtiçQs,
lidade e quantidade. E, o que é da maior
favelas, invasões e sob o precário abrigo de
importância, existe uma demanda que, só em
pontes e outras obras públicas. Além disso
um subsetor, é de dez milhões de moradias,
fonnou~se considerável déficit no Fundo d~
e que, segundo os estudiOsos do assunto, para
Compensação das Variações Salariais-- de
suprir o atual déficit e atender ao crescimento
Cr$ 30 bilhões, segundo informa ·a Jornal do
vegetativo do número de famílias, num períoBrasil, de 18.6.90.
do de cerca de 10 anos, far~se~ia necessária
Sr. Presidente e Sr5. Senadores, a falência
a construção de 1,5 milhão de novas moradias
do SFH e decorrente precariedade das condipor ano ao longo desse período.
ções de vida no meio urbano para conside~
Existe, portanto, forte demanda de morarável parcela da população brasileira contri~
dias, e, do lado da oferta, capacidade instabuiu para a grande mObílização popular que
lada, mão-de-obra, tecnologia, insumos e
mudou os rumos da História republicana bra·
matérias-primas. Só falta o necessáriO capital
sileira.
financeiro para mObilizar esses recursos,
Foi, como era de s_e esperar, em solidarie~
transformando~os em Pi.quezas, empregos didade a essas demandas sociais, que o Consti- _!_etos e indiretos, rendas e melhorar o padrãÔ
tuinte consagrou à questão da urbanização
devida de milhões de brasileiros, cumprindo,
e habitação, com prioridade para as camadas
assim, uma prioridade_ estabelecida na nova
mais carentes da população, diversos disposiConstituição.
·
tivos da Carta Magna promulgada em outuSr. Presidente e_Srs. Senadores, a indú:;tria
bro de 1988.
da constnJção civil_ tem. todas as COJ!diçõe_s
Erradicar a pobreza e a marginalização é
de ser o carro-chefe que vai impulsionar os
um dos objetivos fundamentais de que dispõe
outros setores e tirar o Brasil da recessão.
o art. 3~, título I, que trata dos princípios
Mas não se constrói casa com salário, prinfundamentais na nova Constituição.
cipalnierlte para at"ender a oitenta por cento
O art. 21 (item XX) delega competência
da população, que ganha menos de cinco saláà União para instituir díretrizes visando ao
rios mfriimos. Náo são precisos- subsídios ou
desenvolvimento urbano, com destaque para
qualquer forma de recursos públicos porque
a edificação de habitações e obras de S3lleaos beneficiários amortizarão o investimento
mento básico.
-com as próprias rendas; mas é preciso crédito,
E não se concede crédito sem vontade política
Considerando a amplitude, complexidade
e sem persistência até que sejam-cumpridas
e importância da questão, o Constituinte, no
as metas estabelecidas.
art. 23, delegou competência concorrente aos
Fica claro, no Plano de Ação Imediata para
Estados, Distrito Federal e Municípios para
promoverem (item IX) "programas de cons- _Habitação, cuja implementação está a cargo
do Ministério da Ação Social, que o atual
trução de moradias e a melhoria das condiGoverno deu à questão habitacional, de forções habitacionais e ode saneamento básico·~.
ma cOris·Clente, o tratamento prioritário espeE, no item X do mesmo artigo, determinou
rado por todos os brasileiros.
também ações, conjuntas ou isoladas, das diM
O Plano prevê abertura de linhas de crédito
versas esferas de Governo, para "combater
para os Programas da Cesta Básica e Lotes
as causas da pobraza e os fatores de marginaUrbanizados, de Moradia Económica e de
lização, promovendo a integração social dos
Ação Municipal.
setores menos favorecidos". Já o art. 53 do
O objetiVo é construir dUzentas· mil casas
Capítulo das Disposições Tràsit6rias deterem cento e oitenta dias, por um custo total
mina que o ex-combatente da Segunda Guerde Cr$ 77 bilhões_ (140 ~ilh~es de VRF),
ra Mundial tenha ."prioridade na aquisição
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para atender a famliiaS com renda mensal
de até cinco salários mínimos.
- O Prograf!la da CeSta Básica e Lote~ Ufbanizados. atenderá aos municípios que já dispõem de lotes com infra-estrutura - neste
caso, o agente financeiro vai liberar uma linha
de_ crédito para a com_pra do material. O limite do financiamento por beneficiário do Programa•é de 380 VRF, ou Cr$ 208.392,()().
Le_yantamei_l_to __realizad(}_ pela Secretaria Nacional da Habitação, através das Cohab, india existência" de 250 mil lotes disponíveis
no País.
O Programa de moradia económica vai'
permitir a particip3Çáo da iniciativa- privada,
que se encarregará da aquisição dos !ores,
instalação da infra-estrutura e construção das
casas. Este programã difere do anterior por
exigir maior seleção do beneficiário e por ter
o valor do financiamento fixado em um teta
de 700. VRF, ou Cr$"383.880,00.
.
O Programa: de Ai;ão Municipitl é semelhante ao da Cesta Básica, porém,.os mutuários assinam conti-ato direto com a Cãixa Eoonômica.
Todos oS programas ob~decerão às regras
do SFH. Os financiamentos serão oriundos
de recursos do FGTS, com juros de 3% ao
anO mais correção monetária, e sém a eXist6n·
cia de saldo devedor ao final de um_ prazo
entre 15 e 25 anos, uma vez que os contrato~ ·
serão corrigidos pelo mesmo índice aplicado
á.O FGTS. A prestação mensal não poder~
exceder a 20% da "renda familiar fixada.
O plano prevê moradias de 27 a 40 metrOs
quãdrados, em terrenos de área ·superioi a
125 metros quadrados. Na verdade, a casa
tem uma área muito pequena, mas dispõe
de toda infra~estrutura: e, com o tempo, poderá ser ampliada pelo adquirente.
Entre óS crltéi-íos esta-belecidos- Panl a dis- ·
tribuição das primeiras 200 mil casas por Estado, tem maior peso a arrecadação local do
FGTS. o critério quanto-ao déficit de iesi-dências existente é de mais difícil mensura·
ção. Um terceiro critério é a inexistência de
débito· das COHAB para com o SFH.
ESses CritériOs. em que peSe a reievân~fa
do Programa Habitacional do novo Governo,
merecem reexame, porque tendem a aumentar ainda mais o índice de concentração urbana nas metrópoles. São paulo, por exemplo,
embora tenha um expressivo_ déficit de habi~
taçóes populares, vai receber recursos para
construir 53 mil casas, o que representa 25%
das 200 mil q"ue serão construídas nesta primeira fase do plano. É preciso lembrar que
cerca de 113 da população residente naquele
Estado emigrou de outras regiões, onde muitas vezes~ deixa a família, que dificijmente
telij algum elemento que contribua para o
FGTS.
Instituqionalizar a elevadíssima rÕigraçãO
para as metrópoles e aumentar a concentração demográfica não é e nunca foi um óbjetivo nacional; ai? contrário; o mom.ento político, que caminha para a·consolidação da democracia e para o fortalecimento do sistema
federativo, tende a privilegiar todas as formas
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mival estimado por todos. os colegas e por
todos que com ele conviveram.
Sr.._Presidente, solicito a ·incor-POração a
Para se ter uma idéia da divisão dos recwsos do Plano de Habitação, basta lembrar _ este mev pronunciamento dos artigos "Morre
DermiVal Costalimll, pioneiro no ·Rádio tioque o Estado de Rondônia, um Estado novo
País" e "Jornãlista criou novos programas",
de muitas carências e.inúnieras pOtenciali:
dei joriialista _Raul Marques, publicados no
dades a desenvolver~ só vai receber recUrsos,
jornal Correio Braziliense em 28 de junho
nesta primeira fase, para construir 1.360 mo·
de 1990.
radias, quando o déficit existente é de 50 mil.

de descentralização, s'eja administrativa de
capital, populacional, etc._- - · '- --

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Programa de Habitação do atual Governo; depois
de um melhor exame dos. éritérios de distribuição espacial dos requsos, merece o apoio
desta Casa, que também precisa estar atenta,
a fim de que não haja descontinuidade na

dotaçáo de recursos para o setor habitacional,
que é uma prioridade nacional.
. ·Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente.
(Muitp bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Alfredo
Campós. (Pausa)
'S. E~ desiste da palaVra:
Côni a palavra o nobre Senador Francisco
Rollemberg. (Pausa)
S. Ex• não está presente.
Com a ·palavra o nobre Senador Lourival
Baptista:.

O S,R. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-,SE~

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrS. Senadores; faleceu,_ no último dia 27 de junho, no Hospital da Ordem
Terceira do Monte do Carmo, no Rio de Janeiro, um dos pioneiros da comunicaçao radiofónica do País, Dermival C_ostalima, airetor de rádio e televisão.
·. Dermival Costalima nasceu em Santo
Amarp, na Bahia, onde, desde os 14 anos,
escreviã- textos para a Rádio Liberdade.
Foi sempre um pioneiro:· lançou, Derivai
Caym.~i, Hebe Camargo e Blecaute. Atuõu
e trabalho1,1 com Manoel ~a Nóbrega, CaSsiano,Ga,bus Mendes, Lima Duarte, Xisfo
Guzzi, ~implíciO, Lulu Belencase, Adalsa de
Olivefrã, Erlon Chaves, Walter Avandni,
Mazzar~pie Lolita Rodrigues, para citar apenas alguns.
- Inovou sempre: lançou no rádio, em São
Paulo, os programas de auditório,: que já faziam sucesso no Rio de Janeiro. Entusiasmou-se·com o projeto de_Assis Chateáu·
briand de criar a primeira televisão da América Latina e participoU da criação da TV
Tupi.
LançOu o primeiro programa femiõ.ino na
televisão' e o 19 GrUpo de Criação da televisão
brasileira.
Casou-se conia joi-nalisfci.'e novefista-Sarita
Campos; Deixoii duas filhas e seis netos. Era
um grande homem de rádio e t~levisão, um
verdadeirO pioneiro.
Dermival Cos~a1ima foi m_eu col_ega de_ colégio na Bahia, a quem muito estimava:·
Em 1937. formou-se em Direífo ria Facul·
dade de DireítO da Bahia, porém, jamais
exerceu a ·profissão.
Tomando conhecitnento·do seu faleci.ril.ento, não podía deixar de fazer esta comuni·
cação·, pois éramos muito amigos, sendo-Der-

DOCUMpNTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTIST.1 EM
SEU DISCURSO:
Correio Braziliense
Brasília, quinta-feira, 28 de junho de 1990

MORREDERMJVAL COSTALIMA. PIO·
NEIRO DO RÁDIO NO PAiS
Raul Marques
Rio- Faleceu;·ontem. no HoSpital da Ordem Terceira~do Monte do Carmo, no Rio
de Janeiro, aos· 75 anos, vítima de insuficién- ·
cia cardíaca, um dos pioneiros da comuni~
caçáo radiofónica no País, o diretor de rádio
e televisão DermiVal Costalima. O radialista
e jornalista, entre outrds trabalhos, participou como diretor artístico da inauguração da
primeira emisSOra~ de tdevisão implantada no
Brasil, a TV Tupi, de São Paulo.
Nascido em Santo Amaro, na Bahia, Der~
mival Co~talima, se_gundo'sua filha Sarita Maria Costalima de Carvalho, sempre mostrou
sua vocação para o rádio, escrevendo, já aos
.14 anos, textos para a Rádio Sociedade da
Bahia. No final da década de 30, transferiu-se
para o Rio de Janeiro onde atuou na antiga
Rádio Transmissora - atual Rádio Globo
-como diretor ele programação. Nesta oportunidade lançou Dorival Caymmi, que mais
tarde se tornaria um dos mais famosos canto·
res e compositores brasileiros.
Formado em Direito, sem nunca ter exercido a profissão de advogado, Costalima acei~
tou um convite do fundador da Ceará Rádio
Cube, João Dumas, e se mudou para Fortaleza, onde foi responsável pela implantação
de uma nova programação para as estações
de ondas médias e curtas da emissora ce;r-·
rense.
EmJ943, -fOi pai'a São Paulo, aiuar na Rádio Tupi como diretor artfstico·. Na emissora
paulista adOtOtJ oS_ programas de auditório
então muito comuns nas emissoras cariocas.
Tal programação obteve grande sucesso na
capífãJ páuiistã, com programas famosos como o "Clube do Papai Noel", que lançou,
entre outros, a apresenta(iºra Heve Camargo
eo cantor Blecaute. Na Rádio Tupí, São Paulo, Costa1irna também atuou com Manoel da
r;róbrega, corri quem lançou diversos programas de grande sucesso.
.
Após ter provocado esta revolução entre
as:enUsSoras de rádio Paulistas, Dermivál
Costalima ficou entusiasmado com projeto
do presidente dos Diários Associados, Assis
Chateaubriand, de inaugurar a primeira
emissora de televisão' da América Latina. A
partír de 1949, passou a trabalha~ no projeto
que seria concretizado no ano seguinte.
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Já como diretor artístico da TV Difusora
-TV Tu pi, Costalima, reuniu todos os artistas nos estúdios do Sumarét em 18 de setem·
bro 9e 1950~ pedindo garra para todos os
componentes do projeto, colocou no ar, por
volta das 21h, juritamente com o diretor Cassiano Gabus Mendes, o primeiro programa
da emissora, o "TV na Taba", da PRF-3 TV Difusora.
Participaram daquele programa inaugural,
entre outros artistas, Lima Duarte - então
atare contra-regrada RádioTupi, Xisto GUzzi, Símplfcio, Lulu Belencase, Adalsa de Oliveira, Erlon Chaves, Walter Avancini, Maz-.
zaropi' e Lolita Rodrigues, que interpretou
a primeira inúsicâ levada ao ar na TV Tupi,
no programa "Canção da TV". Neste período
também lançou o ator Walter Foster.
Ainda em 1950,1ançou com os companheiros dos Diários Associados, o t3.bl6ide meD.sal
Sumaré que móstrãva todos os aspectos da
atividade das emissoras.

JONALISTA CRIOU
NOVOS PROGRAMAS
· Dermival Costalima sairia da TV Tupi em
1957, atendendo a convite feito por Rubem
Berardo, para atuar na TV Continental do
Rio d~ JaneirO. Na emissora carioca, tornoU·
se o ptoneiro também em programas femininoS, ao lançar nas telas do Rio o programa
'_'O Mundo é das Mulheres", em que pôde
trabalhar ao lado de sua esposa, a jornalista
e-novelista Sarita Campos.
_Retornou à TV :rU.pi, por volta do final
da década de 50, e recebeu convite de Vttor
Costa para ser direto.r de programação. Neste
período, segundo o jornalista Maurício Shermann, João Calmon e Vitor Costa che_ia!ani
a disputar seus serviços. Costalinla preferiU
retornar para a TV Tupi, onde atuou no Rio
de Janeiro, na Urca, lançando diversos progra:mas de grande sucesso.
. __
Após passagens por emissoras de rádio e
televisão em vários estados do País, Dermiva1
Costalima retornaria â TV Tripi em 1968, on~
de participou do I Grupo de Criação da Televisão. Deste grupo faziam parte/entre outros
profissionais dos meios arUStico e -riidiõfônico, Oduvaldo Vianna Filho - o Vianinha
-, Paulo Pontes e Miguel Gustavo.
Saiu da emis-sora da Urca., no Rio, para
retornar em 1979 como supervisor de produção, onde ficou até o fechamento. Antes dp·
senvolveu projeto do superintendentq da 'Tu~
pi, José de Almeida Castro, dinamiza'ndo toda a programação da emissora.
De'rmival Costalima foi enterrado ontem,
às 16h, no Cemitério da Ordem Terceira do
Carmo, no Caju. Presentes ao enterro do radialista estavam o diretor-superintendente do
Jornal do Commercio, Humbert,p Gargiulo;
o diretor dos Diários Associãdos, José Luiz
Aromatis; o diretor da Rádio Tupi, Alfredo
Raimundo; o radialista David Raw; o comunicador Antonio CarlOs; o jornalista José
Paulino; e a viúVa de Abelardo Barbosa o Chacrinha -·de quem Dermival Costalima
era muito amigo; d. Florinda Bil.rbosa.
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Casado com a jornalista e novelista Sarita
Campos, Dermival Costalim·a tinha duas fi~
lhas e seis netos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao no_bre Senador
Humberto Iucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA '(.PMDB-

.-,_

PB . .Pronuncia o seguinte discurso_~) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no .final desta sesw
são, já quase todo o seu período no dizer
da '1\{ésa foi dedicado a questão adjetiva, eu
gostaria de me ater à questão substantiva que

está ínteressando' a todos nós, qual seja, a
votação, em caráter de urgênciawurgentíssi-

ma, do projeto da nova lei de política salarial,
cujo projeto já foi aprova:do unanimemente

pela Câmara dos Deputados, ontem, num
acordo geral de Lideranças.
D..esejo aproveitar a oportunidade em que
se encontra presente o nobre Líder do Goyerno, Senador José lgnácio Ferreira, para solicitar que S. Ex~ tome as devidas providências
-já que assinou o req\Je-ríiiJ.eiitá de urgênciaurgentíssima, - a fim de que, na segundafeira, às 14 horas e trinta minutos, este plenário esteja com número neCessário__;;_ pelo menos a maioria absoluta de 38 Srs. Senadores
- e possamos votar essa matéria, diante da
imensa expectativa, que se formou ria opiniãO
pública. Ainda hoje, os jornais, pelo menos
os de Brasília, pelo que li até agora publicani,
em manchete, que os vários segmentos sociãis, sobretudo a classe trabalhadora, estão
ansiosamente, guardando a decisão do Senado. A Folha de S. Paulo, de hoje, abre manchete, na primeira página, e seu prinCipal editorial detém-se sobre a nova política salarial,
para dizer que, nos termos em.. que ela foi
votada pela Câmara dos Deputados, se não
é a melhor solução, pelo menos, é a que o
Congresso encontrou para conciliar, no momento, os novos índices de inflação que já
apontam para 10% ao mês, com o salário
real do trabalhador.
Sr. Presidente, Srs_. ~Senadores, desejava
apenas enfatizar o nosso propósito de votar
o projeto de lei de política salarial.

O Sr. José lpácio FeiTeira -Sr. Presiden~e,

peço a pal~vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra a V. E:(.'.
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PSR
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente~ pensei que haveria outra
sessão ordinária amanhã; eu estava preocupado, tendo em vista a referência feita pelo
Senador Humberto Lucena~ de que pudesse
ser convocado para amanhã sessão ordinária
da Casa; tinha, naturalmente, necessidade de
assenhorear-me do assunto. V. Er não irá
convocar sessão ordinária para amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- De maneira alguma. Evidentemente V.
EX' faz essa pergunta po-rquê tem um caráter
fadado a interpretações facetas-:.·
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidçnte,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
---:- Concedo a palavra a V. Ex•.

o SR. HUMBERTO LüCENA (PMDIÍPB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, evidentemente, cometi um equívoco quando falei em
sess-ãO ãinanhã. Quis referir-me à seSsãO ordinária de segunda-feira. - - - - O qUe eu não_ ouVi, e~goSraria de ter ouvido,
foi a r~spostã. ao meu apelo ao Líder dO Governo, para que S. Ex• assegure a presença, .
segunda-feira, âs 14 horas e 30 minutos. de
todos os Senadores que apóiam o Governo
nesta Casa, para votarmos a nova lei Salarial.
O SR. PRESIDENTE (1'0-mpeu de So~sa)
-A Presidência não só apóia como secunda
o apelo de V. EXi' no sentido de que o nobre
Líder do Governo nesta Casa mobilize a sua
Bancada, e que não apenas essa, mas todas
as Bancadas_ sejam mobiliz(_ldas, para que o
Se:nado _Federal tenha, segunda-feira, uma
sessão da maís alta respeitabilidade, para
çonferir _aos trabalhadores do País a Lei Salari_~LqU.e merecem.
Quanto à questão de ordem- que levanta
o JlObre Senador Humberto Lucena, digo a
S. EX' que deverá levá-ta ao Senador Nélson
Carneiro, que, eVidentemente, o atenderá,
na qualidade de Presidente do Congress:a Nacional, o que não cabe a este eventual Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
...... Não há mais nenh~m Sr. Senador que de·
seja usa_r da palavra.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para próxima
ordinária, a realizar-se, às 14 horas e 30 mino~
tos na próxima segunda-feira, a seguinte
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e do Fundo de InfOrmátie<i. e Processamento
de Dados do Senado Federal - Fundasen,
relativa ao exeteício financeiro de 1989.
Art. 2~ Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, 30 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente Alexandre Costa - Mendes Canale - Pompeu de Sousa- Aureo Mello- Antônio Luiz
Maya.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 12, DE 1990
A Comissão Diretora do Sen.ado Federa),
no uso de sua competência regiinental e nos
termos do artigo 55 do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução-- n" 58,
de 1972, com a nova redação dada pela Resolução n~ 57, de 1976, e tendo em vista o disposto nos A tos n?S 18 e 19, de 1976, resolve:
Art. 1~ Aprovar a Prestação de Contas
do Centro Gráfico do Senado Federal - Cegraf e dO Fundó dõ Centro Gráfico do Senado
Federal - Fuflcegraf, relativa ao _exercício
financeiro de 1989.
Art. zo Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, 30 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro, Presiàente Alexandre Costa - Mendes Canale - Aureo
Mellõ - Antônio Luiz 1\-_lªya. ATO DO PRESIDENTE
N• 123,DE 1990

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 61, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n 9 61, de 1990 (nQ 5.340/90,
na Casa de origem), que estabeleci! a política
nacional de salários e dá outras providências
(dependendo de parecer da Comissão de As·
suntos Sociais).

O Presidente do_ Senado Federal, no uso
da suã competênCia regimental e regulamentar, de confqrmidade com a delegação de
competência que lhe foroutorgada pelo Ato
n; 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n 9 005.767/90-3, resOlve autorizar
a contratação,_ sob_ o regime jurídico da Consolid~ção das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garatitja por Tempo de Serviço, do
nhor JOSE OSCAR PELÚCIO PEREIRA,
para o emprego de Assessor TécnicO, com
o salário mensal equivalente ao vencimento
do cargo DAS-3, a partir de 9 de maio de
1990, com lotação e exercício no Gabinete
do Líder do PDT, Senador Mário Maia.
Senado Federal, 30 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente_ do_ Se-__nado Federal.

O SR.-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

AtO DO PRESIDENTE
N•.l24, DE 1990

(Lel•anta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.)

O Presidente do Senado Federal, no uso
das suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve
nori:tear AFRÂNIO CA VALCANTI MELLO JÚNIOR, Analista Legislativo, Classe
"Especial", Padrão III, do Quadro Permanente ·ao SenadCfFedetal, para exerc_er o car~
go em Comissão de Diretor da Subs_ecretaria
de Serviços Gerais, código SF-DAS~101.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 30 de junho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Pres-idente do Senado Federal.

ORDEM DO DIA
-!.-

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 11; DE 1990
A ComiSsão Diretora do Senado Federal,
no uso ·de-·Sua cOmpetência regimental e nos
termos do artigo 55 do Regulamento Admi·
nistrativo, ·aprovado peta .Resolução n9- 58,
de 1972, com a nova redação dada pela Resolu_ção n~ 57, de 1976;e: tenclo em vista o dis_posto nos Atos nÇIS 18 e 19, de 1976, resolve:
Art. 1" _Aprovar a Prestação de_ Contas
do Centfo de Informática e Processamento
de DadoS do Senado Federal --Prodasen

Se-
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DI> RELAÇÕES
EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
I• REUNIÃO, REALIZADA EM
24 DE ABRIL DE 1990

Às 10:00 hora:.s do dia vii:1te e qUatro de
abril de hum mil novecentós e noventa, na
sala de reuniões da CcimissáO, ala Senador
Alexandre Costa, __ sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, ·com a pre-

sença dos Senhores Senadores Leite Cllav-es,
Ronaldo Aragão, Saldanha Derzi, Hugo Na·
poleão, Chagas Rodrigues, Moisés Abrão,
Jarbas Passarinho, Márcio Lacerda, Francis~o

Rollemberg, Mauro Benevides, Edison

Lobão., Lourival Baptista, Antônio Luiz
Maya e.Maurício Corréa, reúne--se a Comissão de Relações_E~erióiiS e Defesa Nacio.nal. Deixani de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Nelson Wedekin, Irapuan Costa Júnior, Luiz Viana, Seve-ro Gomes, Alufzib Bezerrã., Mitrco Maciel,
João Lóbo, José Agripino, Afonso Arinos,
liernando Henrique Cardoso, Olavo Pires,
Mario Maia e J amil Haddad. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos~os trabalhos, tendo dispensado a lei·
tura da ata da "reunião anterior; qUe é dada
por. aproVada. ~ seguir o Senhor Presidente
determina que~ reunião torne-se secreta para
deliberar sobre· as seguintes Mensagens: n"
290, de 1989, "Do Senhor Preside:Ote daRe."
pública, submetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo CoUor, Embaixador do Brasil. juD.to
à República do Senegal, para, Cumulativamente, exércer a funç~o .de Embaixador do
Brasi!"juntõ ã República "ela Mciuriíâniã, Cujo
Relatof é o Senhor Senador 'Ronaldo Ara·
·gão; 'n? 246, ·de 1989, "Do Senhor Presidente
~a República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, a escolha do Senhor Luiz
Villarinho Pedroso, Embaixador do Brasil
· junto ao Reino da Arábia Saudita, para, Cu.·
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Árabe do
Iemen, Gujo Relator é o Senhor Senador Moi·
sésAb(ão;e ade n"273, de \989, ''Do Senhor
Presidente da República,.submetencfo à aprovação do Senado Federal, a esc_olha do Se·
nhor Octávio Rainho da Silva NeVés, Embai·
xador do Bras~ junto à República da lndia,
para, Cumulauvamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República das
Maldi'Vas, cujo Relatoré o Senhor Senadm
Moisés Abrão. Reaberta a reunião em cará·
ter público, o Senhor Presidente passa a palavra ?O Senh?r Senador Antôniõ L.uiz Maya,
,que 'na quahdade de Relator ad hoc, emite
parecer favorável à aprovação do_ ReqiJeri·
menfo no09/90, de autoria do Senhor senador
Humberto C.ucena, "que rc!quer nos termos
regimenJais a inserção em ata de voto de cen.
sura à invj:sãO do Panamá~ por contingentes
das. Forças Armadas norte-americanas. Na
discussão fizeram uso da palavra os Senhores
Senadores Leite Chaves~ HugO Napoleão e
Jarbas Passarinho._ Colocado em votjlção o

Requerimento é aprovado, registrando-se os
__ 'iótos Com-re5triç6es das Senhores Senadores
Leite Chaves e Saldanha Derzi. Prosseguindo
o Senhor Presidente concede a palavra ao
S~nhor Senador Mareio Lacerda, que emite
parecer favorável ao Requerimento de n? 04,
de 1990, de autoria do Senhor Senador Jarbas
· Passarinho, "que requer nos termos regimentais congratulações desta casa ao Governo
do Presidente Frederik De Klerk,.pela libertação do líder nacionalista Nelson Mandela.
Após discussão a matéria é votada, tendo
recebido unanimidade na aprovação. Ainda,
fazendo uso da palavra, o Senhor Senador
Mareio Lacerda, na qualidade de Relator,
emite paiecer favOráver à aprovação do Re_·
querimento n? 05, Oe 1990, de autoria do Senhor Senador Jatbas PaSsarinho, "que requer
rros· termos regimentais que o Senado Federal, pelo voto de aplauso, expresse, através
ixadas da Polônia, da Tchecoslováquia, da
Romênia e da República Democrática AleIllã, acreditadas no Brasil, o regozijo ·pdà
democratização de seus regimes políticos, até
então totalitários, e pela decisão de convocar
eleições gerais, pelo sufrágio universal, e que
sejam apresentadas congratulações_ ao Governo·da União Soviética, Mikhail Gorbache:v, pela decisão de eliminar o monopólio
polftico do Partido Comunista. Na discussão,
O Senhor ,Senador Leite Chaves sugere a ex·
clusão da frase "até então totalitários", cons·
tante do texto. A proposta é acatada pelo
Relator. Colocado em votação, é aprovado
o Requerimento em pauta. Nada mais haven·
do a tratar o Senhor Presid'ente- agradece 3.
presença de todos, e encerra a reunião, lavrandO eU, MarcOs Santos Parente Filho, Secretário da Comissão, a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Senador Humberto Lucena,
PresJdente.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM
6 DE JUNHO DE 1990
Às 10:00 horas do dia seis de junho de
hum mil novecentOs e noventa, na sala de
reuniões da Comissão, ala Senador Alexan·
· dre COsta, sOb-a Presidência do SenhOr Sena~
dor Humberto Lucena, com a presença dos
Senhores Senadores Alufzio Bezerra, Ira·
puan COsta Júnior, Leite ChaVeS-, Sevef() Go·
mes, Afonso Sancho, João Lôbo_, José Agri·
pino, Afonso Arinos; Chagas Rodrigues,
Fernando :ti_._ Cardoso, Jarbas Passarinho,
Mario Maia, José Fogaça, Mareio Lacerda
e AntóniO Luiz Maya, ,reúne-se a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
'Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Francisco Rollemberg, Luiz Viana FilhO, N3.b0r Júfiior,
Ronaldo Aragão, Hugo Napoleão, Olavo_ Pi·
res, Moisés Abrão e Jamil Haddad. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente de·
clara abertos os trabalhos, tendo dispensado
a leiru.ra da ata da reunião anterior, que é
dada por aprovada. A seguir o Senhor Presidente comunica que a presente reunião desti·
na-se a apreciação das matérias constantes
de pauta. e, ainda a ouvir as exposições que
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farão os Senhores Luii Felipe Palmeira Lampreia, indicado para exercer a função de Em·
baixador do Brasil junto à República Portuguesa, Ronaldo Mota Sardenberg, indicado
para exercer a função de Embaixador doBra·
sil junto às Nações Unidas e Alvaro da Costa
Franco Filho, indicado para exercer a função
de Embaixador do Brasil jr.tnto à Confede·
ração Helvética. Prosseguindo sua Excelên·
cia determina que a reunião torne-se secreta
para deliberar sobre as seguintes Mens<J.gens:
n~ 126, de 1990, "Do Senhor Presidente da
República, submete'ndo à aprovação do Se-nacro Federal, a escolha do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, indicado
,para exercer a função de Embaixador do Bra·
siljunto à República Portuguesa", cuJo.Relator é o Senhor Senador Jarbas Passarinho;
no 121, de 1990, "Do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Ronaldo
Mota SardenbÚg, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, indicado para
exercer a função de Embaixador do Brasil
junto às Nações Unidas", cujo Relator é o
Senhor Senador Chagas Rodiigues; n" 127,
de 1990; "Do Senhor Presidente da Repú·
blica, submetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do Senhor Alvaro da Costa
Franco Filho, Ministro de Primeira Classe,
da Carréira de Diplomata, indicado para
exercer a função de Embaixador do Brasil
junto â Confederação Helvética", cujo Relator é o Senhor Senador Chagas Roc:lrigues;
n? 073, de 1990, '_'Do Senhor Presid~nte da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Gilberto
Coutinho Paranhos Velloso, Embaixador do
Brasil junto ao Estado da Cidade do Vati·
cano, para, Cumulativamente, exercer a fun·
ção de Embaixador do Brasil junto à Ordem
Soberana de Malta", cujo Relator é o Senhor
Senador Irapuan Costa Júnior; n~ 074, de
1990, "Do Senhor Presidente: da República,
submetendo ã aprovação do Senado Federal,
a escolha do Senhor Marco Cesar.Meira Naslausky, Embaixador designado do I?átsil funto ao Reino da Bélgíca, para, Cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Grão-Ducado de LuxeDJ.burgo", cujo Relator é o Senhor Senador Jamil
Haddad; n" 075, de 1990, "Do Senhor Presidente da República~ubmetendo à aprovação
do Senado_ _f'ederal, a escolha do Senhor
Afonso Arinos ae Mello Franco, Embaixador
do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos,
para, Cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto â República da
Irlanda", cujo Relator é o Senhor Senador
Hugo 'Napoleão; n9077,de 1990, "Do Sentíor
Presidente da República, submetendo à aprcrváção do Senado Federal, a escolha do Senhor Àderbal Costa, Embaixador do Brasil
junto à República Cooperativa da "Guiana,
para, Cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil em Granada, cujo Relator é o Senhor Senador lrapuan Costa Júnior, e a de n" 080, de 1990, "Do Senhor
Presidente da República, submetendo à apro-
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vação do Senado Federal, a escolha do Senhor I talo Miguel Ale,xandre 'Mastrogiovanni, Embaixador do Brasil junto à República
da Costa do Marfim, para, Cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Mali", cujo Relator é
o Senhor Senador Ronaldo Atagão. Reaber-

ta a reunião em caráter público, o Senhor
Presidente solicita a inclusão em ata de Voto

de Pesar pelo falecimento do_ Senhor Senador
Luiz Viana Filho, Ex-Presidente e. a tua!
Membro desta Comissão. No pross_eguimento Sua Excelência comunica que, devido ao
adiantado da hora, deixarão de ser apreciadas
as Mens~gens de n"' 074, 075 e 080, de -1990.
Nada roais havendo a tratar o Senhor Presidente agradece a presença de todos, e encerra
a reunião, lavrando eu, Marcos Santos·Paren. te Filho, Secretário da Comissão, a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Senador Humberto
Lucena, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
14' REUNIÃO REALIZADA EM

24 DE MAIO DE 1990
Às dez horas do dia vinte e quatro de maio
de mil novecentos e noventa, na sala da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Cid
Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada:nia, com a presença dos Srs. Senadores Antônio Luis Maya_, Alufzio Bezerra, Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, Edison Lobão,
Francisco Rollemberg, Meira Filho, Leite
Chaves, Nabor Júnior, Fernando Henrique
Cardoso, Mansueto de Lavor, Chagas Rodrigues, João Castelo, Márcio Lacerda e Olavo
Pires. Deixam de comparecer, por motivo
justificado os Srs. Senadores Aureo Mello,
Humberto Lucena, João Calmon, Mauro Benevides, Marcondes Gadelha, Qdacir Soares,
Afonso Sancho~ Afonso Arinos, Jarbas Passarinho e João Menezes. Havendo número
regimental, o Sr. Presid~nte declara abertos
os trabalhos e dispensa _a leitura da ata da
reunião anterior~ que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérías
constantes da pauta, na ordem determinada
pelo Sr. Presidente. Item 01 - Projeto de
Lei do Senado n~> 331, de 1989, de autoria
do Senador Mauro Benevides, que fixa o prazo para. domict1io eleitoral nas eleições de
1990, (deliberação terminativa em turno ·suplementar) _.:...Relator: Senador Mansueto de
Lavor. Parecer: por constitucional, jurídico
e aprovação quanto ao mérito nos termos
do substitutivo que oferece. Não havendo discussão o substitutivo é dado como aprovado,
dispensada a votação, (art. 284, RI). -Item
02 -Projeto de Lei do Senado n9 295, de
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga·
lhães, que dispõe sobre as cédulas eleitorais
para as eleições de 1990, e. dá outras provi·
dências, (deliberação tei'Illinativa em turno
suplementar) - Relator: Senador Wilson
Martins. Parecer: por constitucional, jurídico
e aprovação quanto ao mérito nos termos
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cussão, o substitutivo é dado,como aprovado,
29 DE MAIO DE 1990
dispensada a votação. -Item 3 -Projeto
de Lei da Câmara n~ 46, de 1989, de autoria
Às dezoito horas do dia vinte e nove de
do _Deputado Daso Coirii6ia, que nigulanlenmaio de mil novecentos e noventa, na sala
da Coniissão, sob a presidência do Sr. Senata o§ 49 do artigo 216 da Constituição, :Punindo os danos e as ameaças ao património cultudor Cid Sabóiã. de Cãrvalho, Presidente, reú~
ral brasileiro. Pelo Senador Meira filho é
ne-se, em sessão extraordinária, a ComiSsão
de Constituição, Justiçã e Cidadania, com a
lido o parecer lavrado peto Senador Aureo
presença __ dos Srs. Senadores João Calmon,
Mello, concluindo pela constitucionalidade,
João Caste_lo, Odacir Soã!es, Antônio Luiz
juridicídade e aprovação- quanto ao méritO,
Maya, Aureo Mello, Chagas Rodrigues, José
nos terriws do_substitutívO que apresenta. Em
fase de discussão da matéria fazem uso da
Fogaça, Jarbas Passarinho, Jutahy Mag(!.·
lhães, Luiz Viana, Prancisco Roliemberg e
_p_!tlavra os Srs. Edison Lobão e Maurício Corrê a que, na oportunidade, solicita vista da
Maurício Corrêa. DeiXam de Cômparece"r,
mesma, sendo atendido pela Presidência. por motivo justificãdo, os Sfs. Senadore_s
Item 43 -Substitutivo ofereddo em Plenário
Humberto Lucena, Leite Chaves, Mansueto
de Lavor, Márcio Lacerd~, Mauro B.eneviao fl_rojeto de Lei do Senapq no 199, de 1989,
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
des, Edison LObão,_ Marcondes GacJ~Iha,
Afonso Sancho, Afonso Arinos, Olavo Pires
regulam~nta o §
do art. 171, da Constie_ João Menezes. Havendo número regimentuição Fed_eral, que dispõe sobre o tratamental, o Sr. Presidente declara abertos os trabato preferencial à empresa brasileira de capital
Jhq.s e dispensa a leitura da ata da reunião
nacional e dá outras providências. (Em anexo
o Piojeto de Lei do Senado o? 291, de 1989,
anterior, que é dada como aprovada. A .sede autoria do Senador Itamar Franco) -Reguir, passa-se à apreciação das matérias conslator: Senador Edison Lobão. Parecer: pela ;antes da paúta, na ordem determinada pelo
aprovação- do substitutivo de plenário, nos
Sr. Presidente.Item 11-Proj~to deDecr.e.to
Legislativo nos. de 1988, q~e aprova o texto termos d_o novo substitutivo que oferece. Não
havendo discussão, é _c_olocado em vOtação
do protocolo de emenda à Convenção de
Aviação Civil Internacional (artigo 83 Bis),
o parecer do-relator, recebendo aprovação
assinado em Montreal, a 6 _d_e outubro 9-e
unânime. -Item 38 -Projeto de Lei do
1980. O relator,Seriador Antônio Luiz May_a
Senado n1'42, de 1990, de autoria do Senador
apresenta pareCer conduindo pela constitu·
Mário Covas, que torna obrigatória, na pro·
cionalidade, jl!ridicidac;!e e ap'rovação qm.).nto
paganda eleitoral divulgada pelas emissoras
ao mérito. Não havendo _discussão, é- colode televisão, a apresentação ao vivo dos canc3.do em votação o pareCer, que recebe aprodidatos e, ou pessoas devidamente credenciadas pelos partidos e coligações, (deiibevação unânime.Item 4 - Proj~t_o d~ Lei do
riÇãO terminativa) - O Reiator, Senador SenadO n~ 285, de 1989, de autoria da COrilisChag?s Rodrigues, emite parecer concluindo
~o DiretPra, _que definC: os a tos_ de .im.,PrOpela constitucionalidade, juridicidade e apro-- bidade administrativa de que trata o §_4~ do
art. 37 da Constituição Federal, e dá_ outras
vaçáo quanto ao mérito. Em discussão o asprovidências. O Sr. Senador João Menezes
sunto, o Sr. Senador João Castelo solicíta
apresenta parecer concluindo pela _constituvista da proposição, sendo_ atendido IJ!!'la Presidência -Item 44 -Diversos n'-'4, de 1990.
idade e aprovação quanto ao méritO-Com as
emendas de n\>'l 1 a 5 que oferece. Em discusConsúlta fo!rriulada à Ccirriissão pelo Senhor
são o assunto, usam da palavra os Srs• .Sena·
Presidente do Senado Federal, referente à
dores Chagas Rodrigues, Iarbas Passarinho
questão de ordem suscitada pelo Senador Jamil Haddad, na qual preconiza providências
e Odacir Soares. Colocado em votação, o
parecer recebe aprovação unânime. -Item
da Mesa do Senado Federal, tendo_ em vista
01 -Projeto de Lei do Senado n~ 301, de
a não observância de preCeito Constitucional
1989, de autoria do Senador Meurfcio Corque dispõe sobre os pedidos de informação
aos Ministros-de Estado. O Sr. Senador Jutarêa, que transfere para o domínio do Distrito
- hy Magalhães, na qualidade de relator da maFederal os imóveis que menciona, (delibetéria, e:m:ite parecer cOncluindo pelo acolliiração terminatiVa) - O Sr. Senadpr FranciscoB.ollemberg faz a leitura do parc;.~r lamento _~a questão de ordef!l do Sr. Senador
vrado pelo Senador Leite Chaves c6néluiQ.do -Jamil Haddad no sentido de que seja atenpela constitucionalidade, juridicidade e aprodido o pleito contido no Requerimento n~
vaçã-o quanto ao mérito. Não havendo discus39/90. Em díscussão sobre o assunto, usam
são, coloca-se em votação o parecer que rece:.
da palavra os Srs. Maurício Corrêa, Jamil
be aproyação unânime. -Item 2 - Projeto
Haddad e Jutahy Magalhães. Colocado em
votação, é aprovado por unanimidade o pare·
de u~i'do Senado n\' 183, de 1989, de autoria
do Senador Lavoisier Maia, que concede aos
cer do relator. Nesta oportunidade,_em virtude de ter sido marcada reunião do Congresso
professor~. de pós-graduação, incentivo fipara este horário, o Sr. Presidente encerra -- nanceiro por produção acadêmica, (deliberação terminativa) -O parecer do relator,
os trabalhos desta sessão, deixando adiados
Senador António Luiz Maya, conclui pelareos demais itens da pauta. Nada mais havendo
jeição da matéria por inconstitucional. Não
a tratar, eu, ~era Lúcia Lacerda Nunes, sehavendo discussão, é colocado em votação
cretária, lavrei a presente que, após lida e
o parecer, recebendo aprovação unânime.
aprovada será_ assinada pelo Sr. Presidente
e levada à publicação.
Em virtude da .realiza&ão de sessão do Con-
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gresso concomitante COI1J esta reunião, o Sr.

Presidente encerra os trabalhos, deixando
adiados os demais itens da pauta. Nada mais

havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, secretária, lavrei a presente ata que,

após lida e aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente e levada à_ publicação.

16• REUNIÃO REALIZADA EM
31 DE MAIO DE 1990
As dez horas do dia trinta e um de maio
de mil novecentos e noventa, na Sala da Co·
misSão, sob a presidência do Sr. Senador Cid
Sabóia de Carvalho, reúne-se a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, COD;l apresença dos Srs. Senadores AntôÕ:Ío LUii-Maya,
Aluizio Bezerra, Severo Gomes-, João CallllOn, Mário Maia, Jutahy Magalhães, Chagas

Rodrigues, Ronaldo Aragão, João Castelo,

Lobo, Teotônio Vilela Filho, Carlos Patro·
cínio, Maurício Corrêa, Jamil Haddad, Ney
Maranhão, Dirceu Carneiro, Mauro Benevides, José Fogaça, Mário Covas, Severo Gomes, Cid Sabóia de Carvalho, e ainda os senhores Senadores Saldanha Derzi, João Cal~
mon, Alexandre Costa, Divaldo Suruagy e
lrapuan Costa Júnior, reúne-se a Comissão
para Exposição elo $enhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, Doutor Ozires Silva.
Deixam de compã.recer, por motivo justificado, os senhores Senadores Aluizio Bezer·
ra, Aureo Mello, Meira Filho, Nabor Júnior,
Ronaldo Aragão, Ruy Bacelar, ~ourival
Baptista, José Agripino, José Richa, Ola,vO
Pires, João Castelo e Mauro Borges. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi
considerada aprovada. A pós destacar a honra
de receber o Senhor Ministro de Estado, o
Senhor Presidente informa que, após a exposição do Senhor Ministro, abrirá um período
para as indagações. Em seguida, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Senhor Ministro de Estada;· Dr. Ozires Silva, que cumprimenta os senhores senadores e faz uma exposição sobre a privatizaç"ão das empresas estatais e o Programa Nacional do ÁlcooL Após
a exposição do Senhor Ministro, o Senhor
Presidente passa a palavra para os senhores
senadores interessados em fazer indagações.
Usam da palavra os Senhores Senadores Alexandre C96~~. Teotonio Vilela Filho, João
Calmon, J a mil Haddad, Maurício Corrêa,
Irapuam Costa Júnior e Dirceu Carneiro. Na·
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, antes de encerrar ã Presente rçunião,
agradece a presença do Senhor Ministro e
visitantes, pela-magnífica participação, tanto
na exposição quanto nos debates e determina
a mim, Paulo Roberto A. Campos, Secretário
da Comissão, seja lavrada a presente ata, a
qual lida e aprovada,_ será assinada pelo Se·
nhor Presidente, indo à publicação juntamente com o apanhamento ta:quigráfico.- Presidente Senador Edison Lobão.

Maurício Corrêa, João Menezes, Wilson
Martins, Edison Lobão e Jarbas Passarinho.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Humberto Lucena~
Francisco Rollemberg, Leite Chaves, Mansueto de Lavor, Márcio Lacerda, Mauro Benevides, Marcondes Gadelha, Odacir Soares,
Afonso Sancho, Afonso Arinos e Olavo Pires. 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..-se à
apreciação das matérias constantes da pa~ta,
na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
. Item 36 -Projeto de Lei do Senado nu 42,
de 1990, de autoria do Senador Mário Covas,
que toma obrigatória, na propaganda eleito·
ral divulgada pelas emissoras de televisão,
a apresentação ao vivo dos candidatos e, ou
pessoas devidamente ·credenciadas pelos partidos e coligações. (deliberação terminativa)
-O Relator, Senador Chaga-s Rodrigues
emite parecer concluindo pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao
mérito: Cóncedido vista ao Senador João
Castelo em 24.5.90 e devolvido com voto em
separado contrário ao proje!o por inoportuno
e inconveniente. O Sr. Presidente coloca em
discussão a matéria, opOrtunidade em que
fazem uso da palavra em considerações ao
ANEXO DA ATA DA 2• REUNIÃO
assunto os Srs. João Castelo, Chagãs RodriEXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
gues, Ronaldo Aragão, Jutahy Magalhães,
DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUMário Maia e João Calmon. Em virtude de
TURA, REALIZADA NO DIA
estar sendo realizada reunião do Congresso
. 17-5-90, QUE SE PUBLICA COM A
simultaneamente a esta reunião, o_Sr. Pi-esiDEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SEdente encerra os trabalhos, deixando adiada
NHOR PRESIDENTE DA COMISa discussão deste item e a apreciaçãO dos deSÃO.
mais itens da pauta. Nada mais havendo a
íntegra
do apanhamento taquigráfico
tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secre~
tária, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente
O SR. ED)SON LOBÃO (Presidente)e levada à publicação.
. Srs: Senadores, havt:rido número regimental,
declaro aberta a reunião da Comissão de Ser·
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE
viços de Infra-Estrutui-a, que tem hoje a hon·
INFRA-ESTRUTURA
ra de receber o Sr. Ministro de Estado, Ozires
2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 17.DE MAIO DE 1990. Silva, que nos vem falar sobre a privatização
das empresas estatais e o Programa Nacional
Às dez horas do dia dezessete de maio de
de ÁlcooL
·
mil novecentos e noventa, na sala número
Concedo, portanto, a p~lavra ao Si. Minis~
2, da Ala Senador Nilo Coelho, presentes
tro para a sua exposição inicial, e, em seguios senhores Senadores Edison Lobão, João
da, abriremos um período para as indagações
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dos Srs. Senadores, membros desta Comissão.
Tem a palavra o_· Ministro Oziies Silva~

O SR. OZIRES SILVA- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, meus Senhores e minhas Senhoras:
Vou tentar fazer uma explanação razoavelmente breve, para permitir que as illdagações
dos Srs. Senadores sejam feitas de modo a
centrar o tema dos nossos debates exatamente naquilo que S. Ex~ 1 pretendam explorar
com maior detalhe.
Como todos sabem, a Reforma Administrativa concentrou no Ministério da Infra-Estrutura os extintos Ministérios das Comunicações, das Minas e Energia e dos Trans·
portes. E hoje temos quatro Secretarias Nacionais envolvendo cinco segmentos de atividades extremamente importantes para o sis·
tema nacional de produção, uma vez que as
atividades. de nosso Ministério se situam exatamente como atividades-meio, e levam à viabilidade dos investimentos para o desenvolvimento nacional. Quer dizer, trabalhamos
exatamente na raiz de todas as neceSsidades
nacionãiS pãra o desenvolvimento.
Esses cinco segmentos são a área de mineração, à qual estamos dando a maior das importâncias, inclusive para desburocratizar,
reduzir o número de etapas legais que separam a decisão do Governo do interesse do
investidor, do interesse do cidadão.
Temos a área de siderurgia - são duas
áre:is concentradas numa Secretaria Nacional
única, Secretaria Nacional de MiniLs e Siderurgia, e temos as_ outras, ligadas diretamente
às atividade.s que exercem: Energia, Comunicações. e Transporte.
Junt3.menie com essa modificação bastante
acentuada na Administração Direta, todos
os órgãos vinculados aos extintos Ministérios
passaram, portanto, ao Ministério da InfraEstrutura, através dessas Secretarias NaciO·
nais. Em conseqüência disso, o nosso Miriistério responde pelas grandes companhias es~
tatais que estão sob o controle do Governo
Federal. Notadamente no. campo da siderurgia, todas as empresas que respondem, hoje,
por cerca de 70% da produção de aço do
País.
Na área da energia, temo~ a Petróbrás e
a Eletrobrás, com todas as suas subsidiárias
coligadas e controladas.
Na área dos transportes, temos uma autarquia, o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem e uma companhia vinculada,
que é o Geipot, e a Companhia Brasileira
de Transportes Urbanos, que não cem amesma "dimensão das demais empresas meneio·
nadas.
E ainda, na área_ das comunicações, ficamos com a Telebrás e todas as suas subsidiárias, além da Embratel.
Portanto, como os Srs. podem imaginar
e ver, o Ministério tem uma abrangência bastante grande, e dentro do processo estabelecido pela administração do Presidente Collor, que visa reduzir o déficit público e que
fundamentalmente está direcionado a· fazer
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com que o Governo custe menos para o con~
tribuinte, há um consenso nacional de que
o Governo está muito pesado e ele custando
demasiadamente para o contribuinte não tem

margem de poupança para investimentos
nem para executar aquelas tarefas que o con·
tribuinre espera do Governo. Em conseqüência disso, _um dos pilares dessa redução do
déficit público, além do enxugamento e do
processo de reforma administrativa, que tein
sido bastante intenso, e foi, inclusive, acelerado recentemente :pelo_ Presidente Collor,
temos o pilar das privatizaçõCs, fundamental
dentro de uma meta do Ministério da Econo·
mia no Plano Económico, de que as privatizações, ainda neste ano de 1990, possam contribuir para redução de 2,2% do déficit público, percentuais esses medidos em termos de
PIB.
De modo que é um trabalho que tem que
ser iniciado com relativa rapidez. Estamos
imbuídos na busca das fórmulas e dos meios
necessários a-fírii de conseguirmos essas privatizações. Estamos vendo as experiências
externas, e o que aconteceu não só nos pafses
anglo-saxônicos. O grande exemplo de sucesso na privatização, é o inglês, mas não deixamos de examinar tamb'ém os processos espanhol e português_, que têm características
muito parecidas com os nossos, em face da
cultora latina, que é a mesma nesses dois
países, muito em-particular.
Aqui mesmo, no Senado Federal, na próxi·
ma semana, teremos oportunidade de ouvir
um especialista estrangeiro, que virá contar
experiências sobre privatização.
Privatização é qualquer coisa que hoje ca·
minha de uma forma bw;tante acelerada em.
·praticamente, todos os países do mundo, nes·
te novo mundo que estamos vivendo, um
mundo fundamentalmente cunhado_ na déca·
· da dos oitenta, mostrando que o Governo
deve ser mais um instrumento a serviço d<L
população do que exatamente um controla·
dor de todas as tarefas que .a comunidade
deva exercer. E a idéia básica é fazer com
que o Governo sejà cada vez inenor, em termos
de tamanho físico, e cada vez mais forte na
direç.ão da nonnalizaçáo da sociedade, no esta·
.belecimento de reg~as de convivência e de
proteção ao cidadão contra os interesses_ de
.grupos económicos ou de pressão que possam
exercer o seu poder sobre a população e que
não pode ficar desassistida e que deve ter
o Governo ao seu lado par(\, protegé-la. Nes~
ses processos de- privatizaç~o, Os Srs. Sena~
dores devem estar lembra?os do Projeto de
Conversão da Medida Provisória n" 155, ç
que já foi publicado e que dá as regras geraiS
de privatização que o Poder Executivo deve
observar. Recentemente já foi editada uma
portaria do Ministério da Economia fixando
as diretrizes do sistema e nesta semana saiu
a portaria do Banco Central estabelecendo
os critérios pafa a Utilização dos instrumen·
tos. do certificado de privatização. Agora es·
tamos preparando a<; últimas medidas que se·
rão necessárias para a constituição da chama·
da comissão díretora, que é designada pelo
Presidente da República e apro-vada pelo

COngreS$0 Naciol)al, que_ será responsável

pelo processo de privatização. Essa comissão
terá o poder de identificar empresas, estabe~
lecer critérios dentro daquilo que foi ·a pro·
vado pelo Congresso N-acional. É um traba·
lho muito amplo, extremamente difíciJ, e vai
ter que ser vívido citso a caso. Não há possibi·
!idade de pensar que vamos ter uma medida
linear que a ser aplicada a todas as empresas,
mesmo Que sejam de setoú~s comuns, vamos
dizer, do setorside~úrgico. São empresas que
poderiam ter \Jffi detenninado _tipo de regra
mais ou menos comum, mas mesmo assim
as_ empreSas s3o essen-cialmente diferentes e
como tal devem ser tratadas.
Claro que no processo de privatização,
muitas vezes, se fala em atingir certos valores
do PIB, que se deva vender tal ou qual empresa, mas V. Ex•• sabem, basicamente, que existe um pressuposto fundamental em qualquer
negociação dessa natureza: é a existência de
um vendedor disposto a vender e de um comprador dispçsto a comprar. É uma afirmativa
bastante óbvia, mas muito importante, por·
que muitas das empresas que estamos tentando passar para o comando do setor privado
-livrando, portanto, o peso do setor público
- náo são uma atração em si em termos
de negócios. De modo que não será um pro~
cesso_ fácil. Temos que encontrar fórmulas
bastante criativas, que permitam tornar o negócio atrativo, sem que o património público
possa serdilapidado por u_~a negociação Qlal~
feita, por uma avaliação de caráJ-er impróprio
e que possa, no final, redundar em prejuízo
para o Erário Público. A idéia não é pulveM
rizar isso de uma maneira que posteriormente
possa trazer arrependimento, mas, na realidade, o que desejamos, hoje, é que as empre~
sas possam efeti va mente crescer sob um novo
comando acionário.
O processo inflacionário corrosivo, que vivemos ribs últimos anos e mais acentuadamente no último ano de 1989, foi dramático
no sentido de _c_prroer as empresas, em particular, o próprio Governo. O poder de cariosão sobre os salários também ficou bastante
evidente, de modo que nessas circunstâncias
estamos emergindo de um sistema económico
que esperamos seja página do Passado e que
nunca mais retornemos a ele, porque não é
possível, mesmo através do sistema anestésico e do amortecimento da chamada correção mone.tária, não podemos voltar a níveis
de inflação c_omo a que tínhamos no passado,
por~úe o p-rocesso cOrrOsivo é imeriso, consUmirido as condições psicológicas das pessoas,
fazendo-as perder a noção de preço das coiSa<;. E, de um modo geral, o País se_ torna
bastante perdulário, em função da deterioração dos padrões económicos em que vivemos.
Nessas circunstâncias imag-inamos, hoje;
que o Governo não deva mais utilizar os recursos do co.ntribuinte para manter empresas
que tenham sido corrofdas, ao longo do tempo, por qualquer tipo de problema: ou ina~
dimplência dos acionistas controladores, ou
inadimplência das próprias direções das emM
presas que caminham na d~reção, náo de ad-
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ministraçõt;Js profissionais, mas tentando
atingir outros critérios que não sejam os profissionais, ou mesmo desajustes que nonnalmente podem ocorrer, no mercado.
O sistema de controle que o Governo impôs sobre as companhias' estatais~ pela Sest
a partir de 1979, demonstrou ser um desastre.
O sistema de Controle Central reduziu a liOerdade de atuação dos administra-dores das
empresas, naquilo que eles deveriam ter liberdade para explorar novos nichos mercadológicos e atingir níveis inferiores de custo.
O Governo indicava os administradores~
mas co-geria as empresas. E este é um processo desastroso, como os Srs. sabem, porque
duplo comando não funciona em nenhum lugar do mundo. Tetl_l que ha~Jer comando perfeitamente definido com a sua amplitude de
controle sobre as empresas, sobre as atividades, de um modo geral, para que elas sejam
eficientes. Isso ocorreu durante o controle
crescente que a Sest exerceu_sobre as empresas e acabou se refletindo na _administração
geral e na ineficiência global das empresas.
Por outro lado, talvez por uma síndrome
nacional. virou cultura, que parece que o cidadão é vítima do próprio processo. Em vez
de o cidadão, ao longo dos anos, ser consagrado como o grande elemento do património·
nacional, que possa permitir o desenvolvimento da riqueza nacional e de todas as atividaddes que o País possa exercer, o cidadão
foi relegado a um nfvel secundário pelo Governo e pelas empresas, em particular, e os
trabalhadores dessas empresas, ao invés de
serem considerados o património principal,
como o grande gerador das atividades e o
grande yeguimento capaz 9e mudar uma empresa má numa empresa boa, de uma gerên~
cia má para uma gerência boa. Quer dizer,
os trabalhadores, os dirigentes, de_uJll modo.
geral_, passarão a ser penalizados.
Acho que todos os Srs. estão lembrados
das disposições fixadas pelo Poder Ex_ecutivo,
em termos de limitação de salários, em termos de fixação de débitos para demissão ou
admissão, extremamente restritivos. Inclusive as empresas. com o dispositiVo que foi
colocado, aliás, pelo próprio COngresso Nacional. seis meses antes das eleições, e pareCe
que três meses depois não podem admitir
nem demitir, não podem nomear, não podem
transferir, sob uma ótica política que entendemos, mas, evidentemente, para empresa<;
q~.~:e atuam em mercados competitivos, letal,
porque não lhes permite ter _a flexibilidade
necessária.
O fato é que, sem querer culpar quem quer
que seja, progressivamente, o F_odcr PúhliCQ
foi interferindo mais e maiS na administração
dessas companhias estatais, fazendo com que
elas passassem para patamares cada vez mais
ineficientes.
Na realidade. o que se semeou foi o que
se colheu: introduziu-se todos os germes da
ineficiência nas empresas governamentais, e
hoje estamos em face de um problema. represado ao longo dos anos, fazendo com que
as empresas não estejam bem, muitas delas
com o património líquido negativo, todos gri-
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ta.ndo e verbcrando, com-rnuita razão, contra

desempenho das empresas, mas se esque~
cendo de que tudo foi semeado, ao longo
t;>

do tempo. Esse tipo de colocação e de atitude
que se gerou, difícil de mudar, porque hoje

ela permeia a própria opinião pública. Estamos lendo nos jornais, todos os di8.s, o rriesmOtipo de crítica ao mesmo tempo que se censura o desempenho da empresa, se intensifica
o controle sobre elas. Só esse tipo de coloca~áo _e de cultura que se dese~volveu, já seri<_t.
JUStificável levarmos o programa da privati-

zação em frente, para a troca do acionista
controlador, uma vez que o acionista controlador decidiu interferir no processo cte gerenciamento da empresa, ao invés de exercer
as suas atividades fundamentais de acionistas.
De modo que, temos aí duas razões fundamentaiS:, por que devemos levar as empresas
para o processo de privatização. Primeira,
a redução do déficit público e a reduÇão do
tamanho do Estado_.
__
~ Estado está muito éaro pcira o Contribumte. _Este está com todo o seu dinheiro
sendo gasto num metabolismo gigantesco,
executado pela própria máquina governa·
mental, num processo_ que diria, talvez, de
o Governo náo_ servir ao cidadão e, sim, o
cidadão ou contribuinte servir ao Governo,
num processo invertido~
-O segundo aspecto é que essa interferência
no gerenciamento· das empresas acabou por
leváMlas à ineficiênCia. Elas' têm limitaÇões
de toda a sorte, não só na área de administração de recursos humanos que, repito, Ç
o património mais essencial que. as empresas
possam ter mas também restrições de caráter
financefro; têm elas limitações para emissão
de papéis para circulação livre no mercado
fioaceiro privado, o que faz com que as empresas tenham dificuldadesenormes.para resM
pender às suas possíveis itiSUficiências de flu~
xo de caixa. Qualquer operação a nível externo passa por um crivo ml!i!õ majs pe~a9o
do Banco Central do que a empresa privada
equivalente, conferindo às empresas um po·
der de competição inferior àqueles que hoje
concedemos às empresas privadas brasileiras
e, diga-se de passagem, que é pouco ainda.
Nossas empresas são muito submetidas ao
guante governamental, que segura e retarda
as decisões, introduzindo uma ineficiência
muito grande ao País e fazendo com que a
produtividade nacional caia dramatic~nte.
Emconseqúência disso, de.um modo geral,
vemos hoje um cenário bastante caracterísM
tico, onde temos um País que 'trabalha à ProM
dutividade baixa, custos altos e que paga bai·
xos salários. Esse é um processo, diria, até
de autoflagelac;c'io, onde, de um lado, reduzimos a remuQeração, aniquilamos o mercado
doméstico, e aindã depois reservamos este
mercado doméstico aniquilado para as empresas bra<:;i\eiras.
·
Quer dizer, este processo todo tem que
.ser corrigido. O Brasil tem que entra-r no
,caminho que o mundo está caminhando e
não podemos mais chegar ao fim da década
como chegamos ao fim da década de 8,0, IaM
mentando uma décacta perdida. Não foi uma

década perdida pelo mundo, muito pelo contrário, foi uma década brilhante. A década
de &O para o mundo foi espetacular em todos
os aspectos. Foi, talvez, a melhor década que
o 111undo viveu no século XX: década de mudança, de-sf!nvo_Ivifllento tecnológico~ emerM
gênciade pafses que julgávamos inviáveis,
novos mo-delos de fluxo financeiro, de trans·
nãCi01lã!ízação da ec,anomia, glObalização
dos mercados, polarização das produções.
Foi uma década realmente eXtraordinária que
_valeu a pena ser vivida por cada cidadão do
mundo. E nós;bra!iileiros, olhamos para essa
década, e muitos economistas a rotulam coM
mo ilerdida para nós.
Não podemos ingressar na década de 90
com os mesmos parâmetros do passado. É
dentro desse.s parâmetros que nos colocamos
na área do Governo Federal, indicando o proceSSi.Yde privatização como urn processo de
redenção <t_as empresas, muito ao contrário
do que se apiegoa, de que esse processo de
privatizaçãO seria de aniquilãÇâO das empre·
sas, absolutamente não. E um processo que
dll.!~--~!l_d_ições dinâmicas p·ará que essas em- presas cresçam e lie desenvolvam, e que ve·
nham contribuir efetivamente para a geração
de empregos, de oportunidades, e que faça
com que o Brasil possa ~r, realmente, aquele
_País de dimensões financeiras_, económicas
e sociais corr-espOndente às suas dimensões
geográfiCas; e não, simplesmente, um pequeno País esque~do do mundo, num canto se é que o globo terrestre possa ter um canto-num canto do globo terrestre, onde·ninguém incomoda nem é inComódado.
Assisti paliStia, -recentemente, de_ um ecõ-ndrilista muitO importante no cenário internacional, demonstrando os fluxos finaceiros de
dinheiro, e ele representou-os por linhas vermelhas. É uma tristeza verificarmos qUe essas-linhas vermelhas não cruzaram e não cruzam
o Brasil, em particular, e a América do Sul,
em geral. É um Continente esquecido do trá·
fego mundial de comércio, das relações de
troca, das relaçóes de interesses económicos
e financeiros.
·
Isso é um crime em relação a 140 milhões
de brasileiros que temos de integrar num País
com uma justiça social por realizar e transforM
mar grande parte da nossa população em cidadãos válidos, que possam consumir e produzir, em cidadãos que efetivamente possam
ter o direito à vida,_co~o_uma pequeJ;Ia classe
privilegiada que este Pafs tem.
No que se refere à priVatização~ claro que
fico à disposição dos Srs. Senadores para as
suas indagações. Queria apenas falar um pouco so_bre o progtama do álcool.
O prOgrama do álcool foi instituído, como
todos sabem, em 1975, log,o após a institUição
do primeiro choque do petróleo, de 1973,
que começou a desbalancear as nossas contas
externas.At~ 1973 tínhamo_s no petróleo uma
fonte segura de energia, a custo baixo, e íamos nos virando, vamos dizer, íamos,nos
ajustando às côndições económicas na medida em que elas apar~ia-m, -A Petrobrás,
criada em 1953, devido ao preço baixo, não
encontrava fundamento econôlhico para proM
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ceder a grandes prospecções de petróleo a
nível nacional em função da geologia brasileira. Em que pese que maís da metade do
território naciotial se constitua por bacias sedimentares, cc;>m _possibilidad~s de gerar petróleo, todos os estudos feitos até então indicavam que o Brasil tinha quantidades de petróleo bastante reduzidas e, provavelmente,
com possibilidades de exploração a custos aiM
tos, em face da margem de risco bem elevada
que, provavelmente, iríamos encontrar.
O fato é-que ·com.- ti primeiro chOque do
petróleo, de 1973, começamos a fazer um
esforço bastante grande. O QovernO Fede.[al
deu um bocado de atenção à Petrobrás, em
particular. Ela pdde investir na formação de
técnicos, estabelecer uma geologia de alto
nhel no Brasil, demonstrou sua competência
e passou a investir pesadamente em prospecção, multiplicando por dez, praticamante 1 as
nossas reservas conhecidas e recuperáveis, e
aumentando em cinco vezes a nossa produção
de petróleo, que hoje está mais ou menos
em 50% da demanda nacional.
Esse processo foi reaceler~do após o seguaM
do choque do petróleo, em 1979, e que teve
resultados dramáticos para a economia brasileira- Em 1981, 1982, até parte de 1983, tiveM
mos a nossa conta "petróleo" desbalancean·
do toda a economia nacional. Em 1982, parti·
cularmente, tivemos que importar US$11 bilhões de petróleo, mais da metade de toda
a nossa receita dç exportações. ~videntemenM
te, isso exigia uma ação forte 1 ESsa ação fOrte
se centrou, de wn lado, na criação das equipes técnicas e no esforço de exploração de
petróleo, o que reduziu bastante a nossa dependência externa. Por outro lado, foi criado
o PiOgrama de Energia Alternativa, o chamado Proálcool.
O programa se baseava em duas premissas
fundamentais. Primeira, que o álcool poderia
substituir o petróleo e, segundo, que o petró·
Ieo deveria estar custando, hoje, em 1990,
da ordem de US$ 60 o barril, de acordo com
as extrapOlações, de prognósticos que se faziam em 1975.
A situação atual demonstra- e já demonsM
tra desde 1986, q·uando o preço do petróleo
baixou dramaticamente em relação aos ValaM
res que se projetavam -que as duas premissas_ não são mais verdadeiras hoje. O álcool
não substituiu o petróleo, substituiu a gasolina, somente, e o petróleo não está a US$
60. Ao contrário, até recentemente baixou
um pouco, e o valor médio, hoje, da cesta
de petróleo que o Brasil compra ou, se quiser,
da bacia de petróleo que o Brasil compra
é da ordeffi de US$ 17, aprOximadamente.
Em conseqüéncia dis~o. chegamos a uma
situação atual, que se complicou, não atua~M
mente. O programa do álcool já ap!esenta
esse tipo de problema desde 1986, e as medidas que foram propostas a partir de 1986,
para a correÇão do programa, não' foram aceitas, cm particular, pelos produwres, e o Governo, em partfcular, aceitou as proposições
dos ~redutores e não fãz a Correção do proM
grama. Essa correçãcf foi feita posteriorm_enM
te. em 19R9, mas já muito tarde. E a coriseM
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qüência foi clara. A prOdução de cana se esta--bilizou, a partir de 1987; desde 1987 não te·
mos aumento de produção de cana. E o consumo continuou crescendo, em função do
grande número de carros a álc_ool que foi
fabricado no período, em relação ao carro

veit_amos ~a década, como dissemos anteriormente, e perdemos a oportunidade de ter
uma energia mais barata que pudesse propelir
o nosso desenvolvimento.

Em consequência disso, o problema do álcool1 hoje, é extraordinariamente claro no
seu_ diagnóstico. Nós temos 'um produto chaPor outro lado, quando o programa foi insmado cana~de-açúcar e álcool, que têm que
tituído_em 1975, e começou funcionar em,
ser ptoduzidos a custos de agricultura, e esses
.;1.979, estabeleceu-se um mecanismo extremacustos de agricultura, hoje são superiores ao
'mente engenhoso, bastante competente, em
custo da produção da gasolina, produto que
que se determinou, naquela época, para a
o álcool pretende substituir.
utilização do álcool que a gasolina deveria
De modo que nós temos um problema da
conter o álcool anidro.
maior seriedade a equacionar: como remuEntão, Q produto que nós compramos hoje
nerar o produtor de álcool corretamente, e
como gasolina, na realidàde, é uma mistura
que tem que ser remunerado, porque nós não'
de gasolina e álcool. E, evidentemente, o álpodemos impor ã agricultura uma condição
cool, que é o álcool anidro, em particular
de trabalhar sem lU'Cro, mesmo P.Orque os
embutido na gasolina,é um álcool, que que
agricultores nãó Vão -collcõfáar em vendú
quando é vendido no posto de gasolina é venesse pr6duto mais barato do que a. gasolina,
dido ao preço da gasolina. Portanto, ele tinha
que é produzida hoje a nível mundial, níve~s
sobrepreço no álcool anidro, uma vez que
de custO:s da ordem de 16 a 17 centavos de
o Governo, com o programa de estímulo ao
dólar o preço da gasolina por litro.
álcool anidro, determinou uma paridade da
Ora, isso não é possível se conseguir com
gasolina e do álcool mais ou menos corres~
o álcool, mesmo com produtividade e:~Ctrema
pendente ao poder calorífico dos dois produtos_. A gasolina tem um poder calorífico supe- . mente elevada, produtividade essa que nós
podemos encontrar em algumas regiões de
rior ao do álcool da ordem de 30% e, portanSão Paulo e do Paraná._ Mas, evidentemente,
to, esse valor de 30% foi mais ou menos o
não podemos encontrar no Nordeste o mesque refletiu a paridade de preços entre a gasomo nível de produtividade.
lina e o álcool.
Então, em consegüêncí.a disso, nós temos
E nós tínhamos uma equação para resoleste problema a resolver: produzir um produver, em 1979: produzir um produto que tinha
to que é_ mais caro, como custo de produção,
custo de prod1,1ção mais alto do que o da gaso- que tenha que ser vendido mais barato. E
lina - não naquela época essencialmente,
não' podemos também reclamar que o petróporque o petróleo estava a valor alto. Mas
leo Sf;ja barato demais, não colocando o álhoje ocorre eXatamente isto: temos que pro-- cool com,o çompetitivo, porque, evidenteduzir um produto a valor mais alto e temos
mente, com sua abrangência muito mais imque vendê-lo a preço mais baixo. Em conse- portante -para e-coiloinia nacional do que o
qüência disso, tem que haver subsídio. E"esse
próprio álcool, nós s6 podemos é dar graças
subsídio engenhosamente foi estabelecido,
a. Deus que o petróleo esteja a baixo preço
•em 1979, que deveria vir deSte álcool que
para estabelecermos os nossos esquemas,
era misturado à gasolina e vendido, portanto, .através. da nossa Petrobrás, e garantir uma
a preço da gasolina. E isso permitiu o prograprodução crescente de óleo, no Brasil, para
ma do álcool florescer: o álcool anidro subsi- evitar a dependência externa e estabelecer
diando o álcool hidratado. Isso equilibrou o
ao mesmo tempo um esquema, a nível interprograma e o programa foi muito_bem até
nacional, seguro, e que a Petrobrás possa ter
1986, quando veio o choque do petróleo, reno caso de um novo choque de petróleo ou
duzindo o preço- aí é ú choque do petróleo,
mes:r;no um novo aumento de preçOs, a garannegativo, inverso, reduzindo o preço do pe- tia do nosso sistema de abastecimento naciotróleo - , que de forma nenhuma é um mal
nal.
para o País. Ao contrário, a redução dó preço
do petróleo, dependentes que nós somos da
De modo que, Srs. Senadores, meus Senhores
importação do petróleo, esse choque veio
e minha~ Senhoras, o P!Oblema q_ue se
coloca hoje para resolver é exatamente este:
num momento ótimo. As nossas agruras financeiras seriam muito piores se _o choque
como remunerar o Produtor e estimulá-lo a
produzir mais caná de modo a garantir a ofernão tivesse vindo. Felizmente veio o ~:hoque
e, infelizmente, nós não o aproveitamos, co- _ta de álcool a nível da demanda, de modo
que ele possa ser remunerado corretamente?
mo aproveitado que foi essa queda do preço
de energia a nível intemacionai" Fõi mUito- Como podemos chegar ao preço na bomba
bem aproveitado pelo Japáo;pelos chamados
de combustível dos postos de abastecimento
"Novos Tigres Asiáticos". A Europa, sebede modo que não provoque um desbalan·
neficiou extraordinarfaiii.ê"nte, com exceção
ceamento económico no-nosso sistema, coloda Inglaterra, porque ~ Inglaterr~ é_ au~o-su cando, portanto, uma hipótese que não se
ficiente em petróleo, não se beneficiou disto,
pode aceitar, o álcool mais caro ~o que a
porque, sendo um Pafs exportador de petró- gasolina, de vez que evidentemente isto seria
leo, o choque reduzindo o preço do petróleo
a morte do programa?
não ajudou a Inglaterra, mas ajudou enormeAí temos que discutir cert~ coisas que hoje
mente a economia norte-americana e a nossa a sociedade brasileira não deseja discutir,
economia também.-Só que nós não nos apro.:- subsídios, por exemplo: ql!;~ tipo de esquema
a~olina.

a
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podemos aplicar? Exatamente esse tipo de
inequação, eu não diria que seja u·ma eqúação, é que o Poder Executivo está enfrentando para encontrar a solução do problema
do álcool.
Do ponto de vista de abastecimento neste
ano de 1990, tenho indicações em função da
entrada, no mercado, da safra 89/90, que no
máxinio dentro de duas semanas teremos o
suprimento de álcool à Nação regularizado.
Mas não podemos deixar de nos preocupar
com o problema a longo prazo, porque, a
longo prazo, s:_e o que o consumidor paga ,
no posto de abastecimento não remunera~
satisfatoriamente o produtor de cana e de
açúcat,-teremos--um programá, deforinado~
doente e sujeito a acidentes do percursso,
como este que estamos tendo agora, que, sem
dúvida nenhuma, transmite à população urn
desassossego, incerteza e desconforto, que
o Governo Federal nãõ pode se permitir conviver com ele.
Dentro da óptica da administração do Presidente Collor, onde o consumidor deve ser
mais importante_do que o produtor e o cidadão mais importante do que o GOverno, não
podemos, de maneira nenhuma, relegar isso
a um plano secundário. O que quero dizer
em particular a S. E~$, Srs. Senadores,_ aqui
nesta Comissão, é que estamos imbuídos pro·
fundamente em encontrar solução para esta
inequação e, tão logo quanto seja possível,
encontrar mecanismos criativos, como outros
que foram encontrados no passado. Que possamos dar sustentação a este programa, que
hoje responde na ordem de 4 milhões de veículos que estão girando no Brasil. É obrigação fundamental do Poder Público, não de
fornecer diretamente o produto, porque esta
não é a idéia, rnas, sim, de encontrar condições para que aqueles que possam fornecer
o produto o façam em condições adequadas
de remuneração, e o façam em condições de
normalidade do suprimento. Não nos podemos permitir ver filas e filas de consumidores
em postos de abastecimento tentando obter
um produto que é o mais caro do mundo,
que é um produto que não existe. Temos
que colocar um produto que exista, e é uma
obrigação fundamental a sociedade ter todas
as suas necessidades atendidas.
Queria agradecer, Sr. Senador, a gentileza.
Espero não ter-me alongado demasiadamente, mas fico às ordens para as perguntas que
me 'honrarem e que, evidentemente, possa
responder. Se não puder responder, responderei mais tarde, depois de coletar os dados
necessários.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)Entramos ~gora na fase de indagaçõ-es. Passo
a pal~_vra ao Senador Alexandre Costa para
fazer suas primeiras perguntas.
Segundo o RegimentO, o ilustre Senador
dispõe de um tempo de até 5 minutos para
formular sua indagação. O Ministro terá igual
temp_o para respasta.
Com a palavra o Senador Alexandre Costa.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Ministro, Sr. Presidente da Corilissão, estou sa-
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tisfeito com a preleção .que V. Ex~ acaba de
fazer, inclusivt: sobre a privatização, que já
defendo. há muito tempõ-:- Mas .tenho uma
curiosídade que eu desejo seja esclarecida
agora, 'se é que V. ·Ex~ poderá fazê-lo.
Por que se dá preferência- ã -Pri'iã"iizaÇão
das empresas rentáveis, como é o caso da
Usiminas, modelo_de empresa bra~ileira? Esta é a primeira pergunta. Aliás, tenho essas
informações de jornal, da imprensa, não teimo a oficiosa. Talvez esteja perguntando a
V. Ex~ o que V. Ex• não irá fazer, mas o
que tenho de informaçõés, pela imprensa,·
é que as privatizações se iniciarão pela Usimiaas. E eu pergunto: Por quê? Por que não
pela sucata? Por que não pelas deficitárias'?
Por que não por aquelas empresas que vão
cootinuar dando altos prejuízós·para a Nação
br:!>ileira?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)Com a palavra o Sr. Ministro.

O SR. OZIRES SILVA - Na realidade,
não existe essa premissa, Sr. Senador. O Go-.
vemo Federal está colocando à venda aquelas
empresas qUe apresentem melhor viabilidade. E, na realidade, a continuar esse controle
do Governo Federal, rezoaVelmente incompetente, sobre as empresas, as empresas ren. táveis deixarão de sê-lo, assim como outras
empresas foram rentáveis no passado e boje
não mais o são, devido exatamentê ao processo dt;gerenciamento imposto peta legislação e por esssa verdadeira parafernália de
legislações e limitações que o -acionista majo"ritário, .chamado Governo Federal, impõe às
empresas.
Poderíamos dizer, se é que existe a priori·
dade, e não existe, que nós estamos encaminhando aquelas que são viáveis do ponto de
vista de existirem compradpres, de existir um
certo interesse do próprio" Governo Federal.
Essas empresas que são rentáveis, que continuam rentáveis, poderão deixar de sê-lo. Já
tenho indicações de que a Usiminas, por
exemplo, este ano, provavelmerite, não será
mais rentável.
Este é o momento para nós aproveitarmos,
pois temos uma companhia que poderá conti·
nuar operando em con~ões técnicas adequadas, mantendo os empregos-,-mantendo
a sua participação no mercãdo. Digo V. Ex~
que não há exatamente uma prioridade pelas
mais rentáveis. Uma delas, no processo· de
recuperação que temos hoje, que estamos cogitando da privatização, proCesso extremamente difícil, é a própria Companhia Siderúrgica Nacional. Ela precisa passar por um
processo de remodelação administrativa im~
portante. A Companhia Siderúrgica Nadona( hoje, é sem dúvida a nossa: siderúrgica
melhor equipada, tecnologicamente mais
avançada, e, devido a problemas de interfe~
réncia gerencial, de insuficiência gerenci<:J,l,
interferência do Governo -não estOu cul·
pando absolutamente nem a última administração da empresa, muito ao contrário, tinha
pessoas lá da maior dignidade - mas devido
ao próprio process-o,em que o Governo embutiu às empresas, a Conlpanhia Siderúrgica

Nacional, um verdadeiro patriffiônio nacional, uma companhia criada em 1948 e que
foi destinada a dar um grande passo brasileirO
necessário à produção de aço, hoje não é·
nem eticamente respeitada na comunidade
de Volta Redonda, onde ela é um sustentáculo económico fundamental.
De modo que não existe essa premissa.
Apenas estamos tentando ver se de todo este
acervo que temos podemos transferir esse
acervo para um outro acionista, que posSa·
garanti i' -a s-obreViVência e o desenVolviniento
dessa empresa, como nós todos brasileiros
desejamos que ela continue.
O SR. ALEXANDRE COSTh - Pelas
consíderaçóes que V. Ex~ fez a respeito 'do
Proálcool, no meu modo de entender não
se deixou uma porta aberta para que ele con~
tinue, por razões óbvias, técnicas, de custo.
Então, depreendo que se planeja acabar com
o Proálcool no {uturo, não sei daqui a quanto
tempo, não posso precisar o tempo, ou mantê-lo pelo preço real do álcool. Na primeira
hipótese, o que fazer com os ffiilhões de carros ã ·-álcool fabricados no Brasil? Com os
milhares de trabalhadores da indústria canavieira? E por que deixam ou permitem que
continuem sendo fabricados carros a álcool?
Era só isso- que eu q-ueria saber, Sr. Ministro .
O SR. OZIRES SILVA -Bom, Sr. Senador, V. EX!' está antecipandO premissas e perguntas que fazemos a nós mesmos. Como
mencionei, e-stãritos ~studando o programa
de forma, iniCialmente, a não acabar com
o programa, de f~>rma inicialmente em n~o
acabar absolutamente com o programa. Estamos estudando a fórniula da sobrevivência.
V. Ex~ lançou uma hipótese da sobreviVência
do programa, que seria deixá-lo funcionar
aos preços de custos com que ele opera. Mas,
eu acrescentaria uma outra, se V. Ex~ me
permite: que encontrasse um sistema criati-vo, dentro do próprio sistema álcool mais
gasolina, uma vez que álcool e gasolina propele o mesmo veículo, e vamos convir que
é um veículo elitista chamado automóvel, veí-.
culo que tem rima densidade de transporte
de carga paga ao peso de um homem, para
uma tonelada de ferro, veículo que, em ter·
mos de agressão â infra-estrutura urbana em
particular ocupa 100m 2 por indivíduo transportado, quer dizer, um veículo fundamentalmente elitista. Podemos encontrar um es~
quema, como foi no passado, da própria gasolina subsidiar o álcool, como aconteceu, sistema feChado, que é uma outra alternativa. Mas
isSO, nós tenios que falar com toda a clareza,
requer subsídio, Qual seria o valor do subsídio? De ond~ vêm os recursos? Quem paga?
Porque o subsídio, na realidade, ém muitos
países é comum a sua prática. No Brasil,
quando praticamos os subsídios raramente
nós entramos nas perguntas pragmáticas decorrentes do subsídio: de onde vêm os recursos? Quem paga? Quanto custa? Quem remunera? E coisa dessa natureza. De modo
que, na realidade_, não passou pela nossa cabeça a premissa de acabar com o Proálcool.
Não. Estamos estudando as fórmulas possí~
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veis, criativas, inclusíve para isso estamos pedindo sugestões, e as recebemos dos produtores, dos distríbuidores, dos fabricantes de
debatendo o assunto com inúmeros produtores. Em meu gabinente é raro o dia que
não vai uma pessoa, um interessado discutir
o problema do álcool, e com isso nós aprendemos, vamos obtendo informações, uma vez
que nós temos aproximadamente até dezembro para reconstituir o estoque de segurança
para vencer a próxima safra. E isso é mais
do que suficiente para um equa:cionamento.
Aqui mesmo no Congresso Nacional, o art.
238, da Constituíção Federal, determina que
deverá ser regulamentado em lei a comerc"ialização e a distribuição dos combustíveis líquidos, inclusive o álcool. Nós estamos agora
trabalhando junto ao Congresso Nacional
nesse sentido. O nobre Senador Jorge Bornhausen apresentou um projeto de lei recentemente, projeto este _que regulamenta o art.
238, dando, portanto, condições ao Executivo de aplicar modificações no sistema de
comercializaç-ão, que-possa viabilizar o programa. Nós não temos em mãos ainda o instrumento legal. Aproveito a oportunidade
para inclusive solicitar aos nobres Senadores
interessados na matéria que nos ajudem na
elaboração dessa lei, desse documento legal,
que nos dará condições de mexer no sistema
de comercialização e distribuição, de modo
que'possamos ter uma autoridade legal para
interferir no programa e fazer com que isso
funcione. Na realidade·, acabar com o programa não está dentro de nossas cogitações, ao
contrário, quem sabe se existem algumas
idéias! Eu me permito, não em público, avançá-las ainda, porque pode criar ilações, que
podem não ocorrer, na prática, mas fico à
disposição dos Srs. Senadores, para discutir
livremen,te o assunto em qualquer oportu·
nidade. E bru;tante importante que nós coloquemos com clareza- que, nas circunstâncias
atuais, longe de nós querermos que suba o
preço do petróleo para viabilizar o Proálcool,
temos que encontrar a solução para que o
Proálcool substitua os correntes preço do petróleo, rezando mesmo para que o petróleo
baixe de preço. Baixando de preços, ele vai
tomar o álcool muito mais vulner-ável. Mã"s
acho que? a baixa do preço do petróleo é
uma premissa muito importante para O País,
O SR. ALEXANDRE CO"STA -As con·
clusões que eu tirei vieram de declarações
atribuídas a V. Ex•, de que não era justo
o subsídio do álcool, não sei se V. Ex• declarqu isso.
O SR. OZIRES SILVA- Não. Não declarei. V. Er- também deve ter visto declarações de V. Ex~ na imprensa muitas vezes não
concordaa;tdo ...
O SR. ALEXANDRE COSTA - Exato.
Mas eu não estou absoll!tamente, não quero
forçar que V. E~ tenha dito. Apenas Ii. Vivese da imprensa, e V. Ex' dizendo que o álcool
é o combustível mais éaro do mundo, como
disse há pouco ...
O SR. OZIRES SILVA- Não. Não disse
isso.
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O SR. ALEXANDRE C\OSTA- V.

Ex•

disse há pouco que seria o combustível mais

caro.

-

-

O SR. OZIRES SILVA- Não. Não disse
isso. O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora.
O SR. OZIRES SILVA- Não. Não disse
isso. Aliás, tem combustível caríssimo, Senador, sem termos de comparação. O álcool
não é o combustível mais caro do mundo.
Eu disse que o preço atual do petróleo no
mercado internacional, o preço de produção
do álcool e de distribuiÇão, vamos dizer, no
posto de abastecimento, é superior ao preço
da gasolina. E não é o mais caro do mundo.
Item combustível, Senadores, é extremamente caro neste país.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Bem,
logo tirado o subsídio, ele ficaria bem superior à gasolina, vendido pelo preço real.

O SR. OZIRES SILVA -

Não, ficaria

superior. Eu não diria bem superior, depende
rlas circunstàncias. Por exemplo: nós estamos
falando hoje em taxa flutuante para o dólar.
Se o dólar chegar, por exemplo, ao valor do
dólar no paralelo_- fazendo um exercício
de cálculo o que vai onerar a nossa conta-petróleo, se a Petrobrás for comprar o dólar
à taxa correspondente do paralelo, eu acho
que é muito provável que o preço do álcool
seja bem nivelado ao da gasolina. Portanto,
a diferença não é tão grande. Mas, em compensação, nós temos que enfrentar _o proble·
ma de importação, da ordem de 500 mil barris
de petróleo por dia, à taxa do dólar do mercado. É ·aquilo que eu falei anteriormente: nós
não podemos desejar que o preço do petróleo
cresça, porque é ruim para a economia nacional como um todo; mas, se o preço do petróleo_ crescer viabiliza o Proálcool - não sei
se ficou claro.

O SR. ALEXANDRE COSTA"- FiCou
bem claro. Eu agradeço a V. Ex~ as dúvidas
que tirou. Muito obrigado._Sr. Presidente,
eu estou satisfeito.

O SR. !'RESIDENTE (Edison Lobão)Tem a palavra o eminente Senador Teotonio
Vilela Filho, que é o V ice-Presidente da nossa
Comissão.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO Sr. Ministro, parab$!ns a V. Er pela exposição. A inteligência, o conhecimento e a lucidez de V. Ex~ são conhecidos por todos.
Sr. Ministro, ao término da exposição sobre o Proálc_ool, V. Ex~ manifesta o desejo
do Governo Federal em encontrar uma solução para o problema. Diz qUe o goVerno·lrnda
em busca e estuda mecanismos criativos dentro do próprio sistema, para que eles venham
possibilitar a remuneração-do produtor, sem
o subsídio que a sociedade brasileira hoje
rejeita, de um modo geral, para todos os setores da atividade económica.
Sr. Ministro, se nós formos olhar a matiiz
energética brasileira, iremos encontrar ao lado das demais fontes de energia, como a energia solar. o petróleo, carvão etê.; vamos en-

-contrar lá no cantinho o álcool, rejeitado hoje
pela opinião pública, rejeitado pela maioria
das pessoas, discriminado, tido como o grande equívoco da política energética brasileira,
_ilrna espécie assim do patinho feio da estória
infantil. Eu pergunto, Sr. Ministro: por que
o_álcoolna matriz energética e não a cana-deaçúcar? O petróleo é uma matéria~prima, o
·earvão é lima matéi"ia-priina e o álcool é um
produto acabadcr. Mas a cana-.de-açúcar não,
é uma matéria~prima que produz o. álcool e
produz também uma coisa que hoje ninguém
dá o menor valor, mas que a tecnologia comprovadamente assegura, que contém uma
kfande r-eServa em pOtencial de energia elétri·
ca, que é o bagaço de cana. Bom, V. Ex•
asse_gllr_a_ que o Governo busca uma saída.
E eu digo, Sr. Ministro, que o Governo já
tem essa saída. A Secretaria- de CiênCia e
Tecnologia- dispõe de Cstudcis ql!-~ asseguram
existir no bagaço de cana~de-açúcar produ~
zido no Brasil - eu me refiro ao excesso
de bagaço necessário à produção do açúcar
e do álcool, o bagaço excedente- um poten,cial suficient~ para produzir 44 milhões de
megawatts hora. Isto, Sr. Ministro, com tecilologia inteiramente nacioital, tec~olÇtgiajá
-existente- e.nianipU.Ta hoje farta~ente por este
Brasíl afora. E mais! esses equipamentos ne~
S e usinas de açúcar para produzir a energia
elétrica, a partir do bagaço de cana, teriam
um tempo· bem mais curto para a implantação, cetca de dois ou três anos, quando
·quã1qi.ter outro projeto para a produção de
energia elétrioa demanda entre 5 a 9 anos,
e, portanto, com retorno do capital investido
num tempo bem máis rápido.
E também, Sr. Ministro, esse estudo assegura _que o custo do quilowatt instalado, a
partir da getação de energia, a partir do bagaço, seria de 500 dólares, quando a média his~
tórica é de 3 mil dólares~ a média histórica
,____é um pouco'ni:ais baixa, 2.500 dólares, nós
-sabemos que no caso da energia nuclear é
bem mais alto, e as hidroelétricas previstas
no Plano 2010, a serem instaladas na Amazónia, fornecerão o quilowatt instalado ao custo
de 3 mil dólares. Eu me referi ao histórico,
'mas, coriio nós estamos tratando do futuro,
é a previsão até o ano 2000.
Bom, ent;lo essa energia seria ao custo de
500_dólares por quilowatt, portanto, bem
mais baixo do __ que a energia prevista para
ser produzida no plano 2010, a partir de hidroelétricas na Amazônia. Além de outras
vantagens, como, por exemplo, a descentra_Jjiaçãõ--cf<!_ ·_prõdução, a economia_ em :tedes
de distribuição, uma vez que as usinas e desti·
larias estão bem próximas dos centros consumidores, e, da melhoria de salário de 2 milhões de brasileiros que trabalham na indústria açúc_ar~.alcooleira no Brasil, hoje.
Sr. Ministro, nós sabemos que o Brasil pro-

duz, hoje, 200 milhões megãwatts-hora e que
os estudos mostram que precisamos ai.nltentar, precisamos crescer essa pro'dução de
energia em 6% ao ano, até õ anã 2.000. Portanto,- nós temos que produzir 160 milhões
de megawatts-hora até o ano-. :;!000. E nôs
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sabemos também das dificuldades pan1 a ob·
tenção de recursos para pr-oduzir essa ener&ia, recursos esses que são vultosíssimos, como também das questões, sobretudo a questão ambit!ntal. O Plano 2010 aponta como~
a principal vertente dessa produção de ener~
gia a instalação de hidroelétricas' na A~azó~
nia, que são extremimente questionadas sobre o aspecto ambiental e sobre! a questão
do custo, uma vez que lá nós não temos caR
rmio~ profundos. Então, isso demandaria
barragens enormes e tudo o_ mais. A energia
nuclear também é muito questionada com relação aos riscos de um acidente nuclear. A
eilergia proveniente do bagaço de"t:ana, não
é, em absoluto, poluente; o bagaço de. cana
é "superavitário" quanto ao aspecto ambiental. A cana-de-açúcar, para crescer, consome
mais gás carbónic()- do que desprende ao ser
queimãda. Então, ela é uma energia "superavitária" nesse aspecto ambiental.
Sr. Ministro, diante dessas dificuldades que
nós vamos-ter para produ:iir a energia necessária até o ano 2.000, qué é vital para o nosso
desenvolvimento, diante dessa crise enorme
em que se encontra o Proálcool, não estaria
af o chamado mecanismo criativo a que V.
Ex~ se referiu? Não seria esSa a grande saída?
Poderíamos, entãõ conStatar que o-Prpálcool
oão é um patinho feio, tem dentro de si um
grande potencial para ser cisne, produzindo
energia mais barata, compatibilizando_ o
Proálcool, resolvendo a questão do emprego
ele 2 inilhões de brasileiros.
E~ esta a primeira questão, Sr. Ministro,
e mtlito rapidamente, porque não é um assunto da palestra de V. Ex•, mas, como nordestino, temos a obrigação e a curiosidade de
abordá-lo.
O Presidente da República;há aproximadamente 20 dias, determinOu o reinício imediato das obras de Xingó. O orçamento da
União, aprovado pelo Congresso Nacional
e transformado na Lei n~ 7.999, prevê recursos do Tesouro para o ·reinício dessa obra.
A causa da paralisação é por todos conhecida:
a falta de recursos, o que fez com que a Chesf
acumulasse um débito de mais ou menos 200
milhões de dólares junto ao consórcio CBPO
e Mendes Júnior, responsáveis _pela obra.
Como fica a,qui::stão de Xingó, Sr. Minis~
tro. diante de uma perspectiva de crise, de
racionamento de energia para o Nordeste para o ano de 1993 e da importância que se
reveste aquela obra para·o Nordeste, em particular, e para o Brasil, uma vez que todo
o sistelna é interligado?
Muito obrigado, era esta a pergunta_ que
queria formular.
---

O SR. OZIRES SILVA- Vou-me permitir discordar do Senador, porque o álcool
não é um patinho feio. Ele toma mais tempo
meu do ...

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO Assim está sendo visto pela opinião pública
hoje.

O SR. OZIRES SILVA -

. '· toma mais

tempo dO Ministério e meu em particular do
que qualquer outro assunto que tenha hoje.
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De modo que,_se fosse _um patinho feio,
evidentemente eu o promoveria a cisne.

dizer, é uma coisa que sobra da produção
de álcool.

De modo que;"quãõ.do o empresá~o decide
utilizai o-que sobra em um outro projeto económico, esse outro projeto ecoriômico tem
O SR. OZIRES S1L VA -Mas, na reali·
que ter retorno também. Este é um conceitO
dade, Sr. Senador, o que V. Ex• disse está
empresarial fundaiiientaL
sendo executado. Mais ou meno_s 30% da nosNC:stas condições, quando O-empresário pe·
sa matriz energética é alimentada por petró·
gar o bagaço - elimine a palavra rejeito,
leo, 30% -em números bastante redondos
porque eu coloquei entre aspas, mas não fui
- por eletricidade e um restan_te, em tornÇ>
compreendido - quando pega o bagaço e
de 40%, entra_ten_ba, biomassa e outras coigera energia elétrica, este empreendimento
sas, sobretudo bagaço de cana. Em particular
em si tem que ser rentável.
nas regiões de São Paulo e Paraná, o bagaço
É chiro que, se for sob uma mesma persa~
de cana contribui enormemente na geração
nalidade jur(dica - o que não pode ser, de
de energia.
aCi:iido com a legislação, porque a produção
--Mas, aí, o que acontece é que nós estamos
do álcool é uma e a da energia elétrica é
dentro da nossa parafernália legal, que menoutra- os vasos se comunicam e, portanto,
cionei anteriormente:· e_ prõibido cc-geração,
a rentabilidade dos setores poderiam se coEntão, estainos trabalhando_ para modificar
municar. Mas, na realidade, na hora em que
a legishiçáo, para permitir que o setor privado
o empresário utilizar- isso está acontecendo
possa gerar energia elétrica, inclusive para
em São Paulo - as empresas passam a gerar
venda. Dessa forma, colocamos fatores inibienergia elétrica como _produto e, portanto,
dores de um lado e desejamos que o progranessa empresa-de energia eiétrica esse Produma dê resultado do outro lado. ,
to tem que ser rentãvel. E isso eStá sendo
Já instruí o Departamento Nacional de
usado, Senador,.embora não saiba em que
Águas e Energia ;:tétriCa~ DNAEE- paproporção no Nordeste, mas em São Paulo
ra, com todo zelo que seja possível, derrubar
conheço muitas termoelétricas, embora exlegislações históricas de proteção da Eletro·
tremamente limitadas pela legislação atual,
brás e de manutenção de posição da Eletroa qual estamos pretendendo mudar.
brás no mercado, não permitindo que esqueDe modo que a contribuição de V. EX'
mas que não fossem bidroe!étricas possam
tem peso; realmente estamos cogitando nesse
entrar no sistema nacional.
sentido, embora não resolva ainda o probleA Eletrobrás, sob certas formas, rejeita
até as termoelétricas, para espallto âe inuita -ma da rentabilidade do álcool, em particular.
Agora, a rentabilidade do álcool, para o progente, pois nos Estados Unidos, por exemdutor rural, tem que ser assegurada, porque
plo, a maior parte da energia é gerada por
nós não podemos impor ao produtor rural
termoelétrica; assim comO- i::t-ã FranÇa e na
que trabalhe abaixo do custo. E foi, exataAlemanha. Aqui no Brasil, a termoelétrica
mente esta a razão pela qual estamos, boje,
é viSta com olhos tortos pelas equipes da EleeiúrentandOO problema. Mas, pode ter certe·
trobrás.
.za V. Ex~ que para nós o á!cool não é patinho
De modo que, nestas condições, S"i. Senafeio, estamos dedicados a ele. O problema
dor, V. Ex"- terrdnfefni raiã(i Agora; Se enabsorve muito do meu tempo e também do
trarmos numa área empresarial de execução
meu Ministério. Mas, vamos sair para uma
disso, é evidente que o us_o do "rejeito" do
solução- que não está distante- na medida
álcool, o bagaço de cana, representa um ouem que possamos continuar dialogando com
tro negóciO-: De acordo com os critérios em:
todos. Apenas eu me permito ainda não colopresariais, o álcool tem que ser um negócio
car aqui. Mas, evidentemente, para os Sena·
e o "rejeito" do álcool outro negócio.
dores, em particular, estamos às ordens para
É exatamente assim como o empresário
informar.
coloca.
No que se refere a Xingó, efetivamente
Assim, a produção de energia elétrica tem
o Presidente da República determinou o rei-_
que s_er eficienfe~..
nfcio das obras, e neste preciso momento os
O SR. TEOTONIO VILELA FICHO consorciâdos encariegados da construção estão reunidos com o meu Secretário Nacional
Perdão, Ministro, deixe-me interrompê-lo só
de Energia, para estabelecerem um cronopara um aparte talvez anti-regimental e eu
grama para o reinício__das ol;lras. O Senhor
próprio descumpro o regimento.
Neste caso, o rejeito é uma conseqüência
Presidente determinou o reinício o mais depressa possível e, mais, ainda, decidiu estar
necessária do principal, que é o álcool.
prese:nte na ceriinônia de relançamento da
O SR. (Aparteante não identifiCado) obra. E Sua Excelência não quer que seja
Não é um rejeito, é um subproduto.
para muiro tempo. De modo que estamos
O SR. OZIRES SILVA -Não, eu colo·
equacionando, agora, o problema financeiro
quei entre aspas.
e, quero crer que até junho V. Ex• terá boas
·notícias a respeito da continuação de Xingó;
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO dentro de um panorama financeiro garantido.
Não haverá o baga~o se não houver o álcool.
Estamos querendo iniciar as obras agora,
O SR. OZJRES SILVA -Perdão, Sena·
porque o desvio do rio tem que ocorrer em
fevereiro próximo, porque se não o fizermos
dor, eu coloquei "rejeito" entre aspas. Quer

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO -

Sem relação à opinião pública, Si'. Ministro.
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nesta data, só poderemos fazê-lo em fevereiro de 1991. E iniciando a obra agora, provavelmente, nós poderemos girar·a primeira
turbina de Xingó no fim de 1994, como mostra o cronograma-. Portanto, estamos embutidos no problema e muito proximamente teremos novas notícias a dar. Muito obrigado
a V. Ex• pela _pergunta.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO ~
Sr. Ministro, permita~me apenas emitir, aqui,
uma opinião que não é minha, mas, de técnicos da Secretaria de Ciência e Tecnologia,
qüe_dispõem desses estudos. Inclusive, o que
vou citar aqui são palavras de um técnico
com quem conversei. Ele disse: "Ora, o
Proálcool está sendo questionado sob o ângulo da sua viabilidade quando, apenas, 30%
da sua capacidade de gerar recursos está sendo posta em prática. Então, o Proálcoot é
muito viável, porque se ele só está sendo
aproveitado em 30% e;mesmo, assim, se dá
ao luxo de ser -questionado sob o- aspectO de
sua viabilidade, é porque o programa é muito
bom. E, nesse estudo mostra, lá, que os outros 70% do potencial de energia, partii"iam
de pontas e palhas, que no caso dessas termoelétricas instaladas em São Paulo eles não
aproveitam; eleS queima-m a cana e deixam
no campo a ponta e a palha. Ali tem 30%
do potencial. Se cortar a cana crua, aquilo
vem e se incorpora, junta e aumenta o volume
do bagaço, e o restante no próprio bagaço.
Veja bem, acho que aremuneraÇáõ ao" pro:
dutor viria daí. Na minha ·opiriião; Ministro-,
equaciona a questão do álcool, porque o produtor passa a receber receitas provenientes
de outras fontes e, _então, poderá se dar ao
luxo de vender o álcool mais barato, sem
que isso prejudique a sua empresa.
-- Eu gostaria, depois, Ministro, de deixar
nas mãos de V. Ex" um estudo que não é
lá do Ministério, mas partiu de um grupo
de técnicos nordestinos que, há anos se debruçam sobre essa questão e que têm com
detalhes, com uma riqueza muito grande de
cálculos e de números, todo o desen~t;)lvi
mento de um raciocínio sobre esse aspecto,
corno uma contribuição a V. Ex\ que eu sei,
tenho a certeza, está empenhado em encontrar uma solução para essa questão.
E, mais, uma última e rapidíssima pergunta, Ministro: quanto custa o barril de petróleo
produzido no Brasil?
(J ~K.

OZ1RES SILVA·- Sr. Senador,

pero desculpas porque não dei _uma r:e:;posta
cor.tpetente à sua pergunta anterior, mas não
rejdtei absolutamente a sua colocação~ Muito ao contrário. Eu disse que a sua colocação
esU limitada por uma parafernália legal, que
nós temos que eliminar. Desde que existam
emr resários interessados em seguir nessa direção, vão contar com o nosso mnior apoio.
E Sf eles puderem estabelecer. via me canis·
mos empresariaiS, esquemas de c:vr.lpensaçâo
do casto do álcool, gerando energia elétrica,
eles te_rão nosso maior apoio. Me5mo po'rque,
quando mencionei que o nos_so_ Brasil é um
Bras1l caro, de salários baixos, é porque é
um f afs improdutivo? e paf:; improdutivo é
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país dos despeY.dícíos. Já se comenta- OãQ
sei se ·é verdade ou não, mas já vi várias
referências-que o lixo brasileiro é dos mais
ricos do mundo, o que mostra realmente uma
pouca competência em utilizar todos os ínsumos disponíveis. O lixó é outra área que pode
fornecer energia elétrica. Há muitas coisas
nessa direção. O que nós desejamos no Go·
vemo Federal é começar a colocar uma nova
atitude, porque aquilo que for ético e mOral

pode ser feito peló cidadão e não pode ser
limitado pelo Poder Público, que, por algumas razões de caráter corporativista ou outra
razão qualquer, impede o cidadão de fazer
os investimentos necessários.
Conversei muito com o pessoal da área de

álcooL Aliás, V. Ex' sabe que estou envolvido
nisso desde 1986 e tenho, portanto, muitos
anos de trabalho em cima desse assunto. Na
realidade, o corte da cana verde não pode
ser feito por máquinas e há uma indicação
de que o custo aumentaria. Mas não vamos
entrar nisso, porque si:Iião ã discussão vai
muito l~nge.
Em relação ao custo do petróleo que é produzido no Brasil, hoje, varia de acordo com
a área e com o volume de produção. Os inves~
t:Unentos mais altos para produzir petróleo
no Brasil se situam na Bacia de Campos, em
águas profundas, mas, em compensação, são
os melhores poços que temos. T~mos poços
de 6 a 7 mil barris diários. POrtanto, o custo
baixa em função da diluição dos investimentos. Na _área do Nordeste, temos produção
com poços com pequeno investimento, mas,
em compensação, com débito, com produção
de petróleo pequena; portanto, custos relativamente altos. Mas eu diria que numa média
nacional, hoje, eu. colocaria, por dados que
a Petrobrás nos transmitiu, que o custo opera~
clonai de produç~o do barril é da ordem de
cinco dólares e sessenta centavos a seis dólares. Sobre esse valor, adiciona-se mais ou
menos onze dólares, para manter os investimentos, para a manutenção dos poços e abertura de novos poços para explorar a área.
De modo que, se quisermos o preço do barril
do petróleo, compreendendo a retenção da
nossa capacidade de continuar explorando,
estamos na ordem de 16 dólares o barril do
, petróleo nacional, alguns desses petróleos até
com alto teor de enxofre, petróleo pesado
e coisas dessa natureza.

O SR: TEOTONIO VILELA FILHO Muito obrigado, MinistrO. Estou satisfeito
com a exposição de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)...:_
Concedo a palavra ao Senador João Calmon
para as suas indagações.

o SR. JOÃo·tALMON -sr. Presrdente,
.embora não pertencendo a esta Comissão d~
Serviços de Infra-Estrutura, fii quesfão de
aqui comparecer para receber mais u~a lição
de brasilidade e de espírito público do emiM
nente Ministro Ozires Silva. Quando pronun,cio esse nome, lembro-me de outras figuras
notáveis da área em que S. Ex• hoje atua
-área de energia, de transportes, siderurgia,·
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.co.nlu:nicações - começando pdo MareChal
nantes não ocorreram entre habitantes de Vi~
Rondon, passando pelo General Edmundo
tória, mas entre esposas de operários- da
Macedo Soares, por Mar~_ondes Ferraz, por
Companhia Siderúrgica de Tubarão. Agora,
Eliezer Batista. São todos homens do mesmo
em boa hora, por sinaf, o Governo br<!-~ileir_o
nível do Ministro Ozires Silva, o que demons· ·inicia um processo, ·que deve ser louvado irtra que nós podemos acreditar no futuro deste _ restritamente, de privatização dessas emprePais, tendo uma personalidade de tanta imsas siderúrgicas estatais ..
portância nessas áreas vitais da economia do
Eu estimaria, em defesa, não ap'enas da
Brasil.
geração atual, mas das futuras gerações do
meu Estado, quê houvesse a inclusão de uma
Vou limitar-me, Sr. Presidente e Sr. Minisclá\lsula rigor9sa, obrigando os futuros protro, à indagação que interessa de perto ao
prietários a instalarem equipamentos contra
Estado que represento aqui no Senado Fedea poluição e que, em alguns casos, sendo es~
raL Há muitos anos, eu ainda não tinha sido
trangeiros, existem em grau satisfatório nos
dominadÕ Pela obsessâo da causa da educaseus países de origem, tanto lá no Japão,
ção, fui Presidente da Comissão de Minas
quanto nos Estados Unidos.
e Energia do Senado. Na época, era PresiMas essa situaçãO é realmente dramática
dente da Companhia Siderúrgica Nacional
e sobre ela eu gostaria de ouvir a sua voz
um general, cujo nome completo eu.não me
autorizada. A_p rrJesmo telllpo, para encerrar
lembro, mas o primeiro· nome, se não me
engano, era Américo Reis; era Presidente --'--es'Sasrâpidas consideraÇões, eu devo l~mbrar
que, ãs vezes, as empresas estatais apresen~
da área de sid~rurgia e se cogitava, naquele
recuado ano, da implantação da primeira usi- ·ufm balanços coro lucros, em alguns casos;
luc!os substanctãis; mas esses lucros são fictína .siderúrgica da capital do meu Estado~ Eu
cios. Num caso concreto, uma usina siderúr·
havia conversado, antes, com uma figura de
gica era altamente deficitária e, recentemen~
extraordinária importância nesta área, que
te, tádo o seu passivo foi translerido para
é o Dr. EJie_zer Batista da Silva, que compar·
Siderbrás, obviamente a Siderbrás recebendo
tilhava das minhas preocupações em relação
ações. De um momento para outrô, os adiniao graU de poluição gerado por essa usina
nistradores resolveram proclamar que a usina
siderúrgica, que seria instalada na capital do
siderúrgica era altamente lucrativa. Nessa bameu Estado.
se, e:tc1uindo~se o passivo é muito fácil trans·
~liezer Batista da Silva que tem uma imagiformar uma empresa deficitária em uma em·
nação fecunda, invejável, tinha uma outra
presa altamente lucrativa.
solução salvadora: estender os trilhos da EsO prOblema que me preocupa, não em relatrada de Ferro, Vitória-Minas da altura: de
ção à geração, já que estou próximo dos meus
João Neiva até Regência, que é um porto
últimos anos de vida, estou vivendo na base
no norte do Estado. Lá nas proximidades a
do lucro, já que a média no Brasil é de 65
população é realmente insignificante; isso
anos de vida, e estou com 73 anos_ de idade,
evitaria o _perigo grave da poluição em Vitógostaria de ouvir a palavra de V. Ex' para
ria. InfeliZmentç., _essa tese não foi aceita,
tranqüilizar, pelo menos, as futuras gerações
mas eu me senti nO dever, para fican:m paz
do Espírito Santo que estão sofrendo essa
com a minha consciência, de lutar contra a
grave ameaça qu~ o caracterizam comó um
implantação dessa usina, no coração da nossa
nefando genocídio. Muito obrigado.
Capital.
Fui apontado como inimigo público n" 1;
O SR. MINISTRO OZfRES SILVA clero, nobreza e povo se reuniram para me
Sr. Senador, posso dizer~ lhe que é uma ~et~r~
apo-ntar como uma figura execrável, que não
minação ínequívoca do Governo a proteção
estava defendendo o desenvolvimento ·do
ambiental, O Senhor Presidente Collor, em
nosso Estado.
·
todos os se_us pronunciamentoS,, tem determiPosteriormente, Sr. Ministro, o então Prenado uma enorme atenção a essa área, o que
sidente Ernesto Geisel visitou ilosso Estado
nãq precisa nem de determinação, porque
e se hospedou na' casa do Govemaç!or e eu
é um
1atêria de convicçã,o que te.~pgs_no
tive a opo-rturii?ade de mostrar ao Presidente
nosso 1nistério e com os companheiros que
Geisel rolos de fpmaça preta, que saíam lá,
temos discutido.
da Companhia Siderúrgica de Tubarão. Ele
A proteção do-meio ambiente de funda~
lamentou e disse: pelo menos vamos evitar
mental importância. Sabemos que vivemos
a duplicação da usina siderúrgica de Tubarão.
prisioneiros num planeta chamado terra e se
Isso é história remota, foi ao tempo em que
não preservarmos esse ambiente, poderemos
o General .Geisel era o Presidente da Repú·
blica.
ser liquidados, e temos como exemplo a regiãq q~_e V. Ex· menciona, mas que pode
_ Mais ~arde, Sr. Ministro, alguns funcioná~
se extrapolar em nível da terra inteira, coisa
rios da Companhia Siderúrgica Tubarão mosque não podemos tolerar. A sugestão de V.
·~traram-~~ "fotografias de filhos de operáfios
Ex• é importante. Vou tomar providência,
daquela companhia que nasceram assexua·
pelo menos na minha área, para determinar
dos, sem sexo definido; outros nasceram desque esta cláusula seja ~o locada, mas é inten_cerebrados, sem cérebro e este assunto foi
ção nossa <ipertar progressiVamente a Iegislà~
objeto, várias vezes, de comentários meus.
1
ção, para que o que se produz e o que é
Mais tarde, a Secretaria d"e Meio Ambiente
da Preteitura de Vitória, cOnfirmou esses da-. produzidq não possa, paralelamente, serdes~
truir. Não POdenios produzir e construir deidos. ObViamente esses casos ~ais impressio-
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xando atrás, uma esteira de destruição, por
melhor que seja o argumento que se coloque.
De modO que a sugestão de V. Ex• é extre-_

mamente pertinente. Pode contar conosco
como aliado~ para trabalhar nessa díreção,
não só colocar essa cláusula, a nível de priva-

tização, mas mais do que isso, exercer uma
fiscalização permanente para que esse pro-

O sR. PREsiDENTE (Edison Lobão).Concedo a palavra ao nobre Senador Ja~il
Haddad, logo depois, ao Senador Maurício
Corrêa.
-O SR. JAMIJ,.. I]ADDAD ~Sr. Ministro.,
V. Er declarou que a visão governamental
é se afastar das empresas estatais para se dedi"..
car mais aos problemas sociais propriamente
ditos.
Não consegui absorver a declaração de que
a Usiminas, por exemplo, sendo lucrativa,
deve ser privatizada antes .qu-e passe a s~r
deficitá_ria, Porque aí me ,PareCe q'ue há algo
controvertido; o Governo continuará bancando as empresas deficitárias e, em contrapartida, aquela que poderia sustentar, ainda,
outros empreendimentos, sendo lucrati~-~-·
essa eritãO é privatizada. Parece uma conceituação na minha vis-ão ótica. não procedente.

cesso não se reverta nunca.
·
Quanto à questão dos lucros fictícios, infe~
lizmente, em nosso_ Brasil de inflação_ alta,
de economia deformada não foi privilégio das
estatais. Ainda ontem,1Jm grande empresário brasileiro conversando c_omigo diss_e~me
que féz uma reunião com sua equipe de trabalho e no cenário da reunião, colocou o balanço de 1989, os resultados finànceiros deste
ano, e mostrou que o-tucro da companhia
era fundamentalmente financeiro; o que sobrava em termos de lucro operacional era
muitO pequenO. Passou um lápis vermelho
A segunda pe.rgunta é a seguinte: os bancos
e disse: "Com uma inflação baixa esta parcela
são obrigados a ficar com os certificados de
não existe. Como i que vocês vão fazer?"
piivatiiàção. Pergunto Se V. EX•acredita que
Um dos auxiliares disse: ''Mas Presidente,
alguma empresa nacional tem condições para
sem essa parcela nós quebramos". De modo
absorver as empresas que irão ser privatique, como V. Ex• vé, infelizmente nesta área
zadas? E essa privatização não causará uma
as companhias estatais estão em boa compadesnacionalização da economia brasileira?
nhia- se isto for boa companhia.
Na realidade, todos nós, brasileiros, deveO SR. OZIRES SILVA - Com relação
mos estar conscientes que o nosso grande inià primeira pergunta, Senador Jamil Haddad,
migo é a inflaÇãO e qUe todos devemos dar
não afirmei que a Usiminas seria a primeira,
a nossa contribuição e o nosso esforço para
ela está entre as empresas cogitadas e a comcombater esse dragão que devora tudo o que
plexidade de um programa de venda de uma
nos cerca. V. Ex" é um grande lutador pela
empresa não nos pennite afirmar que a em ..
educação há muitos e muitos anOs. A deteriopresa a, ou b seja- a primeira ou a: segufidf;l.
ração do nosso sistema de educação, da infraE um processo bastante complexo mas, eviestrutura, nossas cidades se enfeiaram. Quedentemente", a Usiminas estaria entre as pri~
ro crer que até o povo brasileiro :;;e apresenta
meiras listadas. Precisamos, pelo menos, se
com sua figura pior-do que no passado, tudo
V. Ex· puder aceitar essa colocação, de um
devido à inflação. Não podemos permitir que
exemplo da viabilidade do processo; mas, na
essa _corrosão imensa continue a nos pertubar
realidade, a Usiminas-não sei se será !J. primeiao longo da vida. De modo_ que no comb~te
ra. Com toda sinceriçiade, não sei.
à inflação vamos ver quais são as companhtas
O nosso desejo, seguindo até o exemplo
realmente rentáveis; quais as companhias que
espanhol, é de tentar fazer pacotes -:- não
podem. no dizer desse empresário, riscar
posso responder pela Comissão Diretora à
aquela parte vermelha do lucro financeiro e
qual não pertenço, e essa Comissão está por
ter lucros reais decorrentes de uma produção
ser designada, como informei anteriormente_
çorreta, bem estruturada e eficieilte.
"""'- mas uma idéia seria fazer pacotes- entre
Queio crer que esta é a grande luta que
empresas boas e empresas ruins, para que
pudesse se fazer uma negociação de caráter
temos que ~nfrentar nessa luta não pode
faltar ninguém. Temos que, de uma vez por
global. Mas isso é apenas uma especulação
todas, entender que o Governo Federal é o
de caráter pessoal, umá vez que não é uma.
grande oráculo, que tudo resolve, tudo regu·
decisão basicamente de Governo.
lamenta, tudo decide.
·
Mas, repito que coloquei na resposta ao
Temos uma Nação de 140 milhões de brasi~ ~nobre Senador Alexandre Costa de que não
estamos colocando prioridade em nenhuma
leiros, -um pow:> -inteligente, que pode consempresa nem estamos ·estigmatizando a Usi~
truir uma Nação séria, honesta, com justiça
minas coniO a primeira erilpresa a ser priva~
social, muito mais harmónica do que a Nação
tizada.
que temos hoje.
O certificâdo de: priVãtização é um instruAgora isso tem que ser feito pelo cidadão,
por todos. Todos estão nessa guerra e não_ mento que o Governo estabeleceu como um
instrumento compulsOrio, de geração de redevemos ficar olhando o Governo como o
cursos por parte do sistema financeiro para
único responsável por esse trabalho, um trapermitir a compra de ati vos das_ companhias
balho duro e que nos comete a todos.
governaiiienta!S, as ci::llü'parihíils estatais. EsConcordo integralmente com V. EX", tese certificado tem características de perda de
mos que riscar isso do mapa e, como o empresário fez. cortar esse vermelho, e pensar em valor ao longo do tempo. de modo que esti- _
mule .a utílização dele o mais rápidamente
lançar os nossos empreendimentos segundo
possível. Tem dois prop9sitos basicamente:
uma nova ótica muito mais Construtiva.
4ffi é o de utilizar a poupança financeira que
Muito obrigado.
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existe em poder do sistema financeiro nacional e, por outro, produzir os recursos neces.sários para a privatização.
Quanto fi capacid<i.de da economia bro:~.si
leira de absorver os p_esos pesados dessas privátizações·das ·empresas do Governo que,
sem dúvida nenhuma são todas, de modo geral, de grande pOrte, recentemente, o Sr.
George Hall, do GovernO britânicO, um dos
homens que conduziram o processo de priva~
tização na Grã·Bretanha passou cerca de 15
dias aqui no Brasil e achou muito curíóStY
que as mesmas dúvid!ls que assaltam, hoje,
o Brasil, assaltaram a Inglaterra antes do pro~
cesso _de privatização_. Até disse que _se se
traduzissem as manchetes_ dos jornais inglesses da época, poderiam se ajustar petieitaUJ.ente com as manchetes que os jornais bra~i
le_iros estão pioduzindo hoje sobre as incertezas, sobre as-perguntas de quando vai ser
privatizado, qual companhia será a primeira?
Por que a primeira é rentável? Por que a
outra não é rentável? Como é que se vai" fixar
o valor de venda de_ssas empresas? Enfim,
não vai desnacionalizar? Todas essas perguntas permearam o processo de privatização na
Inglaterra.
O que ele diz hoje é que nada disso aconteceu. HouVe recursos internoS. A British
Steel, por exemplo, que foi privatizada, mo~
vimentou recursos da ordem de 20 bilhões
de libras esterlinas, e já no ano passado apresentou um lucro de 600 milhões de libras esterlinas, retornandO, portanto o capital investido.
-Então, diria ma_iS O:U merm-s ·coiscfdest-a natureza. Temos que_ exercitar o processo. e,
dentro do exercício do Processo é que vamos
ver como isso vai acontecer. As colocações
do Mr. Hall foram bastante interessantes nest~ aspecto e ele disse: "Não subestime a_é:_.ap,~~
cidade de investir, a capacidade _criativa e
a capacidade do empresário e de todos aq ue~
tes que desejarem se tornar empresários de
criar soluções. O que é necess;írio, simplesmente, é haver a fig!,!ra do veilded-_or.com
efetiva disposição de- veilder e um Comprador
com efetiva disposição de comprar.
De modo que o próprio exercício do processo vai acabar nos levando a_ demonstrar
se ele será viável ou não. De qualquer forma,
do lado do Governo Federal, estamos comprometido~ com o projeto e tentaremos, de
uma maneira extremamente construtiva, sen·
tar à mesa com os negociadores a nível privado, e respeitando, evidl.!ntemente, as limitações que foram colocadas pelo Congresso Nacional, uma vez que este coloca dispositivos
esp·ecíficos em relação à participação de capital estrangeiro que, nas cirCunstância~ atuais.
é muito pouco provável que venha com dinheiro novo, quer dizer, haverá proposições
que precisarão ser estudadas. evidentemen~e.
em função da possibilidade de conversão de
dívida que foi uni." siStema que ·se consagrou
no mundo, rambém como um dos mecanismos que facilita a privatização.
O SR. JAMIL HADDAD - Diante da
resposta de V. Ex·. citando o problema da

3784 Domingo 1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ão II)

Inglaterra, que sofreu um processo de pr:ivatiR
zação intenso e, no entanto, hoje, sofre uma
crise económica brutal, talvez a maior de sua
História, acha que esse: exemplo não pode
ser dado como o de privatizações frutíferas
por terem mantido a economia da Inglaterra
num padrão elevado.

Essa é uma visão que se tem hoje. A Ministra Margareth Tatcher sofre, talvez, a maior
crise dos últimos 30 ou 40 anos da Inglaterra,
querendo, neste momento, o aumento dos
impostos para poder equilibrar o problema
ec.onómico inglês.
Quero dizer a V. Ex",. como Senador do_
Estado do Rio de Janeiro, que sabemos que

um dos grandes fatores~ não só o problema

da Companhia Siderúrgica Nacional, mas de
todo _o parque siderúrgico, chegar ao grau
de déficit em que algumas chegaram, deveuse ao fato da obrígatoriedade, por assim dizer, de vender o seu produto para a iniciativa
privada, porque foi justamente a Siderúrgica
Nacional que propiciou à iniciativa privada
os grandes lucros deste_ Pals, a partir da sua
implementação por Getúlio Vargas~ Isso cus~
tau a vida de milhares de brasileiros, po-rque
para que se fundasse a Siderúrgica Nacional
houve um acordo de participação do Brasil
na guerra junto aos aliados. Todos sabem
disso.
A Companhia Siderúrgica Nacional, na
nossa visão de carioCa, deVe ser considerada
como um património nái:ionaf. E:Jã foi o pri·
meiro, foi o marco iniciãl da indústria pesada
no Brasil. Em respeito à inemória, em respeito à cultura do Estado do Rio de JaneirO~
em nome da população daquele Estado, da
população de Volta .R:i!donda, acho' que o
Governo deveria procurar colocar aquela siderúrgica, no dizer de V. Ex'' a mais bem
capacitada, em pleno funcionamento lucrativo, para que pudéssemos ter aquele monumento preservado. historiCamente, no no-sso
país.
O SR. OZIRES SILVA- Senador, o caso
da Inglaterra, eu jamais correria o risco de
dizer que a crise inglesa decorre do processo
de privatização. Quer dizer, o problema da
Inglaterra hoje é bastante mais complexo,
como é complexo o problema brasileiro.
Qualquer um que se arrisque a analisar externamente o problema econôm"ico de um país
corre, certamente. o risco de errar.
Mas diria que ·a Inglaterra est-á -sofrendo
também e sobretudo devido ao preço do óleo
que ela produz no Mar do Norte a um custo
extremamente elevado e tem que vender a
uma média de 17 dólares o barril, o que não
remunera os custos de produção. Isso tem
afetado enormemente a Inglaterra~
Por outro lado, tem afetado também o Governo da Minislra Margaret Tatchcr, os inglesses estão cansados dela, quer dizer, é um
Governo de maior longevidade.
De modo que,\cfiria que se não tivesse havido a privatização na Inglaterra, el<_t_ est~ria
em situação pior, porque ela teria que carregar também o déficit das companhias que ho·
je estão apresentando superávit.

Na realidade, acho que a-'Jnglaterra é um
bom e:xe_mplO de sucesso na privatização,
mas~ t<tmbém, não poderia conectar a situação económica atual da Inglaterra. que foi
muito boa durante todo esse período de privatização, melhorou extraordinariamente
com o problema da privatização:
Quanto à defasagem dos preços, V. Ex•
vem com ·o meu argumento básico, 'que o
nosSo acíónista Governo, quer dizer o acionista majoritário das companhias estatais é
um mau acionista. Acionista que impô~ preços defasados não só à Sidenirgka Nacional,
mas praticamente a todas as outras empreSas,
chegando_ ao cúmulo de, praticamente, quebrar a Petrobrás, companhia de óleo, que
todos consideram como óleo seja um dos setores empresariais que exiSte no mundo, há
muitos e muitos anos, tanto é que as companhias de petróteo mundial lideram os volumes
de venda a nível internadonal.
A própria -Petrobrás soú:eu e tem sofridO
extraordinariamente por fixação de tarift'~ pelo Governo Federal abaiXo do ~usto, embutind(i Subsídios e esperando que a companhia
pos-sa fa-zer qUalquer tipo de milagre e possa
sobreviver:. De _modo ..que a Siderúrgica Nacional também é vítima do mesmo processo
e do m~mo acionista que mencionamo!".- anteriormente, que tem demonstrado uma acentuada incompetência para permitir que as empresa~;:- sejam geridas eficientemente.
A troca de acionista parece útil para que
a empresa possa crescer. Não sei sinceramente se conseguiremos fazer uma troca de acionista, talvez possamos ter até uma participação de outros acionistas. Há uma pÇ>rção
de hipóteses no ar. A hipótese final, só vamos
saber ao final do processo da negociação,
uma v~zque essa negociação te~p que se aberta, feitã. -ãe uma maneira bem clara para que
toda a sociedade .acompanhe e para que possamos ter a aprovação de tudo que tenha
sido feito.
_Mas, a Companhia SidÚúrgica Nacional
hoje, se ela_ ç_ontinuar a n_ível do Governo
Federal, diria que não teríamos recursos orçamentários para suportai- os déficits da companhia.
.
Concordo com V. Ex', ela realmente é um
grande patrim9nio nacional, marco histórico
do lançamento da industrialização do Brasil,
e,-mesmo como monumento, tem custo para
-ser mantido. De modo que nós já convidamos, inclusive, o Estado do Río de Janeiro
a participar da solução da Companhia Siderúrgica- Nacional. O Governo Federal não
tem co_q.dições de dar uma solução financeira
para os enormes.déficits que a Companhía
Siderúrgica Nacional apresenta hoje. Nós temos que ler o concurso de outrO!~ segmentos
para garantir que a companhia possa ser recu.perada e cheque naquele horizonte que todos
nós desejamos, uma companhia eficiente,
competitiva e que não sustente coisíssima nenhuma, como _ela tem sustentado até agora.
Nós sabemos, por exemplo, que o carvão importado pela Companhia Siderúrgica Nacional simplesmente dobra de preços, passando
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pelas docas do Rio de Janeiro.. E nós impomos, para a sobrevivéricia das docas à Companhia Siderúrgica Nacional a compra desse
coque a preço exorbitante que está liquidan.
do a companhia na sua base.
De modo que nós queremos dizer, Senador, que nós colocamos uma série de peneiras
nas nossas cabeças pensando que estão tapan-'
do o sol, e depois não queremos ver as conseqüências. Nós estamos plantando e semeando
certas coisas e os resultados são desastrosos,
e continuamos nos convencendo que esta se·
meadura dá bons resultados. Foi o que aconteceu sobretudo até agora: nós estamos apre- sentando o perfil de um Brasil para a população brasileira que, com toda a clareza, todos os eleitores que foram às umas, no dia
17 de dezembro de 1989, rejeitaram, este mo~·
delo que nós, do Governo brasileiro, impúse-c
mos à população,
Todos os eleitores declararam, alto e bom
som, na eleição do dia 17 de dezembro passado, que querem que mudem este País, este
País que não é o País que eles querem que
seja desta maneira. De modo que nós estamos pretendendo entender a direção desta
mensagem e perceber claramente esta mensagem e·cotciCar·e-rn IU.O.CionanientO estas modificações que nos parecem essenciais.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)Sr. Senadores, a mim me parece bastante pro·
dutivo e instrutivo o depoimento do Sr. Mi·
níst~o, assim como o debl:lte que se está travando em torno destas questões fundamentais para o Brasil. Mas, o Ministro, ao chegar
aqui, me comunicou que tem wn compromisso do qual não pode s~ desvencilhar, por
volta das 12 horas e 40 minutos. Entãó, nós
temos ainda em torno de 40 minutos, e eu
pediria aos eminentes Senadores que fossem
o mais breves possível nas suas indagações,
assim como até ao próprio Ministroj para que
possamos ouvir a todos os Srs. Senadores que
querem fazer as suas indagações.
Concedo a palavra ao eminente Senador
Maurício Corrêa,
-

O SR.MAURÍCIOCORRÊA- Sr: Presidente, Srs. Senadores, eu !amemo que haja
esta posição de não pennitir que estendamos
as nossas argüições na medida em que o Regimento do Senado é claro e que a própria
Constituição garante a presença dos Minis-tros para prestar informações. De qualquer
maneira, eu gostaria de reconhecer que a exposição do _Ministro me agradou, o que eu
pude ouvir, porque eu cbei;uei um pouco
'ltrasado, sobretudo. pela clarividência, pelo
espírito público. Evidentemente que muitas
das colocações não se ajustain àquilo que eu
pessoalmente penso, mas há que se respeitar
a divergência, e é com isso que se _co.nstrói
a democracia. O Governo, Sr. Ministro, tem,
hoje, todo o instrumental necessário para
realizai aquilo a que se propôs. Na verdade,
todas as medidas provisórias, as essenciais-,
aquelas que se constituem na espinha dorsal
do projeto, foram aprovadas. Eu resumiria
aqui, mais à guisa de atender a curiosidade
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pessoal, até para esclarecimento de partes
de p·essoas que indagaram a respeito da sua
vinda aqui, algumas respostas que eu gostaria

que fossem objetivas, porque as perguntas
são simples.

O Senador Jamil Haddad falou sobre a
Companhia Siderúrgica Nacional, e essa era
objeto inclusive da minha preocp.pação. Eu
quero rep-etir o que V. Ex~ disse sobre a Inglaterra, quando se processou a privatização,
tendo em vista as manchetes dos jornais e
a curiosidade do povo: Quer dizer, nós estamos vivendo es'te momento, o Sr. sabe muito
bem disto. De modo que eu gostaria de saber
se no que tange à Compãnhíô:!. Siderúrgica
Nacional, deixando de lado a perfuinaria que

a gente conhece a este respeito e de tudo
que e1a significa, realmente já há um piano
estabelecidO pelo GoVerno? Vale dizer, é
aquilo que os jornais têm anunciado, que ela
seiá privatizada mesino; é isso mesmo? Os
empregados serão demitidos ou há uma perspectiva de encontrar-se uma solução alternativa para preservar esse património em poder
da União? É a primeira pergunta. Há mais
ümas duas ou tfês.

O SR. MINISTRO OZIRES SILVAMuito-obrigado, Senador. Um plan·o acabado
não existe. :&ós est'Gmos trabalhando nesse
plano e, COmO' 6u di}se durante a eXpOSiÇãO,
cada casó de soluç~ _de P.fOblemas que afe·
t~m as c-ompanhias estatais· é um caso particular, não se pode generalizar. Estamos trabalhando sobre isso. Nós estamos com uma nO·
va administração na empresa há menos de
um·-mês. Essa nova administfáção est~ tomando medidas heróicaS pani -pOder resolver
os problemas d'a Companhfa .e, até a~ora,
está apresetitando um panorama que nos pa·
rece que pode levar a uma eventual recuperaçãe>-da empresa; desde o enxugamento, redução c;le custos. Ela é uma companhia vertiCalizaçla e não tem mais sentido_. hoje, uma
siderúrgica ser verticalizada. Ela tem que
comprar insumos onde eles estejam disponíveis e está procurando fazer esse enxuga·
menta sobretudo nas áreas subsidiárias. Onde
a siderúrgica não deveria entrar. Ela é uma
siderúrgica pára produ:Zii aços e produtos essenciais para"a economia nacional. Ela prati·
camente hoje é a única produtora de folha
de flandres, por exemplo. Toda a (ataria nacional passa pela Siderúrgica Nacíonal.
Portanto, num sistema produtivo o essen·
cial é que tem que ser preservado.
Mas. Senador. não temos ainda um plano.
mesmo pOrque·a responsabilidade a nível do
Govenio Federal da privatiiãção das enipre·
sas é da Comissão Diretora do Programa de
Privatizaçáo, Comissão esta que não foi constituída ain~a pelo Presidente da República
nem foram subme~idos ao CongtesSõ Nacional os nomes que Serão indicados. como pre·
vê a Medida P[ovisória nu 155.
Entã,o. nessas "'circunstâncias, Ms não te·
mos um plano acabado. Estamos trabalhando
nele. ,Mas Q que V. Ex-deseja saber a respeito
do plano será com prazer eu preparar um

pequeno dossiê e mandar para V. Ex\ indicando quais são os passos.que nós ...

outro tipo de argumento que possa nos afastar do objetivo fundamental.

O SR. MAURíCIO CORRÊA- Porque

O SR. MAURíCIO CORRÊA- A outra

há uma preocupação çle se preservar ...

O SR. MINISTRO OZIRES SILVA Claro, sem dúvida nenhuma.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -·Sr. Mi·
nistro, a outra pergurita seria pertinente ao
sistema de comunicações, a Telebrás ..
·Nós sabemos que a medida provisória auto·
rizou a redUção das empresas regionais de
telefone:~ Telesp, a Telemig, e,_ segundo dadoS que nos chegam a nossas mãos, a solução
que se daria para esse tipo de red_ução implicaria, tendo _em vista iildenizJl,ções que teri_am
que ser feít:ãs a acionistas, em torno de US$
200 milhões, Parece__ que o Ministério licita
já um satélite que giraria em torno disso,
aproximadamente. Não seria mais prudente
manter o siStema ·atuat do jeito que está e
transforrriar essês recursos na aquisição de
telefones, na ampliação de redes?

O SR. MINISTRO OZIRES SILVA-·
Eu não_ tenho essas informações que V. EXl'
está transmitindo. Nós estamos cogitando de
satélite, afém daqueles que foram licitados
por um edital lançado em 1987, pelo então
Ministério das Comuni-cações, que visava a
ter trallsponder da banda C, em número de
28, que são transponders extremamente dedi·
cados à telefonia, efetivamente, inclusive,
dàndo possibilidade até de abertura para a
chamada teleronia rural, um dos problemas
mais prosáicos que;: se _pos!=ia imaginar. J.Jm<i
das grandes dificuldades da telefonia rural
é o roubo dos fios de cobre.
Então, com o satélite, nós podemos atingir
à telefonia rural e ter efetivamente uma telefonia de alta qualidade, usando satélite atra·
vés exataineõte desse transpondei da banda
C do satélite atual flosso.
Mas, na realidade, Senador, a nossa preo·
cupação é com a telefonia, efetivamente. Nós
~e mos uma dívida, só em São Paulo, da ordem
de 400 mil telefones, há uma demanda repri~
mída de 6 milhões_ qe telefones no Brasil,
issO-~ ótimo, eu diiia, Iónge de se constituir
uma dificuldade, ·ad1o isso excelente, um país
que tem uma demanda de 6 milhões de telefones é um grande negócio. Eu diria que nós
estamo~_muito alegres em relação a isso. Apenas temos que descobrir um sistema econô·
mico factíVel que permita o fornecimento desses ~lefones. Mas, o nosso compromisso é,
efetivamente, com a telefonia, que é um instrumento essencial hoje e, sobrCtudo, porque
o telt!foné não é mais um meio de comuni~
cação de voz.; hoje, o telefone é um sistem.i
de informaçõ~s. informações de computador,
modens são adaptados ao telefone, telefax,
coisas dessa natureza. Então, telefone, hoje,
não é mais um sistema de voz; portanto, um
mt;:canismo essencial na nova era da informá·
tica mundial e precisamos ter isso instalado.
De forma que nosso compromisso. Senador. é com o telefone. Vamos colocar todo
o nosso empenho para que os telefones sejam
fornecidos e não vamos encontrar nerihum
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pergunta, Sr. Ministro, seria relativamente
também à Telebrás. Tomamos conhecimento
de que cerca de 30% da mão-de-obra do Sis·
tema Telebrás é feita através de empregados
que são alocados para esses serviços. E houve
entendimento entre os sindicatos da categoria
com a Telebrás para que as contratações fos·
sem feitas diretamente para o Sistema Telebrás. E parece que o Secretáio de Comuni·
cação andou arlunciando que iria fazer um
enxugamento também na área da Telebrás.
Perguilto a V. Ex• se V. E• tem conheci·
mento de que realmente prevalece aquele entendimento de que se procurará valorizar o
funcionário, o empregado direto do sistema,
ou se realmente pretende mandá-los embora
conforme tem salientado o Secretário de Comunicações.

O SR. OZIRES SILVA -Bem, tenho
a impressão de que há uma informação chega·
da a V. Ex~ e que não está exatamente correta .. Centra-se mais ou menos nisso: 30% do
efetivo da Telebrás. Há dois tipos de modal i·
dade de empregado: um de mão-de-obra con·
tratada para a execução de serviços por via
de empresas, empresas independentes que
são contratadas pela Telebrás e que fazem
essa instalação fundamental, de distribuir fios
nas .cidades, fazem serviços complementares,
aqueles que os empregados da Telebrás não
fazem. E tem outros que foram trazidos de
fora para resolver problenias cru_ciais da em·
presa, porque_ a legislação, como disse ante·
riormente, na ação do acionista, impedia ad·
missões para que a empresa pudesse crescer
no número de pessoal operacional.
O Governo do ex-presidente José Sarney,
em 1988, se não me eii-gano, proibiu taiatíVa~
mente que isto ocorresse, de modo que as
companhias passaram a eliminai esses empregados, que eram mão-de-obra avulsa, vamos
dizer, contratados pa'ra executar serviços;
passaram a eliminar e, hoje, praticamente,
a não ser as companhias que não estejam
cumprindo a legislação, que não é o casO da
Tele.brás, esses empregados não estão mais
nas folhas de pagamento da empresa.
Agora, usando a expressão de V. Exa, se
me permite, o Secretário das Comunicações
não anáou dizendo que v\i fazer demissões.
Temos determinação e~pressa do Presidente
da República para a redução do efetivó ·de
empregados da Telebrás e das demais empre·
sas estatais. Êsta é uma determinação do Pre·
sidente, ·que reforçou, ainda ontem, quem
·quadros desiaS empresas sejam efetivamente
enxugados, E estamos trabalhando nisw para
que as empresas cu.stem menos, sejam menores, porque tD Governo Federal entende que
a sua função fundamental do Governo não
é a de gerar empregos, mas, sim, fomentar
para que empregos sejam gerados por investidoreS, pelas pró_grias empresas governamentais, mas gerados empregos que estejam liga·
dos efetivamente às suas atividades opcri.l·
cionais e à eficiência das cOmpanhias.
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De modo que existe eSsa dete~ação expressa do Presidente; aliás, foi publicado largamente nos jornais; tenho a impressão que
foi no dia 9 último a data, não me lembro,
mas acho que foi no último dia 9 que os jOrnais publicaram com bastante profusão o ca-

ráter das determinações do Presidente, que
boje estamos cumprindo. Temos data especificada pelo Presidente de apresentar o cum~rimento das metas que ele colocou.

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. Mi·
nistro, com relação às licitações que foram
feitas para a exploração da telefonia móvel,
o sistema celular em linguagem técnica, revis·
tas como Isto é Senhol' e outras, naquela ocasião anunciaram muito um tipo de apadrinhamento que teria sido feitO pelo- ex-ministro
Antônio Cárlos-M~galhães. Há, por parte do
Ministério, alguma comissão fazendo exame
das concessões que foram feitas, oú V. Ext
entendeu que toda a operaçao foi feita semnenhuma irregularidade, sem nenhum deslize?

tando-~e, orientar as minhas equipes que
prestem atenção nestes aspectos.

O SR. MAURÍCIO COR~A-Porque,
na verdade, Sr. Ministro-::: vou falar linguagem sincera- sabíamos que naquela ocasião
- não quero fazer nenhum tipo de especulação, não estou aqui para acusar V. Ex~ pelo
contrário, até fiz referências as mais sadias
com relação a V. Ex~, até porque V. Ex' tem
como Chefe de Gabinete um grande amigo'
meu, o Dr. Edísio Gomes de Matos, pessoa
que me merece o maior respeito. O que sempre vimos naquela época, Ministro, era um
predomínio da Globo dentro do MinistériO·
das Comunicações. Era uma hegemonia de
trato. Inclusive até na composição hierárquica dos funcionários. Tenho a impressão de
que IsSo deve ser do conhecimento de V.
O~ y_._ Ex_~ n~o _tem ~ss~ conhecimento? _
o-sR. OZIRES SILVA- V. Ex• refei-e:.Se
ao tempo do Governo anterior?
·

E:r,

O SR. MAURíCIO CORR~A -Sim. bo
o·sR. OZIRES SILVA- Não, nobre Se· . Governo anterior.
nado r, não me detive nessa análise. A única
O SR. OZIRES SILVA- Não. não tehho

coisa que ocorreu foi que essas licitações foram feitas, "fora!n implementadas, as companhias ganhadoras já iniciaram os Seus traba·
lhos; iniciaram os investimentos necessários,
já há bastante recurso investido nisso e já
foram bastante longe na colocação, inclusive
vendendo aparelhoS. No Rio de Janeiro, por
exemplo, já tenho a informação de que piati·
camente todos os aparelhos teriam sido vendidos.
Portanto, a coisa foi longe demais e poderia
trazer um prejuízo imenSO à sociedade brasi,leira e ao próprio consUinidor. Não nos detivemos na análise disto, segundo essa ótica.
Detivemo-nos para prender como foi feito
para que não se repita qualquer outro tipo
de colocação semelhante nas demais cidades
brasileiras que, também, estão pleiteando a
mesma telefonia celular mencionada por V.

Ex•
Evidentemente se V. Ex• tiver algum ele·
menta em particular em relação ao assuD.to,
empenho-me em verificar. -

O SR. MAURíCIO COR~A - A im·
pre;nsa noticiou e V. EX• CliVe recordar-se
perfeitamente daquele episódio relativo ao
próprio Dr. Roberto Marinho, o Ministro
Antônio Carlos Magalhães e de outro lado
o Mac line que disputavam a entrega .desse
sistema a outro grupo. E acabou prevalecendo, segundo a revista, segulldo a denúnca,
os interesses que representavam o Dr. Ro·
berto Marinho. Isso quç' queria.saber. ·
Essa questão foi examinada atualmente,
não vai ser examinada pelo Ministério. É intenção de V. Ex• verificar isso ou· dar como
·
perfeita essa operação? .. ,

O SR. OZIRES SILVA- Estamos exa·
minando a operação, mesmo porque queremos aprender como é que foi feita e, even·
tualmente, evitar cometer os mesmos erros,
se eles ocorreram. Mas posso perfeitamente,
a partir da informação que V. Ex• está pres-

Senador. Quanto à influência da Globo na
designação de pessoas para cargos no Ministério passado, não tenho informação. Não,
não tenho.

O SR. MAURíCIO CORR~À - Muito
bem. Mas V. Ex~ tomou conhecimento ...
não estou fazendo nenhuma inquiríÇâo"-a V.
Ex' ... --

0 SR. OZIRES SILVA- f um prazer ...
O SR. MAURíCIO COR.R~A -Naquela
ocasião _as reVistas, sobretudo a lstoÉ e a Veja
destacaram profusamente esta questão do
Mac Une e dos interesses_do Roberto Marinho. Convém que o Sr. examine isso para
clarificar ã opinião pública, daP-o o respeito
que se tem pelo novo Ministro.

O SR. OZIRES SILVA -Se V. EX' me
permitisse, nobre Senador, se eu soub_esse.
que iria ocupar-esSe cãrgo talvez devesse ter.
lido com mais cuidado o que a Veja publicou
na"quela época. Mas, 4e qualquer forma o
alerta que V. Ex• nos dá é importante e vou
transmitir a minha equipe para olhar isso com
bastãnte cuidado.
Se houver qualquer coisa, evidentemente,
teremos que aplicar as correçóes pelo menos
em nome do respeito que nos devem. Não
só V. Ex•, mas toda a população brasileira.

O SR. PRESIDEI'áE (Edison Lobão) Queria_ fazer um apelo a V. Ex•, para que
apressasse .um poucO as suas conclusões.

O SR. MAURÍCIO COR~A- Sr. Pre·
sidente, data venia quero dizer, em primeiro
lugar, que iremos ex atam ente aterider a sua
solicitação que o Ministro tem cõmpromisso.
V. Ex' conhece o meu comportamento e sabe
que não sou,.de perguntar demais. Estou encerrando, são mais duas perguntas, que resu·
mo-numa só.
Sr: Ministro, parece que V. Ex~ já falou
na Comissão do Trabalho sobre o problema

relativo ao dise_ositivo transitório que ·a~se· _
gura a anistia a- todOs aqueles empregados
em einpresas públicas estatais que foram perseguidos - vamos dizer assim- pelo Ministro anterior e foram sumariamente•eliminados num momento difícil. É claro que .V.
Ex' faz parte de um Governo e está preocupado com o enxugamento da máquina estatal.
Mas houve injustiça com· relação àquele pessoal que foi demitido, e o Ministro se negou
peremptoriamente a atender o disposto contido na Disposição Transitória. qUe é dó seu
·
conhecimento,
Tivemos, eu e mais um Deputado, João
Paulo Pires, com o Ministro Bernardo Cabral. Explicamos a S. Ex• a situaçãO dramática desses funcionários: Hoje; talvez, resumem-se a seiscentos ou oitoCentos demitidos.
Entregamos a S. Ex• a solicitação, qUe ficOu
de levá-la a V. Ex' e ao Presidente Fernando
ConO.r de M.eÜo.
Na segunda vez, levamos para S. Ex• a relação. Um dia antes de V. E~· vir depor nesta
Con:iissãci de Trabalho, voltei a ligar para S.
Ex~, que me assegurou que iria comunicar
a V. Ex• E eu soube que esse assunto foi
_
tratado por V. Ex' lá.
Efetivamente, qual é a· intenção de V. Er
com relação ao cumprimentO desse dispositivo? E já resumo a O!ltra, para encerrar,
- porque o Senaâor Edison Lobão já Ine es_tá
olhando com cara feia, parecendo um apache
do Maranhão.
Á guis~ de curiosidade, qual é a sua opio.ião, o que V. Ex• pensa e acha a respeito
desse projeto aprovado na Câmara, de o :Qiário do Congresso sair uns dez minutos na
rede de televisão, para explicar, para levar
ao conhecimento da N3:ção aquilo que te passa, re;;:almente~ no COngresso Nacional? Muito obrigado a V. EX!', e peço desculpas ao
Presidente Edison Lobão, por eu me haver
aloiigado por mais tempo do que o esperado
por V. Ex•
·
Q SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)-

Antes que o Ministro responda, não quero
que a Comissão· tenha a impressão.de eu estar
agindo aqui" com arbitrariedade.
Vejamos o Regimehto. . O Senador Mauricio Corrêa ~ uina das melhores figuras qesta Casa, meu amigo, e gosto·
muito de ouvir as inff:rpelações de S. Ex•,
até por que aprendp com as perguntas ~- respostas. Mas dispõe o Regimento:
"Terminada a exposição do Ministro
de ·Estado, que terá a duração de meia
hora, abrir-se-á a fase de interpelaÇão
pelos Srs. Senadores inscritos, dentro do
ass"unto tratado, dispondo o interpelante
.de cinco minutos ... "
Já estamos com o Senador Maurício Corrêa
falando vinte e cinco minutos. Portanto', não
estou si:mdo arbitrário.
·
Tem a" palavra V. EX"

O SR. MAURíCIO CO~A- Pernii·
Sr._ Presidente, porque V. Ex• me ci-·

ta~me,

tou; Não estou fazendo referência ao meu
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tempo; posso até o haver extrapolado, como
todos aqui o fazem, ninguém respéíta:Estou
dizendo é com relação â permanência do Ministro aqui, no Senado. _

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- .
Sim. Sobre isto também darei uma resposta
a V~ Ex~, apenas para exprícar o que aconteceu.

_

_

_

o Sr. MinistrO· se ·propOS ·a Vii,· na dãú

de hoje, como havíamos pe_dido a sua presto·

ça, mas nos disse que tinha esse compromJ~sÇi
e que, se preferíssemOS, ele faria,_ de duas,

uma: adiaria a sua vinda para a próxima semana ou viria hoje, sairia nesta _hora que ele
precisa sair e voltaria, se os Srs. Senadores
assim o desejassem. Portanto, nada: -há de
anormal no que está ocoi!endo nesta reunião:

-

Concedo a palavra ao Sr. Ministro Ozires
Silva..
O SR. MINISTRO OZIRES SILVA Muito obrigado, nobre Senador.
Em respeíto aos Srs.· Senadores, deVo' expliçar qual a razão por que saio.
Com a extinÇão da Interbrás, evidentemen·
te, as negociações brasileiras com o Iraque
foram colocadas em termos preocupantes, e,
hOje, estamos tendo a visita do oficial do Governo iraqueano; responsável pelas vendas
de petróleo ao Brasil. Isto está programado
há bastante tempo, e o Minístro Francisco
Rezek e eu vamos reunir-nos com ele a partir

de 13 horas, mostrando a posição do Góvetno
brasileiro, para· tranqUilizá-lo e mantermos

os vínculos de comércio com o Iraque. Então,
justamente devido a esse compromisso, por·

que é uma pessoa que voou do Iraque para
cá, dentro de um programa estabelecido, que
tive que me submeter a esse tipo de restrição.
Mas, evidentemente, estarei sempre à dispo~
sição do Senado, sempre que desejar, e dos
Senadores. Como tenho tido o privilégio de
ser procurado por eles, tenho-me desdobrado
em minha agenda, para atender a todos que
me procuram lá no gabinete, é até posso suge·
ri.r, se me permite uma pequena brincadeira,
Senador, que me telefonem, porque, quando
telefonam, os Srs. pagam o impulso e eu fa~u
ro. Levo uma vantagem até do ponto de vista
comercial.
Sobre a anistia dos empregados da T!!lebrás, passamos da ordem de três horas com
a Comissão _de Tátbalho na Câinara, e concluímos, depois dessas discussões, um esquema pelo qual a Comissão criaria uma subc_otnisSão para, junto com a -'COmissão criada
dentro do Ministério da Infra-Estrutura, estabelecerem as regras de análise_de caso a caso
dos anistiados que não retomaram.
Verificamos, pelos relatórios das Comi,ss6es, que o Ministro Antônio Carlos havia
determinado o não-retorno deles, porque.en·
tendia que eles haviam sido demitidos por
razões adminísttativa:s, e não por razões que
capitulavam na emenda constitucional. Ele
entendeu que não havia conéxão entre a demissão e aquilo que a emenda constitucional
preconizava. Após as discu.ssões na Comissão
do Trabalho, entendemos que valeria a pena

revisar isso. Foi criada_ essa subcomissão da
Comissão
Trabalho da Câmara dos Deputado~, que vai trabalhar juntamente com a
nossa comissão_ para examinar as diretrizes
a serem aplicadas a uma outra comissão que
então analisará, caso a caso, em função das
diretrizes colocadas, para que cesse_essa dúvi·
da. Os _documentos que tenho do Ministério
das Minas e Energi~ e do Ministério das Comunicações, que têm caso semelhante, indicam que esses casos foram analisados e deter·
minou-se que não estavam capitulados para
se obedecer a cláusula constitucional. Portanto, entendeu o Ministro António Carlos Magalhães, Ministro das Comunicações à época,
q~e S. Er não estava deíiando de cumprir
a emenda constitucionaL Es!;a providência
adícional é apenas para que tenhamos a deci·
são correta, tão correta quanto possível na
avaliação _dos novos elementos que serão colocados n~ Comissão do Trabalho.

de

O"""SR. MAURÍCIO CORRtA -

Creio

gue V. Ex• foi muito bem, porque o texto
é claro. Não são demissões políticas. São
aquelas provocadas em razão, inclusive, de
reivinàic_aç9es salariais que provocavam as
suas demissões. É o que aconteceu à época.

O SR. MINISTRO OZlRES SILVA -.
De qualquer--maneira, pata dirimir essa dúvida, a Comissão de Trabalho, que me honrou
com a sua audiência, ainda terça-feira passada, entendeu que se deveria fazer uma revi~
são. Dispusemo-nos a fizê-la eni conjunto,
estabelecendo diretrizesclaras. Corn elas, pode-se fazer análise de caso por caso, portanto;
reparar as possíveis injustiças no novo julga·
menta. Injustiças sempre, sob a ótica do indi·
víduo, às vezes, são bastante amplas.
Com relação aos dez minutos, gostaria de_
dizer que __o setor privado_ tem reclamado muito que nas concessões o Governo tem imposto
ao setor privado tomadas de tempo nos horários nobres que aretam tentãbilidade dos.
respectivos entendimentos.
O sel:ó"r privado citou uma série muito gran~
de. Não tive nenhum contata oficial à respeito. V. Ex~ perguntou o que penso. Estou dan~
do as informações que recebi. Não se trata
de uma posição' oficial d~ Ministério da lnfra·
Estrutura, apenas a resposta é um pensamento. - ---

a

-~-------

Eles até listaram. a fala do ex-Presidente
Sarney à é_poca em que Sua Excelência fazia
"A conversa ao Pé do Rádio", nas sextas(~ir~; ~i~am a Voz do Brasil, citam os proje·
tos, por exemplo, o Projeta Minerva, as redes
nacionais. A respeito de um aspecto técnico
do Ministério da Infra-Estrutura, temos uma
preocupação coin relação à ocupação desses
c_anais, porque essas redes utilizam uma
quantidade enorme de. terminais para poder
mandar todas as informações, não só de ví·
deos como também de cores. Portanto, o nú.·
mero de terminais bloqueados p!ira a constru·
ção de redes é muito grande. Isso prejudica
as comunicaçõeif; aoun, porque os CanaiS
de comUnic~ções são eXatamente os mesmos.
Por conseguinte, o setor privado apresenta
esse tipo de argumento. _Contra esse aréu-
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menta, coloquei que o Brasil, tradicional·
mente, não cobra pela concessão. Ela é gratuita. Em várias países do mundo adotam·se
a tese de qne a 'concessão vale dinheiro e
tem que ser paga. O setor privado no instante
em que obtém uma concessão paga por isso.
Fica, no caso, aquela discussão de caráter
semântico. O que o Governo pede em contrapartida ao não pagamento, à não cobrança
da concessão, é ou não razoável. A tese é
de diScussão. Os dez minutas penalizam além
do que valeria essa concessão, ou penalizariam menos _do que isso. Ficaria uma discussão dessa natureza. Poder-se-ia pensar numa
outra alternativ~. ou seja, daqui por diante,
o 9overno Fede;ral,cobra a concessão, e toda
vez que pede a red~ paga~se por ela. Poderia
se.ruma alternativa. De qualquer forma, digo
com freq üência - talvez o nobre Senador
concorde -tudo aquilo que não é combinado
ant_es fica caro. _Talvez<? que se pudesse fazer
é tehtar olhar sob um espectro maior, olhar,
examinar,- estamos prontos a dar informações ao Congresso Nacional - do quanto
o Governo Federal solicita dessas redes.
Quem sabe seja possível se quantificar isso
para verificar se estamos avançando demais
naquílq que o investidor colocou de men!)s,
ou tentar quantificar iSso para tentar responder essa pergunta e deixar à consideração
do Congresso Nacional que ele é soberano
para decidir sobre esse assunto. Isso é a'penas
um pensamento que transmito ao nobre Senador dentro do contexto da sua pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Tem a palavra o Senador Irapuan Costa Jú·
nior.

O SR .. IRAPUAN COSTA JÚNIORSr. Ministro, Sr. Pre~idente, Srs. Senadores,
no Brasil quando se escolhem Ministros, so·
mos tomados pelos mais diferentes sentimen-.
tos: às vezes a interrogação, às vezes a perple·
xidade, âs vezes até a indignação'. Entretanto,
gostaria de dizer que, quando surgiu o nome
de V. Ex·', fomos tomados por um sentimento
de alegria, de satisfação muito grande, porque, conhecendo como o conhec_emos, há
mais de três lustros, sabíamos que o Ministério, que aliás é um conglomerado de Ministérios, estaria em muito boas mãos.
Gostaria de fazer a V. Ex" uma pergunta.
sobre a questão do álcool. que estaria dividida em duas: uma mais geral, que diria respeito às próximas safras, e outra mais partlcular, que diria respdto .à essa safra.
Aliás. tentei fazer ontem por telefone está
pergunta. mas parece-me que V. EX" está precisando de faturar bastante. porque liguei várias vezes c não consegui falar com V. Ex",
o que, aliás, é muito natural. Se 109t do Con·
gresso falar com o Ministro todas os dias,
S. Ex·· perderá pelo menos duas horas no telefone. Não se trata de reclamação.
A ri1iilha pergunta é a seguinte: hoje há
uma desigualdade entre consumo e produção
de álcool. Há uma i11~quação nesta questáo,
que se deve, cvideqtemente, a 1,una atitude
corttemplativa do Governo, porque não me
parece difícil transformar essa inequação em
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uma equação, essa desigualdade em uma

igualdade Perg•Jnto: isto, para as próximas
safras, está sendo programado, ou seja, a

transformação dessa desigualdade em uma
igualdade, igualar os dois membros da equa. ção? Esta é a pergunta geral. Em segundo
lugar, uma pergunta particular: ontem, até
em atendimento muito rápido a um pleito
que lhe colocamos na semana passada, fomos

informados de que se

e~tá deslo~ando

para

o Estado de Goiás- que foi um Estado muito afetado pela crise, talvez o mais afctado
deles - nesta safra uma quantia da ordem
de 3,5 milhões de litros de álcool de Ribeirão
Preto. Além disto, permaneceriam no Estado
70% da produção local de álcool. Segundo
os estudos que temos no E:.tado, não fecharíamos tain bém a equação goiana com essas
quantidades. Precisartamos, ao invés desses
3,5 milhões de litros de deslocamento, cerca
de lO milhões de litros. Pergunto a V. Ex"
se seria possível o rcexame desta equação
local.
Termino contradizendo o Senador Maurício Corrê a, que diz que todos desrespeitam
o tempo. Fi4uei dentro dos cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)_Com a palavra o Sr. Minisho -Ozires Silva. ·
l OSR. MINISTRO OZIRES SILVA~_:_
Muito obrigado. Senador Irapuan Costa Júnior, pelas suas colocações elogiosas.. Espero,
realmente. carregar essa responsabilidade.
V. Ex· sabe que o risco do fraca<;so é muito
alto, e a probabilidade de sucesso é muito
pequena. Em todo caso vamos tentar fazer
o melhor possível.
Quarito à questão da inequação, discutimos aqui anteriormente. Estamos preocupados, efetivamentc. V. Ex• coloca o dedo na
ferida quando se refere às próximas safras,
porque, enquanto não conseguirmos equa"
cionar o problema do álcool de modo que
o produtor receba uma rcmuneraç<1o correta,
o programa do <ílcool estará em risco. É exiitamente por isto que estamos fazendo estudOs
bastante aprofundados, já estamos próximos
de algumas soluções, e algumas delas passam.
inclu~ive, pelo Congresso Nacional. Em particular a regulamentação, cor;no mencionei
· anteriormente, do art. 238- da Constituição
Federal de 198H. Desta forma, estamos preocupados exatamente com isso.
Quanto à pergunta de curto prazo para
Goiás, V. Ex· conversou comigo sobie o abastecimento de Gioás, e, a partir do instante
em que c_onversamos, foram tomadas provi"
déncias e estamos fazendo um esforço muito
grande para minorar a crise em Goiás. Pelo
que estamos conseguindo na moagem de cana
em S. Paulo e no Paraná agora, pedi hoje
ao Departamento Nacional de Combu:.tíveis
que me desse uma informação: quando o
abastecimento de álcool se normalizaria. E
há uma probabilidade- não posso dar uma
resposta afirmativa porque não me respon~
deram à pergunta, pois estão processando a
resposta- de que, no máximo em orna semana. dez di.i:ts, teremos quase tudo rcgulari·
zado, menos as pequenas dificuldades de

transporte que teremos para transportar álcool ou coisa dessa natureza.
De modo que com a entrada da safra 89/90
imaginamos que o problema esteja superado,
pelo menos a curto prazo .
É claro que nesse perfodo temos que nos
esmerar para recUperar e es_~abelecer um estoque de segurança cjue possa permitir a
transposição da próxima entressafra.
Para isso. estamos preocupados com a utilização do ID!!tanol. O metanol é uma alternativa adequada para nos ajudar. Mas, como
sabem os Srs. Senadores, temos restrições
judiciais para a utílização do metanol em algumas áreas do País.
Acho perfeitamente razoáVel essa preocupação com o meio ambiente, que já manifes.tei .a...rninha particular profi:-.são de fé da
necessidade que temos de preservação do
meio ambiente, mas tenho muito mais receio
do problema que estamos impondo hoje aos
veículos, ou seja. de fornecei combustíveis
não especificHdos. Todos sabem que hoje O:s
automóveis estão condenados a queimar aquilo que colocamos no tanque: álcool com
gasolina, gasolina· com álcool, gasolina com
metanol, metanol sem gasolina, etc ... , todas
as variáveis, todas as combinações possíveis
que hoje temos em termos de produto e estamos obrigando o automóvel a ingerir iSso. Evidentemente, esses combUstíveis são distantes dos especificados. -Estamos tendo combustão incomp[efa. evidentemente, estamos
tendo ineficiência- muitos dos senhores rew
clamam que os automóveis brasileiros não
fazem a mesma quilometragem por litro combustível que os automóveis equivalentes do
exterior'-'-, mas isso é devido fundamentalmente a essa verdadeira variedade de combustíveis que oferecemos aos veícUlos.
Então, a curto prazo, Senador, creio que
este tema sairá das discussões, das preocupações de todos em prazo extremamente curw
to e, diga-se de passagem, o plano econômico
impós uma rcduçilo da atividade ecOnômica
durante um certo período e permitiu que a
crise de maio,_ a crise que estamos vivendo
em maio, agora, do álcool fosse minorada.
Acho que não é vantagem nenhuma dizer
a V. Ex" que a crise que estamos vivendo
hoje é menor do que a crise que viveríamos
em-condiçõe.'i normais. Isso não ajuda muito
porque é o mesmo que se comparar um pOl!CO
de fome com inuita fome, a diferença não
é de grande teor.
Mas, de qualquer forma, est~mos imaginando que muito em breve isso será superado
no curto prazo em função dessa safra.
Podem surgir por problemas pontuais no
Nordeste, ao final da safra, no Nordeste em
agosto, setembro, coisas dessa natureza, mas
estamos nos preparando para isso, para tentar ante_cipar e estamos tentando .transformar
a ineq uaçâo me-ncionada por V. Ex• em equação:Mas a inequação reside cxatamente nisso: temos um produto de custo mais alto de
produção do que a gasolina e que tem que
ser vendido a preço mais baixo. Essa é a inequação para a qual temos que encontrar a
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solução e estamos trabalhando em várias alternativas e_esperamos equacionar isso o mais
breve possível.

O sR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Passo a palavra ao Senador Dirceu
Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores, ministro,
tenho duas indagações a fazer a V. Ex• Uma
delas é sobre carvão mineral e a outra é sobre
lenha, carvão vegi::tal e derivados. Começo
por esta última.
Nós, em Santa Catarina, temos algumas
possibilidades de aproveitamento do gás proveniente daquelas prospecções de- petróleo
ao longp do litoral catarincnse, e algumas
um pouco mais remotas de gá<> proveniente
da Argentina.
Estamos com uma devastação de 90 milhões de metros quadrados por ano de cobertura veg_etal local. Isso. para nds, é um desastre. E, tambcfm, correndo o risco de quando
4ma medida ambiental for tomada colocar
em risco todo um seto-r prOdutivo ôe texteis,
cerâmica, etc, que utilizam a lenha ou o C'.:trw
vão vegetal para acionar as suas máquinas.
-O gás natural propicia-nos uma economia
de 30% nos custos, no caso cerâmico, e uma
enorme melhoria de qualidade, o que nos
torna mais competitivos no mercado internacional,_já que os nossos produ.tos percorrem
o mundo _e tem nível semelhante aos produzidos na Itália, no se to r cerâmico.
Ent<lo, temos encontrado dificuldade nesse
e_quacionamento até de informações na questão do gás, porque o gás, provavelmente, gera concorrência interna, talvez com São Pauw
lo, com relação aos mesmos produtos, e com
a Petrobrás, que também talvez o óleo ao
invés do gás.
De modo que era esta a ponderação inicíãl
que eu gostaria de fazer a V. EX"' e ouvir
as suas considerações sobre o assunto.
O SR. MINISTRO OZIRES SILVA
Nobre Senador, o gás natural que descobrimos na bacia marítima de Santa Catarina está
ainda em nível de prospecção e de exploração. Não temos a·cubagem da jazida, não
saberrtos ainda se ela é comercial, se há volu·
me suficiente. As indicações são sim, mas
devido ao problema de defasagem dos preços
_que foram impostos à Petrobrás a capacidade
dela investir caiu dramaticamente. De modo
que a Petrobrás não tem condições de fazer
investimentos para determinar a cubagem
desse gás lá ein Saõta Catarina, por(juanto
ela tem uma diretriz por parte do Governo
Federal de colocar todo seu esforço na dire. ção do petrt'lleo. O petróleo é um bem de
mais amplo uso_, ~ssencíal à econo~ia nacional e num momento de vacas magras, que
é o momento que a Petrobrás está vivendo,
ela não poderia deslocar investimentos para
áreas que não fossem aquelas que estive!>sem
prioritariamente voltada-; ao curto e ao médio
prazo das necessidades nacionais. Os traba·
lhos de _prospecção contip_u~m. es!~rn-=os__Som
a intenção de fazer a cubagem, pOrque a es-
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trutura geológica que te!_TlO.!. ali na área marítima, da plataforma continental, vem desde
a Bacia de Campos, passa por Santos, onde
tem uma desc.oberta, o único contrato de risco que encontrou alguma coisa no Brasil, por
conta da Apec (?),tem ali no litoral de Santos; ali no mar territorial, Paraná, Santa Catarina tem alguns resultados positivos, ma<> se
a Petrobrás tivesse recursos para investi~ e
· se a jazida fosse comerciável ou tivesse retorno, teríamos ainda que dispcq.dcr, no m(nimo, 4 ou 5 anos de trabalho, antes que esse
gás natural se tornasse disponível para uso
da população.
A outra alternativa de gás que temos discutido é o da Argentina, que passaria pelo Rio
Grande do Sul, e o gás da Bolívia. Esses
dois países pretendem nos fornecer quantidades de gás apreciáveis. O grande problema
que vemos com relação a isso não é problema
relacionado ã Petrobrás- ela, evidentemen·
te, segue orientação do Governo Fedeiãl e
não há nenhum problema maior em relação
a esse ·assunto- mas o problema é a dimensão territorial do nosso País. Temos que fazer
gasoduto, a partir da fronteira. Todos os dois
países estão dispostos a entregar o gás natural
para nós, a preço até razoavelmente inferior
ao preço do mercado internacional. Os argentinos estão falando na ordem de 2 dólares
e 20 centavos por milhão de BTU, quer dizer,
o valor energético; os bolivianos falam qualquer coisa em tomo de 2 dólares e lO centavos
por bilhão de BTU, que são preços efetivamente competitivos a nível internacional. O
gás, hoje, em Rotterdam, quer "dizer, a nível
internacional, estaria oscilando em torno de
US$ 2,30, US$ 2,25, portanto, são Valores
extremamente competitivos e não podemos
absolutamente reclamar dos argentiqos e dos
bolivianos que estão pedindo preços elevados
para nós. Mas ocorre que se for gás da Bolívia
teremos que colocar l ~300_g!!i:_lômetros de tu--gãS paú a zona de consumo, e no RiO ·araride
do Sul teríamos que colocar 700 quilómetros
de tubos, gasoduto. E a_ custo de mercado
hoje, considerando o Rio Grande do Sul onde
foram feitos estudos de mercado, indica que
o Rio Grande do Sul, hoje, em curto prazo,
poderia absorver algo da ordem de 1 milhão
e SOO mil metros cúbicos por dia a 2,3 milhões
de metros cúbicos por dia. A região de São
Paulo solicita mais do que isso, eles estão
pedindo 14 milhões de metros cúbioos. por
dia. Mas todos os estudos foram efetuados
segundo uma premissa de c[ue o preço de_
venda do gás para o consumidor fosse nivelado ao preço do óleo combustível. Ora, como o gás é um produto muito mais nobre,
evidentemente que quem usa óleo combus~
tível, hoje passaria para o gás, um produto
melhor, m'ais limpo, não exige estocagem.
queima melhor que o óleo combustível. Então não se requereria do usuário nenhuma
inteligência adicional, não precisa dizer que
o gás natural é o melhor produto, não precisa
fazer nenhum marketing, nem anúncio,- ele
vai voluntariamente nessa direção. Mas, se_
o preço do gás for cotado no Brasil, niVelado

com o preÇo do óleo combustível, vamos introduzir na crise ~nergética brasileira, usando
as palavras do nobre Senador Irapuan Costa·
Júnior uma outra inequação, além dessa que
jã t~mos· hoje, do gás Jiqüefeito de petróleo,
do gás butano, propano, do diesel, quer dizer, inequações que introduziríamos porque
começaríamos u ofertar gás natural que substituída o óleo combustível e passaríamos a
não ter onde estoCar, o óleo combustível. Estaríamos colocando umâ disfunção onde não
existe.
Então, pedi~ Petrobrás para fazer os cálculos e a Petrobrás me indicou que, no caso
do gasoduto do Rio Grande do Sul, o transporte do gás se oneraria em torno de 95 centavOs de dólar por milhão de BTU para transportar, por exemplo, de Uruguaiana ou de
qualquer outro pon-to de entrega no território
nacional até Porto Alegre. Esse preço de 2
dólares e
centavos. que eu diria que não
está formalmente negociado com os argentinos, há apenas uma intençãp de negócio
a' esse nível, nós teríamos que levar, pelo
menos, a nível d.a distribuidora, 3 dólare_s e
20 c<!ntavos o BTU. A esse preço não haveria
consumidor no Rio Grande do Sul que compraria. Se pegássemos esse tubo e o le.Yássemos para Santcl Catarina, oneraríamos ainda
mais o produto, que chegaria ainda mais caro
em Santa Catarina. Aí. teríamos outro tipo
de reação do consumidor, que diria que, no·
vamente, o Governo Federal estaria avan··çando no bolso e coisas dessa·natur_eza.
De modo que o problema do gás natural,
nobre Senador, está nesse ponto. Entramos
em contato com o Ministério de Relações
Exteriores e estamos visualizando uma espécie de solução globaL Quem sabe nós fazemos
um'a solução global de abastecimento de gases a nível Cone Sul do Continente Sul-Ame·
ricano, para melhorar as quantidades de volumes, porqUe, na realidade, o custo de 95 cen·
ta vos' foi calculado a base de 2 milhões e 300
mil metros cúbil..!os de gás por dia. É evidente
que se esse_ volume crCscer, o custo baixa.
Faríamos um sistema como foi colocado na
EurOpa, com o fornecimento de gás soviético
para -a E-uropa e gás do Mar do Norte, eiil
partic"ular~da Noruega, onde há uma solução
global com participação de todos os países
para'justificai investimentos, volumes transportados e utilizados. Teríamos que arrumar
uina maneira--para que o Brasil não .fique sem
esse gáS, urna vez que as reservas são limitadas, a não ser na Bacia de Campos onde temos uma quantidade razoáveJ. A_ Bacia de
Campos hoje está produzindo 16 milhões de
metros cúbicos de gás diários, isto é uma boa
produção, portanto. Na realidade, a maior
consumidora de gás da Bacia de Campos é
a própria Petrobrás. Para gerar energia nas
próprias plataformas, estamos queimando
gás natural, porque grande parte desse gás
é associàd·o, quer dizer, sai junto com o petróleo, com a utilização, portanto, obrigatória.
Para que ele ~ão seja queimado, é utilizado
nas próprias plataformas da companhia.
No Rio Grande do Sul, tendo em vista a
necessidade de introduzir na.matriz energé-
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t!ca brasileira o gás natural, es~amos tentando
fazer um estudo global dessa natureza, que
é bastante mais complexo do que o estudo
puro e simples de abastecer de gás natural
•O Rio Grande do Sul, mas, na realidade, o
nosso objetivo fundamental é conseguir um
preço menor para o usuário, porque ao preço
que os estudos estão indicando que chegará,
nós teremos rejeição do mercado em relação
ao produto. Fazer um investimento para depois o mercado rejeitar não seria uma proposição adequada.

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sobre
o carvão mineral, a última indagação. Sr. MiR
nístro, estamos Com o problema grave em
Santa Catarina das demissões dos trabalhadores da CSN e o carvão está numa crise
terrível. Por outro lado, temos na termoeleR
tricidade a absorção de.toda a nossa produção
de carvão atualmente di.thenSionada e inclu.sive com perspectivas de necessidade de aumentar só para atender a termoeletricidade.
Estamos com uma termoelétrica, a Jorge Lacerda IV, que está praticamente com todo
o equipamento lá e que só émperrou no aSpecto da montagem. Algumas empreiteiras
que estavam fazendo a montagem, suspendenram a montagc:m dos equipamentos, porR
que não há recursos. Está vencendo a garantia dos equipamentos e não há conservação
apropriada, portanto, estão se deteriorando.
Seria um consumo imediato na porta da mina
para esse carvão que atualmente está numa
profunda crise.
O aspecto das demissões tem uma espécie
de característica de o sujeito resolver o problema da sala e transferir o problema para
a cozinha. Quer dizer, o Governo ~esolve
o problema dele de excedente de pessoal,
mas a Nação não resolve, a sociedade p.ãQ _
resolve, porque o empregado do Governo
que·passa a ser desempregado fica pesado
para a Nação·, fica sem produzir. De modo
que estamos arrumando os móveis dentro da
mesma casa sem uma equação, pelo menos
a curto prazo dessa questão.
Nesse aspecto da conclusão da montagem
e a entrada em funcionamento dessa unidade,
praticamente nos equacionaria, pelo menos
a curto prazo, essa questão das demissões
e da crise do carvão, que é um setor que
abrange mais de _500 mil f<:tmilias do sul do
Estado de Santa Catarina.
O SR. OZIRES SILVA- Senador, sobre
a questão do carvão, enquanto não- vamos
usar novamente a mesma palavra iriequação
- enquaRtO não acertamos a questão da inequação do carvão, não encontraremos solução.
O carvão nacional, infelizmente, devido ao
seu teor de cinza e o baixo teror calorífico,
tem sido imposto como produto, como insumO básico para uma série de unidades nacionais, dão só na área de siderurgia, como na
área de geração..de.en_e.rgia térmica, e as companhias reagem contra isso, com toda razão
- coinprar um protudo de inferior qualidade, mais caro.
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Então, temos que equacionar;-Ila realida-·
nl; deterioro:U_tudo, correu tudo; correu rede, o problema do carvão e· usá-lo onde ele : fl!rsos da<; empr~sa_s; h~uv~ _probl_ema de ~~
é produzido, para evitar o ônus do transporte.
fasagem tarifária., inciUS:ive_óS próPrios cálcuO SR. DIRCEU CARNEIRO _ Minis· ' '!Os de defã.sa'gem tarifária _·fícaVam complitro, só um parêntese. Ele tem, também, qua-- cados, porque defasagem tarifária é uma ex-

lidades positivas, que é a fluidez, o· que nos
permite comprar um carvão mais bararo no

,~t~s~~ I~n~~~~~~: ~ef~~ird~d~e~api~:viv~~~

mercado internacional
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tudando também ]ãi.::uí, que está na mesma
SituaÇão - quáse -por_ terminar e coisa desse
tipo. Então, estam'os investindo nesse direção. Corri o V, Ex·-sabe, Jacu:í I eor exemplo,
:utiliza também carvão- é urna outra opção.
De modo que estamqs tentando, vamos di·
zer, c-om essa cOlcha_ Curta nacional, em que
estamos vivendQ,_ decidiq.do se cobrimos o
pé ou a cabeça; mas, de qualquer forma, estamos embutidos nessa solução.

mente quando se chegasse no m-o valor já
- -estaria reduzido. Quer dii:er~ há até difiçul~
O SR. OZIRES SILVA- Exatamente;___ çl?,de para calcular e:Ssa,charrlad<:!. defasagem
é exatamente isso que coloco. Temos que;_· - iilrifária.
·
·
ao invés de ficarmos grudados nos pontoS _ O que estamos .fazendo agora _no MiaisO SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)negativos e impormos um produto negativa~
,~tério dã Infra-Bfrutura é_um,arecqmposição
mente às empresas, vamos criar opções para
;do orçainento.- esse_ orçamento já foi apro.- , Srs. Senadores, lamentavelmente, pelas razões já aduzidas, o S:r. Ministro não pode
o carvão de uso positivo, porque isto é qué
_vado anteriormente ao nosso Governo ....... esmais perm~necer entre_ nós e peço desculpas,
auto:sustenta o programa a longo prazo.- -, tamos fazendo uma nova reformulação ... Esespecialmente ao Senador João Lobo, ao SeUma delas, por exemplo, é exatamente a tertamos dando prioridade àquilo que devemos;
nador Cid Sabóia de Cárvalho. que se retirou,
o GovernO-Federal "tem que_ser correto em
moeletricidade na região, que pode utilizar
ao Senador Severo Gomes, por não terem
sem os ónus do transporte, porque se _ele
termosdepagamentodo_qu_e.deve,easegunpodido fazer as suas ln-dagações. Mas, se for
já é um produto com poder calorífico mais .'da prioridade é terminar o que está por termio caso, pediremOs aO Ministro que em outra
baixo, o transporte simplesmente onera o carnar. Estamos.r.ecompondo tudo isso. O nosso
vão.
-Secretário:de Energia está trabalhando nesse . ~pon;unidade volte aqui a esta Com'íssão.
Ao Ministro da Infra-Estrutura também oS
Então, a idéia básica- é tentar ver, num
sentido, em particular na Região 'Sul do País,
nossos agradecimentos pela brilhante expoplano de carvão, onde possamos enfatizar os~ . 'tiriici Região que, notoriamente, trim tido difi~
~_ção que fez e pelos conhecimentos que trouaspectos positivos e não ficar reclamarido
culdade de suprime-nto de energía elétrica e
xe aos estudos desta Comissão de Serviços
contra os aspectos do carvão.
estamos tendo_ um cuidado todo especial e
de Infra-Estrutura.
Quanto aos investimentos para a termoele~ ·vendo também, além das usinas em Santa
tricidade, tudo isso é decorrente do espectro
Cãtaiirfa, eStaffiOs ã:briildO---;- enl níVel de JegisMuito obrigado, Sr. M:inist(o.
dessa inflação horrorosa que vivemos até ago'J'ª'ção, as pequenas hidroelétricas; estamos esEstá encerrada a reunião .
. Rotefr-o:

Presidente
Ozires Silva

Presidente

Alexandre Costa

Ozires Silva
Alexandre Costa
Ozires Silva
Alexandre Costa
Ozires Silva

Alexandre Cos__ta

Ozires Silva

Alexandre Costa
Oz ires S 11 v a
Alexandre Costa
Presidente
Teotónio Vilela

Ozires Silva

Teotónio Vilela
Ozires Silva
Teotónio Vilela
Ozires Silva
Ozires Silva
Teotónio Vilela
Ozires Silva
Teotónio Vilela

Oz1res Silva

TeotOn·io Vilela
Ozires Silva
Teot<!>nio Vilela
Presidente
João Calmon
Ozires Si 1va

Presidente

Jamil Haddad
Ozires Silva
Jamil Haddad
Ozires Silva

Srs ...Senadores,· está aberta a reunião.
Sr. Presidente, Srs~ Senadores,·
Bom, entramos, agora, na fase de
Sr-. Ministro, Sr. Presidente da Casa,

Na realidade, não existe essa premissa
Pelas considerações que V. Ex~ fez,
Bom, Senado_r, V. Exa está antec-ipando
As conclusões que tirei vieram
Não, não declarei
Exato. Mas eu, absolutamente,
Não, não é.

__ _

Bem, logo, t1rado o subsidio,
Nao, ficaria·
Picou bem claro.
Tem a palavra o eminente Senador Teotónio Vi. lela
Sr. Ministro, parabéns pela exposição
Vou me permitir discordar
Está sendo v1sto

Mas ele toma mais tempo

Com relação à opinião púb1 ica.

Mas, na realidade, Senador
~.- -~

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

Não, eu botei.entre aspas

Não haverá o .rejeito se não houver o álcool.
Quando o empresário decide

Sr. Ministro, me Permita

Sr. Senador, peço desculpa
Exato.
·
Desde oue existam

MUitO obrigado, Senador
Concedo a palavra ao_ Senador João Calmon
Embora n~o pertecendo a esta Comissão
Sr. SenadOr, eu tenho, posso lhe dizer,
Concedo a palavra ao.Senador Jamil Haddad.
Sr. Ministro V~ Exa declarou, aqui,
Com relação à prirrieü·a Pergunta, Senador,
Diante da resposta de V. Ex~,
No caso da Inglaterra
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Presidente
Mauricio Corrêa
Ozires Silva
Mauricio Corrêa
Oz ires s nva
Mauricio Corrêa
Ozires snva
Mauricio Corrêa
Ozires Silva
Mauricio Corrêa
Ozires Silva
Maur.icio Corr·êa
Ozires Silva
Mauricio Corrêa
Ozires S1lva
Maurício Corrêa
Ozires Silva
Mauricio Corrêa
Ozires S1lva
Mauricio Corrêa
Ozires Silva
Presidente
Mauricio Corrêa
Presidente
Mauricio Corrêa
Presidente
Ozires S1lva
Mauricio Corrêa
Ozires S1lva
Presidente

Irapuan c. Jr.
Presidente
Ozires S11Vii!
Presidente
Dirceu Carneir-o

Ozires Silva

Dirceu Carneiro

Ozires Si-lva

Dírce.J,.I Carneiro

Ozires Si 1Va
Presidente
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__ Srs .. ·senadores, a mim me parece
Sr. Presidente, Sr. Ministro,
Muito obrigado, Senador.
Então, há a preocupação
Claro!
_Sr. Ministro, a outra pergunta
Bom,_ eu não tenho essas informações
EXatamente. · ' A telefonia, exatamente,
A outra pergunta, Sr. Ministro,
Bem, eu tenho a impress~o de que
Sr. M1nistro, com relação às licitações
Não, Senador, não me detive
A imprensa, a Sociedade
Nós estamos examinando a operação
Porque, na verdade, Sr. Ministro,
o Sr. se refere ao tempo
S1m.
·
Não, não tenho, Senador.
Muito bem. Mas v. Ex•
Talvez, se o Sr. perm1t1sse_
Quero fazer um apelo
data venia, Presidente,
Antes que o Ministro responda,
Não me referi
O Sr. Ministro
Muito obrigado, Senador
Acho que V. Ex• foi muito bem.

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

Tem a palavra o.Sr. Senador rrapuan CoSta Júnior
Sr. Ministro, Sr. Presidente,
,Com a palavra, o Sr. Ministro,
Muito obrigado ao Senador Irapi.Jan Costa· Jr.
Passo a palavra ao Senador Oirceu Carneiro
5~. Presidente, Sr. Ministro,
Nobre Senador, o gás natural
Agora, sobre o carvão mineral,
Senador, a ouest~o do carvão
M1n1stro, só um parêntese.
Exatamente. É isso o que coloco
Srs. Senadores, lamentavelmente,

(Ence"a-se a Reunião às 12 horas e 58 minutos.)

ção e votação do Relatório sobre as atividades d_a Subcomissão do ldoso.
O Senhor Presidente concede â palavra ao
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 19.90
Senhof Senador Jutahy Magalhães, relator.
que faz a leitura do Relatório em pauta, conÀs dez horas do dia vinte~e uin de junho
cluindo com a apresentação de Projeto de
de mil novecentos..e noventa, na sala n~ 13, Lei. Colocado em discussão o Relatório,:
da Ala Senador Alexandre Costa, rjo Senado
usam da palavra para discutir os Senhores
Federal, reúne-se a Subcomissão do Idoso,
Senadores João Lobo, Carlos Patrocínio, Jamil Haddad e Almir Gabri~l. Colocado em
sob a presidência do Senador Carlos· Patrocínio e com a presença do Relator da Subcovotação o presente Relatório, é o mesmo
missão, Senador Jutahy Magalhães e do Seaprovado por unanimidade. Não havendo
nador João Lobo, membro titular da Subcomais quem queira fazer uso da palavra, antes
missão e, ainda, com a presença dos Senhores
de encerrar a presente reunião, o Senhor Pre·
Senadores convidados, Almir Gabriel e ]a mil
sidente agradece o comparecimento de todos,
Haddad. Deixaram de comparecer, por moe o magnífico .trabalho apresentado pela astivo justificado os Senhores Senadores Mar·
sessoria técnica do Senado Federal na elabocos Mêndonça e Mário Maia. Havendo nú· . ração do Relatório e do Anteprojeto de Lei,
e determina que as notas taquigráficas sejam
merO regimental, o Senhor Presidente, Senador Carlos Patrocínio, declara aberto os traanexadas à presente Ata. Nada inais havendo
balhos, dispensando a leitura da Ata da reu·
a tratar, encerra-:se a reunião, lavrando eu,
n;ão anterior, qUe foi' considerada aprovada.
Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário eventual da Subcomissão, a .presente Ata que,
O Senhor Presidente comunica a "Seus pares
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
que a presente reunião destina-se à apreciaSUBCOMISSÃO DO IDOSO

S• REUNIÃO ORDINÁRIA,

'PreSidente. Presidente.

Senador Carlos" Patrocínio,

ANEXO À ATA DA 5" REUNIÃO
DA SUBCOMISSÃO DO IDOS0, 1
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE
1990, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRE·
SIDENTE, SENADOR CARLOS PATROCfNIO.
Íntegra dos Apanhamentos Taquigráficos
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Declaro aberta a reunião da Subcomissão
dos Idosos, da Comissão de Assuntos Sociais,
para a apresentação do relatório sobre as atividades da Subcomissão do Idoso, do Senado
Federal, que· será apresentada pelo eminente
relator Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)Em primeiro lugar, desejo agradecer à Assessora desta Comissão, Dona Neuza Arruda,
quem acompanhou todos os trabalhos, que
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nos ajudou muito, que preparou o material

todo paw nós encerrarmos este trabidho.
Distribuí o Relatório entre os Membros da
Comissão. mas passo a lê·lo. se assim fOr
necessário.
'
RELATÓRIO SOBRE AS ATIVJDADES
DA SUBCOMISSÃO DO IDOSO
DO SENADO FEDERAL

A Subcomissão do Idoso foi criada em 4
Jc outubro de 1989, com arrimo no art. 74
do R~:gimento Interno, na forma de Subcomissão Terilporária da Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Fedcr<jl; para, no prazo
de 120 dias, investigar c estudar a situação
dos idosos, principalmente os instalados em
asilos, c sugerir a adoção de uma política
voltada para a assistência aos- idosos.
A Subcomissão do Idoso se compós de 5
(cinco) membros: Senador Carlos Patrocínio
(Presidente). Senador Jutahy Magalhães
(Relator), Senador Marcos Mendonça, Senador Mário Maia e Senador João Lobo. A
abertura dos trabalho~ contou, ainda, com
a participação do Presidente do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro, e com a pie~
sença do Senador Ney Maranhão e 9a Deputada Moema São Thiago.
De ucordo com o disposto no art. 230 da
Constituição Federal, os trabalhos da Subcomissão estiveram voltados para a busca de
amparo às pessoas idosas, assegurando sua
participação ria cOmUnidride, defendendo sua
dignidade e bem-estar, c garantindo-lhes- o
direito à vida. Nesse sentido, foram reafizadas audiéncias públicas para obter depo-imentos c receber sugestões de autoridades_
diretamente ligadas à assistência aos idosos,
assim como de representantes da terceira idade.
Nas reuniões da Subcomissão do Idoso, foram depoentes o Dr. Renato Maia Guimarães, Diretor da DiVíSâO Nacional de Doenças Crónico-Degenerativas do Ministério da
Saúde;_Q Dr. João Batista de Medeiros, da
Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade do Gov_erno do Distrito. Federal;
o Dr. Salvador Augusto Galesso Coaracy,
Coordenador do Grupo dos Mais Vtvidos do
SESC-DF; o Dr. Oswaldo Gonçalves da Silva, do SESC-SP, a S'r" Cecília Pedro Martinelli de Souza, do Fórum da Teceíra Idade
de São Paulo; a Irmã Maria Luiza Nogueira,
Presidente da Associação "Santa Luiza de
Marillac", de São Paulo; a Sr" Maria Teresa
Caminha Duere, Secretária de Apoio Comunitário e Institucional da LBA; a Sr• Leidejane Calado, Assistente Social do i>RONA V/
LBA, e o Sr. Zenon de Oliveira Moura, do
PRONA V/LBA.
.
Durante os trabalhos, foram apresentadas
as seguintes considerações sobre a situação
atual dos idosos no Brasil, com-sugestões para
o melhor atendimento a essa população:
1. Considerando c(ue a população com
mais de sessenta anos teve, ultimamente. o
maior crescimento proporcional no País, e
que e-sse crescimento tende a aumentar progressivamente com o aumento da expectativa
de vida, é evidente a urgência de se planejar

ai:lcquadamCriie umã política nacional de assistência ao idoso.
: Essa poFtica deverá- abranger os campos
de saúde, educação, cultura e assistêi1cia social, obedecendo aos princípios constitucio"" n_a_i!>!._que asseguram o amparo ao idoso.
Com _a_ finalidae de definir e fiscalizar as
_medidas políticas, económiCas e· sociais- de
assistência ao idoso, foi pi-opOsta a criação
de um organismO fo"rmUdo por repi-e.st!ntãrites
governamcntâis _e da sociedade civil, que
coordene a ação Qe órgãos c programas já
existenteS e -pforriovã o melhOr atendimento
-ão idoso nas áreas de.Sãúde, culiural, social
é educacional, atuando, inclusive, na área de
'plancjamCi:Jti.l ·e- na- formação de recursos hu'manos especializados.
. 2..- ConsidciaD.do que grande parte dos
idosos é recolhida em asilos por falta de amparo, o govern"Cf deverá promover a ação soqial possibiHt~ndo ao idoso viver ativamente
na comunidaUe a que perte-nce, de preferência com a família.
· As instituições de caráter social destinadas
ao idoso devem restringir-se aos casos de idosos desabrigados e sem fami1ia.
· 3. Embo_ra a velhice n_ão seja considerada
~ma do~nça, os especialistas em saúde reconhecem que nesta fase da vida aparece uma
s~rie de_ doença~ que requer tratamento médico específicO e adequado.
Os centro!>_ de saúde preci~am se equipar
para o atendimento ao ido:-.o, sem filas para
marcar ·consultas, c treinar profissionais na
_área médica e na área social para atuarem
j~nto ãõs idoSos e suas famílias. Algumas me·
d1das podem melhorar a prestação desses serviços, comO ã obrigatoriedade do_ensiná de
geriatria e gerontologia nas universidades.
Para os casos de necessidade de internação
hospitalar, algumas medidas de _proteção ao
idoso devem ser tomadas, Como a estrutu~
raçã? de uni~a~es geriátricas em hospitais
gerats e hosp!lats-escola, evitando-se a criação de hospitais e~pecializados.
4. Os programs sociais destinados ao idoso deverão envolver os fatores físicos, psicológicos; culturais; económicos e de saúde. As
atividadc:-. desenvolvidas deverão promover
a integração social e o bem-estar do idoso~
consagrando sua capacidade de produzir,
participar c transmitir as experiências vividas.
As ações sociais deverão eliminar as causas
que levam o idoso ao abandono ou a abandonar sua famma:
~Para .ql!e o idoso possa _dispor de seu tempo
com atJvxdades de sua hvre escolha, sejam
de lazer, culturais, esportivas, artesanais ou
outras, deve ser incentivada a criação de centros de COf!Vivência, assim ~mo a destinação
de espaços físicos para os idosos, em conjuntos residenciais.
5. A preparação para o envelhecimento
populacional exi_g_e a atenção dos organismos
governamentais c não-governamentais, que
dever~o atuar coqj_untamente através de pro_
gramas educ-dtivos.
Os idosos se ressentem da falta de reconhe~
cimento pelo seu esforço e pela sua parcela
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de contribuição--com 'aS gúações posteriores.
Além do espaço físico, a conscientização de .
toda a sociedade para a causa da terceira idade abrirá ao idoso espaços condignos ria im- 1
prensa, nas universidades; na polltica, na preservação da memóri~ .<:ultural.

6. Os recursos alocados para os idosos,
no orçamento governamental, permitem apenas o_ desenvolvimento de atividades precárias, p~ternalistas ou assistenciais, complementadas por programas de caráter comunitário.
Em razão da ausência de um mecanismo
eficiente e eficaz de -aplicação direta- desses
recursos_. deve-se pensar em uma estrutura
capaz de utilizar corretamente os recursos
disponíveis, dando êrifase à estratégia de permanência do idoso na comunidade, à formação de recursos humanos e ao fortalecimento
dos serviços sociais e de saúde que prestam
assistência ao idoso.
Conclusão
As audiêllcias púbficas realizadas pela Subcomissão do Idoso resultaram em irilpOrtantes considerações sobre a urgência de se estabelecer uma política nacional que defi-na medidas de caráter político, econômico, social
e cUltural referentes aos idosos.
Para a implementação dessa política social,
foi sugerida a criação de um Conselho Nacional de Assitêricia ao Idoso, formado de representantes governamentais e institucionais,
com a finalidade de promover a assisténcia
médico-social, defender direitos e illtetesses,
conjugar recursos, divulgar informações e
proporcionar oportunidades de realização
pessoal e de integração social aos idosos.
Como conclusão dos trabalhos realizados
pela Subcomissão do Idoso, estamos apresentando projeto de lei, que "fixa diretrizes para
a política nacional de assistência ao ídOso,
e dá outras providências", instituiildo o Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, cujas
principais atribuições se encontram especificadas no referido projeto. Saliente-se que o
texto do projeto e a respectiva justificação
constituem parte integrante deste Relatório.,
Após a aprovação do projeto ora apresentado, caberá ao Poder Executivo, nõ prazo
de 120 (cento e vinte) dias, a regulamentação
do Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, instrumento imprescindível para a implementação de uma política efetiva que atenda
às necessidades e aspirações dos idosos, conjugando _esforços com a finalidade de promover o bem-estar e a melhor qualidade de vida
Qa população idosa. ·
Com o projeto, a Comissão viabiliza a aplicação prática do preceito constitucio"nal programático, previsto no art. 230 da Constituição Federal, segundo o qual a faml1ia, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, para os fins ali determinadc·s.
Sala das Sessões~- em
Este é o relatório.
A seguir, passarei ao projeto de lei.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N"
• DE !990
Fixa diretrizes para a política nacional
de assistência ao idoso, e dá outras providências.

O Congresso Nadoiià.I decreta:
Art. l'' A política hacional de assistência
ao idoso será executada pela família, pela
sociedade e pelo Estado, com os· seguintes
objetivos:
I - proteção, apoio e amparo ao ido~o,
como deveres primordiais de seus familiares;
H- promoção da autonomia e do bemestar do idoso;
111- integraç-do social e participação ativa
do idoso na comunidade;
IV- promoção, proteção e recuperação
da saúde do idoSo;
V- fixação do maior número possível de
idosos em seus próprios; e,
VI- divulgação de informações de caráter
educativo sabre os aspectos biopsicossociais
do envelhecimento.
§ 1" Os objetivos da política, estabelecidos neste artigo, convergirão para a defesa
da dignidade c do bem-estar das pe:.soas idosas, bem a.<>sim para garantir-lhes o direito
ã vida.
§ 2" Para efeito desta lei, são consideradas idosas todas as pessoas maiores de 65
(sessenta e cinco) anos.
Art. 2~·- Os programas e ações soc_iaiS de~
tinados ao idoso ser3.o d6senvolvidos prefe, rencialmente em centros de convivência, com
a finalidade de promover a participação na
vida comunitária e o exercício da cidadania.
§ 1" Serão criados centros de collviVência
de idosos em toda.<> as localidades' com mais
de dez mil habitantes, com o apoio da comunidade.
§ 2" Os centros de convivência serão
mantidos pelo Poder Público e administrados
com a participação de idosos.
§ 3'·' AS atividades desenvolvidas pelos
centros de convivência terão por objctivos
a integração social, o lazer e a ocupação produtiva.
Art. 3" As instituições públicas, particulares ou filantrópica.<; destinadas ao asilo de
idosos restringirão o atendimento aos desabrigados e sem família.
Aqui temos idéias de fazer uma pequena
modificação nesse § 3" ,_ certas associações+
certos asilos, certas instituições de caridade
que já existem e que têm um lar. Eu tenho
um exemplo na Sabia em que temos a Ordem
Terceira de São Francisco com pessoas de
classe média alta, senhoras, principalmente
viúvas, que preferem até ficar nesse cêntro
comunitário. Então, elas doam parte dos seus
bens para dar condições de sobrevivência à
instituição. Não são propriamente pessoas
desamparadas e sem família; muitas vezes,
e quase sempre, têm família e são peSsoas
de certas posses. Mas é uma casa muito agradável .e há uma boa corivivência entre elti.s,
e essas senhoras preferem morar Já.
Por isso, aqui seria colocado mais um parágrafo para estabelecer essas situações.

Art. 4" To-das as instituições de assistência ao idoso serão fiscalizadas.e obedecerão
a norma<; e padrões fixados pelo órgão sanitário competente em nível estadual ou municipal, ou pelo órgão correspondente no Distrito Federal.
_
. .
.
- § 1"- _É vedada a_ permanência de portadores de doenças infecto-contagiosas ou de
idosos que necessitem de assistência médica
ou de enfe(magem permanente ,em institui- çóes·geriátriéas de _caráter social.
§ -zn O ate"ndimentO especialiZadO e _a àssistência individual permanente serão feitos
cm centros de recuperação e tratamento ou
em inStlfi.iiÇões ge"riátricits de Carái:er ínédico.
§ 3" Os serviços de saúde lOcais preStarão
atendimento às instituições geriátricas de caráter social, inclusive com direito a ambulância para remoÇão "do idoso em caso de
internação hospitalar.
A(t. 4'' A 8.&sistência à' saúde do idoSo
abrangerá os aspectos médico-nutricionais,
sociais, psicológicos, ambientaiS e é:spirituaiS.
§ I" Os programas de s3.úd_e_ para idosos
terão como prioridade:
a) a promoção da saúde;
b) o atendimento prestado pelos serviços
básicos de saúde:
c) o atendimento domiciliar, iriclusive às
instituições geriátricas de caráter social; e,
d) a educação e a preparação para o envelhecimento.
~ 2~ O .:;~_tendimenro ao idoso executado
pelos serviços básicos de saúde será feiro por
médico generalista, auxiliado por outros profis~>ionais de saúdç, com o apoio de centros
de referência dotados de especialistas em geriatria e gerontologia.
§ 3" Os serviços básicos terão como· centro de referência unidades de assistência ge~
riátrica a serem criadas em hospitais públicos
e hospitais·escola.
§ 4" Será evitada a criação de hospitais
especializados em atendimento exclusivo aos
idosos.
Art. 5° Ê obrigatória a- inclusão de conteúdos de geriatria e gerontologia nos currículús dos- curso~ de Medicina, Odontologia,
Enfermagem, Farniácia, Psicologia, Serviço
Socíal~Niúflção, Fisiáierapia e Educ8ção Física.
Par-dgrafo único. A fixação dos conteúdos e dos currículos será feita pelo órgão competente, respC!fádo o princípio de autonomia
universitária ·a que se refere o art. 207 da
Constituição Federal.
Arr. 6" ~ obrigatória a inclusão nos conteúdos mínimos para o ensino fundamental
de estudos sobre os idosos e o fenômeno do
envelheCím.ento.
Art: 7" - Ê assegurado ao idoso o direito
de dispor de seus bens, proventos, pensões
e benefícios; salvo nos casos de incapacidade
judicialmente comprovada.
Parágrafo único. Nos casos de comprovada incâpacidade do idoso para gerir seus
bells, ser-lhe-á nomeado curador especial,
em juízo.
Art. 8!' Os idosos terão atendimento
prioritário em filas de repartições e- órgãos
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,públicos, instituições financeiras e serviços
de transporte~. .
Art. 9'' Fica instituído o Conselho Nacional de AsSistência ao Idoso, integrado por
represeritantes das instituições federais de assistência social, dos governos estaduais e .municipais e de organizações assistênciais civis
de âmbito nacionaf.
Parágrafo' único. O Conselho Nacional
de Assistência ao idoso será responsável pela
definição e fiscalização de medidas de caráter
político, económico e social relativaS ao Idoso, com as seguínte atribuições, dentre outras:
f - formular a política n-acional de assistência ao idoso e acompanhar a sua implementação;
I I - promover a integração das políticas
setoriais de asSíslên-cía ao idoso;
I I I - informar os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, conforme o c&s.o, sobre questões relativas ao idoso;
IV- supervísiomir órgãos~ insiituições e
'programas destinados ao idoso;
V- conjugar re~ursos dos '_'árias níveis de
ioverno- e de outras instituições para empreendimentos de interesse do -idoso;
~VI - estabelt!-Cer critérios para o recebimento e aplicação de doações destinadas a
programas de assistência ao idoso;
VII -fomentar o desenvolvimento da pesquisa .em gerontologia;
VIII- organizar cursos, confei'ências,
·congressos e outros· eventos que contribuem
para a formação e a capacitação técnica de
profissionais da área de .gerontologia;
IX- deliberar sobre a representação do
·Brasil em nívelineternacional na área de polí~
tica de envelhecimento;
X- manter sistema de informações e dados e divulgar material informativo ~obre. o
idoso; e,
XI- pronunciar~se sobre denúncias de
violação dos direitos do idoso.
Art. 10. O Poder ExecutiYo regulamentará o Conselho Nacional de Assistência ao
Idoso no prazo de 120 (cento e vinte) dias
a contar da publicaçãO desta lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
Esse é o projeto que apresento à Comissão.
Se a Comissão aceitar, então encaminhará
ao Senado como o Projeto da Comissão, Não
é um projeto individual, é um projeto da Comissão para deliberação, aperfeiçoamento e
exame por parte dos Srs. Senadores e. como
sempre, a idéia é esta: lançar a sugestão para
ser aperfeiçoada sempre que possível, para
que haja um interesse dos Srs. Senadores na
m_fltéria. e possamos discuti-la e ver se chega~
mos ao final, complementando a tramitação
legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-O relatório conclui pela apresentação do
projeto de 'lei.
Em discussão o relatório.
Com a palavra o Senador João Loho.
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O SR. JOÃO L6Bó::..:. --s'r~ PiesíderitC,
'St; Retato:r, ouvi ~tentamehte' a' leitura cio
'prójero~ nátu'ralmente_ foi a ~rinlelfa vei qUe
ouvi', e não tive tempcrde-Ien:ietalhadamenre,
minuciosamente.
· ' ' · ·
·
De um modo gera(.~é. QJ!l(to :satisfat4r!o
o projeto. E o projeto tem inovaçõ'es que
me parecem muito importantes prinCipalmente numa época em que a expectativa de
v,ida çstá cr~scendo. em ~qdo q mundo. E a
tçqc{ência é que çlt;i cre~Çfl np. Brasil, fazend9

cpp1 ql\e a, terceira ~da4e ftQqe muito num~·
r;os8: tar:nbém neste País, à~ernclhança do qu~
acontece na França, 1"!-a. ~uécia, nos p-arseS
mais civilizados do mundo.
Já anotei aqu(um. artigo que deixã disponível para os idosos os seus bens.
Isso aqui é um avanço em nossa legislaçãó,
e parece-me muito importante para que o
idoso__ não fique segregado como um inútil
em nossa sociedade, não tendo nem a capacidade de gerir -os própriOs bens. Então, isso
me parece um avanço. .
Outro, que gostaria de- '\ler incluído neste
projeto, seria talvez um aumeDto aessá idade
compulsória para a vélfiice. ·os órgãos públicos, principalmente, aos 70 ailos fazem uma
expulsória dos seus membros. Há uma ap-osentadoria compulsória- a:os -70 anos.
Acho que no momehto em que -se estuda
os direitos dos idosos, erh que há uma expeCtativa do aumento de" idade dos membros de
uma sociedade' poder~sé-ia também amplicàr
esSe prazo de 70 anos'. Patece-me isso uma
coisa'muito cOh.Strahgedora·, Um homem com
toda viialidade do seu intelecto, do seu físicb,
ser colocado fora d_e _um órgão em cjue ele
somente tem capacidade de atingir aos 65,
aos 60. Aos 70 anos ele é compulsoriamente
expulso ou aposentado. Isso, parece-me, talvez pudesse ser também abordado nesse projeto; o limíte de 70 anos poderia talvez ser
ampliado para 75 ou 80. Acho que é uma
restrição aos idosos, é uma discrimiD.ação que
se faz com os idosos, pó-los para fora de determinado órgão, de determinadas atividades
porque eles atingiram os 70 anos.
De um modo geral, o projeto está ótimo,
assinarei cOm todo prazer, fazendo essas observações.
O SR~ PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Com a palavra o Sr. Senador Jamil Haddad.
O SR. JAJVHL HADDAD -Acompanho
atentamente a exposição do Relator e verifico
que, na realidade, se procurou fazer um trabalho sério de proteção ao idoso em nQsso
País. Temos, aqui, um ponto de partida e
não tenho dúvida de que G.Om esse arcabouço,
com prováveis emendas de outros Parlamentares, poderemos chegar a um projeto que
deu um aiT!paro real ao idoso que vive, na
realidade, abandonado em nossa País. Essa
é uma realidade cruel, mas existente em no~
so País.
Discordo da colocação um pouc_o otimista
do nobre Senador João Lobo, quando diz
que a tendência de sobrevida do brasileiro
·é de aumentar, e citou, inclusive, exempli-

'ficandô; ã. FianÇà. ""E"xistC _esta_tfstica_mo:.trando que a idade média do brâsiiéiro· é de 52,
-53 anos, cOriSiderando. if ã ITlassa tiabalha'dora inclüída nesse percentual.
Sabenio's que, infelizmente, as políticas
a-dotadaS neste País não permitem uma m.eiho.r alimentaÇão, melhor higiene, melhor
cOndição de transporte, de habitação, e não
propiciam o aVanço da faixa·etária da população brasileira. Penso· que é u·m trabalho extremamente louvável e que servirá, como disSe,· cOnlõ- .um."arCabouço para uma definição
total de urna· legislação sobre o problema do
-1doso brasileiro. . _
Quero me congratular com o Relator e com
a Comissão; pelo trabalho que ora apresentam à apreciação dos seus Pares.
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Com a palavr~ o -Se_!lador, Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL~ Sr. Presidente, em primeiro lugar, é _uma hqn_ra esta-r
partiCipando. desta Comissão, como Presi·
'dente da CoiÍlissão de Assuntos Sociais, _e
·ver que a primeira: atividade que presencio,
nesta ComisSão, é exatamente a apresentação
deste anteprojeto. Considero que ele cons.t.itui um avanço inquestiOnável e parabenizo
.o Senador Jutahy Magalhães pelo relatório
f! pela apresentação do anteprojeto.
Há alguns aspectos que me parecem importantes, no entanto, é evidente que a discussão
a nível de Senado permitirá o aperfeiçoamento. O.item5,.do art. 19, diz:
..-'fixação do méilior número possível de
idosos ei::ti seUs próprioS ... " .
Não sei se ele é um inciso muito claro.
Talvez tenha que clarear.
O segundo, que é 'õ §i o, do art.. 2°, coloca
a obrigatoriedade de criação de centros de
convivéncia de idosos em todas as localidades
com mais de dez mil habitantes. Coiisldero
que· é, ftlquestionavelmente, um dado da
maior importância e sigriificação, mas reparo
que o Brasil nem unidades gerais de saúde
tem ainda em todas as Unidades Federadas.
Essa é uma proposta de Vir a ser, mas que·
considero in!eressante para reflexão.
O § lo do art. 4~', a mim parece-me que
Precisa ser melhor pensado:
"É vedada a permanência de porta- dores de doenças infecto-contagiosas."
Quer dizer, idoso com'gripe, com pneumonia, ou qualquer que seja a afecção que ele
tenha, desse nível, obriga que ele seja retira·
do. E, na casa, quando a pessoa adoece por
pneumonia, gripe, ou qualquer outra doença
de menor relevância, mesmo infecto-contagiosa, ele deve ser tratado neste ,ambiente.
Penso que aqui deveria caracterizar que tipo
de doença contagiosa poderia obrigar essa
transferê_ncia.
O § 2'Tala que:
"Q_ atendjrn_~nto_e_specializado e assisM
tência individual permanentes serão feitos em centros de recuperação e trata·
menta ou em instituições."

. J.u.Ího_ qe 19.'ÍO

·Preferia serviçoS geriátriCos-do que instituições, porque- o -próPrio contexto do _pÍ'ojeto
estabelece a não criação de institriiçôes espe.
cializadas e, sim, integradas.
_
No fundo, conflitaria com o § 4? do art.
49 , que diz o seg!linte:
"Será evitada ~-~riação de--hospitais
especializados em- atendimento ·exclusivo ao idoso." · Parece-me que deveria ser proibida. Não
deve ser evitada, não! Ê proibida terminan.temente a criação de hospital especiáiizado,
mantendo os que tem, e progressivamente
integrá-los.
. ··
Quero dizer que há um dado que me parece
importante em relação a· uma afirmàç'ãà feita
pelo Senador Jamil Haddad e pelo Senador
João Lobo. Estamos.l.:l:travessando aquilo que
em epidemiologia se diz estamos vivendo
a traD.Siçãb- epidemiológica de um País que
durante muitos anos teve programas _de assisiêítciã. materno-infantil, mesmo Precária; ~
que reduziu substanciosainente a mortalidade d~ 200, 100 por 1000 nascidos vivo"~ e,
h__oje, a média nacional é de 70 por 1000 nascidos Vivos.
Existem bolsões de pobreza onçie esSa mortalidade_chega·a 140, chega até 600 por 1000
nascidos vivos, como é em algum<\s_ár~ do
Nordeste. Mas o conjunto do Pais texe uni
de_créscimo substancial nessa mortaljdaçf~ por
via das açóes médicas e não por via da_ melhoria çi~s c,ondições económico-saciai~ do conjunto. Isso está fazendo com que ChegUemos
a essa transição epidemiológica._
Somos hoje um País que já tem um percen·
tual de idosos bastante grande, e ch~garemos
ao ano 2000, talvez, com um percentual de
15% sobre o total da população. Em último
termo, como somos 145, e desses 145 milhões, cerca de 45 milhões já vivem uma vida
capaz de ter uma perspectiva: de 67, 69 anos
de expectativa de vida- pelo menos dentro
deste grupo- já há um contingen_te substancial de. pessoas que ultrapassam o limite de
65. Embora dentro dos outros 105 niilhões.
a quantidade,dos que não chegam a 52 anos
é brutal, dramática e: vergonhosa para o País.
Essa transição epidemiológica condiciona
e obriga o Governo em todos os seus níveis
a, realmente, inicíar uma políticã. verdadeira,
correta, s_éria, com relação aos idosos: Por
isso mesmo, acho que este projeto chega no
momento extraordinário, e eu parabenizo esta Subcomissão pelo trabalho realizado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Gostaria de fazer algumas considerações.
Está patenteado, sem dúvida, e já ficou devidamente demonstrado pelos emtnentes Sen~
dores, de que a expectativa de vida está aumentando muito em nosso País. Hoje, a expect~tiva de vida do brasileiro é de 65 anos,
ao nascer, quando há pouco tempo era muito
IJ!~nos que isso. Menos de 50.
Sabemos que existe uma diferenciação
muito grande entre a expectativa no CentroSul e Sudeste do País com a expectativa no
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Nordeste. Estamos vendo que aliado a essa
tendência também, que se dá devido à melho-

ria do nível de vida da população, à assis~
tência médica existem também as metas governamentais. Por exemplo, hoje o índice de
crianças mortas no primeiro ano de vida chega a 60 ou 65 crianças.
A meta do Governo, conforme vi dizer o
nosso ex-colega, ex-Parlamentar, Ministro da
Saúde Alceni Guerra, é de que irá baixar

este índice de mortalidade para 30, no máximo, em 1000 nascidoS vivos. E o Brasíl ocupa
o 16" lugar em população idosa no mundo,
e a expectativa é que no ano 2.015 o Brasil
passe a 6~ colocado em população idosa. Teremos mais de_ 30 milhões. Desculpem-me
por fazer uma discreta interrupção.
O SR. ALMIR GABRIEL. - Acho que
30 por 1000 mil nascidos viVos é um sonho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
- É uma meta já preconizada pelo nosso
Ministro da Saúde. De qualquer maneira,

acho que o Bràsil .està irido ffiais Ou .me-nOs
nesse caminho, embora seja difícil alcanÇ?r
através das vacinações que temos- pelo menos, nesse setor o Brasil tem desenvolvimento muito, está vacinando a sua criançada.
Então, só me resta aqui louvar o relatório
e a apresentação deste projeto de lei do Senador JutahyMagalhães, que será encarriinhadO
à Comissão de Assuntos Sociais e deverá ser
amplamente debatido, já que esse é o Estatuto da Terceira Idade, por_assi!U dizer.
Ficamos satisfeitos que a Subconiissão do
Idoso tenha se desincumbído da sua missão
em tempo hábil, e acho que isso representa
o marco iniCial de uma política, de uma ação

governamental que deveremos forçar em prol
da nossa terceira idade.
Muito se fala em amparo à. criança e aO
adolescente, mas eu nunca ouví falar em am'paro aos idosos e_sabemos que os asilos hoje
-ficou provado, configurado aqui, através
dos numerosos palestrantes- são apenas dep6sitos de velhos, que não têm futuro e, portanto,. os velhos são segregados, são alijados
da nossa sociedade.
Eu gos.taria de. dizer ·da ~inh~ satisfação
e, também, cumprimentar o eminente Senador Jutahy Magalhães pelo brilhantismo do
-seu trabalho.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Relator) -Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
apenas umas ligeiras considerações.
Em primeiro lugar,. agra,deço e transfiro.
para o~ Neusa os elogios que foram aqui lido:,
pelos Srs. Sen"adores.
Quando tiVemos essa idéia de criar a Subcomissão, foi com o intuito de fazer o qu~e
fizemos com relação ao Código de Defesa
do Consumidor.
Aqui, no Senado, apresent.ainos, fizemos
um trabalho- o relator foi o Senador Dirceu
Carileiro, eu fui o Presidente da Comissão,
Comissão esta também sugerida por mim-,
porque acho que é nossa obrigação legislar.
Lamento· muito o que ocorre na Câmara
a respeito dos projetas que têm iniciativa no
Senaçlo.
.
A tramitação do Código de Defesa do Consumidor foi uma tragédia porque, como a
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inicitiva foi do Senado desejaram que a iniciativa passasse para lá, e não podia .. Entáo,
!3t:iaram uma Comis.são Mista incOnstitucional
no Congresso, acabaram reconhecendo que
ela era inconstitucional, e estão lá numa luta
para ver se cons.eguem votar na Câmara.um
substitutivo ao pr~]etO iniciaL
Mas, conVersándo com o Senador Almir
Gabriel, infOJmalmente, eu disse a S. Er o
segUinte: tenho muita preocupação porqúe
·a:·.Câmara está faZendo o que o Governo estli ·
querendo fazer ronost:o; manda para cá projetos intocáveis; nós, no Senado, não temos
o direito de mudar nada.
O qué o Presidente· Collor di~ (falha na
gravação) para ver se o projeto chega ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) •
:--:-Está em votação.
Nós não colocamos em votação, mas está,
çontudo, aprovado.
Eu gostaria, pa~a encerrar, de fazer alguns
comentários ~obre o ~· 59
. Tramit~ aqui no Co~gresso Nacional o Pro- .
jeto de Lei do Senador Marcps Mep.donça
e- também do Senador Ney Maranhão, resti· .
tuindo a obrigatoriedade dos currículos de
Farmácia, MediciD.â., OdOntologia: PãreCe·me que isso é Irijuifdico, "pois compete aOs
-conselhos. Federais de Educação resolveresse problema.
Está encerrada a presente reunião.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, !JOS termos c!o art. 49, inciso I, da Constituição,
:e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
.
.
.
DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1990
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Surimime Para a -Prevenção, Controle e Repressão da Produção,

Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. ·

··

Art. l'' É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Suriname para a Prevenção, Controle e Repressão da Produção, Tráfico
e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, assinado· em Paramaribo, em 3 de março
·de 1989.
Parágrafo único.· São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam
resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares
ao mesmo.
Art. 2" Este-decreto legislativo erúra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRA·
SIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO
SURINAME PARA A PREVENÇÃO,
CONTROLE E .REPRESSÃO DA PRO·
DUÇÃO, TRÁFICO E CONSUMO ILfCI·
TOS DE ENTORPECENTES E SUBS·
TÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
O Governo da República Federativa do
Brasil
e
O Governo da República do Suriname
(doravante denominados "Partes Contratantes")
Consciente(de. que o cultivo, a produção,
a extração, a fabrkação, a transformação e

o COnrércio i\Lcitos de entorpecentes, substân·
cias psicotrópicas e substânCias fteqüentemente utilizadas !'la sua fabricação ilícita, bem
comO a organfi<i.ÇãO~ a facilitação e o financiamento de arividades ilícitas relacionadas com
tais produtos solapam suaseconomias'e Põem
em perigo a _saúde física de s_eus povos, em
detrimento do seu desenvolvimento sócio·econômico, e atentam, em alguns casos, contra
a segurança dos dois EstadOs;

COnvencidos da necessidade de ambos os
países adotarem medidas cornplemeiltares
para combater todos os tipo~ de delitos relacionados Com o cultivo, a produção, o consumo e o tráfico ilícitos de entorpecentes e· de
substâncias psicotrópicas;

Reconhecendo a importância da ConVenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (doravante.denominada "Convenção
de Viena de 1988"), que ambO!i o:-. países
assiriaram, ~m Viena, em 20 de dezem6ro

Consideràndo a conveniência de estabelecer-se uma fiscalização rigorosa sobre a produção, distribuição e comercialização das matérias primas e substâncias freqüentemente
utilizadas na fabricação de entorpecentes e
de substâncias psicotrópica~;

de 1988, a qual incorpora conceitos visando
a trUt<ir de- modo mais efetivo os vários. a.~pec
tos do problema das drogas;
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EXPEDIENTE
CENTJIO GltÃFICO 00 SENAOO FEOEIIIAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do. Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

OfloiiiO 00 CONGIIESSO JIIACIONAL
Impresso sob • resi)Onsabthdolde da Mes~ do Senado Feder•l

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Oiretor Adjunto

Semestral

.........

~

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

NCZ$17,04_

Exemplar Avulso ........... ·-··-··-·-···-··········:.:-:.;c_..~ NCZ$ 0,11
Trragem: 2.200•xem~res.

d) toda autorização para importação ou
Interessados em estabelecer meios ~Ue fa- tâncias psicotrópicas ou de substâncias freexportação de matérias~primas que posSam
cilitem a comunicação direta entre as avtori- qüeritemente utilizadas na sua fabricação ilíser utilizadas para a produção de entorpedades competentes de ambos o:,; Est<i.dos,
cita, bem como de qualquer equipamento ou
centeS;, inclusive substâncias freqüentemente
bem como a troca permanenre de informamate_riaJ _utilizado para essas finalidades.
usadas na fabricação de entorpecentes e subsções a respeito de todas as atividades it?:facio~
- - táncias pSicotrópiCa-s; o volume aeSSas opera·.,
nadas com a produção, tráfico e consomó "
Artigo V
çóes; as fontes de suprimento interno e exterilícitos de entorpecentes e de sub~táncias psi~
As Pá.~tes Contratantes adotarão medidas
cotrópicas; e
·
no; as tendências e projeções do uso lícíto_
administrativas para;_
dé tais produtos, de maf1-eira a facilitar a jçlenLevando em consideração seus dispositivos
a) inwedir a organização, a administração
·constitucionais. legais,e administrativo~.
tifiC~Ção de eventuais encomendas para fins
Acordam o seguinte:
~ e ô finàncimento do cultivo, da Produção,
ilfcito~;
da fabricação e do tráfico ilícitos de eritorpe·
e) fiscalização e vigilância da distrib_uiçãó
centes e substâncias psicotrópicas;
Artigo I
e do ieceituário mCâiCo de entOrpecentes e_
b) de conformidade com suas respectivas
de ~ubstâncias psicotrópicas; e
As Partes contratantes concordam em
legislações internas. estabelecer um sistema
coordenar o:-. esforços das respectiVa:ra..Utorivoltado: para facílitar a identificaçaO, o reCoO deScobertas cientificas ·na campo da fardades competentes no sentido de e_vitar o Culnhecrmento, o embargo ou a apreensão e o
macodependênCia.
tivo, a produção e o consumo ilfcitos de .eritorconfisco dÇIS lucros, tal como definidos pela
pecentes e substâ,ncias psicotrópids. é das
Convenção de Viena de 1988.
substâncias freqüentemente uti_lizad<ls, ·para
Artigo IX
sua fabricação ilícita, reprimir o' tráficd ifícltd
Artigo VI
Com vistas à consecução· dos objetivos do_
dos mesmos e estabelecer e operar um :Sistepresente Acordo, as Partes Contratantes, por·
ma para sua fiscalização.
As Partes Contratantes proporcionarão,
meio de representantes dos dois Governos,
para fiscais aduaneiros responsáveis pela rereunir-se~ão, por solicitação de uma das Par-·
pressão ao tráfico ilícito, treinament.o permaArtigo II
tes, para:
'
"
nente em matéria de investigação e confiscO
As Partes Contratantes adotarão mêdidas
de entorpecentes e de substâncias psicott:óno sentido de desenc.orajar'a veiculação pú·
a) examinar quais(ruer qu~tões relativas_
piéas, bem como de substâncias utilizadas em
blica de mensagens que estimulem ou indu·
à execução~? p~esente Acor~o; e
·
sua fabricação ilícita.
zam ao consumo de enrorpecentes e de -sub&táncia:S psicotrópicas.
· · ··
·
b) submeter" a seus respectivos Go_vb:nosArtigo VII
recomendações consideradas pertinentes para a implementação do prêsente A<:_ordo_
Artigo III
As Partes Contratantes deverão empenhar-se com o objetivo de prestar apoio múAs Partes Contratantes estabelecerão metuo nas áreas da prevenção ã dependência
canismos que possibilitem a suas respectivas
Artigo X
agências intercambiar informações concer~· de drogas e 4o trat.amento e reabilitação de
farmacodependen!e~,
As
Partes
Contratantes
concordam em
nentes à fisca!lzação e· -detecção de em bar~
adotar todas as medidas necessárias para gacaçóes, aeronaves ou outros meioS de transrantir o cumprimento do presente Acordo,
porte suspeitos de estarem transportando iliArtigo VIII
inclusive os procedimentos _relativos a cartascitamente entorpecentes e substâncias psicorogatóriits,.encaminhadas às respectivas autrópicas ou substâncias freqüentemente utiliAs Partes_ Contratantes trocarão informações- sobre:
·
toridades juQiciais, sobre procedimentos rezadas na sua fabricação ilícita.
sultantes da execução do presente Acordo.
a) situação e tendência internas do uso inO previsto neste Artigo não afetará os direidevido e _do tráfico ilícito de entorpecentes
Artigo IV
. tos das Partes Contratantes de solicitar ·o ene substância<; psicotrópicàs;
vio. pelos canais diplomáticos, de do_cumen--b) normas internas que regulam a organiAs Partes Contratantes comprometem-se
tos legaís relevantes.
Zação dos serviços de prevenção à dependêna apreender e a confiscar, de acordo com
suas respectivas legislações internas, quais~ cia de drogas e de tratamento e reabilitação
de farmacodependentes;
quer aeronaves, embarcações ou outrOs
Artigo XI.
c) -dados relativos à identificação indivimeios de transporte empregados no tráfico,
dual dos traficant~s e de seus associados, e
O presente Acordo poderá ser modificado
na _distribuição, no armazenamento Ou no
por mútuo consentimento entre as Partes
aos métodos de ação por eles utilizados;
transporte ilícitos de entorpecentes e de subs-
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Contralames,,em consonâ~;~.c;ia com as respec~ .
tivas disposições ConstituéiOriaK - ~ ' '
- ·

d~ n:cebimento
riot_ifi~~ç_Q.~~- ·
·

na data

2.

dois

Artigo XII
L Cada Parte Contratante notificará a
outra sobre a concluSão das formalidades re'queridas por suas leis internas para a aprovação_ deste Acordo. o qual entrará em vigor

da segunda dessas
·~

O presente Acordo terá vigência de
ano~.

e será automaticamente prorro-

gado por períodos iguais, a menos que uma
dãs Pai'teS Contratantes,- por Vía diplomática,
comunique sua iritenção de dá-lo por terminado. O término se efetuará noventa dias
após o recebimento de tal notificação,
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feito em Paramarib0, aos 3 dias dq més
de ·março de 1989, em dois exe_mplares origi-

nais ·nas línguas portuguesa, holandesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, o texto em inglês prevalecerá.- Paulo
Tarso Flecha de Lima, pelo Governo da Re~
pública Federativa do Brasil- Edwin Sedoc,
pelo Governo da República do Suriname.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carn·e'ifó, Presidente, nos termos dó
art. 48, item28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 23; DE 1990

Autoriza a Companhia Energética de São Paulo a ulti111ar contratação de. crédito
externo no valor equivalente a vinte e três milhões de marcos alemães, junto ao Ansaldo GIE
S.P.A., de Milão- Itália.
Art. I• É a Companhia Energética de São Paulo, nos termos dos incisOs V e VII do art. 52
da Constituição, autorizada a contratar operação de crédito externo com o aval do Estado de São Paulo,
no valor de DM 23,000,000.00 (vinte e três milhões de marcos alemães), junto ao Ansaldo GIE S.P.A.,
de Milão - Itáli~, destinada a financiar a aquisição de equipamentos de origem italiana para a Usina
Hidroelétrica de Rosana,.na localidade de Pontal do Parapanema, Estado de São Paulo.
Art. 2• A operação deverá obedecer ãs seguintes condições financeiras básicas:
a) encargos financeiros:
1 - juros de 8,68% ao imo;
b) condições de pagamento:
1 - do principal - em vinte parcelas semetrais, iguaiS e- colisecutivaS, vencendo~se a primeiraem 30 de julho de 1991;
2- dos juros, durante o período de carência- seme.stralmente vencidos e incorporados ao principal
e durante a amortiza<tão, semestralmente vencidos, juntamente com as parcelas do principal financiado.
Ar!. 3' A autorização de que trata esta resoluçãb valerá pelo prazo de doze meses a contar
da data de sua publicação.
·
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, ·Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 24, DE 1990

Autoriza o Governo_ d\> Estad_o do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES)Art. 1' É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos fixados pela Resolução
n• 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senad_o Federal, a emitir e a colocar no mercado, no exercício
de 1990, Letras Financeiras do .Tesouro do Estado do Espírito Santo (LITES), em quantidade suficiente
ao giro de 24.602.259 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinqüenta e nove) de
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Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírit~ S~nto (LFTES), vencíveis em 1990, pel~. valor d~·
resgate, deduzida parcela de doze por cento, a título de juros reais.
Art. 2• A autorização de que trata esta resolução terá validade até 30 de dezembro de 1990.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·
Senado Federal, 29 de junho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 25, DE 1990
Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1988-.
Art. 19 São aprovadas as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal, relativas aos
titulares José Aparecido de Oliveira e Joaquim Roriz~. concernentes ao exercício de 1988, ressalvadas as
responsabilidades imputáveis a administtàdóres por infàições legais e danos patrimoniais de qualquer espécie.
· ·.
Art. 2• Esta resohii;ão"enira -em-Vlgorna data de sua publicação.
Senado Federal, .3óde-j"uitho de 1990. _:_-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprôvou, e .eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 26, DE 1990
Rerratifica a Resolução n• 17, de 25.de janeiro de 1988, do Senado FederaiArt. 1' O art. 1' da Resolução n• 17, ç!e 25 de janeiro de 1988, do Senado Federal, passa a
·
vigorar com a seguinte redação:
"Art. -1, É o Governo do Estado do .Amazonas, nos termos do art. 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor con:espondente, em cruzeiros, a 15.000.000.,00 de Obrigações ·do Tesouro Nacional - OTN, junto
à Caixa Económica Federal, destinada à execução de obras de infra-estrutura na cidade de
Manaus e em cidades do interior do Estado."
Art. 2' Esta resoluÇão entra em v!gotrta data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente
Faço saber que o Senado Fe_deral_-ªfli:_O\I.OU, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"• 27, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito,
em cruzeiros, no valor correspondente a 142.247.075,92546 Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
(BTNF), com temporária elevação do limite estabelecido pelo item II do art. 3• da Resolução
n• 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal.
Art. 1• É o Govemo.do Estad-o do Rio de Janeiroautorizado, nos termos do que estabelecem
os arts. 5• e 7 9 da Resolução n• 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal a contratar com
excepcional dispensa ao limite fixado ·pelo item II do art. 3• de tal resolução, opera~ão de crédi;o em
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valor equivalente a 142.247.075,92546 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil,
setenta e cinco e fração indicada) Bónus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), junto ao Banco do Estado
do Rio de Janeiro S.A. - Banerj, com vistas a viabilizar a regularização de vívidas contraídas pelo Estado
junto a tal insíiíuiçãó·financeira.
·
·
·
·
·· ··
Parágrafo único. A operação de crédjio que se refere este artigo será efetuada com observância
·
às seguintes condições:
I -prazo de amortização: trinta e seis meses;
II -encargos:
a) juros de vinte e'dols por cento ao ano, repactuados bimestralmente;
b) correção ntclíiêiária com base na vari'!ÇâO nominal dos BTNF.
III- garantül':inclusão, nos orçamentos do Estado, nó período de vigência do contrato, de dotação
suficiente para cobrir iodos os encaigos relacionadoscom a operação. .
Art. 29 A presente autorização será exerCida dentro de seis meses de sua formalização.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publieação.
Senado Federal, 30 de junho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

a

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃo· III• 28, DE 1990
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar empréstimo externo no valor
deUS$ 117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares americanos) ou seu equivalente
em outras moedas.
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada a celebrar contrato de empréstimo externo,
no valor de US$ 117,000,000.00 (cerito e dezessete milhões de dólares americanos) ou seja equivalente
em outras moedas, jun(l:i ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
destinado ao financiamêílio parcial do Progranui Nacional do Meio Ambiente, a ser executado pelo Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
Art. 2' A operit~'lto realizar-se-á de acordo com as seguintes característicaS básicas:
a) credor:'Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mu!J.dial);
b) valor: US$ 117,000,000.00 (cerifo e dezessete rrlllhões de dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ·ao ano, acima do custo àe captação de recursos
pelo Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente.
em'15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
d) amorti'zãÇãó:'em vinte'prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor deUS$ S,NSU.!KX).()(Í . ·
(cinco milhões e oitocentos e cinq.üertta riúi dólares americanos) vencendo-se a primeira cm IS de uhril
de 1994 e a última em 15 de abril de 2004;
e) comissão de comprqtnisso: 0,75% ao ano, sobre os saldos do empréstimo mio <kscmbolsudlls,
exigível semestralmente juntamente com os juros; ··
I) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de 1994.
Art. 3• A autorização. prevista nesta resolução dCvcrá ser exercida no ('r:tlll <k dtU<' mcs.·s
a contar da data de sua publicação., ' ,
· ···
·
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de j1Jiho,.Qe !990. -Senador Nelson Carneiro, l'r.·sid,•ntt•.
Faço saber que o ScnmÍ~l Federal aprovou, <.' t.'U,. Nt.•lslH1 ( 'arndl'l), Prt.•sidt.;nt~·. nus ICfllhlS d\l
art. 48, item 28. do- Regimento h!tcrrin. promulgo a sc~uinll.·
·~

. ~'

~·· ,,:

·,, ·:'
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RESOLUÇÃO N' 29, DE 1990
Autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Mióas Geraisa emitir e colocar em mercado 90.133.008 de Letras FinanceiraS do Tesouro de Minas Gerais
(LFT-MG), bem como a proceder a substituição de 1.521.219.80~ (LFT-MG), ~egistrªdas
no SELICIBACEN sob o código 9, por Bônus do Tesouro do Estado de Minas Gerais (BTMG),
em valor financeiro idêntico à quantidade acima mencionada.
Art. 1' É o Governo- do Estado de Minas Gerais, nos termos do ·art. 99 da Resolução n' '94,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal; autorizado a emitir e colocar nomercadoúm montante
de Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais (LFT'MG), necessário aó giro de 9o:r:ü.OQ& {l;.Fr,MG),
com vencimento entre 15 de julho e 15 de dezembro de 1990.
_ _
Parágrafo único. - A emissão e coli:>cáÇão !le \íttilos a que se referem este artigo será efetuada
- -com observância às seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativ<~·transíerível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro); .
_
I) forma de 'colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
g) autorização legislativa: Ldsn~" 9.589, de 9de junho de 1988 e 10.094, de 29 de dezembro
de 1989; Decretos n" 29-200 e 20:201, de 19 de janeiro de 1990; e Resolução n' L837, de 23 de janeiro
&~

-

Art. 2' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado também a -pl'oéedér a substituiçáo
do montante de 1-521.219.805 (LFT- MG), registradas no SELICIBA_CEN _sol;> o código 9, por Bônus
do Tésouro de Minas Gerais (BTMG), e'm valor -financeiro idêntico a quantida e ;eferida com vistas a
cumprir o que determina a Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990...
Art. .39 A autorização, de que trata esta r.esolução, deverá ser exercida até o dia 31 de dezembro
de 1990.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. -Senador Nelson Carneiro,. Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 93• SESSÃO, EM 2 DE

JULHO DE 1990
LI- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Presidente da
República
- Ne 154/90 (n' 520/90, na origem},restituindo autógrafos- de projeto de lei sancionado.

1.2.2- Ofído do Sr. J~ Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara nG 64/90
(n9 5.330/20, na origem), que dispõe sobre
a extinção' do "selo pedágio" e a institui-

ção de mecanismos d"e finánciameoto para
o setor rodoviário.
-Projeto de Lei da Câmara n" 65/90
(n? 5.402190, na Casei de origem), que autoriza o Poder Executivo a conceder pensã_o especial à senhora Maria Reginalda
Vieira Raduan.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES
-50 a~os de vigência do salário mínimo.

SENADORJAMILHADDAD-De:
fasagem real do salário mínimo. Desernpregófi.O País. Ameaça de veto presidencial ao projeto de lei salarial or.iundo do
Congresso. Críticas à política ecoJ;J.ômica
do Governo Fernando Collor.

SENADOR EDISON LOBÃO- Demissões na administraÇão pública federal.
SENADOR JARBAS PASSARINHO
-Valor dos vencimentos dos Ministros
de Estado.
SENADOR HUMBERTO LU-CENA
~Suscitando questão de ordem quanto
à apreciação de Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo Congresso Nacional, an·
tes da ip.terrupção da presente sessão legislativa.
. SR. PRESIDENTE -'- Protestando
responder ao Senador Humberto Lucena
na sessão de hoje do Congresso Nacional.
1.2.4- Leitura de Projetos
. ......=.Projeto de Lei do Senado n~ lÕi/90,
de autoria do Se~ador Humberto Lucena,
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que dispõe sobre noticiãiió do Poder Legis!ap"" nas emissoras -oficiais de rádio

ficando a votação adiada por falta de quo-

~

1.3.1- Com~n,icação da Presidência
HistóricO dcis.trabalhos do Senado Federal no 19 semestre de 1990.
1.3.2 - Questão de ordem
Ley~Ilt~da__ pel~ Senador José Paulo Biso(, contraditada pelo Senador José lgnácio Ferreira e respondida pelo Presidente,
relativamente à convocação do Congresso
Nacional, peio·s Presidentes da Câmara
dos Deputados e- Senado Federal, para
votação da lei _de diretrizes orçamentárias
e lei da política nacional de salários.
1.3~3 :_ Coinunicações da,~eSidência
- ArquiVairieÍlto- em defuitfvO do Pro·
jeto de Decreto Legislativo_na26, de 1988.
- Ténníno ·do prazo para Interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetas de lei,
apreciados conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Projeto de Lei do Senado n9 302/89,
que dispõe sobre domicílio eleitoral, filiação partidária, prO{:mgall;da eleitOral gratuita, e dá outras providências. À Câinara
dos Deputados.

televisão e_ dá outras providências.
-Projeto dê Lêi do Sênãdo n~ 108/90, -

de autoria do Sehador Ronaldo Aragão,
que altera a Lei n" 8.000, de 13 de março

de 1990.
1.2.5- Comunicação
Do Senador Francisco Rolletnberg, re·
ferente ao seu d~slig.amento do PMDB.

1.2.6- Comunicações da Presidência
-Condecoração d:Ofíder político Nelson Mandela, pelo COitselho da Ordem
4_o_ Mérit_Q__~egislativo.

.:... ExplicaçõêS sobre. a natureza da sessão do Sen·acto do dia 30 último.
L3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara nu 61, de
1990 (n' 5.340190, na Casa de origem),
que estabelece a política nacional de salários e dá outras providências. Discussão
mcerrada, após parecer favorável da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Mauro Benevides, Jamil Had·
dad, Jarbas Passarinho, Chagas Rodrigues, José Fogaça, Maurício Corrêa,
Mansueto de Lavo~ e Humberto Lucena,

rum.
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Projeto de Lei do Senado no 38Si89,
que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpOrações imobiliárias,
para reduzir o número de assinaturas ne. cessárias à aprovaç:io da convenção de
condomínio. À Câma-ra dos Deputados.
Projeto de Lei do ~enado n~ 390/89,
- ·que cria o Conselho de Estudos Técnicos
da Aviação Civil. À Câmara dos Deputados.

1.4- ENCERRAM~NTO
Z;_ATO DA COMISSÃO DIRETbRA
-N• 13190
3- ATOS D6 PRESJÍlENTE

- N•' 125 a 152/90
4- PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-- - . .
- -- N•' 14 e 15190
5- ATO DO DlRETOR-GERAL

-N•1190

6- ATAS DAS COMISSÕES
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 93" Sessão, em 2 de julho de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ASI4HORASE30MINUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Odacir Soares - Ronaldo Aragão ....:_ Alexandre Costa-João Lobo- Chagas Rodrigues - Mauro- Benevides - MaFco Maciel
- Mansueto de Lavor - José Ignácio Fei·reira - Jamll Haddad - Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Márcio Laceraa Mendes Canale.
O $R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A' lista· de presença acusa o compareci·
menta de 14 Srs. Senadores. Havendo número regi:ffiental, declaro aberta a s_essão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pe ....·
lo Sr. P Secretário.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 154190 (n" 520190, na origem), de 29
do corrente, referente ao Projeto de Lei de

conversão no 38, de 199Q, que dispõe sobre
a competência das autoridades que menciona
e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei..n~
.8:057, de 29 de junho de 1990.)
OfícioS -Do Sr. 19 Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 64, DE 1990
(N& 5.330/90, na orgi~e)

De iniciativa do Senhor
Presidente da· República
Dispõe sobre a extinção do "Selo Pedágio" e a instituição de mecanismos de
_financiamen~ _para o setor rodoviário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lo Fica extinta a cobrança de pedágio pela utilização de rodovias federais, através do selo pedágio, de que trata a Lei no
7.712, de 22 de dezembro de 1988.

- Art. 2" Fica o Poder Executivo autorizado\: baixar as normas complementares que

se fizerem necessárias ao cumprimento do
disposto no art. 1~ desta lei.

Ãrt. 3" O Poder Executivo proporá, em
prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias,
projeto de lei dispondo sobre mecanismo de
financiamento para a construção e manutenção de rodovias.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogada a Lei n" 7.712.
de 22 de dezembro de 1988.
MENSAGEM N" 462, DE 1990
Do Poder Executivo
Excelentíssim'os Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Exceléncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Infra-Estrutura, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a extinção
do s_elo pedágio _e a instituição de mecanismo
de finimciamento para o setor rodoviário'".
Brasília, 8 de junho de 1990. - Itamar
Franco.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 44/GM.
DE 6 DE JUNHO DE 1990. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
INFRA-ESTRUTURA.

Lei n" 7.712, de. 22 ·de dezembro de 1988,
assim çomo a sua s_ubstituiçãO por-adequado
mecaniSmo de financiamento da construçáo
e-manutenção de rodovias federais, que permita_a geração de receita co:Dsiderando adistância percorrida o Peso dos veículos.
Aproveito a oportunidade. para renovar a
Vossa Ext:_e,!ência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Ozires Silva, Ministro
de Esta_do da Infra-Estrutura.

e
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Art. 3° A despesa decorrente desta lei
correrá â conta de Encargos Previdenciários
da União- Recursos sob SuPervisão do Ministério da Economia-, 'Fazen-da e Planejamento.
-Art. 49 Esta lei entra .em vigor na data
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário..MENSAGEM N9 494;90

Excelentíssima. Senhor Presidente da :República,
A manutenção adequada do valioso patrimônio público constituído pelas rodovias federais, pelas quais circulam cerca de 95%
dos passageiros c 60% das cargas moviritentadas no País, vem sendo submetida, nos tíltiLEGISLAÇÃO CITADA
Excelentíssimos Senhores Membros ;:lo
mos anos, às restrições impostas pela insufiLEI Nu 7.712,
Congresso Nacional:
ciência e irregularidã.d.C de aporte dos recurDE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Nos termos do art. 61'âa Constituição Fesos necessários para a consecução desse objeParte .vetada pelo Presidente da RePtibliCã . dera!, tenho a honra de submeter à elevada
tivo. .
e mantida pelo Congresso Nacional, do prodeliberação de Vossas E'xcelêQ.ciaS, acampaEsta situação foi agravada pelas disposije.tp que se transformou l}a Lej__n~" 7 _712 ,de
nhado de Exposição de Motiv-oS da senqora
ções da Constituição Federal em vigor, que,
Ministra de Estado da Economia, Fazenda
22 de dezembro de 1988 ,_que _"dispõe sobre
a cobrança de pedágio nas rodovias federais
e Planejamento, o anexo projeto de lei que
ao ser pro,mulgada, resultou na extinção dQ
e dá outras providências". na parte referente
"autoriza o Poder Executivo a coriceder penlmposto Unico sobre Lubrificantes e Comao § 2.. do art. 5,
são especial à Senhora Maria Reginalda Vieibustíveis Uquidos e Gasos_os (IULCLG), de
onde provinham o~ recursos vinculados que
ra Raduan".
0 Presidente do S!!nado Federal:
<Ilimentavam o Fundo Rodoviário Nacional
Faço saber qu_e 0 Congre!;>SO Nacional manBrasília, 21 de junho de"1990. -Fernando
(FRN), ao mesmo tempo em qúe se acenteve, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do
Collor.
Senado Federal, nos termos do § 7? do art.
EX~OSIÇÃO DE MOT!VÔS ..N~> -163, DE
tuava a incapacidade da Uriião em suprir as
21 DE JUNHO DE 1~0
SENHO·
necessidades financeiras do setor através de
66 da Constituição FederaJ,.promulgo a se,~ • ~·A
u
dotações ordinárias do Tesouro Nacional.
guinte parte da Lei nu 7 .712 , de 22 de dezem·
RA MINISTRA DA .'ECONOMIA, FA ..
Com o intuífo de reverter este_ cenário foi
ZENDA E PLANEJAMENTO.
. d a a L e1nu.
·
7 712 , d e 22 de dezembro
bro de 1988:
Excelent'ssi-mo
Senhor Presi-dente- da Reed rta
1;
de 1988, instituindo a cobrança de taxa atia"Art. 5o ..... ~ ...._...... _:.............. .'...
pública,
§ 2~ Ato do Ministro _-dos TransporTenho a boroa de submeter à elevada coovés do selo pedágio nas rodovias federais,
medida essa somente efetivada após a publites, em 60 dias, definirá os trechos consisideração de Vossa Excelência o anexo projederados urbanos' em cada Estado, para · to de lei que autoriza o Poder Executivo a
cação do Decreto n" 97.532, de 17 de fevereiro de 1989, que aprovou o regulamento
efeito- do disposto neste artigo."
conceder pensão- .especial à _S_enhora Maria
para a sua cobrança.
_ --Senado Federal, 12 de abril de 1989. Reginalda VíeiraRaduan, progenitora do exOs primeiros recursos--oriundos da receita --Nelson Carneiro.
Presidente do Instituto_ Nacional de Colonido selo pedágio, em decorrência de procedização e.Refo!ma Agrária - Incra, falecido
mentos legais indispensáveis, somente foram
(Â ComiSSão de Assuntos Económi- . . em conseqüência de acidente. no desempecolocados à disposição do órgão aplicador,
cos.)
nbo de suas funções~
_
Visa o projeto de lei em questáo, substituir
no caso o DepartamentO NacionaJ de EstraPROJETO DE LEI DA CÂMARA
o Projeto de Lei n~' 3.589-B, de 1989, de inidas de Rodagem (DNER), a partir do mês
de s_,etembro de 1989, já extremamente desvaN~ 65, DE 1990
ciativa do Poder Legislativo, vetado por Voslori.zados pelo acelerado processo inflacioná(N~ 5.402/90, na Casa de origem)
sa Excelência, conforme M~nsagem 0 9 483,
rio então em curso.
·
(De iniCiativa do
de 20 de jun_hO de 1990, por contrariar a forA par disso, a experiência até aqui acumu- ·
Presidente d<;t República)
ma de retribuição dos pl;'Oventos dos pensio·
!ada evidencia os seguintes inconvenientes
nistas suportados pela União através do Su·
enl relação à cobrança do selo pedágio:
Autoriza 0 Poder Executivo a conceder
banexo Encargos Previdenciários da União
- em re 1açao
- à expec t a,.1va despensão especial à SenhOra
Maria Régi-·Recursos sob superv1'sa-o do MI·n,-stér·,·o da
.
- f rus t raçao
sa receita, acentuada pela evasão decorrente
nalda Vieira Rad~an:
Economia, Fazenda e Planejamento, ao-conO CongreSso Nacional decreta:·
ceder pensão especial indexada em Bônus do
das dificuldades de controle de recolhimento
pelos usuários das estradas;
Art. _19 Fica o Poder Executivo autori· ·Tesouro Nacional- BTN.
-imposição aos tfsuârio? de sistema de
zado a conceder pensão especial, no valor
Renovo a Vossa Excelência os votos do
cobrança por unidade de tempo - mensal
correspondente a Cr$ 35.183,00 (trinta e Cínmeu mais profundo respeito.- Zélia Maria
ou anual- e inversamente proporcional à
co mil, cento e oitenta e três cruzeiros), no
CardosodeMello,MinistradaEcOnomia,Famês de junho.de 1990, à Senhora Maria Regi·
zenda e Planejamento.
idade dos veículos, e não pela efetiva utilização da rodovia, como seria tecnicamente mais
nalda Vieira Raduan, progenitora do ex-Pre· (A Cotnisslio de Assuntos Sociais.)
apropriado.
sidente do Instituto Nacional de Colonização.
Da situação relatada ·resultou um quadro
e Reforna Agráiia- Incra, falecido em conO SR. PRESIDENTE (Pompeu de SÜusa)
de deterioração da malha rodoviária federal,
seqüência de acidente, no desempenho de
-O expediente lido vai a publicação.·
implicando o aumento do número de acidensuas funções.
Concedo a palavra ao nobre Senador_MauParágrafo único. A pensão de que .trata
ro BeneviveS, primeiro orador inscrito.
tes, de custo operacional, dos tempos de percurso e de consumo de combustíveis, cpjas
este artigo é vitalícia e reversível, conforme
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB conseqüências, de ordem económica e social,
o disposto na Lei n~ 3.373, de 12 de arruço CE. Pronuncia o_ s_eguinte discursp.) - Sr.
são de amplo conhecimento e domínio púde 1958, e será reajustada segundo os índices Presidente; Sr!->. Senadores-orna efem:êriâe-âablico.
<ldoiados para as -demaiS pensões pagas pelo
maior importância para as classes trabalhaSenhor Presidente,
Governo Federal.
doras do País foi ontem registrada, sem comePelo acima exposto, submeto à elevada
Art.
É vedada a acumulação deste be· morações ruidosas. apesar de sua marcante
consideração de yossa Excelência a-decisão
nefício com quaisqUer outros reCebidos dos significação p<ira milhões de brasileiros.
de propor ao Congressb Nacional a extinção
cofres públicos, resguardado o direito de opTrata-se dos cinqüenta anos de vigência
da cobrança dv selo pedágio, instituído pela - ção.
·
do salário mínimo. cuja aplicação ocorreu a

zo -
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1\' .de julho de 1940, por iniciativa do então
Presidente Getúlio Vargas, alterando o rela~
cionamento entre patrões e operários, sequiosos de convivç:rem em clima de entendimento e paz social.
Apesar-de institu(do ~m 1936 pela Lei n"
185 e regulamentado em abril de 1938, somente em maio de 1940 foi fixado o primeiro
salário mínimo, que variava entre as diversas

regiões do vasto território nacional, iniciando-.se o seu_ cab!ll cumprimentO_;). lu de julho
de 1940.
Na edição de ontem do Correio Braziliense,

a· jorrialista VailiMo· Merides reportou-se ao
meto ~éCülo de -imprantação do salário mínimo, divulgando uma pesquisa dos dados rela~
cioiüi.cdos com a sua _evolução real, utilizan-

d_o-:.;e, para tanto, de uma tabela elaborada
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pelo Dfeese, através da qual se infere, explicitamente, que em junho de 19SJO o mínimo
corresponde apenas a 23,01% do valor real
inicial (1940). Nesta tabela, Srs. Senadores,
há uma listagem de julho de 1940, julho de
1951, agosto de 1956, janeiro ·de 1959, até
março, abril, maio e julho de 1990, o que
significa que o salário atual d'e 3.857,76 corresponde a 23,1% do que foi o vator· real
em maio de 1Y40, portanto há 50 anos.

A EVOLUÇÃO REAL DO SM
M@s

Salârlo Mlntmo

!ndtce

Valor Real

crs

Jul/40
Jul/51
Ago/56
Jan/59
Mar/86
Mal/87
Jul/87
Jan/89
Jun/89
Mar/90
Abr/90
Mal/90
Jun/90

Maf/90

15-382,02
5.445,06
21.920,02
22.162,63
7.979,19
5. 127.83
4.161,11
5-805,86
6-284,45
4.850,98
3.982,67
3.674,06
3.857,76 (*)

(*) Os valores de junho/90 levam
cento.

em

Jul/40

~

100

100,00
35.40
142,50
144,08
51 ,87
33,34
27,05
37,74
40,86
31 ;54
25,89
23,89
23,01 (*)

C:Ohta uma 1nflaca.o est1mada em nove por

Fonte: DieeSe

Durante alguns anos, o salário-mínimo sofria variações em cada uma das re_gióes ein
que se subdivida o Brasil, suscitando justificadas r~ações das lideranç-as sindicais e comunitárias, incóníorinadas com as discriminaçõe-s que alcançavam fiais acentuadamente
o Norte e Nordeste do País.
Em 1979, Contudo, no projeto salarial enviado ao Congresso pelo Presidente João Figueiredo, apresentei emenda com o objetivo
de corrigir aquelii despropositada anomalia
garantindo a gradual unificaç-ão do salário mínirrio.
Integrando a Comissão Mista do Congres·so, defendi a referida emenda com empenho
. e obstinação, sendo a mesma acolhida por
10 x 9 v·otos, com o parecer contrário do relator, o hoje Deputado e ex-Senador José Lins
de Albuquerque.
Aos que se contrapuseram a minha inicia·
tiva, sob a alegação de que ela traria impac[O
insuportável para as empresas, apresentei para contestar tal argumentação- a gradualidade de sua aplicaç-ão como o caminho mais
consentâneo e correto, reconhecendo que fazê-la vigorar sem os sucessivos interregnos
seria medida desproPositada, capaz de ocasionar ·descompasses no pagamento das folhas de pessoal das aludidas empresas.

. Somente em 1984 alcançava-se a unificaÇão
do salário mínimo, já que o Presidente_ da
República- com um veto aposto à expressão
"no exercício seguinte" -protelava a data
prevista na emenda de minha lavra.
E aqui, SL Presidente, cabe uma breve
interrupção- no teXto escrito, para destacar
que, com a semestralidade adotada a partir
'de 1979, dentro do projeto do Governo Figueiredo, nós propUsemos a unificação do
salário mínimo, que seria dentro de uma gradualidade, já que, em 1980, poderíamos atingir essa unificação, que vinha sendo insistentemente reclamàdã-pero· Norte e Nordeste
brasileiro que. naquela ocasião, integravam
a IV subregião na divisão que se processava
para a aplicação do salário mínimo.
Recordo, com muita alegria, neste instante, que no dia 1'' de maio, de 1980, todas
as lideranças sindicais do meu Estado, reunidas no Teatro José de Alencar, saudaram
a nos!>a iniciativa cOm a maior efusão, dizendo que no campo das conquistas sociais a
unificação representava, sem dúvida, um passo agitando, que ii-ia possibilitar às classes
trabal_l!2doras melhores condições de sobr~
vivência.
Protelada e~a gradualidade pelo Governo
João Figueiredo, somente em 1984 - ultra-

passado o período eleitoral de 1982, quando
cheguei a disputar o Governo do Estado em 1984 o Presidente João Figueiredo mostrou-se sensível à tese da unificação, prevista
no diploma legal de seu próprio Governo,
e ~ partir daquele ano é que se chegou à
umficaç-ão do salário mínimo, o que foi, realmente, saudado, com imensa alegria, pelos
trabalhadores, sobretudo os dos Norte e Nordeste do País.
Faço este esclarecímento, Sr. Presidente,
menos para louvar uma iniciativa de mínOa
autoria e muito mais para registrar aquilo
que significou, em termos de Nordeste. em
termos de Norte, um momento dos mais aus·
piciosos na luta em prol das conquistas sociais, uma vez que eram quatro as sub-regiões
em que se subdividia o País, e o Norte e
o Nordeste estavam, coincidentemente, in~
cluídos na quarta região, portanto, as de salá~
rio mínimo menor, vigorando ao longo de
todos esses anos.
Sr. Presidente, os cinqüenta anos da vigência do salário mínimo no País encontram o
Senado Federal eximinando uma nova proposta de política_ salarial, já aprovada na Câmara dos Deputados, sexta-feira passada,
pendente, agora. da manifestaçãO destaCasa. Senador Pompeu de Sousa, que substitui,
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neste momento, o eminente _Senador Nelson
Carileiro, portanto o Presidente numa inter·
pretação de V. Ex· dispositivo reg"imental me·

recedora do nosso aplauso, abriu alternativa

para que hoje nos reuníssemos, na expectativa de que se ultime a tramitação da matéria, encaminhando-se, a seguir, o_ autógr_afo
respectivo ã sanção do Presidente Fernando
Collor.
Qualquer protelação acarretará um desgaste do Parlamento, permitindo que vigore a
Medida Provisória n" 193, já inquinada de
injusta e cOnfusa, quer por inadmitir qualquer tipo de indexação, quer por sugerir fórmulas complicadas para o cálculo das reposições inadiáveis.
Saudando, pots, o cinqüentenário de vigência do salário mínimo e os seis a.n,os da unificação; conclamo aos_ meus Pares que aprovem
o projeto da Câmara-dos Deputados, dispondo sobre a nova Política Salarial, recusando,
assim, qualquer tentativa de procrastinar o
término de sua tramitação.
.
É o apelo, Srs. Senadores, CLUe, em nome
da Liderança do PMDB, transmito aos Membros desta Casa, no último instante aa pnmerra etapa dos trabalhos da presente Sessão
Legislativa.

ção, eu gostaria apenas, nobre Senador Mauro Benevides - e creio que com o apoio
de V. Ex•,- de lamentar que, no momento,
o sal~rio mínimo no Brasil eSteja tão defasado
-em relação ao seu valor real, e q'ue a lei que
o Congresso Nacional votou e que estava vi-gorando no País tenha sido revogada pelo
Plano Cpllor, de tal sorte que estamos hoje
com -o salário mínimo cada dia mais arrocha·
do, cada dia mais reprimido, sem permitir
a, quem o percebe~ sustentar a si e a sua
família, com o indispensável à sua sobrevivencia.
-
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mito este apelo veemente, no sentido de__que
o Senado hoje vote a Lei Salarial, aproveitando projeto que foi encaminhado, desde
a última sexta-feira, pelo Câmara dos Deputados.
OS trabalhadores brasileiros, Sr. Presidente, merecem um novo diploma legal dispondo
sobre a retribuição salarial que lhes é devida
pelo esforço despendido em prol do nosso
desenvolvimento,
Aqui fica, pois, o apelo candente e patético
da Liderança do P~DB, para que hoje o
Senado Vote, ·sem qualquer discrepância, a
nova Lei Salarial, nos termos estabdecidos
·pelo projeto originário da Câmara dos Deputados.
Era o que tiÍlha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

0 SR. MAURO BENEVIDES- Expresso
a V. Ex•, eminente Senador Humberto Lucena, os meus agradeciinCrifos pelo seu aparte.
Recordo, aqui, com muita alegria, que no
desempenho do mandato anter:ior de V. Ex•,
em 1979, o seu voto, o seu trabalho, a sua
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
articulação e o seu prestígio contribuíram sig·
-Com a palavra o nobre Senador Jamil Hadnificativamente para a aprovação da nossa
emenda, que estabelecia a unificação do salá-· dad.
rio mínimo em todo o País.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. ProDestaco, também,_ que nesse quadro comnuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidenparativo do Dieese; iéferido ·aqui no início
te, Srs. Senadores, ouvimos o pronunCiamendo meu pronundamento, V. Ex· chega à
to do Líder do PMD B, em exercício n·a Casa,
constatação de que o salário mínimo, vigoem que S. Ex" deixou claro um dado que
rante no País, situa-se num patamar m·uito
já é do ·conhecimento público: o salário mfniaquém daquele que há 50_ anos o Governo
mo hoje representa praticamente 114 do que
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite~me V.
Getúlio Vargas atribuiU aos trabalhadores do
era quando da sua criação, em 1940.
Ex• um aparte?
País. P:Oitanto, V. Ex', com aquela lucidez
Sr. Presidente, Srs. Senadores,.com o salá-habitual, pinça do nosso pronunciamento esO SR. MAURO BENEVIDES- Com prario mínimo, h6je, o trabalhador compra quases
dois
enfoques,
trazeiido
também,
já
agozer, ouço V. EX"
tro vezes menos do que- em 1940. Esta é a
ra, o seu apelo, para que O Senado Federal,
realidade do salário mínimo brasileiro, que,
O Sr. Chagas Rodrigues - Congratulo-me
hoje, tenha condições de votar aquela procriado em 1940, hoje é um salário ínfimo,
com V. Ex' pelo registro. que faz e quero,
posta de nova polítíca salarial, encaminhada
não é mais salário mínimo, p'orque não satisnesta oportunidade, com muito prazer, já que
pela-Câmara dos Deputados, desde a última
faz às várias necessidades do trabalhador.
V. Ex• faz um pleito justo e que vai' ao enconsexta-feira, para exprne conclusivo do Senado
O que dói, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tro das reivindicações da grande maioria do
Federal.
é que houve uma defasagem real de 166%
povo brasileiro, dizer a V. Ex• que a LideTemos participado na sexta-feira e no pntno salário da classe trabalhadora, de um temrança do PSDB está de pleno acordo e endosprio sábado - V_. Ex· disso está inteirado
po para eá. Quando o Governo, num jogo
sa esse apelo de V. EX"
-daquelas articulações que se processaram,
de cena, declara que remeteria uma medida
a
nívd
de
Bancada
do.PMDB,
pelo
titular
O SR. MAURO BENEVIDES- Muitograpara reposição das perdas salariais passadas,
da Liderança, a quem sUbstituo neste instan.to a V. Ex•, nobre Senador Chagas Rodrimanda-a Medida Provisória 193, que é mais
te,
o
Senador
Ronan
Tito,
todos
nós,
todos
gues, que, apreciando este nosso pronunciaum arrocho salarial. E junto com esta Medida
os Senadores, todas as Lideranças buscando,
mento, traz a manifestação de sua solidarie·
algumas providências foram tomadas pelo
--aqui
nesta
Casa,
aquele
consenso
que
seria
dade há dois itens nele enfocados: primeiro,
Governo: primeiro, a liberalização total da~
fundamental para se garantir hoje a votação
a unificação do salário mínimo, que favoreimportações. o que representa a falência de
do projeto da Câmar;:~. do~ Deputados, que
ceu o Estado ·de V. Ex', b Piauí, a partír
um grande número de empresa<; nacionais,
tem
como
Seu
primeiro
-sígnatário
o
Líder
de 1984, e, agora, a votação, na sessão de
pois conhecemos as manobras do capitalismo
do PMDB naquela Casa, o nobre b'eputado
hoje do projeto de nova política salarial, ori·
internacional, que começa vendendo os seus
ginário da Câmaiia dos Depurados, que vem pelo Rio Grande do $ül, lbsen Pinheiro.
produtos a preços baixos e, quando se torna
Seria de extrelna importância para o País
sendo aguardado com a maior ansiedade por
oligopólio ou monopólio, impõe um preço
todas as classes trabalhadoras do País.
e valorizariasignificativaiilente esta Casa, noalto, pois domina completamente o mercado.
bre Senador Humberto Lucena, se hoje aqui,
E aí quem vai receber o prêmio pela manufaO Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
nesta tarde, tivéssemos condições de votar
tura dos produtos é o operário estrangeiro,
EX" um aparte, nobre_Senador Mauro Benea matéria sem qualquer modificação que pué o operário de fora do País. Aí nós teremos,
vides?
desse obstaculizar a preparação do autógrafo
mais uma vez, o aumento da taxa de desemO SR. MAURO BENEVIDES- Com prae a sua subida para a sanção do Senhor Presiprego do nosso País, que já chegou, -em São
Zer, eminente Senador Humberto Lucena.
dente da República.
Paulo, a cerca de 1 milhão de brasileiros à
procura de trabalho.
O Sr. Humberto Lucena- Desejo cumpriSabe y. ·EX" muito betn que, se fôssemos
Sr. Presidente, os jornais estamparam, em
mentar V. Ex· pelo se,ll pronunciamento, so- emendar o texto enviado da outra Casa do
editoriais e manchetes~ _que, caso o projeto
bretudo no que tange ao apelo sobre a votaCongress.· o, nós feríamos :que remeter a matéoriundo do Congresso relacionado à Lei Salaria novamente para o exame da Câmara e,
ção, ainda hoje, do projeto de lei que institui
rial fosse aprovado, a Ministra e seus assesuma nova política salarial no País, já apro- conseqüentemente, frustraríamos a expectasoreS encaminhariam ao Presidente da Repúvado na Câmara dos Deputados, por acordo
tiva de milhões de trabalhadqres de todo o
blica a solicitação de veto total do projeto.
geral das Lideranças do GovelJlO e da OposiPaís.
.. ,
.
Sr. Presidente, coisas" estranhas ocorrem,
ção. Quanto ao salário mínimo,- cujo aniver- ___ f?aípor que·, neste Instante, diante da Mesa
sário V. Ex· registra. enfOcandQ a sua unifica-_ Diretora e das Lideranças Partidárias, trans- --infelizmente, no Legislativo. Hguve um acor-

e

·''

Jul]].o de 19'111

DIÁRIO DO CONGRESSO N~9óN~ (Seção II)

do de Lideranças na-câmara dos Deputados.
Um projeto foi Já aprovado e remetido ao
Senado. Aqui chegando, as Lideranças do
Governo, que lá_ aceitaram o acordo, não
mais o aceitam. E o pior, Sr. Presidente, é

lência, com aquele discurso que sensibilizou
os-bols.ões da miséria, declarou que este era
um G~verno para os descamisado~ e ::>s pés
descalços.
E eu tenho reiteradamente declarado nesta
que o Senado fica numa posição extrema~ · Casa qUe os primeiros a ficarem desempremente difícil. Não nós, que temos uma posigados foram os pés descalços da indústria da
ção n;tuito clara, no sentido da aprovação imeconstrução civil. E os descamisados já estão
diata desse projeto que veio da Câmara.
sem a pele, porque não é possível que, neste
Como ficam as lideranças governamentais
momento em que sofre a classe trabalhadora
diante deste fato concreto? Quando há uma
como um todo, haja ainda propostas de 360
diminuição patente, brutaf, do poder aquisimil demissões no funcionalismo públko, cotivo, por parte da classe trabalhadora,_ há a
locando-os como marginais perante a sociediminuição do consumo como um tadfo no
dade bra~ileira.
nosso País, e é aquela bola de neve; diminui
Sr. Presidente, esperamos sinceramente,
o consumo, vende menos o comércio, fabrica
que prevaleça o bom senso e que possamos
menos a indú..<;tria, há mai_s desemprego, mais
diz_er hoje à classe_ tra_b.alhadora que o Con~
recessão, e quem continua pagando a conra
gresSo não lhes faltou;_que o Congresso sente ·
é a classe média é a. classe trabalhadora.
as suas dificuldades e diz_ presente à.-;; suas
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.. reivindicações.
_É mui'to fácil argumentar-se de barriga
Ex• um aparte?
cheia, e a class.e_trabalhadora e a classe média
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex'
são os dois segmentos que ainda têm ctuzados
com muito prazer.
novos retidos, porqu_e a cl~sse empresarial
já retirou todos os seus, que não são mais
O Sr. Humberto LUCena- Estou de pleno
novos, já são aritigos para eles.
acordo com o que diz -v. Ex• a respeito da
necessidade urgente de votarmos a nova Lei
.Sr._Presid_ente, nQs, Jl~ste momento, queSalarial, sobretudo agora; notife -SeriadO-r Ja- r:emos - como já disse.'- reiterar a solicitação.
aos Udéres nesta Casa. EstranhamenR
mil Haddad, quando os jornais, a partir de
ontem, anunciam, sobretudo os seus comen- te, uma sessão solente realizouRse, n·a sextat~ristas econômícos, ,que a inflação de julho
feirã passada. na câmara dos Deputados, enR
já está prevista em 15%. Como se pode admi- ~errando a primeira parte do ano legislativo.
tir que os salárioS continuem 'iriieiiariii!iite E todos sabem que uma das manobras da
achatados, diante- dessa alta cres-c·ente do cus- Bancada goverriista sel-á útzer eri:Iendas, porto de vida, que, no momento, está tornando que assim terá que voltar à Câmara, que já
proibitiVâ a sohre-vivência do irabalhador e está em recesso. e ai a classe trabalhadora
de sua famtlia?
-- ---s6 vai ouvir falar nesse assunto em agosto,
Lamento que esta Casa, no dia de hoje,' continuando em vigência essa ne(asta, maléapesar de todos os esforços feitoS, estejã asvola e humilhante Me:dida Provisória n" 193.
sim com o s~u plenário tão vaziO, a ponto
Felizmente~ houve compreensão pOr parte
de pôr em risco a aprovação do projeto de
dos nobres Srs. Senadores de que havia um
lei da -política salarial. Receba V. Ex• o meu
interesse muito grande por parte do Governo
apoio.
em constituir a Comissão para a desestatiO SR. JAMJL HADDAD- N-obre Senador
zação logo no mêS em que o Congresso está
em recesso, seria constituída aquela ComisHumberto Lucena, V. Ex• enfocou um aspecto que eu já ia abordar. A inflação era de
são e tomadas as providências cabíveis, e nós
.não.. teríamos aqui o direito de poder recri84% e, de repente, por decreto, veio a 0%.
minai ciualq'uer atitude tomada por aquela
Aí começou a ascensão e, como disse V. Er,
Comissão._ Felizmente, O Plenário, na sua saa previsão é de 12 a 15%. A éadernete de
bCd.Oria~ retiróii essa urgência urgentíssima
poupança já está pagando 10%, o Over já
e, em agosto, nós discutiremos tranqüilamenestá dando mais de 10%. Dados oficiais. Não
te esse problema.
são dados forjados pela Oposição, colocados,
Eram essas as considerações que, neste
neste mome~~o. no plenário.
momento, queria fazer, congratulando-me
Sr. Presidente, Srs. Senadores', é de estarcom o pronunciamento do Senador Mauro
recer a insensibilidade; manda-se esta MeBenevides que nos dá a posição clara da Bandida Provisória n" 193 em que os._ reajustes
cada do PMDB. para a votação desta matéria
serão só na data-base . .É um cálculo tão comna Ordem do Dia de hoje.
plicado que o ilustre Ministro do Trabalho
Temos a certeza de que o PSDB tamhém
declarou que ele acaba aprendendo como
es.tá solídário com -esta tese; o PDT e o PSB
aplicar aquele cálculo.
também, e é claro que temos maioria para
E ficam congelados os salários dos funcio~
aprovar esta matéria.
nários públicos. Sr. Presidente não dá para
Esperamos que não haja manobras de obsentender. E a aspirai inflacionária já em franca ascensão.
trução, que existem nas casas_ parlamentares
e que são próprias dos Parlamentos, mas que
Sr. Presidente, faço um apelo patético aos
farão com que a classe trabalhadora mar'que
Líderes do Governo nesta Casa: que eles
bem aqueles que atuaram dessa maneira, eviaprovem essa matéria e levem ao Presidente
tando a melhoria salarial para a sobrevivência
da República um apelo em nome de uma
de suas famtlias.
atitude até_ humanitária, porque Sua Exce-

·Terça-feira J 3807

·Sr. Presidente, fui informado, pelo nobre
Senador Chagas Rodrigues, de que o Diário
Oficial de hnje publica duas medidas provisórias_ Alada não entramos no recesso de meio
de ano, e, como tal, não podemos e_ncerrar
os trabalhos neste momento. Não podemos
entrar em recesso. porque, se o fizermos, com
a publicação dessas matérias no Diário Ofi·
cial, a Presidência terá que convocar o Congresso, no prazo de cinco dias, para analisar
as medidas. E nós não queremos que, para
analiSá-las, o Presidente convoque extraordinariamente, para que recebamos os jetons.
Nós não estamos interessado~ nisso, queremo·s a prorrogação sim, para continuarmos
votando matérias de interesse da classe trabalhadora, inclusive relacionadas com o problema da Pre-vidência,. Tínhamos as assinaturas
para: urgência urgentíssima e esse do_c_umento
não foi entregue à Mesa por parte de quem
as havia compilailo, do Senador Leite Chaves~-

Declarou S. Ex• que o problema da seguri~.
dade não entraria, poique várias pessoas que
apoiaram o documento haviam retirado as
assinaturas. Nós queríamos ver o requerimento para saber quem retirou as assinaturas, porque, Sr. Presidente, os aposentados
rurais continuam recebendo meio salário mínimo. Isso é aviltante, isso é degradante, isso
não é próprio de uma sociedade justa, fraterna e humanitária. No entanto, não, porque
o Governo está estudando e em agosto virá
coisa nova, provavelmente igual à Medida
Provi!',()ria n" 193.
Sr. Presidente. encerro aqui este meu pronunciamento, com mais um apelo à sensibilidade dos Srs. Senadores para a aprovação,
sem emendas, desta matéria, nesta sessão,
que realizamos neste momento.

Durante o discurso do Sr. .Jamil Haddad, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

o· SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL -MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna
para falar de uma preocupação que nc'io é .
só minha: de uma preocupação que é de todo
o funcionalismo público brasileiro.
O Governo Oo Presidente Fernando Collor
dispôs-se a dar corpo a um projeto audacioso
para eliminar gastos inúteis· e cortar de~pesas
que o Poder público não pode pagar, pois
a crise profunda que o País atravessa faz com
que o Estado não tenha mais onde"'bus.car
recursos e precise reduzir seus custos para
equilibrar o orçamento e _diminuir o déficit
público.
Ninguém duvida que é difícil obter resultados concretos e introduzir modificações em
_ uma estrutura viciada há décadas, sem a ado~
ção de medidas drásticas para combater o
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Porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
mesmo i:ompreedendo a intenção do Presidente da República, náo posso deixar de me
~reocupar com a dispensa, em massa, dos
ftincinários públicos.
Desde que o Governo anunciou o programa destinado a enxugar a máquina administrativa federal, o funcionalismo público deste
País passou a ser visto e tratado como uma
força de trabalho descartável.
A polêmica reforma ádministrativa, que
pretende expulsar centenas de milhares de
pessoas da máquina do Estado, já regi5trQ.U,
até o dia 28 de ju-nho, o afastamento de
174.486 funcionários públicos, incluindo os
das estatais, por demissão, aposentadoria ou
colocação em disponibilidade. Espoucaram
demissões em BraSl1ia e em vários pontos do
País, desmontando a estrutura de setores importantes da administração pública brasilei-

ra.
Quero deixar claro que não estou adotando
aqui uma posição inconseqüente de defesa
.pura e simples da manutenção do gigantismo
.estatal brasileiro. O que desejo -é me opor
à dispensa indiscrirriinada de funciOriários e
à falta de cri~érios com que as demissões têm
sido feitas. Isto é preoc-upante, s-r.- Presidente, pois pode acabar fazendo com que o serviço público se torne mais ineficiente do que
'é hoje, correndo o risco de passar a ser mais
moroso e feito por pessoas despreparadas.
Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o prazo de 100 dias, estabelecido pelo
Governo, foi e:üremãm.ente curtó para se
avaliar criteriosamen-te tamanh-a qU8.ri.tídade
de funcionáiios. -- Se a refornla estivesse sendo conduzida a
partir de critérios bem definidos, a indignação seria bem menor. Mas a forma com que
tém sido executada, a se julgar pelas declarações do Secretário da Administração Federal,
publicadas no Jornal da Tarde do último dia
9, segundo as quais estão ~endo "cortados
os ociosos, os que trabalham mal e os que
não honram os salários que recebem", toda
uma classe profissional - a do funcionalismo
- está sende condenada, humilhada e desmoralizada.
Não estou aqui defendendo o mau servidor, mas, sim, o bom funcionário. Este não
pode ser responsabilizado pela má qualidade
· dos serviços públicos.
·
Todos nós desejamos um Estado modeno,
eficiente e produtivo, pois este deve retribuir
com serviços os impostos que cobra de cada
contribuinte. Mas não pbdemos assistir impassíveis à demissão de funcionários de primeira categoria e a um verdadeiro sucateaM
mento do setor público.
O professor Wanderley Guilherme dos
Santos, do Instituto Universiüfrio de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IUPERJ; afirmou
à revista Veja que "o Brasil é um país torto,
com muitos funcionários onde não precisa
e poucos onde seriam necessários··. Mas, disse ele. de maneira nenhuma: se pbde dizer

que tem funcionários demais ou ·que gasta
demais com a prestação de serviço público.
O grande probelma é que o Estado brasileiro gasta mal seus recursos e o simples enxugamento da máquina administrativa não irá
resolver 0: problema da nossa dívi.da interna.
Por esse motivo, ao in,..és de demitir, seria
muito mais proveitoso que o Governo sepreocupasSe em utilizar melhor o servidor
que tem muito a oferecer ao País. O que
tem de se discutir é a questão da quantidade
e da qualidade dos serviços que o funcionalismo público tem de prestar. Isso, sem dúvida evitada expulsão, sem critérios claramente definidos de avaliação das necessidades dos órgãos atingidos, de funcionários com
10, 20, 25·anos de exercício·, muitos dos quãis
admitidos por concurso público, como vem
ocorrendo em todo o País.
No Estado do Maranhão, que tenho a honra de representar nesta Casa, o impacto- das
demissões ocorridas no âmbito dos MinistériOs do Trabalho, da Saúde, em órgãos como
a SUCAM, o INCRA; e tantos outros, t.em
sido motivo de inquietação c de questionamento -dos critérios levados em conta.
Exemplo disso é o caso dos cortes efetuados na unidade da SUCAM-em território maranhense, onde foram afastados 348 funcionários que agiam diretamente no combate
às endemias e no controle da malária. Todo
o trabaho de erradicação dessa doença está
agora comprometido com sérias conseqüên·
cias para a Saúde da população do Maranhão,
um dos Estados com maior inciáência da moléstia em todo o País.
Ao pretender golpear o gigantismo estatal,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo
está correndo o sério risco de torilar mais
ineficiente boa parte do setor público brasileiro, com sérios prejuíZoS- p-ara o País.
Por esse motivo, certo de estar traduzindo
o sentimento de indignação e injUstiça hoje
experimentado por milhares de competentes
e dedicados funcionários públicos deste País,
quero deixar·aqui o meu protesto, pedindo
às autoridades que examinem criteriOsamente o problema das demissões na administra~
ção pública federal.
Era ó que tinha a dizer, Sr. Pr'esidente.
(Muito bem!)

ª
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números de hoje, ou 31 mil e 500 cruzados
novos. Um Ministro do Tribunal Superior ganhava 25- mil e 500 e um Ministro de Estado
não ganhava 15 mil. Então, apresentei o projeto na esperança de que os Ministros de Estado, diante desse moralismo que toma conta
do País desde o período da chamada Nova
República, tendo perdido as residências e
apoios de out~a natureza, pudessem ter um
vencimento compatível com o posto, com a
função que eles exercen;t.
Recebi do então Ministro do Planejamento
João Batista de Abreu um telefonema, em
que S. Ex• se_ mostrava preocupàdo com o
chamado efeito "cascata··. Eu ainda redargüi
que não· via efeito "cascata", ·no moniento
em que eu fazia apénas a isonomia entre Um
Ministro de Estado e um Ministro de Tribunal
Superior. Não podia entender qual era o efeito "cascata" que poderia surgir a partir daí.
a menos que fosse expectativa de direito, que
já estão na Constituição essas "exJ)ectativãS.
Fui atacado, porque não remeti ã Câmara,
que tinha predisposição -de aprovar, mas era
fim de período legislativo. E eu fui atacado,
porque teria feito, na linguagem de um jornalista, Fernando Pedreira, um projito milioM
nário, um projeto âemasiadãmente vantajo.·so.
·
Agora, vejo que, na Câmara dos Deputados, esse projete;> que eu apresentei foi transformado, naturalmente por um s·ubstitutivo,
e introduziram vencimentos do Presidente da
República, do Vice-Pre'sidente da República
e vencimento de Ministro de Estado, sendo
de 700 mil cruzeiros, se não estou equivocado, para Presidente, 500 mil para Vice-Presidente e 400 mil para Ministro de Estado.
Ora, se o_ meu projeto_tivesse sido vitorioso·
- e houve resistência do grupo teCnocrata
do Governo Sarney e, em seguida, do grupo
tecnocrata do Governo Collor - o vencimentO de um, Ministro do Tribunal S~perior
hoje seria de 120.042,81 (cento e vinte mil
quarenta e dois cruzeii"cis- e -oiteritã-e um cen-tavos). que, somado com uma repres_entação
que é superior ao venciriiento, dá um toúil
de 374.533,00 (treze.ntos e setenta e quatro
mil quinhentos e trinta e três cruzeiros). _

Não vejo onde isso pode ser acusado -de
projeto milionário, que foi como o escritor
. O SR~PRESlDENTE- (Nelson Carneirof e jornalista Fernando Pedreira chainou. E
não vejo, também, porque razão não se deva
- Concedo- a palavra, para uma comunicadar a um Ministro de Estado um vencimento
ção, ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
compatível. como dizia ainda há pouco. com'
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS a dignidade da função que ele exerce. Nós
PA. Para uma comunicação.) -Sr. Presiestamos com vencimento hruto da ordenl de
dente, .Srs. Senadores, em fins de setembro
611 mil cruzeiros - nós Deputados e Senado ano passado eu, alertado sobre os vencidores-. o que no" Já um li<.tuido da ordem
mentos de MinistrO de Estado, apresentei um
de quatrocento!-> e pqucos mil. Por que um
projeto de lei, que· foi aprovado aqui no SenaMinistro de E:.tado deve ganhar cento e poudo e até, a meu pedido,_ não foi desde lngo
cos mil cruzeiros. que me parece que é o
encaminhado à Câmara dos Deputados. Nesvencimento atual'? O que nôs estamos vendo
se projeto eu previa igualar os vencimentos
nessa administração- que está cheia de pade um Ministro de Estado com os vencimen- · triotas - são pessoas que pagam para ser
tos de um Ministro de Tribunal Superior, nijo
Ministro; pessoas que pagam-para ser Secreera ·nem- Supremo Tribunal, Tribunal Supetários de Estado e eu fico muito temeroso
rior. P.Or exemplo TST, STM etc. Nós. Sena- desse processo, porque, na rÍtedida em que
dores .e Deputados, gl'lnhávamos. naquele
nós tivermos de ter Secretáiios e MiniStios
roês de.outubro. 31 mil,e SOO cruzeiros, _com~ pagos por alguém ou de seu prôprio bolsÕ

para sercffi Ministros ou Secretários, eu. te-

nho a impressão de que a exação no cumprimento do dever poderá ser atingida por essa<>
condicionantes que-ãparecem a partir do momento em que alguém financia um Ministro
de Estado ou um SecretáriO.-O .Sr. Jamil Haddad- V.
aparte?
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permite um

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço,
com p-razer, o aparte do nobre Senador Jamil
Haddad.
O Sr. Jamil Haddad -Nobre Senãdor Jarbas Passarinho, estou ouvindo V. Ex" c entendo que tem toda razão neste seu pronunciamento. Há cerca de um mês, houve uma publicação no O Estado de S. Paulo, que vem
de encontro ao que -coloca V. Ex•:._ ..24 assessores da Ministra Zélia que ganhavam o DAS
que seria correspondente a 80 e poucos mil
cruzeiros ... " não se pode imaginar quC um
peSsoal gabaritado PHD, receba esse venci~
mento e possa sobreviver, ainda mai~ aqui
em Brasilia, com aluguéis carCssirrios, com
as dificuldades de vida peculiares à de Brasília. Mas O Estado de S. Paulo. publicou c
li aqui, ninguém tt!futou, que 24 .elementos
da eqUipe da.Ministra Zélia Cardoso de Me \lo
t_inham ~ido cont~atados pelo Serpro com
vencimento~ de 20Q mil cruzeiros. Quer dizer,
é o engodo, a mistificação, ou seja, por ·trás
das cortinas, a pessoa procura suprir as dificuldades, que nós entendemos até justas, mas
não é feito _com clareza, não é feito Com transparência, são 'Usados subterfúgios, que eram
criticados no passado e que devem ser criticados no presente. Mas. cengratulo-me com
V. Ex·' pel:d. sua colocação.

O SR. JARBAS PASSARINHO- O exem·
pio que V. Ex· traz é pertinente ao que estanio's falando. Imagine, Senador Jamil Haddad, um Ministro de Estado com 128 mil cruzeiros hoje. por mês, que tenha de pagar aluguel de um apartamento de três quar.tos no
Plano Piloto. Pagará, no mínimo, cerca de
40 ou 50% ·dO seu vencimentos. Agora, adicone a isso O' problema que ele terá de despesa:-;
pessoais. como tive durante 9 anos como Ministro. em que nunca usei casa oficial c nunca
usei mordomia: pagava do meu bolso, mas
podia pagar. Ficava aqui. Gailhava menos
do que o~ Deputados e Senadores ganhavam.
porq_u:e-já;tinha·a.rmwnnento·aqui; c-orr:tpraâo
ao tempo em que cheguei no primeiro man~
dato. no Senado.
Mas. e o que chega sem ter apartàmento.
sem ter: Çtnde morar? Então i!;so me parece
apenas que é uma fancaria. é uma tentativa
de dizer .11ue há moralizaç·ao. com uma cortina
de fumaça-par~ enganar os ingênuos. porque
sabemos que isso realmente não se passa.
Há dias . ..,imos ui'{la declaração de um Secretário que..ganha 80 mil cruzeiros e que
gas"ta muito mais do que isso. Perguntado.
·ele c!isse que era a Sr' sua mãe que mantinha
as suas· despesas em Brasma:. Então. nôs vamos precisar de "ter Secretários de famtlias
poderosas. economicamente. prtl-a mantê~los
aqui.

Agora, Sr. Presidente Nelson Carneiro, V.
Ex• deu-me a palavra para breVe comunicação. F.m breve comunicação, pela "panquecaregimental"- que é da expressão do Senador por Pernambuco - eu não poderia dar
o aparte. Mas, já ouvi o aparte e agradeci.
De maneira que, V. Ex" me concedeu a
palavra para uma breve explicação ·pessoal,
e E_tmcluo esta explicação exatamente, para
provar, comô nó~ somos objeto de interpre~
tações malévolas. Porque eu não posso também, entender, é que num Tribunal Superior
como o Superior Tribunal Militar, haja 15
Ministros dos _quais 10 são Generais de 4 estrelas das trê:-; Força<> Armadas e 5 3ãO togados, e os 5 togados ganham mais do que os
10. O mesmO absurdo nós vimos, quando estávamos fazendO os no-ssos trabalho!> da
ConstitUinte e fo-ãtoS-ão Cindacta, aqUi, da
Aeronáutica. Chegamos lá e encontramos o
quê? Sargentos fazendo o mesmo papel de
civis, que eram controladores de vôo e os
civis ganhando muito menos do que os sargentos.
Toda vez que isso acontece, é evidente que
desperta' um tipo de reivindicação absolutamente justa, e é insustentável a situação.
No momento, eu creio, Sr. Presidente, que
falar, por exemplo, sobre o Vice-Presidente
da República- saiu daqui o Senador Itamar
.Franco, que estaria- ganhando, hoje, bruto,
611 mil quzeiros-- que percebe 40 e poucos
mil cruzeiros - disseram-me que é aquilo
que S. Ex·· recebe--e-que Se sentiu obrigado
a morar no Palácio Jaburu, transgredindo a
diretriz atual do Governo, que não mora no
Palácio Alvorada, mora na casa da Dinda.
E, o nosso Vice~Presidente, que não tem casa
da Din~a "para mOrar? Em cOnseqüência. S.
Ex• teria que morar em Samambaia, ganhan~
lia_ 40 e poucos mil cruzeiros por mês, isso
é absolutarriente ridículo.
De man_eira que, a minha explicação pessoal, Sr. Presidente, é _o extra vazamento de
uma mágoa de quem apresentou um projeto.
que considero correto e decente e se vê. de~
pois, atacado da maneira mais injusta possível.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador.

0 SR. l!UMSERTO LUCENA !PMflR ~
PB. Para uma questão de ~;d~-~.) ~ S~. Presidente, suscito. com ba.o.,e nos arts. 403 a 408,
do' Regimento Interno. a seguinte questão
de ordem:
O art. 2" do Regimento Interno. na sua
alínea a, ao regular a<; reuniões anuais do
Senado. omitiu a menção ao art. 57. § 2".
da Constituição:. gue diz textualmente:
"A se_l:>Sào~ legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias ...
A Constituição dispôe. no seu are. 165:•
"Lcb de iniciativa do Poi::ler ExeeutiV<.>
~!-.t:Jhdcc~..·rüo:_

I - o plaito plurianual;

~.

I I - a3 diretrizes orçamentárias;
I I I - os orçamentos anuais.·
§ 1
......... , ............
§ 2" A lei de diretrizes orçamentáu

••.••••

rias comprcnderá as metas e prioridades
da administração pública federal, incluindo as despc~as de capital para o
exercício financeíro subseqüente, orientará a elaboração de lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a políticã de aplicação da<> agências oficiais de
fomento ...
Ainda no art. 165
disPõe, no seu§ 9":

a Constituição também

"Cabe à lei_complemeritar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elab-oi'ação
e a organização do plano plurianual, da
Lei de Díretrizes Orçamentárias e da _lei
orçamentária anual. ..
Cumprindo a determinação constitucional.
o Sr. Presidente da República encaminhou
ao Congresso Nacional, a 17 de abril do corrente ano, o Projeto de Lei de Diretrizes- Orçamentárias que se encont.ra em fase de apreciação final no plenário do Congresso. ~
Por sua vez, o art. 35, das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelece, no
!-leu § zo, o seguinte:
"Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refer_e o art. 165, § 9P;
I e II, serão obedecidas as seguintes n9rmas:
I - ••••nn•••••••••••n••••••••••••••••••••••
II - o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento
do exercício financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento do primeiro
período da sessão legislãtiva."
Diante deS'te último dispoStivo, há quem
entenda que V. Ex", Sr. Presidenté, devolveria o referido projeto ao Sr. Presidente da
República, para sanção.
f: impo~sívcl haver a sanção _o_u _o yeto de
um proje10 de lei que não foi votado pelo
Congresso Nacional. E não se fale em Pecur:-;o. de prazo. pois C\te sá exisre, .hoje, na
Constituiçiio, no caso das medidas provisórias que. se mlo forem apreciadas dentro de
trinta dias de sua puhiicaçlio no Diário Oficial, perdem a sua eficácia.
A mim me parece que o art. 57 § 2". da
Constitu~ção se compatibiliza plenamente,
com o inciso I do § 2" do art. 35 do Ato
das Disposiç<ies Transitórias, o qual estabelece ln fine: "e devolvido para a :-;anção até
o ~ncerr~mento do primeiro período d~l se:-;são legislativa." Ora, pelo dispositivo constituCional de caráter permanente "a sessão legislaliva não será interrompida sem a votação
do projeto dt- Lei de Diretrizes Orçamen. tárías".
Port,antn. a interpretação sistemática das
Juas normas constitucionais apontam para o
---prosseguimento da primeira etapa da sessão
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legislativa, at..E que se vote o Projeto de Lei

de Diretrizes Orçamentárias.
Obviamente, a norma. integrante do iteni',
IJ do § 2" do art. 35 do Ato das DiSposições,
Constitucionais Transitórias, .visa, apenas, a

orientar a el,a~or3.~ão· da Lei' de' Dirctrizcs
Orçamentárias, enquantO nãó houver a lei
complementar a que alude o ~rt. 165, § 9'',
I e IL da Com>tituição. Ou seja, na ausência
da legislação complementar pertinente, iixou-se um prazo para o encaminhamento do
mencionado projeto ao Cóbgi'csso e, bem as··
sim, para -a sua aprêcioíção,' até o final do
primeiro período da sessão legislativa que,
entretanto, só ocorrerá apóS a sua Votação
pelo Congresso Nacional. O prazo marc<ído
justifica-se perfeitamente, tendo em vista queo Orçamento Anual da União será discutido
c votado a partir de agosto.
.Em suma, se até 30 de_ junho o Projeto
de Lei de Diretrizcs Orç~m~ntárias não foi
apreciado pelo Congresso, o _que_prcvalecerá
é a regra do art. 57, ~ 2·:. da COrisrituíção,
segundC! o qual "a sessão legislativa não será
interrompida sem a aprovação do Projeto de
Lei de Diretrizcs Orçanlentâr:ias".
Nesta~ condições, ao meú. ver V. Ex" deverá anunciar, nà sessão conjunta de hoje, da
Congrc~o Nacional, o seguinte:
l " - (.jUe o recesso de julho não se iniciará
enquanto não for votado. pelo Congresso Ná-.
cional, o Projeto de Lei de Diretrizes Orça-'
mentárias:
2"- que, w>sim, os trabalhos ordinários
do Senado, da Cãmara e do Congresso conti- _
ouarão se realizando normalmente;
·
3"- que, afinal, V. EX" convocará sessões.
ordinárias c extraordinárias do Senado c do
Congresso Nac:ional e o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. sessões daquela Casa
do Congresso, inclu(das. na~ respectivas Ordens do Dia. a!t proposições em andamento
e, preferencialmente, na-Ordem do Dia do
Congresso Nacional~ o Projeto de Lei de Di~
retrizes Orçamentárias.
É a questão de ordem. Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa acaba de ouvir a questão de ordem
de V. Ex'-e. COmo se refere a uma decisão
do Congresso Nacional. dará a resposta na
sessão do Congresso Nacional.

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, gostaria de contraditar a questão de
ordem, mas, acho que a mesma não tem nada
a ver conre:sta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro)
-Não tem. Na sessão oportuna, concederei

a palavra a V. Ex" para que possa Contraditar.
O Sr. José Ignácio Ferreira- V. Ex· me
permitirá, entüo, na sessão do Congresso NacionaL
Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, projetos que serão lidos·
pelo Sr. 1'' Secretário.

São lidos oS SegUinte~:
PROJETO DE LEI DO SENAJ>O
N• 107, DE 1990

Arr. 7'.'
contrário.

Julho de 1990
Revogam-se as

disp~sições

em

Justificação

O presente projeto de lei ·'dispõe sobre
o noticiário do Poder Legls_lativo _fl.a$· emissoras çficiais de rádio ,e 1televisão e dá, outraS
providências".
, ,
,
.
O Poder Legislativo é.; sem nenhuma dúviArt. 1" As emissoras oficiais de tt'ilcYisão
dC todo o pais Cederão,' nos· dias úteis, deZ. da,.dQS.trés Poderes da República, o mais
expOsto às criticas da opinião pública, pois,
minutos para hotlciário'do Poder Legislativo,
a :Ser veiculado a partir das dezenove horas~ conforme se costuma dizer, é "o Poder desaratravés de cadeia nacional, estadu.al ou muni- mado".
Por isso mesmo, e;sta proposição tem por
cipal.
,
objetivo abrir um espaço mais amplo, nas
§ 1" A produção e a edição do noticioso
a que,_se rekre esse artigo serão da responsa- emissoras oficiais de rádio e televisão, para
o noticiário do Congresso Nacional, de suas.
bilidade da Secretaria de Comunicação Social
duas Casas, Câmara e Senado, das Assemdo_ Sen_ado e da Assessoria de Divulgação
bléias Legislativas e das Câmaras Municipais,
e d~ Relações Pública_s da Cãmara d_os Depucomo forma de se_ levar, diariamente, aos
tados .
mais longinquos rincões do território nacio§ 2" A g~rp.çã.o. do pot}c_iqso fica;á sob
a n::sponsabilidád~ da Empresa Brasileira de nal, a ação parlamen~ar daqueles qll;e repreRadiodifusão- Radiobrás que, também, de- sentam o povo no Poder Legisla!ivq.
Tivemos a preocupaç_ão de restringir a parverá participar da produção, mediante entendimentos sob a orientação dos órgãos indica- ticipação nessas cadeias apenas às emissoras
dos no parágrafo an~erior.
- oficiais de radiodifusão, por se tratar de uma
re_de que se amplia cada dia que passa.
§ _3''_ Do tempo destinado ao noticioso,
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990.
cinco minutos serão reservados ao Senado
Senador Humberto Lucena.
Federal e cinco à Câmara dos Deputa_dos.
Art. 2" As emissoras oficiais de rádio em
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
todo o país cederão, nos dias úteis, uma hora
O AUTOR DO PROJETO EM SUA
pára notkiário do Poder LegiSlativo, através
JUSTIFICAÇÃO
..
de cadeia ·nacional, estadual ou mtmicipal.
§ 1..
.-nhÚéiário POderá
ciiV~Jgado
RELAÇÃO PAS EMISSORAS.
em horário_corrido ou ,ser divjdiçlo em _vários
EDUCATIVAS
.
pet-"todos;
.
,
·.
,
Televisão'
§ 2" A divulgação em horário único não
Governo Federal
poderá ser posterior às 23 hor'!_s~
§ 3" o·pertOdo de-Uma hora será dividido
1 -Fundação Centro Brasileiro de TV Edu·
'pela Secn:;:taria de Comunicação do Senado
cativa
e a Assessoria de Divulgação.da~Câtnar~ em
1.1- Rio de Janeiro
partes iguais;
·
Av. Gomes Freir_e, 474-:S- Centro
§ 4" A ge~:ação do notici9so. do I'oder LeZYB 510 ..... Canal.Oi
gislativo será da responsabilidade da Radio-· 2 - Universidade Federal do Rio Grande
brás, ficando sua produç~o a cargo dos órgãos
do Norte
de divulgãÇão da Câmara e do Senado.
2.1-Natal
Art. 3" As Assembléias Legislativas e a
Av. Salgado Filho- Campus UniversitárioAssembléia Distrital do Distrito Federàl fiZYJ 020 ..... Canal 05
cam autorizada'> a requisitar çlas emissoras. 3 -Universidade Federal de Pernambuco
oficiais de rádio situadas em seus Estados
3.1- Recife
meia hora para divulgação' de suas atividades,
TV Universitáiiaatravés de cadeias estaduais.
Cidade Universitária
§ 1" As normas a respeito da produção
ZYB 054 ..... Canal !I
e edição do programa das Assembléias obelbdiodifusão Sonora
decerão às fixadas para o Poder Legislativo.
1- Universidade Federal de Pelotas
Art. 4" As Câmaras Municipais poderão
requisitar dez minutos por dia das emissoras
1.1 - Pelotas
oficiais de rádio situadas cm seus munícipios,
Rádio Cosmos
Campus Universitário s/n9
atravéS de cadeias" municipais.
ZYD 57·9 ..... 107,9 MHz
§ l" As normas a reSpeito da produçàd
2 - Universidade Federal do Rio .Grande
e edição do programa das Câmaras Munido SUl
cipais obedecerão a orientação fixada para
o Poder Legislativo.
2.1 - Porto Alegre
Centro de TV Educativa
Art. Y São consideradas emissoras ofiSarmento Leite, 426
ciais, de rádio e_ TV, aquelas cujas concessóes
ZYK 280 ..... 1080, khz
ou permissões foram destinadas ao Poder Pú3 -Universidade Federal de Santa Maria
blico, em qualquer de suas esferas. ·
3.1 - Santa Maria
Art. 6" .Esta l~i entra em vigor na data,
Rádio Universitária de Santa Maria
de sua publicação.

Dispõe' sobre noticiário do Poder'LegisJativo nas emissoras oli<;ia.is de rádio e
televisão e dá Qutras providências. ·

0

ser

DIÁRIO DO CONGRE.SSQ NACIONAL (Seção II)

Julho de 1990

Prédio da Administração Central, 10~ andar
- Campus Universitário
ZYK 292 ..... 800,0 khz-' 10/10 kw
4 - Universidade Federal de Pernambuco
4.1- Recife
Rádio Universitária
Av:Norte s/n?- Siultb Amaro
ZYI 775 ..... 820,0 khz- 5/1 kw
ZYD' 240 ..... 99,9 MHz
5 - Empresa Brasileiia de Radiodifusão - ·
Radíobrás
5.1.- Btasfiia·---.:. MEC
Rádio
Ed. Super-Center- Venâncio 2000-59 Andar
ZYJ 705 ~ ... 800,0 khz ~ 1015 kw
5.1- Rio de Janeiro- MEC
ZYJ~57 ..... 800,0:khz-100/100kw
ZYE 766 . :•.. 5990,0 khz
ZYE 772' ..... 9770,0 khz
Z1'E 773 ..... 11950,0 khz
ZYE 774 ..... 17875,0 khs
ZYD 465 ... :. 98,9 khz ·
6-Escola Federal de Engenharia de Itajubá
-Rádio Universitária · ·
6.1-ltajubá ~ MG
Ginásio Poliesportivo da Efrei Pinheirinho
ZYL 242 ..... 1570 MHz- 0,25/0,25
Televisão

Governos Estaduais
1 - Governo do Estado do Amazonas
1.1-Manaus
Rua Major Gabriel- Esq. Rua BarcelosZYA 245 ..... Canal 02+ _
..
2 - InStituto M3ranhense de Tecnologia
Educacional- Intec-TVE
2.1-SãoLuls
A v. Kennedy s!n~
zyA 650 ..... Canal 02
3 - Fundação Educativa do Ceará- Funeduce
3.1 - Fortaleza
Rua Osvaldo Cruz, 1985 ZYA 428 ..... Canal 05
4- Instituto de Radiodifusão Educativa daBahia -lderb
4.1 - Salvador
Rua Pedro Gama, n~ 413/E- Alto do Sobradinho
..... Canal 02 (não instalada)
5 - Secretaria de Edu_cação do Estado_ de
Minas Gerais
5.1- Belo Horizonte
zy A 729 ..... Canal 09 +E
6 - Departamento Estadual de Cultura DEC
6.1- Vitória
Morro da Fonte Grande
zy A 532 .....-Canal 02
7 - Fundação Padre Anchieta - Centro
Educativo Paulista de Rádio e TV
7.1- São Paulo
TV Educativa
R~a ciflOS
i~i9
ZYB 851 ..... Canal 02
8- Fundação Aperipe de Sergipe
8.1 - Aracaju
Rua Capela, 311
ZYB 832 ..... Canal 02 +E

Spe"ra:

9 -Fundação Televis.ão ;piratini,
9.1- Av. lpiranga, n~ 6.681
Porto Aleg're
·
ZYB 621 ..... Canal 07
10 - Secretaria da Educação dq :g~tado de
Alagoas- Rádio Dif. Alagoas.
10.1-Maceió
Av. Fernandes Lima -1.047- Farol
..•.. _Canal 03E (não inst_alada)
11- FUndação de ApoiO a Desenvolvimento
da Educação do :E~stadó.do PjaUt- Fadep
11.1 ..:....·Teresina
·
' · - - -·
Rua· JoãO Cabia!, ~s/n9
· ·
'
..... Canai 2E (riãO iristala:da)
12 - Fundação de Telecom. do Comércio
-Belém- Rádio ·cuttura·do PaJá
12.1-Pará
Av. Almirante Barroso, 735- 39 and.Belém
..._.. Canal 2E (não instalada)
Radiodifusão Sodor3 -

Govemo.s Estaduais
1 -l!niversidade de São ~auto
1.1- São Paulo
Pic-o do Jaraguá·- prox. a torre da TV Cultura
ZYD 833 ..... 93,7 MHz
;z - Departamento de Comunicação Social
-DECOM
2.1 - Vitória
Av. Nossa Senhora da Penha, 2141
ZYI202 ~. .: 1160,0 KHz - 20/10 KW
3 - FtíiidaÇão Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativa 3.1 -São Paulo
Rádio Educativa
RU:a Carlos Spera, 179
ZYK 520 ,_,, 1200,0 KHz -50/20 KW
ZYE 960 _, .. 9745,0 KHz
ZY.D 820 ..... 103,3-MHz
4 - Rádio Roqu-ete Pinto
4.1- Rio de Janeiro
Av. Erasmo Braga,118, 119 andar-Castelo
ZYD 476 ..... 94,1 MHlz
ZYJ 466 .. ,.. 630,0 Kllz ~ 10/5 KW
5 - Instituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia
5.1 -Salvador
Rádio Educativa da Bahia
Rua Pedro Gama, nG 413/E - Alto Sobradinho
zy]3 300 ..~:. 9515,0 KHz
ZYC 299 .:.. _ 1()7 ,5 MHz
6 -·Fundação Televisão Piratini
6.1- Porto Alegre
Av.. Ipiranga, n~ 6. 681
..... 107 ~7 MHz _(não instalada)
7 - Fundação Aperipe de Sergipe
7.1- Aracaju
Rua Capiela, 311
..... 107,9 MHz (não instalada)
•
8 - Secretaria da Educação do Estado de

. AJa_go_as~ Rádi~_Pif._Al;~goas

8.1- Maceió
Av. Fernandes Lima -1.047- Farol
.c... 107,7 MHz (nâô instalada)
9- Fundação de Telecom. do Pará- Belém
- RD. Cultura do Pará
9.1-Pará
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Avenida Almirante Barroso, 735 Belém
ZYG 360 ----- 5_045 KHz
ZYD 233 ..... 107,9 Mllz

3~

and_.

Radiodifusão Sonora
GOvernoS Municipais
1 - Prefeitura Municipal de Amparo
1.1-São Paulo
Rádio Cultural Municipal de Amparo
Praça Pádua Salles, n9 160 -Amparo
zyo 836 ..... 102,9 MHz .
2 -Prefeitura Muriicipal de Poços de Caldas
-:-Secretaria Municipal de Turismo
2.1 - Poços de Caldas
Rádio Libertas
Rua Rio de_ Janeiro, n9 71 - 1? andar
ZYC 695 , .... 99,5 MHz
3 - Prefeitura Munidpal de Santa Barbara
D'Oeste - Serviço de Tecnologias J?ducaciOnais- SEDET
3~1- Santa Barbara D'Oeste
Avenida Monte Castelo, n~ 1000
... ~. 95,7 MHz (não instalada)
Radiodifusão Sonora
Particulares
1 - Fundação Rádio Educativa São Sebas·
tião

1.1- Rio de_Janeiro
Rua Bispo, n~> 83
ZYD 487 ..... 1(\7,9 MHz (não instalada)
1.2- Porto Alegre
..... 1063 MHz (não instalada)
1.3 -São Paulo
107,9 MHz (não instalada)
1.4 - Curltíba
· ..... 107,9 MHz (não instalada)
1.5 - Belo Horizonte
..... 107,5 MHz (não instalada)
1.6- Brasília
..~.. 107,9 .l\1Hz (não instalada)
2 - Fundação de Ensino e Tecnologia de
Alfenas
2.1 - Alienas
Rodovia MG -179- km O
ZYC 745 ..... 106,7 MHz
3 - Fundação Pioneira de Radiodifusão
Educativa do Par-ªná
3.1 - Guarapuava
A v.. Michel Moo r, s/n~- prox. Colégio Imperatriz
... .-. 99,7 MHz (não instalada)
4 -Fundação Virgínius da Gama e Melo
4.1 João Pessoa
ZYC 975 ., ... 107,7 MHz
5- Universidade. Católica de Petrópolis
5.1 - Petrópolis
Rua Benjamim Constant, 213
zyo 422 ..... 106,3 MHz
6- Fundação Sousândrade de Apoio ao De·
senvolvimento da Universidade Federal do
Maranhão
6.1- São Luis
..... 1()7;9-Mtl:z\nãoinstalada}
7 -Fundação Cearense de Pesquisa e Cul·
tura
7.1 -Fortaleza
A v. da Universidade, 2853-- Benfica
ZYC 407 ..... 107,5 MHz
. . . L•
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8 -,Fundação de Radiodifusão Educativa
do Rio Grande - Fureng
8.1- Rio Grande- --..... 106,7 MHz (não instalada)
9- Fundação Social José Francisco de Paula

9.1- Cariacica
·
Rua da Lage, n913- Itaqu-ari
..... 104,7 MHz (não ins~alada)
10- Fundação Rádio e Televisão Educativa
de Uberlândia

10.1- Uberlândía
...._. 298-E (não instalada)
Televisão
Particulãres

ZYH 295 .... ~ 540 .KHz -50150 KW
ZYC 248 ..... 100,7 MHz
ZYF 278 ..... 4.845 KHz

1.5- Rondônia
·Rádio Nacional de P9rto Velho
ZYJ 679 ..... 840 KHz - 50150 KW
ZYB 591 - Canal - 6
ZYG 791 ..... 4.945 KHz
ZYD 542 ..... 96,9 MHz

1.6- Roraima
Rádio Nacional de Boa Vista
Av. Capítão Ene Garcez, n~ 830-São Fran-

cisco

Boa Vista - RR ZYJ 100 .:. , . 590 .KHz .:_ 10/10 .KW
1 - Fi.mdação de Ensino e Tecnologia de
ZYG 810 ....... 4.835 KHz- 4.835
Alfenas
·.
ZYD 55! ..... 94,1 'MHz
1.1 - Alfenas
L7 -Espírito Santo
Rodovia MG -179- km O
Rádio Nacional Santa Tereza
...... Canal 02 + (não instalada)
..._, 1.540 KHz (desativada)
1.8- Rio de Janeiro
1.8.1---Rádiéi"-N-acionai dÜ-_Rio
RELAÇÃO DAS ESTAÇóES'
Praça Mauá, n~ 7- 21~ andar
COMERCIAIS GOVERNAMENTAIS
ZYJ 461 ..... 1.130 KHz -100/50 KW
A-Federais
ZYE 767 ..... 6.145 Kllz, 9.505 KHz, 9.720
1 - Empresa Brasileira de RadiodifusãoKHz, 11.720 KHz, ZYE 783, ZYE 782, ZYE
Radiobrás
788, 11.795 KHz, 15.295 KHz,l7.850 KHz,
1.1- Brasília
ZYE 780, ZYE 781, ZYE 779
Rádio Nacional de Brasília
Av. W/3 Sul - Q, 701 Bl. "A" - SRTV ZYB 466 ..... 100,5 MHz
1~8.2 Rádio Ipanema·
Brasília
Praça Mauá, n~·7 ..:-_ 21o árida! ZYH 707 ..... 980 KHz
ZYJ46L ... 980KHz-100/!0 KW
ZYC 479 ..... 96,9 MHz
ZYE 768, ...... 9.705, 11.885~KHz
ZYA 505 ..... Canal4
.
ZYE 777
... ~
ZYE 365 ..... Fraqüências (KHz}
1.8.3 Rádio Rura]
17815,0-15105,0- 15390,0-15270,0
Rua Couto Magalhães, 199
15425,0 -15435,0-17720,0--: 15125,0
..... 6.065KHz, 15.105 KHz (desativada)
11780,0-6120,0-9665,0 -15445,0
l.e.4 Rádio Nacional de Volta Redonda
17830,0-17805,0 :_ 15290,0-15280,0
Rua 100- n? 1 - Bairro Laranjal- Volta
9680,0- 9655,0- 11850,0
Redonda
1.2 -Acre
ZYJ 494 ..... !500KHz-110,25 KW
Rádio Nacional de Cruzeiro do Sul
ZYD 485 ..... 104,9 MHz
Rua Rui Barbosa, Quarteirão 4:-B - Lt. 11· A
1.9- Mato GrosSo
.
ZYH 202 ..... 720 KHz
1.9.1 Rádio Nacional de Alta Floresta
ZYF 200 ..... 4. 765 KHz
Av. Leste AC-13- Alta Floresta.
ZYC 201 ..... 99,9 MHz
ZYC913 .... ; 96,9 MHz
1.3-Amapá
1.2.2. Rádio Nacional de São Feliz do Ara·
Rádio Nacional de Maca pá
guaia
A v. Cândido Mendes s/n~
Lote Urbano - Bairr:o Vila Velha - São
ZYH 422 ..... 630 Kllz- 10/10 KW
Felix
ZYC 285 ..... 102,9 MHz
ZYC 915 ""' 98,9 MHz
ZYF 360 ..... 49!5 KHz
1.9.3 Rádio Nacional de SINOP
1.4 - Amazonas
Rua das Primaveras, Q. 15- Lt. 40- SI1.4.1 Rádio Nacional de São Gabriel da CaNOP
.
choeira
ZYC 917 ..... M,9 MHz
Av. Presidente Costa e .Silva- S/n9
1.10- Mato Grosso do SuL
São Gabriel da Cachoeira
Rádio Nacional de Corumbá
ZYH 287 ..... 600 KHz - 10/10 KW
... 540 KHlZ (não instalada)
ZYF 276 ..... 3.375 KHz
1.11 -Pará
1.4.2 Rádio Nacional de Tabatinga
Lote 15 do Loteamento- TocaritiiiS- Ta- Radiobrás - Marabá
97,9 MHz (não instalada)
batinga-AM
1.12- Fernando de Noronha
ZYH 288 ..... 670KHz- 10/10 KW
Radiobrás _
.
.
zyp 277 ..... 4.815 KHz
-'-- Morro do Curral- Fernando de Noronha
1.43. Rádio Nacional de Tefé
ZYD 248 ..... 96,9 MHz
Rua Brasfiia s/no ·..:..._ Tefé
-z. "Outras entidades
ZYH 290 ..... 580KHz- 10/10 KW
2.1 - Minas Gerais
ZYC 247 ..... 101,7 MHz
.
(Esc._Fed. de Eng. de !tajubá)- Rádio UnÍ·
1.4.4 Rádio Nacional de Eurunepê
·versitária (}_inásio Poliesportivo da Efrei Pi..... 780KHz (não instalada) -10/10 KW
nheirinho- ltaiubá
1.4.5 Rádio Nacional de."Manaus
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zyL 241 ..... 1:570 KHz- 0,25/0,25 KW
2.2,....... Goiás
(Univ. Fed. de GOfás) -Rádio Universitária
Lago das Rosas, s/n~- Setor Norte- Goiania
ZYH 754 ..... 1.400 KHz - 110,25 KW
B ;r Estaduais
l-Acre
Serda - Governo do Estado do Acre- Rio
Branco
Rua Benjamim Constant, 161.-TerrenoRio Branco
Rádio Difusora Acreana·
ZYH200 ..... 1.400 KHz- 10/10 KW
ZYF 201 ..... 4.885 KHz
2-Maranhão
Empresa Pública de Comunicação -Rádio
Timbiras do Maranhão
_
Rua Tarquln Lopes, 283 ___; 89 andar -SãOLuis'
ZYH 888 ..... !.290KHz- 10/10 KW
ZYF 813 .: ... 4.975 KHz
ZYE 480 ..... 15.215 KHz
3- Parruba
Gâvemo do Estado da Parã1ba
Av. João Machado, 93~-João Pessoa
ZYI786 '"" 1.1)0 KHz- 10/10 KW
4 - ~emambuco
DETELPE -Departamento de Telecomunicações de Pernambuco - TV Tropical
Rua 15 de novembro,_241--:-Caruaru
ZYB 300 ..... Canal12
5-Sergipe
_
_ , __
_
fundação Aperij)ê âe-Sergipe -Rádio Aperipê
Rua Capela, 311 - Ar(lcaju
__
ZYL 920 ..... 630KHz -!0110 KW
6-Alagoas
Governo do Estado de Alagoas -Rádio Difusora de Alagoas
_
Av. Fernandes Lima, 1.047 -Farol-Mma·

ceió

·

ZYH 241 ..... 960KHz- 10/10 KW
7 - Minas Gerais
Rádio Inconfidência Ltda.
Rua São Paulo, 2173, Belo Horizonte _
ZYL 275 ..... 880 Kllz .:_ 1001100 KW
ZYL 521 ..... 6.000 KHz
ZYE 522 ..... 15.190 KHz
ZYC 696 ..... 97,7 MHz
8....:.. Goiás
Consótcio de Empresás de Radiodifusão e
Notícias çlo Estado
Av. Presidente COsta e Silva, Esq. e/Rua
Dom Abel, s/n~- Goiânia:
ZYH 753 ..... 1.270 KHz - 50!10 KW Rádio Brasil Central
ZYF690 ..... 4.985 KHz- Rádio Brasil Central
ZYE 440 . . . .. 11.815 KHz - Rádio Brasil
Central·
_
.
ZYC 540 .... , 90,1 Mllz- Rádio Brasil Central
.
_
ZY A 570 ..... Canal 13 -Televisão Brasil
Central
9 -Paraná
Governo do Estado do Paraná -Rádio Estadual do ParaD.á- Curitiba
Rua Cruz Machado, n~. 66- 29 lindar
ZYJ 284 ..... 630KHz- 510,5KW
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Portanto, a Cõn!)tituição, ela mesma, dá
poderes ao juiz de decidir na falta, na omissão
da leL Mais ainda, o precedente que invoco,
neste momento, foi acolhido por unanimiÉ lida a seguinte.
dade no CongressO Nacioga\, quando da voR
Brasília, 2'de julho de 1990.
tação da rriedida prOvisória em que se dizia
Senhor Presidente,
.
a respeito à venda de imóveis funcíonais.
Comunico a VosSa Excelência, para os de-.
Na forina do Regimento Comum, não se
poderia votar uma emenda que não tivesse
vidosJ}ps, o meu desligamento do PMDB,
a partir desta data.
sido destacada, mas que fizesse justiça ou
2- Rio Grande do Sul
acolhesse uma justa reivindicação_ de toàos
Aproveito a oportunidade para renovar a
2.1 -Prefeitura Municipal de São Pedro do
Sul -Rádio Municipal Sampedrense
Vossa Excelência os meus protestos· de estima
os inquilinos dos imóveis funCíon3.iS de Brasíe distinta consideraç--.lo,_- Senador Francisco
Rua Cel. Scherer, s/no
lia, a fim de que pudessem também competir,
Rollemberg.
ZYK 303 ..... 900 KHz- 110,25 KW
privilegiadamente, na compra dos referidos
·
2.2- Prefeitura Municipal de Tenente Por0 SR. PRESIDENTE (Nf:l_son Carneiro) imóveís.
tela- Rádio Municipal de Tenente Portela
"A Presidência anunciou ao Plenário que
- A ComuniCação lida vai ã Publicação.
Rua Suécia, n• 255
·
. essa emenda não poderia ser votada, porque
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro
ZYK 315 ..... 1.480 KHz -110,25 KW
contrariava a letra regimental. Afirmei, naquele momento, e reafirmo hoje, que, oRe·
2.3-,- Prefeitura Municipal de Bom Jesus - A Mesa comunica ao Plenário que, na
Sessão da última terça-feira, "esteve reunido
-Rádio Aparados da Serra
gimento é feito para facilitar o trabalho legiso Conselho da Ordem do Mérito Legislativo,
Rua Borges de Medeiros, sln~
lativo e não para dificultá-lo. A Constituição
que concedeu a Láurea do Grande Colar a
é elaborada por Constituintes que não se re·
ZYK 200 ·~·· 1.240 KHz- 110,25 KW Nelson Mandela.
Rádio Aparados da Serra
novam. Por-isso, ela se altera mediante emen·
É uma comunicação, atendendo ao pedido
da constitucional; o Regulamento poderá ser
(À Comissão de.Educaçdo competêndOS Líderes da Câmara e do Seriado.
mudado a qualquer momento por iniciativa
.·
cia terminativa.)
dos que o elaboraram. .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Mas, naquela oportunidade, apareceu um
PROJETO DE LEI DO SENADO
- A decisão desta Presidência, determinanvoto contrário o do nobre Deputado Jofran
N• 108, DE 1990
do que a Sessão do último sábado, dia 30
Frejat. Todos correram· para pedir. a S. Ex•
de junho, fosse ordinária, sUsCitou- e era
Altera a Lei n• 8.000, de l3 de março
que retirasse a objeção, porque bastava um
natural
-vários
debates
neste
Plenário.
de 1990.
voto contrário para que se aplicasse, rigorosaA PreSidência dá as razões da sua decisão
mente, o texto regime'ntal, com prejuízo para
O Congresso Nacional decreta;
neste momento.
milhares de moradores em Brasília, que,_esR
Art, l P Fica acrescentado_ a_o art. 4~ _da
Em 1906, na Europa, foi lançada a Escola
tando nos imóveis _há muito tempo, ficariam
Lei n~s.QOO, de 13 de marÇo de 1990o seguinde Livre Indagação pt::los eminentes juristas
em situação idêiltíc~ à_ daqueles que estavam
,te inciso:
François Geny e Eugen Erlich que admitiam
chegando, para com eles competir na licita~
Art. 4•'+••••••••C•~-•~••••••··"'~•-••~·
que, na omissão da lei, o juiz poderia aplicar
ção. Foi preciso que o Deputado Jofran Fre.
aquela
norma
que
acreditasse
justa.
I - ··'·····'········ ..--····-----.......... jat retira~e a sua impugnação, para que· a
Mas o docente da Faculdade de F.i-iburgo,
Mesa declarasse acpl!:Iida a irregularidade re~
11- ············--··--··-···-··'·--'!11- Se destinarem ao cultivo agríem Busgóvia, Armínio Kantorrowicz, foi
gimental.
cola (tratares), quando a propriedade
além em sua notável monç.gr~fia "A luta pela
Quero lembrar que essa, Srs. Senadores,
não ultrapassar 100 hecteres.
ciência do Direito". Aí, esse eminente Jurista
é uma velha posição, assumida desde os bandefendeu o direito justo, dentro ou fora da
Art. 2". Esta Lei entra em \ligar na: data
cos.acadêmicos e que deixei expressa na qUãlei, e até contra a lei.
de sua publicação.
lidade de paraninfo dos bacharelandos da FaFormeí~me na FacUldade de Direito da BaArt. 3" Revogam-se as disposições em
culdade de .G.oiâs, de 10 de novembro de
hia, onde essa tese foi su~tentada, em roemo·
contrário.
1952. V. Ex•' permitirão que eu leia_ apenas
rável discurso, pelo titular de Direito Judiciá·
Justificação
um trecho.
rio CiVil, o saudoso Prof. Rogério Gordilho
falando aos bacharelandos de 1952, eu diA extensão dos benefícios da isenção do
de Faria, sob a função social do juiz.
zia:
IPI aos pequenos e médios agricultores imA própria lei civil autoriza, hoje, o juiz
a decidir na falta e na omissão do texto legal,
põe-se como uma medida de justiça e certaNão vos perturbe a intangibilidade qa
acompanhando Geny ·e Erlich. Mas dec_idir
mente. estimulará .o aumento da produção _de
lei, quando ela se mostrar impotente paalimentos. exatamente no momento em que
contra a lei também é possível, ao menos
ra presidir as relações humanas. Desgra~
trabalh<!mos com a expectativa de_uma queda
na .opinião de alguns doutrinadores. Recorçado do País onde se acovardassem os
de 18% na safra ~· ~icola.
do. neste momento, a posição do ilustre jurisjuízes dian~e dos fatos sociais, por amor
Estou certo de qu. ~ste Projeto merecerá
ta que honrou o Coilgrcsso Nacional, Plínio
a disposições obsoletas e: transpostas. Pao apoio dos Senhores Congressistas e corriBarreto~_ cm notável estudo, onde ele sustenra serdes justos, não vos detenha o forgirá uma omissão da Lei n" 8.000, garantindo
tà que, se fosse possível põr uma petição de
malismo oco, nem vos intímide a férula
um lado de uma máquina e do outro lado
aos agricultores o direito de adquirir condidos pescadores de preliminares. Sempre
ções mínimas para o desempenho de suas atisaísse a sentença, não se precisaria do juiz.
que puderdes, descei ao âmago da divervidades.
O Juiz é exatamente para interpretar e dar
gência, com ânimo firme de_ decidir cer~
vida ao debate que se suscita.
to, ainda que tenhais-de construir,_ sobre
Sala da!) Sessões, 2 de julho de 1990. - ,
· A própria ConstituiÇão brasileira, ao criar
a frieza mortal dos teXtõs legais, ·interSenador Ronaldo Aragão.
o mandado de ínjunção, escreve o seguinte:
pretação que os agite e vivifique.
"Conceder-se-á mandado de injunçào
(A Comissão.de Assuntos Econômicos
E conclUía, nesse _trecho, depois de outros
sempre· que a falta de norma regulamen·
competência terminatiVa.)
exemplos, recordando:
tadora torne inviável o exercfciQ dos di-féltos·e líberdades co.nstíiucionais e das
"Se as Cortes francesas -destaca OrO SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-- -prerrogatívas inerentes à nacionalidade,
lando GomeS - não houvessem com-Os projetos lidos serão publicados e distribuídos às Comissões competentes.
à-Soberania e à cidadania."
preendido a sua verdadeira missão de
C ----. Municipais

1 - Minas Gerais
1.1- Prefeitura Municípal de Cássia---: Rá·
dia Cultura de Cássia
-Praça Vital Brasil, 56
ZYL 223 ..... 1.520 KHz-0,25f0;25KW
1.2- Prefeitura Municipal de ltapedrica
A v. Ribeiro Pena, no 56
ZYL 210 ..... 1.570 KHi- 0,2510;25 KW

tJSR. -PR.ESID"ENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, comunicação ·que será lida"
pelo Sr. 1~ S~cretário,

f
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intérpretes oficfais da lei, ajustando-a à

esse valor até 10 salários mínimos se1;á
realidade_social, elastecendo o conteúdo_
reajustada, trimestralmente, pelo" Índice
de seus preceitos, adequando velhos tex-,
· de Preços ao Consumidor --IPC - do
tos a instituições inéditas, emprestando
trimestre findo no mês a_nterior, garan·
ao Código de Napole{io,emsíntese, uma_
tlndo~se um adiantamento mensal do
plasticidade admirável, o conflito entr~
percentual, do IPC:do mês anterior, su~
a Vida e o DireitO teria assumido proporperiOr a 5 por cento; a parcela que exceções trágicas". Magistrados, cumpre-vos
der a dez salários mínimos terá seus reaamortecer o choque. Colocar a lei a serjustes livremente negociados".
viçà do presente, e não do passado. Não
Por outro lado, nesse mesmo dispositivo,
vos deslembreis tla lição de Ripert: "O
dispõe-se q~e. o Índice de Preços ao Consuverdadeiro declínio do direito é aquele
midor~ IPC:_de que trata a lei, será calcuque resulta das leis, quando já não inspilado pelo I':Jstituto Brasileiro de Geografia
radas pela justiça e impotentes para
e Estatística- IBGE- e, bem assim, que
manter a ordem. Quando o poder polías entidades sindicais poderão atuar como
tico se manifesta por leis que não são
substitutos prOcessuais dos integrantes da camais a expressão do direito, a sociedaQe_
tegoria.
·
está em perigo".
-EsSe é o prójeto, em suas linhas gerais.
A mim me parece que, sob.a ótica da CoEsses foram os fundamentos em que a Pre·
sidéncia lastreou a sua decisão, tanto mais
missão_ de Assuntos Sociais,_ não podemos
que, ao anunciá-la, não houve nenhuma_ voz _ deixar_ de aprovar integralmente esta propO·
discordante no Plenário.
sição, pois e~tamos -atrav~ssando uma fase.
be~ difícil, na atual conjuntura económica
COMPARECEM MAIS OS-SRS. SENAe social do Pa~s, quando, pelo noticiário da
OORES:
.
iniprensa e-peta prõpria coilfirmação dos órGilberto Miranda - Jarbas Passarinho gãos oficiais incUmbidos de fazer o levanta·
Edison Lobão - Humberto Lucena - Nel·
ménto dos índices, a inflação, infelizmente,
son Carneiro - Mata-Machado - Alfredo
volta a recrudescer, embora a níveis bem infeCampos - Irapuan Cq~ta Júnif?r -~-Wilson
riores a março, deste _ano.
Martins- Dirceu Canieiro ·- Nelsori WedeO fatO incontestável é que nós já tivemos .
kin'- José Paulo Biso!- José Fogaça.
inflação de 3,20% em abril, de 8% em maio,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de 10% em junho, e já se anuncia o índice
-Está finda a Hora do Expediente.
de 13% em julho.
Passa-se à
Isso significa que o Congresso Nacíonai deve elaborar uma nova lei de política salarial.
Portanto, o parecer da Comissão de AssunORDEM DO DIA
tos Sociais é no sentido da aprovação integral
Item 1:
. do Projeto de Lei da Cámara n~ 61/90.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Durante a parecer do Sr. Humberto
N• 61, DE 1990
Lucena, o Sr. Nelson Carneiro, Presi(Em regime:; de· urgência, nos termos do art._
âente, deixa a cadeira da presidência, que
336, c, do Regimento Interno)
·
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
Discussão, em turno único, do Projeto
~Secretário.
de-Lei da Câmara n~ 61, de 1990 (n•
O
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
5.340190, na CaSa de origem), que estabelece a política nacional de salários e- -O parecer conclui pela aprovação do projeto,
dá outras providências (dependendo de
Em disc_ussão. (~â.usa.)
parecer da Comissão_ de AssuntoS Sociais.)
O Sr. Mauro Benevides·- Sr. Presidente,
peço a palavra para-·disÇuur.
Com a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena, para dar o parecer da Comissão de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Assuntos Sociais.
_ -Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB .:_
O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB PB. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, CE. _Para discutir. Sem revisão do orador.)
Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara - Sr. Presidente, Srs: .Senadores, na abern9 61, de 1990, "que estabelece a política na· tura dos trabalhos da pi"esente sessão, falando
cional de salários e dá outras providências", conio Líder em exercício do PMDB, tive a
visa restabelecer, como fundamento da nova oportunidade de conclamar as Lideranças das
política salarial, a livre negociação coletiva, demais bancadas para que envidassem esfor·
. mas, ao mesmo tempo, fixa no~mas sobre ços no sentido de garantir a aprovação, na
os reajustes salaria'is.
tarde de hoje, desse projeto que, na Câmara
Tanto assim que no seu an. 2~. lê-se tex- dos Deputados, obteve aprovação unânime.
tualmente:
Projeto que tem como primeiro signatário
"Art. 29 Os salários dos trabalhado· o nobre Deputado Ibsen Pinheiro, seguindo
res serão reajustados mensalmente pelo a assinatura ~e outro:s ilustres integrantes da
fndice de Preços ao Consumidor - IPC C~mara Oos D~putados.
Agora·;cortfa rhan!f-çstação, com o parecer
- do mês anteriOr, até o_ Valor de_ cinco
saláriõs. mínimos; a parcela que exceder do elninente Líder Hnmbert? Luc'ena, maio-
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res razões existem para que nós nos posício·
nemos a favor do Projeto de Lei d_a Câmara
n9 61, de 1990, que estabelece·a política nacional de salários e dá outras providências. __
Ora, Sr. __Fresidente, _se é certo que esse
projeto decorreu_ de um longo processo de
maturação entre as Jideranças da Câmara,
entre as suas figuras mais dest~cadas, ~ entré
aqueles_que estão mais afeitos a discp_ssão
dessa temática social, não teria sentido que
nós do Senado. Federal, a essa altura dos nossos trabalhos, nMássemos o nosso apoio fi:r~
me e decidido a e_ssa proposição, a fim de
que ela, sem mais tardança, possa subir à
sanção do Senhor Presidente da República
e, transformado e!ll lei, signifique a fixação
das diretrizes 'que orientarão a política de salários em todo o País..
Reitero. portanto,.neste instante, falando
em nOme da Bancada do PMDB, aquele
apoio que inicialmente manifestei, na expectativa de que as demais lideranças formem
conoscO, endossando o projeto e permitindo
que se ultime, hoje, a sua tramitação no Çon·
gresso· Nacional.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senadoi.
O SR. JAM!L HADDAD (PSB - RJ, Para
discutir.)- Sr. Presidente, é claro e óbvio
que a classe trabalhadora não pode continuar
na situação em que se encontra.
Os argumentos apresentados nesta Casa,
em vários-pronuncianientos, os argtl1Ílentos
apresentados pelo Líder do PMDB, neste
momento, pelo Líder do PSDB, pelo Líder
do _PDT e de vários partidos, e por vários
parlamentares, inclusive sem Partido, São os
de que não pode a classe trabalhadora continuar pagando o preço dos projetes faraónicos
e messiânicos dos Planos Cruzado, Verão,
Bresser e Collor, porque existe um ditado
popular segundo o qual "a corda arrebenta
do lado mais fraco".
Sr. Presidente, hoje, quando o Senador
Mauro Benevides comemora a adoção dosa~
lário mínimo há cinqüenta anos, contristados
verificamos que com o salário mínimo de hOje
consome-se quatro vezes tnenos do que se
consumia quando da sua criação. Esse não
é mais um salário mínimo - eu já declarei
- é um salário ínfimo.
E, nesse sentido, Sr. Presidente - e isso
é o que me impressiona - , há um acordo
na Câmara: aprovam-no naquela Casa e o
projeto vem para o Senado. Aqui, há uma
obstrução, no sentido de não aprová-lo, para
deixar que essa matéria seja: aprovada s6 em
agosto, prevalecendo a Medida Provisória n~
193, medida.cuja aplicação é muito fácil, tan·
to que o .Ministro declarou que acaba aprendendo como aplicá-la ....
Sr. Presidente, reajuste na data-base, um
ano ou seis meses; salário do funcionalismo
congelado; a inflação, como eu disse, vem
a zero por decreto; já há uma previsão de
treze a quinze por centO. Fala-se que não
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houve aumento de eombustível. No entanto,
a Ministrà, na sua rilagnaníinidade,-conseguiu
liberar o .p~eço das tarifas dos transportes,
quem paga esse transporte é a. classe média,
é a classe trabalhadora. _A classe média e a
classe trabalhadora é que têm os seus cruzados novos congelados, o empresariado já não
tem mais os· seus cruzadós congelados.
Sr. Presidente, neste momento~ çon_trist_ado, vejo que V. Ex~ decidiu, jUrídica e corre-.
tamente,- que esta é a segunda sessão. E vejo
que a manobra foi muito data: a ausência
de Senadores no Plenário para evita:r que
houvesse número para se vOtat a matéria.
Sr. Presidente, a nossa luta vai continuar,
o Senador Humberto Lucena levantou uma
questão de ordem que V. Ex~ responderá,
pelo que sei, no Congress6, e o nobre Senador José Pauto Bisol faz uma colocação muito
correta: sancionar sem que haja lei, sancionar
o quê?
Então, esta discussão sobre o rece~so parlamentar ainda vai continuar, porque só poderá
haver o recesso após a votação da LDO. Antes de entrarmos neste recesso de meio de
ano, haveremos de votar a Lei Salaria_L É
o que a classe trabalhadora deste País espera.
E nós, Sr. Presidente, temos a certeza de.
que V. Elr.' decidirá desta,.maneira., que só
poderemos entrar em recesso após a votação
da LDO. Ficará muito mal para os Senadores, companheiros nossos lig<,ldos ao Governo, se reiteradamente deixarem ae comparecer às sesSões para não votarem a lei sala, rial, q~e não dá aumento nenhum, que restaura, em condições pequenas, a grande defa·
sagem dos salários da classe trabalhadora.
, Era este o encaminhaPlento, Sr. Presidente, que queria dar, no momento em qUe se
discute o problema da Lei SalariaL
O Sr. Jarbas Passarinho-- Sr. Presidente,
peço a· palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Cõrfi a palavra o nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, li ó relatório e o parecer do SenadOr Humberto Lucena, dado dentro da tramitação de urgância com que está se_ndo tratada
a matéria.
Gostaria de cha'mar a atenção da Casa para
o fato de que só pode haver, no meu entender, fonte autónoma de inJlação quando o
salário é maior do que a produtividade do
trabalhador, quando ele dá o equivalente não
é., evidentemente, aenhuma fonte aUtónoma
de inflação, quando ele dá aba.ixQ é que, ao
contrário, é uma-forma perversa de não remunerar exatamente a força de trabalho.
Quando fui Ministro dO Tr"abalho e Pre.vidência Social, no Governo do Presidente
CoSta e Silva, encontrei uma legislação salarial que vinha do GoVerno Castello Branco.
Tínha a vantagem de proporcionar aos trabalhadores, apesar de uma imensa _campanha
falando de arrocho salarial, que não era verdadeira, uma reposição integral do processo
inflaci_onário e um aumento real de produtí-

vidade. O que até, de u~ certo modo, era
generoso, porque a produtividade não deriva
somente do trabalho, mas também do capital,
ciência, tecnologia, terra, enfim, dos fatores
de produção.
Tanto é assim que, quando aplicamos a
legislação, ela vinha sendo aplicada de uma
m..andra - concordo e admito - que não
-~ra justa, porque havia a previsão do resfduo
inflacionário, e na previsão _do resíduo, se
subestimava a inllação. Mas, já_ quando fui
Ministro, isto foi Corrigido atiavés de uma
tef, que mandava, todaS as yizes que houvesse uma discrepância entre-a inflação prevista e a inflação realizada, fazer-se a correção no dissídio próximo. Isto er<;possível em
12 mezes, porqUe era uma inflaçãO ·declinantee, embora discutida em relação a índices, che- ·
gou a 12% ao ano.
Agora,- o que mais me chama a atenção
é o fato exatamente de não se querer dar
à classe trabalhadora, sequer, a reposição do
que ela perdeu I!a _erosão do processo ~fla
cionário.
'
" ·
-NóS ouVimos aqui a Sr Ministra falar em
inflação zero. Já no fim ·do seu depoimento,
admitiu que tinha havido uma inflaÇãO de
3.9%; Pela mesma origem que foi a Fipe;
nós temos hoje uma inflaçãO prevista de quase 10%.
Poitiinto, é claro que está havendo um processo _erosivo na capacidade de compra, sem
levar em consideração o mês. final do Go- ·
verno José Sarney e os primeiros quinze dias ·
do Governo do Presidente Fernando Collor.
Isso faz com que sejâ necessária, no meu ente!lqer, uma política salarial, realmente. Eu
preferiria que ela não fosse remetida ao pasmdo e, sim, ao futuro, como era ao tempo
em que exercia o Ministério_ do Trabalho.
Não se c_orrigia pelo chamado pico, nem pelCJ
vale, corrigia-se J?Cia média do salário. Cansei
de provar isso, mclusive nessas duas Casas
do Congresso, quando convocado, matema·
ticamente.
Acontece que, o que me parece mais graVe
e que não está nesta lei - e fui ouvir ainda
há pouco o nobre Senador Humberto Lucena
- é que está havendo uma discriminação,
que eu entendo extremamente cruel; só se
pensa na possibilidade de recompor, como
disse o Seilador Jamil Haddad, em parte o
salário perdido, a capacidade perdida do trabalhador. Mas, não se está considerando trabalhador o funcionário público. Não estou
entendendo, porque dentro do funcionalismo
público civil e militar da União não há, sequer, a garantia da reposição desses valores.
De maneira que. a Câmara, no meu entender, vem em busca da justiça, mas a faz parcialmente, e eu me reservo o direito;___ provavelment<;_mto teremos quorum hoje. porque
há só quatorze Senadores - a discutira maté·
ria com mais profundidade na hora em que
nós, em agosto, voltarmos a este tema, porque me parece imprescindível que o servidor
público, civil e militar da União, seja considerado também trabalhador.
E exatamente o- fato desses servidores não
terem ·antes''sindicato - a·nteS da Constitui·
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ç~o de 88 era-l_hes proibido, era-lhes defeso
ter sindicato - é qUe se deu exatamente o
achatamento salarial violento na área do funcionalismo público da União. A tal ponto
que quando passei, pela primeira veia Miflistroda Previdência Social, apenas a referência
um- de um a vinte e cinco do funcionalismo
da União - era compatíve 1 com o salário
mínimo. Na referência dois, era um salário
mínimo vírgula Qualquer coisa de aumento.
Encontrei, deze.ssete anos depois, dezesseis
níveis achatados no salário mínimo. E pior,
quando chegava o mês de novembro - maio
e novembro eram os dois meses de mudança
-de salário -' em -que lia via o aumentO ·do
salário mínimo, essas categorias ficavam
aquém do salário mínimo e era preciso uma
solução para restaurar o valor dos salários
deles, de modo a ser compatível com o novo
salário mínimo editado.
É importante que pensemos nisso, Srs. Se·
nadares, porque, do contrário, teremos Outra
ve~ as dificulçiªdes em relação ao funcionaliwo público.
·
O senador Jamil Haddad referiu-se às palavras do nobre Senador Mauro Benevidez,
saudando os cinqüenta anos de introdução
do salário mínimo, quando o Presidente Getúlio Vargas o fez_, em boa hora, porque havia
excesso de mão-de-obra, e, automaticamente, precisava ser reSpeitado, pelo menos este
salário, com o mfn-imo de dignidade.
No meu tempo de Ministro, não era salário
mínimo de subsistênCia era de sobrevivência.
Agora, o que vejo l que o salário mínimo
está reduzido a 25% do que foi na sua origem.
Na verdade, o melhor momento de salário
mínimo em toda a sua história, desde que
se conhece a estatística no Brasil, foi com
o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Com ele chegamos ao máximo. Ainda
recentemente eu vi. um dado,_não sei se é
do Dieese, tomando_ o índice de 100 para
o ano em que o Presidente Getúlio Vargas
editou o salário mínimo, que no período do
Presidente Juscelino chegava a 144; agora,
está reduzido a 25%.
Realmente, parece-me, Sr. Presidente,
que é preciso fazer algunia coisa neste sentido
e com urgência.

O Senador Jamil Haddad, também, incursionou por um campo que eu não queria mais
incursionar, Sr. Presidente, S. Ex~_ disse que
V. Ex•, Sr. Se.nador Nelson Carneiro, provou, juridicamente, que a sessão passada foi
uma sessão ordinária. Eu não queria mais
mexer nisso. E dou-me por feliz por ter ouvido essa argumentação erudita do Pret~idente
da Casa, mais benefici'ado fiquei, e extasiad_o,
quando ouvi parte do seu discurso de paraninfo do passado. Mas, toda essa argumentação está voltada para a omissão de lei. E,
no caso, o Regimento é clarfssimo, não há
omissão nenhuma. Ele diz:
"As sessões ordinárias são realizadas
de segunda à quinta-feira às 14h30min
e, nas sextas-feiras, às 9 horas da ma-

nhã."
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Tudo que passa de 9 horas da manhã de
sexta ou que não é maiS sexta mas, sábado,
domingo, é, evidentemente, unta sessão extraordinária. Mas eu já fui brindado com o
aparte do nobre Senador Mansueto de Lavor,
pOrque tratei da matéria, e o jornal publicou
que S. Ex• disse que eu estava levantando
"panquecas regimentais". Eu peço a palavra
pelo ''panqueca regimental" n~ 408, para dizer, Sr. Presidente, que esta discussão da matéria, que é feita em regime de_ urgéncia, nos
dá um certo sentimento de frustração. E, tenho hoje aqui uma presença quase equitativa
de Deputados e Senadores no plenário, eu
pediria aos nobres Deputados que nos estão
ouvindo que pensassem na necessidade_ de
termos uma nova legislação adicional, ou algo
que também contemple o funcionalismo público da União.
Estou de acordo com a medida como sendo
uma medida, talvez, de transição. O ideal
seria que tivéssemos uma política salarial, no
meu entender, voltada para um sistema qu'e
permitisse a garantia- num período de tempo, dependendo da inflação, pode ser de um
mês, três meses, seis meses ou um ano, depende- a garantia-, repito-, no tempo,
de que o salário não se erodísse, não fosse
prejudicado pelo processo inflacionário. E.
sobre isso, se desse o aumento real dos salá-~
rios, através da produtividade, deixando-se
para as empresas discutirem com os seus empregados a questão da livre negociação, acima desse piso, que não é teta. Então, o piso
seria dado a todos, como garantia de qu_e
todos seriam beneficiados pela reposição do
valor perdido, graças à inflação que tenha
ocorrido no período. ~a partir daí cada empresa negociaria- o que pudesse dar. Porque,
da experiéncia que tive, Sr. Presidente, sindicatos poderosos, na medidil. em que são poderosos, têm grande capacidade de barganha,
são os .sindicatos dos metalúrgicos, dos bancários, mas não sei se o sindicato dos alfaiate~
tem capacidade para isso. Eu não vi, se,quer,
o sindicato dos jornalistas ter, porque na hora
em-que fez greve, esta não foi mantida, por~
que eles não tiveram capacidade de mantê-la,
devido a recursos que as empresas tinhil.m.
Então, dependendo de cada sindicato vaise ter maior ou menor capacidade de barga"
nha. E, como tal, se não houver, de saída,
um piso que garanta a todos a correção iguali"
tária, muitoS serão sacrificados, e outros beneficiados. Imagina-se um sindicato de metalúrgicos, na hora que diz que vai parar um
·alto-forno. O sindicato de petroleiros, na hora qae diz que vai parar Uma sonda. Então,
isso faz com que a empresa tenha, através
da área patronal, maior cuidado e conseqüentemente maior consideração para ceder ãs
reivindicações feitas, ao pãsso que outros Sih~
dicatos de categorias que não são tão bem
organizadas não têm a mesma garantia.
Ao encaminhar a matéria, Sr. Pre:sident'e,
eu ficãria com o ponto de vista do Senador
Humberto Lucena, mas com os adendos que
tive a oportunídade cfe desenvolver, agora,
nesse raciocfnío.
-

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidellte,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos di<MJ:te de um projeto
tímido, Sr. Presidente; seria, nas atuais circuns_tâncias, o mínimo qüe se poderia pleitear
ezn matéria de. reposição salariaL
O Projeto de Lei da Câmara n°6l, de 1990,
tem a Seguinte ementa: " ... _estabelece a polí·
tica naciori.al de salários e dá outras providên·
cias". Na realidade esta é uma lei momentânea, e eu não diria provis-ória par~ não confundi-la com medida provisória. E uma lei
feita para u:ma determinada fase. Não é, nem
pod~ser, Uma lei de salários ou uma lei que
estabeleça a política nacional de salários. É
o mínimo, Sr. Presidente, E por que é o mini·
mo? Porque numa época ·em qüe a inflação
já àpresenta um índice correspondente a
10%, este projeto, Sr: Presidente, objetiva
apenas iepor, parcialmente perda salarial.
Ele diz no artigo 29:

"Ó~ ~salários dos trábaihadores serão
reajustadOS m~nsalmente pelo Índice de
Preços ao_ Consumidor (IPC) do mês an1erior até o valor de cinco salários mini- _mQS; ... "
Não há, Sr. President~. aqui, nenhuma me~
lhoria salarial. Os trabalhadores que percebem até cinco salários mínimos não terão nenhuma melhoria de vida. Os se tis salários não
são- aumentados. São simpleSmente reajus~
tadas de acordo com o índice inflacionário
do mês anterior,
Continua o an. 2?:
"·~·

a parcela que exceder esse valor
até dez salários mínimos será reajustada
trimestralmente· pelo Índice de Preços
ao CõrtsUiilidor (IPC) do trimestre findo _
no mês anteiior, garantindo-se um
adiantamento mensal do percentual do
IPC do mês anterior, superior a 5% (cin·
co_pS'__~-~~~to); ... "
Então, Sr. Presidente, ess.es trabalhadores,
que percebem de seis até dez salários mínimos, terão um reajuste mensal inferior ao
índice de inflação,
Finalmente. diz o art._ 2~:
" •• ~ a parcela que exceder a dez salá7
rios míníinoS terá seus reajustes livremente negociados."
Aqui, a expresSão "'livremente negociados" implica atê melhoria salarial, donde se
conclui _que os outros, se tivessem poder de
barganha, poderiam também exigir melhoria
salarial.
Sr. Presid_ente, como se vê, trata-se de um
projeto tímido e, sob certo aspecto, até injusto - e mais do que injusto. Não sei, Sr.
Presidente, se rigorosamente este projeto
chega a atender todas às exigências constitu·
clonais.

J ulbo de 1990

A nossa Consti(ulção garante' a iáedi:Jtl=
bilidade dos salários.
Diz o art. 7P, caput:
"São direitos- dos trabalhadores urba-

no"S e _rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

. '"···········-··~---.-.~-'-··~•:-..-..-.. .......... ~

VI -irredutibilidade do salário, salvo
o dispo~o em convenção ou acordo coletivo."
A lei não pode, Sr. Presidente, cogitar de
redutibilidade_ de salário.
Então, de'acordo com o inciso VI, a meu
ver, este projeto nem chega a atender, em
toda a sua plenitude, o princípio da írredutibilidade do salário, poís beneficia apenas
àqueles que percebet;em até cinco salários ftlí"
nimos.
Há' mais, Sr. Presidente.
O inciso X deste art. 7o garante ''proteção
do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção dolosa."
Sr. Presidente, os economistas nos ensinam, há muitO, que existe salário real e salá·
rio nominaL Salário real se traduz em poder
· aquisitivo; o salário nominal, num sistema
de inflação, se mantido irredutível, o salário
real sofrerá redução.
Se o trabalhador ganha Cr$ 4.000,00 (qua~
tro mif cruzeiros) e se, no més, houvet inflação em índice ace~tuado, esses Cr$ 4.000,00
(quatro mil cruzeiros) não foram reduzidos
nominalmente, mas foram reduzidos real·
mente. O poder aquisitivo caiu, conseqUentemente, caiu o poder real. do salário.
E quem diz que quàndo a Constltulção ga~
rante a irredutibilidade dos salários ela se
refere tão-somente a ess'a irredutibilidade nomina17
O salário, Sr. Presidente, êstá ligado intimamente ã dignidade humana, à vida, à SO·
brevivência do trabalhador.
Quando a Cqnstituição assegura a irre_dutibilidade salarial, ela se refere também ao salário real, ao poder aquisitivo, pois, de outro
modo, a lei estaria sendo escamoteada, igno·
rada,.visto que, na realidade, os salários estariam caindo.
Se eu fosse membro de um Tribunal, Sr.
Presidente, garantiria, à luz do princípio da
irredutibilidad~ salarial, o salário real, e não
apenas esse salário fictício, esse Salário nominal,__ gue não tem nenhuma correspondência
0?.!11 o poder de compr"!, com o poder aqui·
S1tiVO.

De modo, Sr. PresideiltC, que -~e ca~a
revolta ver que nem este projeto tão modesto
está senda aceito pelo atual Governo. Que
deseja o _Governo? Combater a inflação, permitindo os reajustes dos preços das mercadorias, sem permitir o reajuste do preço do
trabalho, que é o salário? Combater a inflaçáo, .Sr. Presidente, à custa da fome e da
rniséri<~: dos tra~alhadores7 Isso seria uma política ínjustã, uina política desumana.
~gora, diante desse quadro, não podemos
de1xar de aprovar este Projeto de Lei n" 61
como um mínimo, Sr. Presídente. Porque,
na realidade, os salários ·deviam, normal e
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automaticamente, acompanhara custo de vida, os preços das mercadorias. Chega-se _ao

fim do mês, e o feijão, o- arroz, tudo está
mais caro, e não querem que os salários dos
que ganham até cinco salários mínimos neril
ao menos sejam reajustados. Isso é indefensável! O Governo pode e deve tomar providências para combater a inflação, mas não
sacrifiCando mais aínda àqueles que perce·
bem ínfimos salános.
É uma vergonha para o nosso Pais o salário
mínimo vigente no Brasil, um dos mai~ baixos
do mundo, inferior ao da BoHvia, ao do Para-

guai e ao de outros países sul-americanos,
para não ~r longe, para não ir à África c para
não ir à Asia.
Termino aqui esta<., considerações, Sr. Presidente. dizen_do que a Bancada do PSDB
aceita esse projeto como um mínimo, vai votar pelt~ sua aprovação e gostaria que fó:.scaprovado pelo Senado na sessão de hoje, para
ir logo U sanção presidencial. E o Senhor Pre·
sidcnte cometeria uma gra'iC injUstiça se, porventura, o ve-tasse. mesmo exercendo as atribuições que a Cart.:~ Magna lhe confere.
Agora, eu que li no Diário Oficial de hoje
mais duas medidas provisórias editadas no
dia 30, e uma terc=ira medida provisória editada no dia 29. cu, Sr. Presidente. dirijo daqui
um apelo ao Senhor Presidente- da República.
que tantas medidas provisórias tem baixado,
fazendo uso desse instituto de modo imoderado, para não dizer arpitrário, que Sua Excelência atente para o art. 7'', incisO XI da Constituição. Este indso. que resultou de uma
emenda por mim ofen:cida durante os trabalho:. da A::;sembléia Nacional C_onMLtuintc,
inclui entre os direito:. dos trabalhadores urbanos e rurais:
'"Participação nos lucros ou resultados. desvinculada d:.t rem_1.meraç.ão e, excepcionalmente, participaç<io na gestão
da empresa. conforme definido em lei."
Que- Sua Excelência mande um projeto de
lei ou que adotc uma medida provisória, de
acordo com o entendimento que vem prevalecendo na Presidência da República para assegurar aos trabalhadores participação nos lucros ou resultados. desvinculada da remuneração.
Com estas palavras c com este apelo, encerro aqui minhas con~iderações, esperando
que o Senado Fl.!dcml, nesta tarde, uprove
este projeto, com o que estará fazendo o mínimo de justiçu aos trabulhadores de m~is
baixa _renda deste Pals.
O Sr. José Fogaç-a- Sr. Presidente. peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- C(mccdo a palavra ao nobre Senador Jos~
Fogaça.
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB- RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr:.. Senadores, o S~nado tcm·se
defrontado com situaçües como essa ao longo
desta s~ão legislativa. Projetos que dçmandam análise. estudo COnseqUente, SériO, reSR

ponsável, chegam a esta Casa para votação
em regime de urgência urgentíssima, sem que
os senadores possam se debruç-ar de forma
mais criteriosa, analítica e refletida •. criando
Siti.r8.ções de premência que impedem um posicionamento mais maduro e mais responsável.
No entanto, mesmo diante das circunstâncias que- estamos enfrentando, mesmo diante
·desta visível dificuldade que é a de estarmos
possivelmente no último dia ante:; do rece55o
parlamentar de meio de ano - porque este
projeto chegou a esta Casa na sexta-feira mesmo diante do fatá de estarmos comprimidos entre o recesso de 30 dias e um longo
período de mais de 100 dias. que a Câmara
dos Deputados teve para analisar, estudar
dialogar, negociar e produzir o texto dest~
projeto de lei, mesmo diante disso, há, percebo eu, Sr. Presidente, srs. Senadores, uma
inieira-i.:HSposição, uma: imenSa: bOa-vontade
desta Casa na apreciação desta matéria. E
mais; perce-bo que neste plenário predomina
a tendência absolutamente majoritária para
a aprovação.
·
Sr. Prt:.>-side.ntc. o Governo alega que a indexação Jos ~al<írios poderá provocar o recru ..
dt!.Scimento do processo inflacionário. Este
argumento, Sr. Presidente, não procede, pela
simples- raz•io de que nós já tivemos inflação
em março, cm abril. cm maio, em junho e
seguramente teremos inflaç:io cm julho. E
nesse período subseqüente. Sr. Presidente.
todos o:. índices de inflação foriHn crescentes,
de modo que os mecanismos de relaÇões econômicas que.produzem a espiral inflacionária
não foram eliminados. A depres~o do poder
aquisitivt),_mediante o enxugamento monetário <juCflli feito, o enxugam~nto de liquidez, nada significou, porque os elementos de
concentração de renda .. que vigoram neste
Pal!> ainda perseveram e ainda continuam a
gerar o processo· inflacionário. O desajuste
entre a demanda c a oferta, esse des_equilíbriü
S que gera a situação que estamos vivendo.
E_ bom que se_.diga que, nesse projeto, os
cálculos são feitos ou com base nQ mês antt;.-.
rio r.· ou com base no indicc de preços ao
consumidor do trimestre findo. no mês ante~
rior. É sempre com ha~e na inflação passada
c nunca na inflação futt,~.nl.
Disse. por pane do Governo, que os reajustes salarial!> provÇJcanam inflação. Sr. Presidente. ~cm rcuju!>te~ já temos 105 dias de
inflaçüo: 7(>(- em maio. ror;;. em junho e as
previsões são de 15~té.- em julho! Significativamente, éstamos diante de um processo inflacionáriO instalado, e poderemos presenciar
este Pals aprofundar-se na recet\são que já
·se experimenta. quando o processo recessivo,
instilfãóO nci Brasil. apresenta um quadro.
que. diiTámos :-.e r, ã essas altUras. drainãtico,
de índlces _de de:.cmprcgo desconhecidos há
quase 10 anos no Brasil. Talvez. só em 1981,
a escalada recessiva tenha sido tão brutal em
nosso Pais.
Na verdade. Sr. Presidente, a~ experiências
anteriores fracassaram, não porque houvesse
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uma política de reajustes salariais, não porque houvesse a escala móveis de salários.
A:; razões, fundamentalmente. foram outras: o descontrole do dêficit público, a inexistência de pollticas globais para o setor produtivo, LJ.Ue pudessem expandir a produção e
atender à demanda.
A inexistência de _uma rigorosa co.ntenção
da base monetária tem sido a causa fundamental da inflação, e são 0$ prÓprios monetaristas e não os estruturalistas que dizem isso.
No período do Plano Cruzado, teve-se o
mecanismo do gatilho salarial. No Plano
Bresser. a chamada URP, a Unidade de Re~
ferência de Preços.
Nesses dois planos, tanto no Plano Cruzado. quanto no Plano Bresser. o mec::mismo
de reajuste de protcção dos salários foi introduziçlo na economia, juntamente com_ o conjunto do Plano.
. E a inferência que _se pode extrair daí é
a de que a reposição da.<o perdas salaria.is,
gradativamente. pode estimular a retomada
da inflação. Mas, Sr. Presidente, não foi o
que ocorreu no Plano Verão, no ano passado.
O Plano Verão foi implementado a partir de
janeiro de 19R9. Recorde-se, que somente
em setembro de 1989_, portanto, nove meses
d~pois de implantado o Plano Verão, é que
o Congresso Nacional aprovou uma política
Jt: reajustes salariais, uma escala móvel de
salários. E já então o processo inflacionário
estava em andamento no País.
Está em vigor a Medida Provisória n" 193,
que criou o fato r de recomposição do salário,
um .mecanismo complicado, compl~xo de_ difícil compreensão. principalmente por parte
dos trabalhadore!>.
Em outros países. com governos mais competentes~ com maíor capilaridade social, com
relações orgânicas mais profundas com a socicdaçie,.fot possível conter a inflação, mediante um grande acordo nacional, uma gran·de _solidariedade cconõmica nacional, c.omo
aquela que foi empreendida no México. que
envolveu sindicatos de trabalhadores, que envolveu sindicatos patronais, envolveu o Congroesso. os partidos políticos e o governo que
c('lucou claramente uma proposta viável na
Mesa: os sindicatos se comprometeram a não
promover greves. os patrões. os empresários,
se comprometeram a não reajustar preços e
o Governo se comprometeu a enxugar a máquina e reduzir o dt!ficit. Uma mútua confiança entre cs.~es agentes permitiu a estabilização econÇ!mica. Sr. Preside_tlte, ou é isto,
ou é um gdndc projeto, um grande acordo,
um grande pacto nacional, ou então, S_r. Presidente, numa economia instável e inflacionária. dá-t-.e um processo de transferência de
renda. do capital para o trabalho como nunca
se viu. sem precedentes na HistOria deste
Pal:..
Ê por isso Sr. Presidente, que nós. diante
da impossibilidade, da incompetência, da incapacidade do Governo, pelo fato de que este
Governo não tem nenhuma ascendência sobre a sociedade. porque este Governo ê incapaz de promover o grande acordo nacional,
promovido pelo Governo Israelense em seu
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país, pelo Governo mexicano em ~eu pafs,
pelo Governo espanhol em seu país; todos
a braços com crises da mesma dimensão, da
mesma profundidade. vivida pelo Brasil, al~
guns até em condições estruturais económicas
muito semelhantes, como o- caso do México;
venceram e superaram esta etupa da crise
mediante liderança, confiabilidade, seriedade, e um processo rigorosamente democrático, entrelaçando todos os agentes sociais
e económicos num grande projeto de estabilizaçáo da economia. No Bi'asil isto não é possível. O Governo se mostrou incapaz disso,
incompetente para isso. Conseqüentemente,
Sr_. Presidente. fica-se diante do dilema, ou
permite-se que a inflação deteriore e sangre
o poder aquisitivo dos trabalhadores ou então
dá-se-lhes o, mínimo de proteção, o mínimo
de garantia de reposição de sua.<; perdas. Esta
política salarial não é tQtalmente justa, não
preenche todas as reivindicações dos trabalhadores, porque sequer ela repóc as perdas
anteriores ao Plano Collor; mas este é o mecanismo que é exigido, e o que é necessário,
neste momento. Por isso· votaremos a favor
do projeto.
O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoÚsa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR.MAURÍCIOCORRÊA(PDT-DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, preliminarmente, gostaria de cumprimentar o Presidente
Nelson Carneiro por ter mantido a convocação da sessão extraOrdinária de sábado. Na
verdade, como salientei naquela ocasião,
quando o Presidente anunciou que seria sessão ordinâria ninguém se manifestou contrariamente e na sessão marcada para ·anteontem, no sábado, houve uma questão de ordem suscitada c o Presidente em exercício.
P9mpeu de Sousa, decidiu pela manutenç-ão
da sessão ordinária. Pelo mesmo fato ninguém recorreu no plenário, razão por que
a matéria ficou perempta. Hoje o Presidente
traz mais esses subsídios c eu acrescentaria,
inclusive, que está cqntido até, como melembra o Professor Mata Machado, Representante da Bancada de Minas Gerais, contido
no digesto italiano, que, para atingir·se·o in~
teresse social, não há dúvida alguma que o
princípio legal pode sofrer restrições.
Portanto, eu gostaria de deixar clara a minha posição de absoluto endosso à posição
assumida pelo Presidente Nelson Carneiro,
sobrewdo por causa daquele princípio da linguagem forense, o jargão latino diz: dormi~n
tibus non succurrit jus.
Portanto. a matérja realmente está mais
do que solucionada. E V. Ex", Presidente
Nelson Carneiro. ao detennínar a manutenção da sessão ordinária, quis, sem dúvida alguma, fazer prevalecer aquele sábio princípio, também resultante do digesto italiano,
mas incorporado no Direito romano. de que
suprema !ex sal.us populi.
Portanto. se u saúde do povo, se o bemestar do povo está acima da' lei, evidente~

mente que nós tcrrios que encontrar uma solução para resolver esta questão.
Ma'i esta não é a questão fundamental. A
qucstãp fundamental, Sr. Presidente. é que
nós sabemos que hoje não tem quorum na
Casa ·e que, apesar de termos atravessado
o Oceano Atlântico a nado, vamos morrer
na praia, porque não haverá eficácia, não
haverá resultado positivo desta sessão para
o deito de aprovarmos a lei salarial.
Contudo, já era objeto da minha preocupação, vejo que o Senador Humberto Lucena
submete à douta apreciação do Presidente
Nelson Carneiro, como Presidente do Congresso Nacional. questão de ordem çla m;lis
alta importâOcia, porque envolve a questão
relacionada com a Lei de Diretrizes Orça~
mentárias.
_
_Qra, és(á claro que uma lei só pode ser
sancionada, um projeto de lei só pode ser
sancionado quando decorra de uma discussão
'e de uma votação da respecüva Assembléi~,
ou Câmára. ou Congresso.
Na hipô!ese presente, o Presidente daRepública a encaminhou. Temos, portanto, um
esboço da mensagem que sequer foi discutida
e esta mesma mensagem será devolvida ao
Presidente da República e sancionada tal qual
veio de Já. Quer dizer, é o retorno, é o reio~
grcsso na própria ordem constitucional que
estabelecemos do princípio do decurso de
prazo, do famigerado decreto-lei que comba~
temos com vecmên"Cia.
A salvação está, sem dúvida alguma, contida no§ 2·' do art. 57: que a sessão legislativa
será prorrogada sic et in quantum não for
votada a Lei de Diretrizes- Orçameníárias.
Ora, se temos a Lei de__ Diretrizes Orçamentária..; para ser discutida e votada, manten·
do-se em funcionamentÓ as duas Casas do
Congresso Nacional, é claro que haverá condições de se votar a Lei Salarial, que todos
desejamos ocorra o ·mais rápido possível. E
se o Presidente Nelson Carneiro encontrou
essa solução compatibitizando a regra regi·
mental com o interesse so~ial que foi, exata~
mente, o de encontrar um caminho para que
votássemos hoje, aqui e agora, a Lei Salarial,
haverá de encontr~r, sem dúvida alguma,
dentro do seu discernimento, dencro da sua
formação de homem público, da sua preocupação co~ os altos inte~esses do trabalhador,
· b_averá de encontrar uma solução - e ela
existe ~atravé!>do § 2? do art. 57 para manter
em funcionamento o Congresso Nacional, a
fim de que possamos devolver à sociedade
brasileira a expectativa, a grande ânsia que
ela vive, que é exatamcnte a de ter uma lei
salarial que procure conjugar a desastrosa,
a t~rrível, a cruel crise económica que vive~
mos.
QSenador Humberto Lucena faJou no seu
rd8.tório aqui - e todos presenciaram que, no primeiro mês do Plano Collor, a in.Qaçáo foi de 3,83%. no segundo 8%. no terceiro
10~1:. c tudo indica que teremos uma inflação
para patamare!' maiores: preVê-Se até qUe Ultrapassem os 14,ou 15%.
'
Como ficarão os tra_balhadores brasileiros?
COino ficarão os assalariados sem uma Lei
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Salarial que possa regulamentar, que possa
sanear·ess.:rinjustiça, essa iniqüfdade que se
pr<ltica exatamente contra a classe mâis sofredora, que é essa que vive do salário, enquanto
sabemos que os preços dos supermercados
estão aumentando todos os dias? Não é possível que os trabalhadores continuem recebendo este salário pequeno, insignificante, para
poder arcar com os côri1promissos· da manu·
tenção da sua saúde.
Temos que transformar o Senado e o Congre·s~o Nacional-numa tribuna que possa corresponder a essás expectativas populares. A
única forma que temos é ·a manutertção do
funcionamento do Congresso Nacional até
que votemos a: Lei de Diretrizes Orçamentárias. ,Aí, sim, e_s_taremos dando cumprimento ao ordenamento cdnstitucional, aí estaremos dando uma contrapartida a essa expectativa do povo.
E aqueles que estão comprometidos com
as_campanhas eleitorais- e quase todos nós
aqui estamos- que cessem lá as suas visitas,
mas venham aqui cumprir, em .Primeiro lugar, com as sua.-. obrigaç-ões. E isso que o
povo está esperando, é isso que a sociedade
trabalhadora - sacrificada e injustiçada aguarda que o Congresso Nacional assuma
uma postura digna de sacrifícios, porque a
Nação, neste momento, vive momentos de
absoluto sacrifício.
Presidente Nelson Carneiro, dai para fren·
te tudo é fantasia. O que se argumentará daqui para frente não tem nenhuma consistência.
O Brasil está nas mãos do Presidente Nelson Carneiro. O Brasil aguarda a decisão do
Presidente do Congresso Nacional, e seguro
que V. ,J:.x~ haverá de dar a interpretação única, possível, porque é a razoável e a certa,
acolhendo a que!itáo de ordem do Senador_
Humberto Lucena, para termos Cõrldições
talvez de, em um ou dois dias, desta semana,
resolver, definitivamente, a questão da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, mandando para
o Presidente da República sancionar algo que
tenhamos votado e ensejando, também, a
grande oportunidade de permitir que os tra·
balhadores brasileiros não sejam sacrifica·
dos.
Há uma outra ficção -lembrava-me o Se~
nador Alexandre Costa --a de que se exige
regimentalmente a presença na Casa de 38
Senadores, quando sabemos que essa é outra
ficção, porque às vezes, o Senador chega
aqui, pass~ pela portaria, volta, e não permanece no Senado. Entretanto,-regimentalmen·
te, isso tem que ser cumprido.
Sr. Presidente, é laJ!!entável que numa sessão ordinária, que V. E~ marca, não tenhamos, aqui, o quorum necessário para votarmos a· Lei Salarial que tanto os trabalhadores
esperam. É lamentável que os eminentes
companheiros, Senadores que integram a
Bancada do Governo, que eStão em outros
-Partidos, camufladamente, mas que fazem o
jogo do Governo, que desapareceram neste
momento, que viajaram, .talvez, muitos deles, não por causa de interesses eleitorais mas
para fugir da obri~ação de votar uma lei que'
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a sociedade brasileiia esperava que fosse votada hoje. Vamos computar os Senadores que
não estão presentes· aqui e vamos" verificar
que, dentre eles, estão muitos de siglas que
se dizem progressistas, de siglas que se dizem
comprometidas com as causas dos trabalhadores, mas que estão gostando imensamente,
que,a Lei Salarial não seja votada hoje para

não perderem a oportunidade de, na calada
da noite e, escusadamente, fazer os seus entendimentos e os seus acumpticiamentos com
o Presidente Fernando Collor. Sabemos _que
1

isso existe, sabemos que há companheiros,
Senadores, aqui, que fazem o jogo duplo;
não se apresentam perante a sociedade brasileira, através_ do Senado, com a sua verdadeira cara, senão através de máscaras. E sa~
bemos muitos deles quais são, porQue estão
escondidos exatamente atrás dessas siglas.
Em face disso, Sr. Presidente Nelson Carneiro, eu invoco novamente o seu passado
de grandes realizações em prol do aperfeiçoamento jurídico' brasileirO em favor- do equilf·
brio, da estabilidade e da paz do povo brasileiro, para que V. Ex• acolha a questão de
ordem do Senador Humberto Lucena, para
podermos então corresponder à grande expectativa da sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Maurfcio
Corrêa, o Sr. Pompeu de Sousa, ~ Secre·
tário, deixa a Cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nelso'n Carneiro, Presidente.

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a pal~vra ao nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Para discutir.) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores, o que ouvimos até agora ficou
bem claro pela palavra dos eminentes oradores que me antecederam, que é premente,
urgente, indispensável a votação deste projeto vindo da Câmara, que subiu ao Senado,
sob n1> 61, que estabelece a política nacional
de salários e dá outras providências. E é claro
que, como frisaram eminentes colegas, este
projeto não é o suficiente para repor as perdas salariais.-.
-0 eminente Senador Chagas Rodrigues falou sobre a questão da irredutibilidade, que
é um preceito constitucional - irredutibili·
dade dos salários, que, ao pé da letra, salário
irredutível é aquele que não é corroído pela
inflação.
Outro eminente colega, o Senador J arbas
Passarinho, disse que o projeto é parcial, por·
que não inclui os trabalhadores do poder pUblico, que têm como patrão a União.
. é claro que gostaríamoS muito de votar
aqui uma política de vencimentos ou salarial
para os servidores públicos, só que nem a
Câmara nem o Senado tem poder de iniciativa desse tipo de lei que. aumenta os venci-
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~ntos dos servidores públicos que, por força
lo mês. No 5? mês· ele precisa de Cr$
do art. 61, da Constituição, é de iniciativa; 24.670,00, e no 6• mês, de Cr$ 33.300,00.
privatiVa, do Presidc.ai.t:' da República. Se o
Quando ele r_eceber um reajuste depois do
Presidente da República não 4uer aumentar
6<:> mês, de acordo com a política salarial do
os salários dos servidores dos outros, das em·
Executivo, calculado· peta média, passará a
presas privadas, quanto mais dos seus. Então,
perceber um salário de Cr$ 19.290,00, fixo
a ~cretação do arrocho salarial do servidor
para os seis meses seguintes.
público ê de exclusiva responsabilidade do
Sem comentar as novas e aumentadas agruPresidente da República.
ras do período seguinte, o assalariado de nosSr. PreSidente,_ não se _quer votar aqui a
so exemplo já perde, para começar, a~·elei salaríal- os que não estão aqui prf"sentes
rença entre Cr$ 33.300,00 e Cr$ 19.29 ,00,
que assumam a responsabilidade, como fri·
ou seja, perde, de entrada, Cr$ 14.010, O.
sou o Senador Maurício Corrêa, perante a
Mas antes disso ele terá sofrido perdas uopinião pública, perante a sociedade brasimulac!as durante os seis meses em que seu
leira-'-- mas se quer estabelecer aqui a altersalário ficou estático em Cr$ 10.000,00~ a
nativa governamental, que é a Medida Provi·
inflação avançava ·com seu conhecido 'nasóiia no 193, que introduz no País uma nova
mismo. Essas perdas. atualizadas e~ vai res
moeda, que se chama Fator de Recomposição
do 69 mês, somam, no exemplo acima, n da
SalariaL Mais_r.amlndice, mais uma mõeda,
menos que Cr$ 77 .024,00. Isso correspo4de
s6 que esse fator de recomposição salarial,
oito vezes o valor d_aquilo com que o_ ass~la
apesar do nome, não recompõe o poder aqui·
riado tentou sobreviver no 6° mês. Se tales'tasitivo dos salários por duas razões fundamendo de coisas não é a própria iniqüidade,\ é
tais: prevê-se, pela Medida Provisória n~ 193,
que se esqueceu o significado desta palavr•.
uns reajustes pela média, e média de períodos
Sr. Presidente, não há, po"rtanio, recompqabsl!fçl3,Ill.ente longos em comparação com o
sição salarial.
tempo e os aumentos da inflação que são
O reajuste da medida provisória, mesm~
galopantes, .infelizmente.
que se supusesse um·a inflação estabilizadl
. Gost~ríamos que o Plano Collpr estiv~sse
em 10% ao mês, seria, ainda, um reajust~
estabilizado, que a inflação fosse coisa do
que levaria a um prejuízo imediato de 3 mil,'
passado, que a chamada cultura inflacionária
569 cruzeiros. Além disso, o assalariado ficasaísse da cabeça do povo, como falam os tec~
ria privado, pela Medida Provisória n9 193,
nocratas mas, iníelizritCD.te,--Sr. Presidente,
do ressarcimento das Perdas de poder aquiSrs. Senadores, nada disso está ocorrendo,
sitivo sofridas do 19 ao 6~ mês. Essas perdas,
nã-o depende da nossa vontade_. Como falou
em valor atualizado, seriam, no segundo
o Senador José Fogaça não depende de rea- exemplo, de 29 mil, 136cruzeiros, superiores,
justes salariais -que não estão ocorrendo.
portanto, a um salário e meio, reajustado.
Houve o congelamento dos salários dos
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que o proservidores públicos, porque compete ao Prejeto da Câmara, que estabeLece uma Polftica
sidente da República aumentá-los e sua Exce:Salarial e que recompõe par~ialmente as perlência não quer; e; dos demais porque esta·
das, está muito à frente, ele representa um
mos discutindo uma lei ~alaria! que, infelizavanço em relação a essa medida provisória.
mente, possivelmente não será· aprovada
A medida provisória que é tão-complicada
aqui, por falta de quorum, porque o Governo
que quando se fala também nós nos complicertamente· orientou- Sua Bancada para não
camos, a começar do Ministro do Trabalho,
estar aqui, ã banca:aa formal e a informal·.
com suas tabelas, com seus índices, com sua
Esse fator de recomposição salarial esti·
nova moeda, vai colocar o trabalhador numa
pula um só reajuste por ano e admite, apenas
situação de desgaste econômico e financeiro,
admite, no máximo mais um reajuste. Assim, . de falta de poder aquisitivo que levará o salána menos tétrica das hipóteses, poderia haver
rio percebido a um estágio de decomposição
u~ reajuste por semestr~, ou melhor, um
nunca visto na .história do salário mínimo,
só reajuste <?Dual e uma antecipação durante
pior do que é hoje.
mais um período anual.
Então, gostaria de dizer, Sr. Presidente,
Vejamos o que iss9 significa. Com o exe~·
que a nossa obrigação hoje aqui é votar a
plo numérico: suporihamos uma inflação de
l-ei Salarial. Para isso, estamos aqui reun~dos
10% no 19 mês suhseqüente à última fixação
e para isso queremos que V. Ex\ é claro,
do salário; e a cada mês seguinte,_ a taxa de
como é do dever, _coloque em votação, daqui
inflação aumenta em 5 pontos percentuais,
a pouco, este projeto que- vei"o da Câmara,
chegando a 35% no 6° mês. A tabela_ a seguir
e a sociedade brasileira espera de todos nós
mostra, para um salário de Cr$ 10:"000,00,
que seja votado.
as perdaS acumuladas no período.
·Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de
Em tal situação, é claro que o trabalhador
_dizer que passei o domingo lendo este inciso
permanecerá durante seís.meses pelo menos
III do § 29 do art. 35 das Disposições transirecebendo um salário mensal de Cr$
tórias da Constituição Federal, que reza o
10.000,00.~ Nesses seis meses a inflação se eleseguinte:
va de 10% a 35% no_final do período.
"III- o projeto de lei orçamentária
Como todos sabem, as taxas de inflaç-ãoda União será encariiinhado até quatro
vão .s~ tQmpondo mês a mês, de sorte que,
meses antes do encerramento do exer·
por exemplo, já no 3° mês, aquele trabalha·
cícío _financeiro e devolvidO para Sanção
dor precisa de Cr$ 15.180,00 -para conservar
até o encerramento da sessão legislatio. já miserável poder aquisitivo que tinha no
va."
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Não pude perceber, não sei se é falta de
alcance, que se possa dar qualquer entendimento •a esse projeto -querefira a Uma
devolução sem discussáo_e sem votação pelo
Congresso NacionaL Porque isso seria restabelecer o decreto-lei e o decurso de praza,

se

para a aprovaçáo do decreto-lei e eu não creio
que, realmente, haja qualquer brecha na
Constituição - a não ser que as minhas poucas luzes não cheguem a tanto -que permita
devolver-se o projeto de lei orçamentária para que o Senhor Presidente da República a
sancione, sem que o COngresso o teÍJ.ha votado. E se não o votou agol."a; é claro que se
prorroga a sessão legislativa, até a votação
da lei orçamentária.

O Sr. José Paulo Bisolaparte, nobre Senador?

Permite~me

O SR. MANSUETO DE LAVOR cedo o aparte a V. Ex~

um

Con·

O Sr. José Paulo Bisol- Nobre SenaCor,
ao encerrar, ou em viaS de encerrar o seu
pronunciamento, V. EX!" menciona o inciso
UI, do§ 2", do art. 35 das Disposições Transi·
tórias da Constituição. V. Ex• leu, e real·
mente diz aí:
"O projeto de lei orçamentária da
União será encamfnhado até quatro me·
ses antes do encerramento do exercício
financeiro e devolvido para sanção até
o t?ncerramento da sessão legislativa.,.

É uma simples elipse. O qu~ está escrito
a,qui é que, uma vez discutido e votado, será

traordinária. Não consigo acreditar no que

· se murmura nos corredores _desta Casa: que
este- Congresso vai entrar em recesso sem
convocação de uma sessão legislativa extraordinária, quando está pendente nos trabalhos
desta Casa a elaboração de uma lei é condição
neceSsária para o exercício do Governo na
sua dimensão adminhtrativo-financeiro ..
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obri·
gado .a V. Er Com sua autoridade de jurista,
o seu aparte vale pelo meu pronunciamento.
Realmente li _um jornal - não me lembro
Cm qual- que a Lei OrÇamentária seria de~
volvida sem votação no Congresso e saneio~
nada pelo Presidente da República. Foi quan~
do procurei o texto da Constituição, princi·
palmente esse famosa inciso III do § 2~' do
:irt. 35. Trã.ta~se, realmente, do. inci_so III.
O segundo refere~se ã Lei dé DfretriZes Orça~
mentárias. A questão de ordem levantada pe·
lo eminente Senador Humberto Lucena dei·
xou claro para mim que não era um simples
bo<\_~qt!l~O t:I~ IJIDa notícia sem ql).alquer.fundamento, mas havia algo a ser esclarecid_o.
AgOra, com o aparte do eminente Senador
José Paulo Bisol, sentimos que é preciso
aprofundar·se na questão e dizer que, se há
essa ameaÇa, todos estamos temerosos de que
aconst~rüiçã(), maís uma vez, seja violada
a parilr desta Casa. Não podemos sequer conceber uma idéia como es.ta.
·
Encerro, Sr. Presidente, desejando que,
como é de nossa obrigação, votemos todos
a lei de política salarial, e esta lei r~ponderá,
ainda que parcialmente, concordo, aos anseios e às necessidades dos trabalhadores bra·
sileiros, que neste momento passam por angústias e por situações de. aperto nunca presenciadas na História do País.

devolvido, porque não existe sanção de pro~
jeto, e não existe projeto que seja lei. É uma
questão muito simples e não acredito nos
sussurros que estou ouvindo nos ·COrredores
desta Casa. Não acredito. Acho que nós va~
mos cair no ridículo, porque, na-pior das hi~
C!_Sr. __f!'u~bertÓ Lucena -Sr. Presidente,
pótçses, nobre Senador, na última, na derra·
peço a palavra para discutir.
deira das hipóteses, se tivéssemos que obede·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cer ao período legislativo e encerrássemos
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
a 30 de junho, nesse caso, a obrigação do
Presidente do Senado era de, imediatamente,
O SR. HUl\ffiERTO LUCENA (PMDBconvocar uma sessão extraordinária, nos ter·
PB. Para discutir~ Sem revisã~ .do orador.)
· mos da Constituição, do texto permanente
-:-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso
da Constituição. Se nós chegarmos a uma
deixar de participar, também, da discussão
solução de devolver um projeto, sem discus- . des_se _projeto, porque a mim ·me parece que
são e sem votão, nós vamos ficar Da história
nós realmente estamos vivendo urna conjundeste País cOmo Os elaboradores de um sinis~ . tura gravíssima da vida nacional.
tro humorismo negro. Meu Deus do céu, a
Não há como negar- nós temos· aqui dito
Lei de Diretrizes Orçament~ria:s é-um pressu· · .e repetido sistematicamente - que todos,
posto do Governo na dimensão financeira da
como patriotas, desejamos tirar o País da criAdministração, ela tem urita necessidade ló·
se. Lamentamos profundamente que, pelo
gica. Necessidade lógica significa aquilo que
menos até agora, o c.Pamado Plano Collor,
não pode ser de o.1tro modo, isto é, não_se que Se propôs à estabilízaçáo económica' do
pode financeiramente goverriar um País sem
País, não tenha dado o resultado esperado.
uma lei de diretrizes orçamentárias, E lei é
Após os cem dias iniciais, a inflação, no
lei, quem faz a lei, a iniciativa, como é o 'terceiro mês, apontou para 10_% e já se apre·
caso, pode ser do Presidente da República, goa o índice de 15%, par~,julho.
mas o processo legislativo, a criação legislaOra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, evi~
tiva, a elaboração legislativa é desta Casa, dentemente, diante de tal quadro cresce a
é do Congresso. Então, o verbo interromper: responsabilidade do Congresso Nacional, na
"não será interrompida a sessão antes Ça vo- votação de uma nova lei de política salarial.
tação da Lei de Diretrizes Orçamentárias",
Eu me lembro muito bem, quando da pre~
ou se interrompe- o verbó é mal empregado
sença, nesta casa, da Sra. Ministra da Econolativa- ou evidentemente se encerra o perío- mia, Zélia ç:Mdo~o de Mello, que S. Ex~ afir·
do l~gislativo e se convoca uma sesSão ex- mou, peremptoriamente, que não se incluía

'

Julho de 1990

entre oS economistas que perffiavarU a tese
de que o reajuste salarial alimentay_a o _processo in'tlacianário.
Confesso a V. Ex\ Sr._ Presidente, e a V.
Ex•\ SiS. Senadores, que fiquefotiffifStâ, po'rque achei que a Sra. Ministra da Econõmiã
caminhava no sentido_ de apoiar a idéia qe
uma lei salarial que asSe__gurasse não apenas
as reposições das perdas já havidas, mas, tam·
bém, a ·recomposição do salário do tiitbalha·
dor, de acordo com os novos índices.iiífli:t.CiOnários do cruzeiro.
É claro que ao deféndermos a idéia de uma
lei salarial, do fu.ndo do coraçã_o, d_esejamos
que a inflação não se agrave. Se ela tivesse
permanecido zerada, como pretendia o PresideÇtte Fernando Collor de Mello, a partir de
abril, ninguém estada aqui, discutindo sob!e
reajustes salariais, porque não havendo infla~
ção nâo há por que se pensar neles.
Mas, se a inflação v-oltou, claro que nós
"lião podemos deixar de pensar de novo em
insfituir a indexação do salário, porgu·e todo
o resto da economia está indexada. E já afir~
mei aqui - e "insisto em dizer sem medo de
qualquer erro • que, embora n~o sen~o
nomista, o que salvou o Bras!l da h1penn·
Ilação em termos de convulsão social foi a
indexação salarial.
Na Argentina, quãndo chegou a hiperinflação, houve uma grande convulsão, com
incic_lentes os mais graves, os mais sérios, que
levaram, não s6 Buenos Aires como várias
cidades daquele pafs amigo, a uma situação
quase insustentável, em face de uma série
de prejuízos de ordem económica e dé ord,em
social, a qual levou, em muitos casos, dezenas
de pessoas a sofrerem lesões. corporais e até
à morte.
No Brasil, diante da indexaç.ãO sir.Iarial,
atravessamos a fase pior, de janeiro à. 15 de
março deste ano, sem maiores turbulências.
Portanto, Sr. Presidente, Srs._ Senadores,
o projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados merece o apoio total do Senado. Ele
procura, na linha do sistema capitalista, que
é o que nós adotamos no Brasil, estabelecer,
como fundamento da política salarial, a livre
negociação coletiva. Mas pro_cura fixar algu~
mas normas conjunturais, tendo em vista o
que sempie ·temos assinalado nesta tribuna,
que é o fato de que grande parcela dos nossos
trabalhadores, sobretudo os que integram as
pequenas e médias empresas, não terem a
sustentá-los um sindicalismo forte, capaz de
assegurar uma livre negociação salarial com
~us empregadores. E se isso é válido para
os trabalhadores do s.etor privado, quanto
mais para os trabalhàdores do setor público
pois estes terão que negociar livremente através de seus sindicatos, que já hoje existem,
de acordo com a nq_va Constituição, com o
próprio Governo. E o Governo, como sabemos, pelo menos o que aí está, é inteiramente
infenso à qualquer tipo de negociação com
o servidor público, porque transformou o servidor público, no Brasil, num vilão, diante
do 9ue aí está. Ele passou a ser o_ responsável
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por tudo. E, repei:imos, o bode expiatório

MaUiO BelleVides, já havia fixado a orientação da bancada~
Estou aqui para cumprir o meu dever, e
o· Senador Jar:bas Passarinho, se esse projeto espero que. se V._€4• mantíver, como tudo
for aprovado, ele também incluirá o traba~ .indica, o Congresso funcionando para votar
lhador do setor público, porque não o excluiu . a Lej de Diretrizes Orçamentárías, se não
expressamente. Como o trabalhador do setor
for apreciada hoje, a partir de amanhã, que
púbtico é hoje sindicalizado, pelo menos
todas as Lideranças da Oposição e do Goaquele que é regido pe-la Consolidação das
verno acorram ao apelo de V. EX' e convoLeis do Trabalho, poderá recorrer à Justiça
quem todos os "srs. Congressistas para, em
do Trabalho e será tenho cerj:eza·- benefi·
dete:rroinados di,as, ~s~ar .~m plenário a fim
ciado pelo disposto nesse dipl9ma legal,
de fazennos um e_sforço çe_nce.ntraçlo, visando
que já não _ocorre. com a Medida Provisória
a_ votar, rapidamente, todas esSas matérias
n~ 193, baixa~a pelo Governo, que exciU.fd.OS
de interesse popular.
seus b'eneffciOS aqueles-que ·trabalham no se·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da nossa crise.
A meu ver, ao contrário do que colocou

R

·o

tor público; isto é, na administração direta

ou indireta da União.

Creio, portarito, que -temos uma imensà
responsabilidade a considerar. Estamos em
um ano eleitoral, às vésperas de um início
de campanha: em todos _os EStados para esco~
lha popular de Senadore.s, Deputados Fede·
tais, Deputados Estaduais, Governadores, e
a opinfão pública toda está voltada para nós.
V. Ex• niesmo, Sr:- Presidente, Senador
NelsoR Carneiro, é caildídato ao. GovernO
do Estado de Rio ele Janeiro, e sabe V. E:c
da reSponsabi)Idad<1_ que lhe pesa sobre os
OD).bros,-neste instante.
_
_
Ê V. Ex• o Presidd.nte do Congresso NãciOnal. Temos que estar aqui Vigilantes, temos
que estar aqui, permanenremente, de portas
abertas, para cumprir com a nossa tarefa
constitucional.
.Rejubilo~me, porque iqueS:tão de ordem
que coloquei perante V. Ex•, e que V. Ex•
decidirá no Congresso, em sessão de,hoje,
passou a ser, não apenas de minha autoria,
mas, creio, de quase todo o_Plenário d_este
Senado Federal, na medjda em que os pro·nuD.ciaOlentos feitos vieram ao encontro do
méu pensamento, que tenho certeza, constitucionalista ilustre:, "jurista emérito, que é V.
EX! não será diferente do seu.
Confio' "que V. Ex~ manterá eri{ funciop~·
menta normal o Congresso Nacional, de
~cordo co_m o_ art_:_ 57. § 29 , da Constituição,
enquanto não for votaÇlá -aLei de Díretrizes
Orçainentárias. E isto- propidâfã, OOniõ"já
disseram outros Srs. Senadores, _a continuidade de nossos trabalhos no Congresso, em
sessões co_njun_tas, do Senado e da Câmara,
e~ port~to, a oportunidade para que possa
prossegmr.a tramitação de projetas da maior
import~cia, .como, por exemplo, este projeto da.lei salarial, que deve ser votado de ime~
diato, porque está em Urgência; o p'tojeto
de lei dç próprio Governo, já• aprovado na·
Câm'ara, que institui o regime jurídico ú-nico
do servi<lor público, aliás~ princípio que graças a uma emenda de minha autoria foi iõcluído na ConstituiÇão Fecleral; o projeto de lei
, que institui.<) plano de benefícios da Previdência Soci3I,..estabelecendo, um novo parâm~tÍ"o para reajUste dq~ proventos dos apo-sentados e dos pensionistas, 'e assim por diante.
\
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senado~s.
falei para não ficar silente nesta "sessão, por~
que o próprio Líder do PMDB. Senador

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Presentes na Casa 27 Srs. Senadores. Não
há número para votação.
·
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para promoção, proteção e 'recuperação da
saúde, a organização e funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras provi·
dências".
No· dia 29, sexta-feira, às L5 horas o projeto,
que "estabelece a política nacional de salário
-e dá outras providências". No dia 29, àS 15
horas, o substitutivo da Câmara dos Deputados ao PL 193, de autoria do Senador Ro-rian Tito; que· "disPõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências,"·-aprovado pelo Senado. No dia 29,
sexta~ feira, às 18 horas e 40 minutos, o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PL 50190,
de autoria do nobre_ Senador Odacir So_ares,
que- "dispõe sobre os crimes hedion30s nos
ter,mos do art: 5~. inciso XLIII da Consti·
tcição_ Federal e determina ou.tras providên·
cias".
Todos esses Projetas, da maior importância, que demoraram longos meses e suscita·
ram numerosos debates na Câmara dos De·
putados, chegaram para o exame do Senado Federal às últimas horas, quando não era
mais possível serem todos apreciados pelas
Comissões TéCnicaS, com os reSpectiv"os pare·
ceres, para serem submetidos ao Plenário.
Estes dados são ora referidos para mostrar,
como bem acentuou o nobre Senador Hum·
berto Lucena, que o Senado esteve côn~çio
de sua responsabilidade. Só não pôde fazer
o milagre de, em 2 ou 3 dias, resolvei todos
OS problemas que a Câmara demorou a soluci_onar durante vários meses.
O Senado, tenho repetido, não é Câmara
~homologat6ria, no Senado se iniciam Proje~
tos ou é Câmara revisora. E, para rever os
atas da Câmara dos Deputados, deve ter o
tempo necessário. Vamos dividir as responsabilidades! Mas, se este Projeto não foi votado
até hoje, não cabe, evidentemente, ao Sena·
do Federal, a culpa.
Era o que, cori10 Presidente desta Casa,
queria deixar claro, para que não se continue
atribuindo ao Senado Federal a resp9nsabilí<!~de peta não vo~ação deste Projeto.

~~O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa quer prestar alguns esclarecimen~
tos ao Plenário.
No fim deste primeiro semestre, foraOt
eviados à sanção 17 projet?S- Projetas envia~
dos _à Câmata dos Deputados, 53; projet-os
aprovados e enviados à sanção do Govef·
nador do Distrito Federal, 20; projetas de
resolução aprovados e enviados a promulgação, 2&;' projetas aprovados e enviados à
sanção do Governador de Roraima_, 2; vetós
apreciados e mantidos, 6; projetes de decre·
tos legislativos promUlgados, 2; pareceres
aprovados, 3; escolha de autoridades submetidas ao Senado, 31; requerimentos aprova·
dos, 17; projetas rejeitados e arquivados, 13;
·projetes declarados prejudicados, 6.
Qualquer que seja a decisão tomada na
sessão do. Congresso, o primeiro semestre de
1~90, na forma do art. 57§ lo termina hoje,
r_az:jio pela qual a Presidência está prestando
este esclarecimento.
._ .
Quero informar a V. Ex~s que o CongresS.'o
realiz~u neste primeiro semestre, que se enCerra hoJe~ na forma constitucional, 54_ Ses~
sões. Não foi, portanto~ por falta de Sessões,
que· vários projetes não foram apreciados.
O Sr. José- PãuiO 8"isoi -- Sf~- Presidente,
O Senado também não se retardou no exame peço a paJayra pela ordem.
de projetaS de relevância.
_
Quero, em defesa do Senado, repetir que
O SR. PRESIDENTE (Nelso-n Carneiro)
c_hegaram a esta .Çasa ná.s últimas horas al- --.:Concedo a pala,vra a V. E~.
·
guns projetas eXiginao um esforço concen·
O
SR.
JOSÉ
PAULO
BISOL
(PSBRS.
trado do Senado Federal.
No dia 26, chegou-nos o projeto que "dis· · Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
põe sobre os planos de benefícios da Previ· Presidente, V. Ex~ acaba de fazer um relató·
rio das atividades do Senado FedÚal e das
dência Social, e dá outras providências", No
atividades do Congresso Nacional.
_
_dia 27, o· substitUtiVo da Câmara dos DepuA impressão que se tem é que estamos
tados ao P.L 97/89, de autofia do Senador
Jutã.hy Magalhães, que "dispõe- SObre a prote· enc(;!rrand6 as atividades legislativas .. ,
ção ao consumidor e dá outras providências••.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
No mesmo dia, .o projeto que «dispõe sobre
_
___
a Lei Ot.gânica 'dã _Previdência Social, suas -Do prüTI.eiro semestre.
·definições. princfpíOs e diretrizes, determina
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Do primeicompetências gerais de cada esfera do Gover·
ro ~emestre.
no, benefícios. serviços, fontes de financia~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
menta e_ dá outra_s prOvidências". No dia 27,
ainda, o que "dispõe sobre a organização 'da - 0 primeiro semestre, está na Constituição
e V. Ex• sabe, acaba no dia 2 de julho.
seguridade 30cial, institui plano de carreira
e de custeio e dá "outras providências". Ainda
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presino dia 27, o ~ue "dispõe sobre as condições dente, V. EX"'. ao terminar este relªtQri_o. ~di~
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clonou uma observação_, que nós "'não somos

um agente de atividades bomologatórias e
que não podemos fazer mais do que foi feito,
uma vez que nos foram encaminhados projetas urgentes na última hora. V. Ex', suponho,,

acrescentaria, em-relação a alguns desses projetas, que, além -de urgentes, eles são relevantes porque ....
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Todos são relevantes. Todos que chegam
aqui são relevantes.

O SR- JOSÉ PAULO BISOL - ... pelos
conceitos que elaboramos na análise prévia
das medidas provisórias, a elasticidade do
"urgente" e da "relevância" se tornou notó·

ria, mas existem projetas que são mais urgentes e mais relevantes do que a maioria das
medias provisórias: um desses projetas rele·
vantes é o projeto de lei salarial...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Todos esses, Sr. Senador.

OSR. JOSÉPAULOBISOL- ... e o outro
projeto relevante é o projeto de lei de dire·
trizes orçamentárias. V. Ex~ sabe que, pendendo projeto relevante, pendendo projeto
urgente, de duas uma, segundo a Constituição: ou não se inicia o recesso - e vou, em
seguida, explicar como se ch~garia a essa in"serpretação- ou, iniciado o recesso. imediatamente V. Ex•, à coi:íl)>etênda de V. Ex~,
convocaria uma sessão legislativa extraordinária. Há urgência, há relevância, há mais
do que isso no que concerne à Lei de Diretrizes Orçamentárias_: há uma necessidade 16giêa, uma impossibilidade de ser diferente,
Então, fico um pouco pr~ocupado com ocaráter ultimatório,-com a inclinação à proc1ividade de suas palavras no sentido de 9ue
vamos encerrar o período legislativo, o semestre, e não teremos nem a suspensão do
recesso, nem uma convocaÇão extraordinária.
Gostaria de não participar desse -fato Se
ele está por vir a ser, pOr devenir. E é por
isso que pedi a palavra para levantar uma
questão de ordem.
Sr. Presidente, a interPretação possível pa-

ra iniciar o recesso e não convocar uma sessão

. nb veibO interrompei, numa interpretação
pobre, literal, gramaticaL Porque o verbo interromper supõe um decurso, supõe um pro·
cess-o, supõe tima dilação temporaL É dentro
daquela dilaçãO temporal que se interrompe
algo. Então, esgotada a dilação temporal,
não seria uma interrupção, seria a cessação
do processo legislativo. Eu admito a pobreza
franciscana dessa in_terpret~ção, incapa:t de
verificar que, eVidentemente, o legislador
co-nstitucíonal empregou equivocadamente o
verbo. O que o texto que~tdizer no seu sentido
tnais flagrante, no seu sentido contextuai, isto
é, dentro do sistema de relações significa-tivas
da ConstitUição e, sobrétudo, ~entro do sistema de relações significatiVas do processo legislativo constitucionalmente deferido é que
não se poderá deixar de votar a lei de ditetrizes orçamentárias. Essa obrigação é que
está ali patente. Nós temos que encontrar
dentro do sistema legal brasileiro a solução
legal. Nós temos que encontrar dentro do
sistema constitucional brasileiro a solução
constitucionaL Nós não temos que sair pela
porta dos fundos como adúlteros. Isso é uma
saída de adúltero. Isso é uma saída pela janeIa. Isso é uma safda pela expressão mais suM
perficial das palavras. Eu quero saber onde
é que está a substância ética dessa normatiR
vídade constitucional. A substância_ética des·
sa normatividade constitucional está na nossã
obrigação, de qualquer forma, de votar a lei
. de diretrizes orçamentárias.
- Sr. Presidente, o art. 165, § 2~ define o

que é a lei de diretrizes orçamentárias .. A
simples leitura deste te,:'to normativo revela
o· seu caráter necessário, e eu insisto nessa
palaVra. Necessário significa que não pode
ser de outro modo, tem que ser votada a
lei de diretrizes orçamentárias.
No §59 do art. 165, se desenha a internalidade da lei de diretrizes otçamentârias. E
mostra que o seu conteúdo é absolutamente
u:m pressuposto ontológico do exercício go·
vcmamental na dimensão administrativo-fi·
nanceira. Presúposto ontológico! Isto é, pressuposto sem o qual há exercício financeiro.
O a-ri. 35 das Disposições Constitucionais
Transitórias, Sr. Presidente, diz no § 29 :

"Ate a entrada em vigor da lei comple·
legislativa extraordinária decorreria do art.
mentar a que se refere o fitt. 165, § 9",
57. Vamos lê-lo com paciência, porque é asI e II, serão obedecidas as seguintes norsunto muito sério, porque temos um sentido,
mas.:
uma significação política insubstituível, porI - """~~-··----------··· ......... .
que, de nossas decisões. dependem a constiII- o projeto de lei de dii:etrizes orçatucionalidade, a legalidade e a ordem deste
mentárias si!rá encaminhado até oito m~R.
País. Então, o art. 57, Sr. Presidente, diz
ses e meio antes do encerramento do
que o tempo de duração do semestre legisla·
exercíCio fínanceiro e deyoivldo para
tivo é de 15 de fevereiro a 30 de junho e
sançãO 8.té o encerramentO do primeiro
de 1~ de agosto a 15 de dezembro. E o pará·
períOdo da sessão legislativa;"
grafo 13egundo diz que a sessão legislativa não
Todos nós aqui somos adultos e sérios. Está
será interrompida- vamos chamar a atenção
escrito na Constituição: "o projeto será depara este verbo inteh'omper- sem a aprova·
volvido para sanção até o encerramento do
ção do projeto de lei de diretrizes orçamen·
primeiro período da sessão legislativa".
tárias_. A idéia é de que, sem a aprovação
Sr. PreSidente, eu desafio, quem quer que
do projeto de lei de ctiretrizes orçamentárias,
seja membro do Congres~_o Nacional a encon~
não se pode entrar em recesso. Acredito que
trar em dicionários, ou na doutrina, ou na
algumas pessoas interessadas em que a lei
jurisprudência, uma definição de sanção de
salarial não seja votada, e que a lei de diretrizes orçamentárias não seja votada, se fixem .·lei que não seja no sentido: "sanção é dada
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a uiná lei pori.ún chefe de Estado". A sãnção,
Sr. Presidente, é dada a uma lei; projeto,
Sr. Presidente, é um CQn_ceito de futuridade;
projetO, Sr. PreSidente, é um vir a ser lei,
é um processo pelo qual um te:tto vem a ser
lei. Não há sanção possível de um projeto,
porque_ ele ainda não é lei, e a sa-r1ção só
pode ser sanção de lei.
Então, qualquer pessoa de inteligência mediana, sem. ser necessário que tenha percOrM
rido currículos uni'\'ersitários jurídicos_ sabe
que o que está escritO ·aqui, onde o texto
diz '"devolvido para a sanção", devolvido C<?·
mo lei para a sanção, porque a sariçãó 'só
pode ser sanção _de lei.
- O que ·está escrito ·aqui é; "O projeto de lei de diietrizes orçamentárias será encaminhado até oito ineses e quinze dias antes do encerramento
do exercício financeiro e, uma veúiiscutido e votado pelo Corigiesso Nacional,
será devolvido para sanção".
É o que está escrito claramente, Sr. Presidente. O _que eu gostaria de deixar- Consignado nos Anais, Sr. Presidente, ,é que, na
pior das hipóteses, se V. Ex~ entender que
é imperativo, em razão do art. 57 da Constituição Federal, iniciar_ o_ recesso, no mesmo
m_omento em que V. ~determinar o infcio
do recesso, é obri·gação ética, jurídica, constitucional, de V. Ex~ convocar o Co.ó.gressô,
nos terinos do art. 57,§ 6° que trata da convocação ·extraordinária. E o indSo II diz literalmente:
,

''A convocação extraordinária do
Congresso Nacional far-se-á:
I I - pelo Presidente da RepUblica,
pelos Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as CaSas, em caso" de urgência ou
interesse público relevante".
Meu Deus do Céu. Será que não há relevância e interesse público na votação de uma
lei salarial e de uma lei de diretrizes orçamentárias? Será_cjUe não -há urgência, cl_olorm;a
urgéncia. Será qtie Qào -há relevância, gritante
relevância?
Sr. Presidente, V. Ex~ tem.nas mãos a normatividade explícita, a imperatividade_da
Constituição no -art. 57, § 6°, inciso 11. É demasiado simples para duvidar: ou V. EX" não
encerra o semestre legislativo ou V. Ex~ encerra, mas, então, imediatamente, convoca
sessão legislativa extraordinária.
- Sr. Presidente, será que o Brasil vai sancionar, por um Presidente da República, um
pr~jeto, um vír-a-ser? Para ultimar. Se a memória não me falha,
Pontes de Miranda coloca essas questões com
muita clareza. Ele par~_e do conceito de existência social do fàfo. Para que, além da exis·
tência social, o fato tenha ex!stêp._cia jurídica,
é preciso que se verifique o fenômeno da
incidência, da relação entre uma norma jurídica e o fatç. ou da subsunçáo,_ qualquer que
seja o conceito .
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Com a incidência, o fato social passa a ser
fato jurídico,_ e se· ele não frustra nonna_algy.~
ma de validade, além da existência jurídica,
porque o nulo também te_m existência jl,lrídica, o fato social jurídico adquire validade.
Nem todo fato jurídico irradia efeitos. Para
citar, só um caso do Có_digo Civil.
No_ Código Civil, é possível testar para o

ainda não nascido, o nondum conceptus; o
que pode vir a não nascer. Neste caso, o testa~
mento tem existência jurídica, tem validade
jurídica, mas não irradia os efeitos,- po"rque
falta um Pressuposto ontológico: o nascimen~
to do beneficiário.
. - --- - · - ~Então,· juridicamente, um fato pode exis-

tir, pode valer, e pode não irradiar efeitos
jurídicos.
No caso - e estou terminando ~ ele é
feito para ·irradirar çonseqüências juríd~cas,
e a irradicação d;l.s conseqüências jurídicas,
às vezes, de um outro pressuposto jurídico.
No caso, a sanção, além do seu aspecto
de aprovação e homologação de uma lei elaborada pelo Congresso, tem este aspecto: ela
é condição de irradiação dos efeitos jurídicos,
isto é, ela é condição da vigência da lei. A
lei existe juridicamente; a lei tem yalidade
jurídica, mas, para irradiar efeitos, fica dependendo da sanção.
Não é um pressuposto ontológico do ser,
não é um pressuposto da validade axiológico,
é um pressuposto das conseqüê~cias, dos
. efeítos juiídicos. É isto que é a sanção.

exposições nesta Casa. Vou pretender ser su~
cinto, como.V. Ex~ determina,_m,as não poss_o
aceitãi-as. colocações que foram feitas· por
S. Ex" nessa questão de ordem feita, como
sempre, com·muito_brilho, que é muito peculiar ao SenadOr José Paulo Bisai. Ele, _ern
síntese, diz:
''Não há sanção possível de um projeto, porque ele ainda não é lei."

_Piz mais:
'· "A sal;ção só pode ser de lei, não há
Sàhção de projeto".
Quando OPresi-dente r~Cf:he o projetO ·de
lei para a sanção ou veto, diz o eminerite
SenadÇJr q_~e le_x,a.ntou a_queS~'?- de ordem~
~~A \~i existe, mas, para irradiar efeito~ _ela fica dependendo de sanção."

Final~'ê:nte, e:le __c_ulmin~ dizend~ que nós
nãO podemos dar esse Vexame histórico, entendendo as coisas dessa maneira: ··A sanção
é dada a uma lei, não a um projeto".
Sr. Presidente, eu lamento discordar de S.
Ex', lendo apenac; o texto da Constituição
Federal. O art. 65 diz o seguinte:
;-;:0 projeto de lei aprovado por umª"
Casa serâ revisto pela outra, em um s6
turno de discussão e votação, e enviado
à sanção - quem é e-nviado à sanção
é_ o projeto- ou pi'omulgação, se a Casa
revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar."

Então, Sr. Presidente, não posso acreditar
que venhamos a dar esse vexame histórico, ·
Art. 66:
num momento em que as expectativas nacio-,.A Casa ila qUã.f ú~ilhã: Sido cÓncluída
nais são tensas.
-a votaç_ão enviará o prOJeto de lei ao
V. Ex~ tem nas mãos a determinação,_ a
Presidente da República, que, aquies·
ordem constitucional para não deixar os procendo, o sancionará".
jetas urgentes e relevantes de lado. Na pior
Sr.
~residente,
diversamente_do
que
diss~.
das hipóteses, V. Ex' tem que convocar excorri tanto brilho, o eminente Senador José
traordinariamente este Congresso; tem que
Paulo Biso!, n-o prOcesso legislativo particiconvocar, é uma ordem, é uma imperativipam evidentemente as duas Casas e depois,
dade constitucional, é uma ordem que está
no processo de elaboração .da lei, pacticipa
muito acima da deliberação de V. Ex".
também o Senhor Presidente da República,
Então, Sr. Presidente, suplicaria a V. Ex•
o Chefe do Executivo, ciuando sanciona o
que cooperasse com a dignidade e a signif.iprojeto de lei. Sria Excelência não sanciona
cação desta Casa.e de duas uma: ou não inicia
a lei, o que vai às mãos do Chefe: do Executivo
o recesso e vamos examinar as relevâncias
é um ptójeto de lei votado pela Casa. A lei
e as urgências; ou abre o reces$9 m::t~ realiza,
não- extste_ainda, ·Sr. Presidente, porque o
ato contín!JO, a réconvocação extraordinária
do CQngresso. ·
_
· que sai daqui não é lei, mas sim um projeto
de lei para ser sancionado ou vetado pelo
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Se-nhor Presidente da República.
O momento em que a lé:i existe e ainda
O Sr. José Ignácfo Ferreira- Sr. Presidente,
não irradia efeitos não é o momento em que
peço a palavra para contraditar.
ela sai do Congresso para ir ao Executivo:
O SR. PRESIDE!';TE (Nelson Carneiro)
o momento em que a lei existe, embora ainda
-Peço a V. Ex" que use apenas cinco minunão irradie efeitos, não tenha, portanto, força
tos para o exame da questão de _ordem, e
cogente, é o ·momento subsegüente da sancinco minutos para contraditar.
ção, porque, quando se sanciona um projeto
de lei, aí a lei existe. No momento da sanção,
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
a lei existe. Nãq tem o poder de irradiação~
- ES. Para contraditar, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a questãQé concer- de força obrigatória, porque isso só ocorre
no mome_o_to da Sua publicação. Entre a san·
nente ao projetn que se encontrava em pauta
ção e_ o momento da_ir_radiação dos efeitos
e,, portanto, you insistir na questão de ordem
cogentes da lei existe um espaço; quer dizer,
levantada pelo brilhante Se_nador José Pi-llllo
e~tre a sanção _e '! publicação.
Biso!.
Sr. Presidente, lamento. discordar de S. EX"
Si'. Pr<!sidente, não posso concordar com
que, sempre com m.uito brilho, faz as _suas
essa.s palavras ditas alto e bom som. É a ~itó-
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ria dos pulmõc:. sobn:! o ~.:~rt:bro, como disse
o eminente Senador Roberto Campos~ num
artigo. É sobretudo a vitória do brilho da
erudição do eminente Senador José Paulo Bi~
sol contra a lógica fuiídica, inclusive do proces.so legislativo e do processo de elaboração
das leis! Repito- a<> palavras foram estas:"
Não há sanção posstvel de um projeto''.
Há sanção possível de um projeto! Porque
só o projeto de lei é sanclonado!
E diz ele, Sr. Presidente:"' porque ele ainda
nã6 é lei"! "A sanção"- disse o _eminente
Senador - "só pode ser sanção de lei. Não
pode haver sanção· de projeto...
Não, Sr. Presidente, a sanção é exatameme
de projeto! Não há sanção de uma lei que
j4__exis-ta! A sançãq _é_exatamente de_ um projero que, ai sim, se transforma em lei pela via
·da sanção e adquire força obrigatória no momento da_s_ua publicação!
Sr. Presidente;tenho a dizer que o entendimento que V. Ex" tiver seguramente será sintonizado com o texto da Constituição, que
tem uma parte permanente, que dispõe sobre
o elastecimcnto da Sessão Legislativa, quando não for votada a LDO, e a_ parte temporária, que -é a do Ato das Disposições Transitórias que, com ab~oluta clareza, coloca a
situação no seu art. 35. Quando não existir
lei complementar regulando a espécie, então
as regras são aquelas, inclusive especificamente aquela do inci!\o I I do § 2" do art.
35 do Ato das Disposições Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa compreende a manifestação do
nobre Senador José Paulo Biso! como uma
crítica a todos nós, membros do Congresso
Nacional, que não .cumprimos o nossci dever
de votar até o dia 2 de julho a Lei Ciiffi.pl_ementar ou a Lei de O ire trizes Orçamentárias.
A culpa foi nossa.
O Presidente a enviou no prazo constitucional. O Congresso, por motivos conhecidos, é que não aprovou essa Lei. Qualquer
que seja a decisão, culpa temos nós, que não
cumprimos o nosso dever, apesar do Congresso haver~se reunido quantas vezes lhe foi
possível, ou seja-, quase todas as semanas,
duas ou três vezes. Apenas o Congresso não
cumpriu o seu dever de comparecer para vo~
tar. Se tivessem De.rutados e Senadores cumprido a sua obrigação, coTilparccendo regularmente para votar a Lei de Diretrizes e O r~
çamentárias, não estaríamos, hoje, discutín·
do se pode ou não ser prorrogado o prazo
do art. 57.
Vamos reconhecer as nossas culpas! O Presidente mandou no prazo legal, o Congresso
é que não cumpriu o seu dever, e isto é preciso
di~r, para que nós, de agora por diahte, o
cumpramos integralmente. O Presidente do
Congresso não pode esconder a verdade. que
é esta: "'Nós é que não cumprimos nosso dever".
Que to., antes de encerrar, dizer que a ques·
tão de Ordem levantada pelo nobre Senador
Humberto Lucena, apoiada agora pelo nobre
Senador José Paulo. Biso!, com a habitual veemência e ilustração, será_ decidida na Sessão
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de 18 horas e 30 minutos do Congrc.s.so Nacio-

nal.
Finalmente, gostaria de esclarecer que
quando me refiro ao semestre é o período
que consta da Constituição, no art. 57, o s-e:
mestre normal que termina no dia 30 de junho
e por disposição constitucional, se prorroga

até o dia 2 de julho. Durante esse período
foram YOtadas essas leis, e era dever da Presidência dar conhecimento ao Senado para que
ele tivesse o motivo, a razão, um documento
que provasse que ele, o Senado, não poderia,
em tão pouco tempo, em três ou quatro Sessões, decidir tantas questões dessa ·relevância.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Presidência comunica ao plenário que,'
na sessão de sábado passado terminou o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição de recurso ali previsto no sentido da tramitação
da matéria, determinou o ãr(j_úiv3mento definitivo do Proieto de Decreto Legislativo n"
26, de 1988, de autoria do Senador Mauricio
Corréa, que susta o dec-reto n" 96.930, de
4 de outubro de 1988, que altera o Estatuto
da Fundação Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotou-se hoje o prazo preVisto" no ait.
91, § 4·'do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido de inclusão
em ordem do dia, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 302, de
1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre domicr1io eleitoral,
filiação partidária, propaganda eleitoral gratuita, e dá outras providências;
-Projeto de Lei do _Senado n" 388, de
1989, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera o art. 9" da Lei n" 4.591,
de 16. de dezembro de 1964, que .. dispõe sobre o condominio em edificações e as incorporações imobiliárias", para reduzir o número de assinaturas necessárias à aprovação da
convenção de condomínio; e
-Projeto de Lei do Senado n" 390, de
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga~
lhães, que cria o Conselho de Estudos Técni·
cos da A viação Civil.
As matérias foram apreciadas conclusiva·
mente pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, a Presidência, atendendo ao disposto n" § 6" do referido artigo, despachará
as proposições à Câmara dos Deputados.
O SR. PRES1DENTE (Nelson Carneiro)
- Nada mais havendo que tratar. declaro
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50
minutos.)
ATO DA COMISSÃO OIRETORA
N• 13, DE 1990
A Comissãn-Diretora do Senado Federal,
rto uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, Resolve:
Art. 1-' A cota de publicações, correspondência. telex, telegrama, telefax, sedex

e telefone dos Membros da Mesa e dos Lide·
res· de Partido!. Políticos fica restringida ao
dobro da concedida aos Senadores.
Att. i·-;- Esti Ato entra em vigor na data
de sua_ publicação, vigorando os seus efeitos
a _partir de 1'' de agosto 1Y90.
Art. 3~· Revogam-se as disposições em
contrário.
'Sala da Comissão Dirctora, 30 de junho
de 1990. - Nelson Carneiro - Alexandre
Costa - Pompeu de Sousa - Antônio Luiz
Maya.
ATO DO PRESIDENTE
N• 125, DE 1990

O PrtiStdente-dO-Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n·• ~ ~':1?23, ,e:_, tendo em vista o que consta
do processo n·' 007.951/90-6, Resolve_ autoti~ãr a cõntratiçilo. sob o regime jurídico da
Consolidaçáo das Leis do Trabalho e do Fundo de Gara~tja _~o Tempo de Serviço, da
Senhora ILMA DA COSTA PINTO MODESTE, para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS-3; a partir de 22
de junho de 1990, com lotação e exercício
do Gabinete do Senador Carlos De'Carli.
Senado ~Federal, 2 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro. 'Presidente do Senado Federal.

r:

ATO DO PRESIDEI'iTE
- N· 126, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
dã sua competência regimental e regulamentar, de çonformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgãda pelo Ato
n" 2_de 1973, e tendo em vista o que consta
do process_o n" 006.85_ü/90-_l, Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da
Co,nsolidaç<io das Leis do Trabalho e do Fundo de_ Garantia por Tempo de Serviço, do
Senhor ADOLFO PEDRO NIECKELE, para o emprego de Assessor Técnico, com o
salário mensal equivalente ao vencimento do
cargo DAS-3. a partir de 30 de maio de 1990,
com lotaç<io e exercício no Gabinete do Senador Edison Lobão
Senado Federal, i -de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado FederaL
ATO DO PRESIDENTE
N• I27 DE 1990
O Presidente do Senado Federal. no uso
da sua competência regíme"ntal e regulamentar. em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirctora n" 2. de 1973, e·teridó
em vista o que consta do processo- n"
008.090!1:.10-4, Resolve rescindir, a pedido, o
colltrato de trabalho do senhor JOÃO NEGROMDNTE FILHO. Assessor Têcnico,
DAS-3, do Gabinete do Líder do PRN. Senador Ney Maranhão. contratado sob o regime
juridico da Consolidaç<io das Leis do Traba-
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lho e do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço, a partir de 1'·' de julho de 1990.
Senado Federal. 2 de julho de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N· 128, DE I990
O Presidente do Seriado Federal, no u'so
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora, no 02, de 4.de abril
de 1973, e tellâo e'in vista o que consta do
Processo n" 005.727/90-1.- Resolve aposentar,
por invalidez, JORGE NUNES PEREIRA,
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão H I. do Quadro Permanente do Senado
Federal, no~ termos do artigo 40, inciso J,
da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 515, inciso
11J, 516, inciso IIJ, 503, 456, 488, § 4", do
Regulamento Administrativo do Senado Fe·
dera!, bem como o artigo 11 da Resolução
n" 87, de 1989, com proventos integrais, e
de acordo com o artigo 1'' da Lei n·• L050,
de 1950, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente:

ATO DO PRESIDENTE
N•J29, DE I99Q
O Presidente do Senado FederaL no uso
de sua competência, regimep.tal e regulamentar, em conformidade com a delegação que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire·
tora n" 2, de 1973, Resolve designar o Diretor
da Secretaria Administrativa para responder
pelo expediente da Diretoria Geral, nos
eventuais impedimentos do seu titular.
Senado Fedeml. 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado. Federal.
ATO DO PRESIDENTE
No 130, DE 1990

O Presídente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegaç_ão de
competência que lhe foi outorgaQa pelo Ato
da Comissão Diretora n'.' 2, de 1973, Resolve
designar JOSÉ MARIA DE AMORIM,
Analista Legislativo do Quadro Permanente
do Senado Federal, p<~ra responder pelo ex·
pedientc da SubsetTetaria, de Administração
Financeira, duntnte o afastamento do titular.
no período de 16 a 20 de julho de 1990.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carrieiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N' 131, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
de 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, Resolve
designar ESPEDITO MARQUES DE AZEVEDO, Analista Legislativo do Quadro Per-

•
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manente do Senado Ft:dcral, para responder
pelo expediente da Subsecretaria de Administração Financeira, durante o afastamento
do titular. no período de 21 a 30 de julho
de 1990.

Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente .do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N" 132 1 DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regiinCntal e regUlamentar, de conformidade com a delesação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abrH de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 001.926/90. Resolve aposentar, vo-

luntariamente, SANDOR PERFEITO, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão
III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
c, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 520, e
488, § 4", do RegulamentO Administrativo
do Senado Federal bem como o artigo II,
da Resolução n" 87, de 1989, com proventos
proporcionais ao seu tempo de serviço, a ra·
zão de 34/35. (trinta e quatro trinta e cinco
avos) do seu vencimento, observado o dispas~
to no artigo 37, indso XI,-- da Constituição
Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Sena·
dor Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 133. DE 1990

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
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~ Q07 .545/90-8. Resolve aposentar, v o·
luntariamente, BEATRIZ BRANDÃO
GUERRA, Analista Legislativo, Classe "Es·
pecial", Padrão III, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do artigo 40.
inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 520, c 488, § 4", do Regulamento
Administrativo do Senado Federal bem como
o artigo II, da Resolução n" 87, de 19~•1, com
proventos proporcionais ao seu tempo de ser·
viço, ·a razão de 28/30 (viilte c oito trinta
avos) do ::;eu vencimento, ob!õervad,o o disposto no artigo 37; inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Sena~
dor Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 134, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competénda regiri"leiúa1 e regulamen~
tar, de confornúdade cOm a delegação dQ
competêncía qUe lhe foi oúiúrgada ·pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o ~ue consta do PrO-

cesso n" 007.213/90-5. R(!:_solve aposentar, voluntariamente, GERCIRA SOUZA LEAL,
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão I, do Quadro Permanente do Senado
Federal,.nos termos do artigo 40, indsó IJI,
alínea _a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
515, inciso II; 516, inciso I; 517, incisO IV
e 488, § 4''; do Regulamento Administrativo
~do Senado Federal bem como o artigo 11,
da Resolução n" 87, de 1989, com proventos
integrais, observado o disposto em seu artigo
37, inciso XI, da ConstitllifâO Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 135, DE 1990

tar, de conformidade com a. delegação de
competência que lhe foi outorg~da pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo eth vista o que consta do Pro·
cesso n~ 007.034/90-3. Resolve aposentar, vo~
luntariamente, FLORINDA DA SILVA,
Técnico Legislativo, Classe ''Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III,
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasif, combinado com os artigos
520 e 488, § 4"; do Regulamento Adminis~
trativo do Senado Federal bem como o artigo
11, da Resolução n" 87, de 1989, com proven~
tos -proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 29/30 ('vii:tte- e nove trinta avos) do
seu vencimento, observado o dísposto no arti~
_go 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelsón Carneiro, Presidente.

O Pre-Side-Õte do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidad~ com _a delegação de
ATO DO PRESIDENTE
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
No 138, DE 1990
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~
O Presidente do Senado Federal, no uso
cesso nn 007 ~Úl.7/90-1. ResolVe aposentar, voda sua competência regimental e regulamenluntariamente, NEUZA JOANA ORLAN- -tar, de conformidade com a delegação de
DO; Analista Legislativo, Classe ''Especial",
competência que lhi fOi outorgada pelo Ato
Padrão III, do Quadro,Pennanente do Sena~
da Co_missão D_iretora n" 2, de 4 de abril de
do Federal, nos termos do artigo 40, inciso
1973, e tendo em vista o que consta do ProIII, alínea a, da Constituição da República
cesso n" 001.366/90-4. Resolve aposentar, voFedeo1tiva do Brasil, combinado com os arti~
luntariamente, MAGALI ROCHAEL
gos 515, inciso II; 516, inciso I; 517, inciso. CORREA, Analista Legislativo, Classe "EsIV e 488, § 4''; do Regulamento Adminispecial", Padrão III, do Qu3dro Permanente
trativo do Senado Federal bem como o artigo
do Senado Federal, nos termos do artigo 40,
inciso IH, alínea a, da Constituição da Repú11, da Resolução n" 87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto em seu
blica Federativa do Brasil, combinado com
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
os artigos 515, inciso II; 516, inciso I; 517,
-senado Federal, 3 de julho de 1990. Senainciso IV, e 488, § 4"; do Regulamento Admi~
dor Nelson Carneiro, Presidente.
nistrativo do Senado Federal bem como o
artigo 11, da Resolução n" 87, de 1989, com
ATO DO PRESID~NTE
proventos integrais, observado o disposto
N" 136, DE 1990
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
O Presidente do Senado Federal, no uso
Senado FederaJ,.3 de julho de 1990. Senada sua competência regimental e regulamendor Nelson Carneiro, Presidente.
tar, de conformidade com a delegação de
ATO DO PRESIDENTE
competência que lhe fOi OUtorgada pelo Ato
N• 139,. DE 1990
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tê'ndo em vista o que consta do ProO Presidente do Senado Federal, no uso
cesso Il" 007.898/90-8. Resolve aposentar, voda sua competência regimental e regulamen~
luntariamente, OCTACIANO DA COSTA , tar, de conformidade com a delegação de
NOGUEIRA FILHO, Analista Legislativo,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
da Comissão Diretora n'·' 2, de 4 de abril dePermanente do Senado Federal, nos termos
1973, e tendo em vista o qut> consta do P·
do artigo -tO, íncíso III, alínea c, da Consti,:.v·':f . .r<.esolve aposentar, _vocesse
tuição da República Federativa do Brasil,
lunt.triamente, FREDERICO DA GAMA
combinado com os artigos 520 e 488, § 4";
CAHRAL FILHO, Asse-ssor Legislativo, SF~
do Regulamento Administrativo do Senado
AS-.:, Parte Especial do Quadro Permanente
Federal bem como o artigo 11, da Resolução
do S·mado Federal, nos termos do artigo 40,
n" 87, de 19S9, com proventos proporcionais
incísn IH, alínea c, da Constituição da Repúao tempo de serviço, à. razão de 32/35 (trinta
blica Federativa--do Brasil, combinado com
e dois tfinta e cinco avo~) do seu vencimento,
os ar :igos 520, 517 inciso IV e 488, § 4"; do
obs_crvado o disposto no artigo 37, inciso XI,
Regulamento Administrativo do Senado Fe~
da Constituição Federal.
dera! bem como o artigo 11, da Resolução
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senan" 87, cje_1989. com pro"entos proporchmals
dor Nelson Carneiro, Presidente.
ao se•! tempo de serviço, à razão ~,J.e" _31/35
(trint; e um trinta e cinco avos) do seu v.enciATO DO PRESIDENTE
ment(. observado o disposto no artigo 37.
N• 137, DE 1990
inciso XI (da Constituição Federal.
Sen-ado Federal. 3 de jldho de 1990. Sena~
O Presidente do Senado fedeTal, no uso
da sua competência regimental e regulamen~
dor N•lson Carneiro, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE

proventos integrais, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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N7 140, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n"006.752/90-0. ResofVe aposentar, voluntariamente, MATHILDE JABRE, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Padrão
III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, ir-ciso III, alínea
a, da Constituição dfi República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 515, inciso II; 516, inciso I; 517, inciso lV, e 488,
§ 4~; do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como o artigo 11, da Reso~
lução n9 87, de 1989, com proventos integrais,-observado o disposto no artigo 37, inciso Xl,
da Constituição ~ed~J!U'
Senado Federal, 3 Oe jl!lho de 1990. Sena·
dor Nelson CarJ;J-eiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 141, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissãq Diretora n" 2, de 4 de abríl de
1973, e tendo. em vista o que consta do Processo n~ 007167/90-3. Resolve aposentar,-vo---;
luntariamente, ANTONIO AUGUSTO
GENTIL CABRAL, Analista Legislativo,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro,
· Permanente do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso II; 516,
inciso I; e 488, § 4"; do Reg1.1lamento Administrativo do Senado Federal bem como o
disposto na Resolução n~ 21, de 1980 e p.o
artigo 11, da Resolução n•1 87, de 1989, com
proventos integrais, observado 'o artigo 37,
inc~so XI,_da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990, Senador NelsOn Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 142, DE 1990
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
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em viSta o que consta do Pro~
cesso n~ 007.044/90-6,.resoJve aposentar, voluntariamente, MARL Y PERE!RA MAR'
TINS GOMES, Assessor Legislativo, SF#
AS-3, Parte Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art.
40, ipciso III, a]ínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado
com o.s arts. 515, inciso II, 516, inciso I; 517,
inciso VI, e 488, § 49; do Regulamento Admiw
nistrativo do Senado Federal bem como o
art. 11, da Resolução n" 87, de 1989, com

ATO DO PRESIDENTE
N' 143, DE 1990
_ O_Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora-il9 2, de 4 de abril de
1973, e tendõ em vista, o que consta do Pro·
cesso no 007.483/90-2, resolve aposentar, vo·
luntariamente, ISRAEL ALVES DE CASTRO, Asses-sOr Legislativo, SF-AS-3, do
Quadro Permanente do Senado Federal, Par·
te Especial, nos-termos do art. 40, inciso III,
alío.ea ~,da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 515,
inciso II; 516, inciso I; 517, inciso VI, e 488,
§ 4~; do RegulamentQ Administrativo do Se·
Dado Fedei'al, bem como com o art. 11, da
Resolução n~ 87, de 1989; com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Seo.ador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
Nt 144, DE 1990
O Presid6ntC: do Seriado-Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1973, .e tendo em Vista o que consta do Processo n" 007.152/90-6, resolve aposentar, vo·
luntariamente, JOSÉ FRANCISCO D.í:
SOUZA DUTRA, Analista Legislativo,
Classe "1'", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art.
40, inciso lll, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado
com· os arts. 515, inciso II; 516, inciso I; 517,
inciso III .e 488, §_49, do Regulamento Administrativo do Senado Fe_deral, bem como com
o art. 11, da Resolução n~ 87, de 1989, com
proventos integrais, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. .
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 145, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe. foi butorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Process_o n~ 007.395/90-6, resolve apose~tar, voluntariamente, VICTOR REZENDE DE .
CASTRO CAIADO, Assessor Legislativo,
SF-AS-3,_Parte Es_Qecial, do Quadro Permanente do.Senado Federal, nos termos do art.
40, inciso Ill, alínea a, da Constituição da
República Federativa do -Brasil, combinado
com os arts.. 515, inciso II; 516, inciso I; 517,
i:riciso VI e 488,.§ 49; do Regulament.o Admi-
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nistrativo do Senado Feder.al bem como o
art. 11, da Res.olução no 87, de 1989, com
proventos inteirais, observado o disposto no
art. 37, inciso_ XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 146, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação. de
competência· que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9_ 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em-vista o que consta do Processo n9 007.396/90-2, rc;::solve aposentar, voluntariamente, WALTER RIBEIRO VALENTE, Assessor Legislativo, SF-AS-3, Parte Especial, do Quadro Per_m{lnen_te do Senado Federal, nos terinos do art. 40, inciso III,
alínea a, da Constituição da Repúbfica Federativa do Brasil, combinado com os arts. 515,
inciso II; 516, inciso I; 517, inciso VI e 4_88,
§ 49 ; do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como o art. 11, da Resolução n 9 87, de 1989, com proventos integrais,
observado o disposto no art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9147, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regiiri.ental e regulamentar, de conformidade com. _a_ delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1973, e tenào em vista o qUe consta dÕ Processo n" 008.082/90:1, -resõfve aposentii-, voL
luntariamente SEBASTIÃO AMARO DA
SILVA, _t\nalista Legislativo, Classe "1~",
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 515,
inciso II; 516, inciso I; 517, inciso III e 488,
§ 49; do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como com o aJ;"t. 11, da
Resolução o1> f!:7, de 1989, com proveQtos integrais, obsiervado o disposto no art. 37, inciso-.
XI, da G9_!1Stítuição Federa.!.
Ser 10 Federal, 3 de ju1ho de 1990 . .::.._
Sena-.
Nelson Cardeiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 148, DE 1990
O Presidente do -Sellado Federal, no uso'
da sua competência regiment<il e regUlamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 82, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista O que· consta dQ
Processo no 004+725/90-5, resolve aposentar,
por invalidez, LUIZ RENATO VIEIRA DA
FONSECA, Analista Legislativo, Classe
·~Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termo-s do art.
40, inciso I, da Constituição da ij.c;o:pública
Federativa do Brasil, combinado com os arts.
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515', .inciso III, ~1,, inCisO IU: 456~ "4'S8,S

SeDado Fedefal, nos t~~mos_ do art. 40, inciso--

4"'. do Regulamento Administrativo do Sena·do Federal, bem como o art. 11 da ResOlução
n" 87, de 1989, com proveritos integrais, de

III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado. Com os arts.
515, inciSo II; 516, inciSo I; 511, inciso IV,

acordo com o art.

1~

da Lei n91.050, de 195Q,__ e- 488, § 49;-ao Regulamento Administrativo

observado o disposto no art. 37, inciso

da ConstituiÇàO-FederaL

?a_'--

-

do Senado Federal, bem como o art. 11 da

Resolução n9 87, de 1989, com proventos inte-

Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 149, DE 1990

grais, _observado O disposto em seu art. 37,
inciso XI~ da Constituição _Federal.
Senado Federal, 3 de ~júlho de 1990. Senadbr Nelson Carneiro, Presidente.

O Presidente do Selicldo Fedeial, no- us"o
da sua competência regimental e regufameti-tar, de con(ormidade com a delegação de
competência que lhe foi_ outorgad~ pelo Ato
da Comissão Direfora n-o 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 007.404/90-5, resOlve aposentar, voluÕ.tariamente, JOS:É- SINVAL DE SÁ, Assess~ Legislativo, SF-AS-3, Parte Especial,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do art. 40, inciso UI, alfnea a,
da Constituição dã RepUblica Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 515, inciso
II; 516, inciso 1;- 5f7 ,Inciso VI, e 488, § 4'.>;
do-Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem como o art. 11 da Resolução
n9 87, de 1989, com proventos integrais, ·observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição FederaL
Senado Federal, 3 de julho de !990. Senador Nedon Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N~ 152, DE t990O Presidente do Senado Fedúal, ri> uso
da sua competência regimental e_ regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da ComisSão Diretora no 2 1 de 1973, e tendo
em vista o que consta do_ Processo_ n"
008.477/90-6, resolve rescirtdir o contrato de
trabalho do senhor JOÁO FREDERICO RI·

ATO DO PRESIDENTE
N' 150, DE 1990
O Presidente do Senado F'ederal, no uso
da sua competência regimental e regUlamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgad~ pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo nq 002.776(90-1, resolve aposentar, voluntariamente, FERNANDO SILVA DE
PALMA LIMA, Assessor Legislativo,.SFAS-3, Parte Especial, do Quadro Permanente do Senado Fed"eral, nos termos do art._
40, inciso III, alínea a, da Constituição Cfa
RepUblica Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 515, inciso II; 516, inciso I; 517,
inciso VI, e 488, § 4P, do Regulamento AdÚlin.i&tratlvo do Senado Federal, bem como com
o art. 11 da Resolução no 87, de 1989, com
proventos integril.ís, observado o disp_Q§t_o no
art. 37, inciso XI, da Constituiçáo Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• !51, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência reginlental e regulamentar, de confoimidade com a delegação de
competência- que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 007.049/90-0, resolve apOsentar, voluntariamente, RAIMUNDO MENDES RI·
BEIRO, TeCllico Legislativo, Classe ''Especial", Padrão II. do Quadro Permanente do

BAS,ASsessorTécnico,DAS~3-;d6~d-abinete_

do Senhor _primeiro Secretário, Senado!
Mendes Canale, contratado sob o regime jurídico da Consolidação daS Leis do Trabalho
e do Fundo de Garantía por Tempo de Serviço; a partlt de 30 de junho de 1990.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
PORTARIA N• 14, DE 1990
O -PrimeirO SecretáiiO do Senado Federal,
no uso de suas atribuiçóes regimentais e regulamentares, e à vista do que consta do Processo n" 007076/894, resolve aplicar ao servidor ANTÓNIO SOARES DE PÁDUA, matrtcü.l<i 1.769, Técnico Legislativo do Quadro
Permanente do Senado Federal, a pena disci·
p1inar de Repreensão, por irifringir o art. 546,
VI, do Regulamento Administrativo do Senado FederaL
Seriado--Federal, 3 de julho de 1990. Senador Mendes Canale, Primeiro SeCretá~
Iio.

-- PO~TARIA N~ 15; DE 1990

--o Prtnleiro Secretário do Senado Federal,

nO :uso ~as suas atribuiç§es regimentais, resoTve designar JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, Analista Legislativo,
ANTOl'IIO CARLOS FERRO COSTA,
Analista Legislativo, e DORACY CARV ALHO REIS, Analista Legislativo, para, sob
a presidência do priffieíro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de apurar os. fatos
constantes dos Processos n'~" 003983/90-0,
()(f6997l!I0-2 e 007035/90-o:

·

Senado Federal, 3 de Julho de 1990. Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretá·
rio.
ATO DO DIRETOR-GERAL
•
-N•I,DEI990
O :Düetor Geral do Senado Federal, no
uSo daS suas atribuições regulamentares e na
forrna do que preceitua o art. sr do Ato n~
9, de 1987, da Comissão Dire_tora, resolve
dispensãr, a pedido, o servidor LljiZ DO
NASCIMENTO MONTEIRO ~da Comissão
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de Adminístração· do Pecúlio -dos. Servidores

dei Senado Fedeial e designar para substituí-lo e exercer_ a_s_ua Presidência o servidor
ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
JOSÉ PASSOS PORTO, Diretor-Geral.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA
11' REUNIÁO ORDINÁRIA
REALIZADA
EM 30 DE JUNHO DE 1990

Às dez horas e trinta minutos do di~ trinta
de junho de hum mil novecentos e noventa,
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência,
coma presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre Costa, Segundo-Vice~Presidenlc,
MendeS: Canale, Primeiro-Secretário, Pompeu de Sousa,, Terceiro-Secretário, António
Luiz Maya e Aureo Mello, Suplentes.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senadores Iran
Saraiva, Primeiro-Vice-Presidente, Divaldo
Suruagy, Segundo-Secretário, e Louremberg
Nunes Rocha, Quator-Secretário.
O Senhor Presidente declara iniciada a reunião e apresenta aos presentes os segUintes
assuntos:
a) Expediente do Diretõr e EditOi-àó TOfnal The Brazilian Gazette propondo a feitura
de um número especial sobre o Poder Legislativo brasileiro.
A matéria é examinada pelos presentes,
que lamentam indeferir em face da falta de
recursos orçamentários;
b) Requerimento n~ 156, de 1990, do_Se~
nhor Senador Humberto Lucena. requerendo, nos termos regimentais, sejam solicitadas
à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento informações sobre fraudes apuradas,
até agora, pelo Banco Central do Brasi~, na
conversão de cruzados novos em cruzeiros.
_Amatéria é examinada pelos presentes que
a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
c) Requerimento no 157, de !990, do Se~
nhrr Sen.a.dor JruniU-Iaddad, requerendo,
nos termos regimentais, e de acordo com o
art. 5o da Constituição Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Justiça informações atinentes aos funcionários da Radiobrâs Empresa Brasileira de Comunicações.
A matéria é examinada pelos presentes_ que
a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
dl Requerimento no 170, de 1990, do Se_nhor Senador Pompeu de,,Sousa, reiterando
o Requerimento de Informações n~ 66/90 e
solicitando informações à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento sobre as providências relativas á apreensão da moto Kawasaki Ninja 1.000, utilizada pelo Presidente
da República no dia 1°-4-90.
A matéri.ã. é examinaâa pelos presentes que
a aprovam e a encaminham à Secretaria-Ge-ral da Mesa para-as devidas providências;
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e) requerimento q~ 174, de 1990, do Senhor Senador Humberto Lucena, requerendo. nos termos regfinentais, sejam solicitadas
à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, informações atinentes ao índice de
endividamento interno e externo dos Estados, do Distrito_ Federal e dos Municípios
das Capitais.
-A matéria é examfuadã: PelOs presentes que
a aprovam em parte, excluindo, do item 3,
o texto: "e qual ·a rolagem que o atual Go-

as. autoridades responsáveis pelas respostas
às informaçõ_es solicjtadas;_
___
_
k) Projeto de Resolução n? 25, d~ 1990j
da Comissão _Diretora, qu~ dispõe sobre o
registro de Freqüência dos servidores do Senado Feq:,eral, e dá outras providências.
O Projet_o_é distribuídQ_ao Senhor Senador
~õ.tóriio Luiz Maya parã pToferir parecer so·
bre as Emendas oferecidas em Plenário;
I) Pi-ojet_o de Rf:solução -n~ 03; de 1990-CN,
do Senhor S_enadOr Jutahy Mãgalhães_ e _ouverno pretende realizar, a partir do corrente
tros Congressistaso que ''Revoga- o parágrafo
ano"?, e a encaminham à Secretaria-Geral
s~ do artigo 5o da resolução n~ 01, de
1989-CN". da Mesa para as devidas providências;
f) Requerimento no 175, de 1990, do Se_O P_roje(o é àistribuído ao Senhor Senador
nhor Senador Leite Chaves, requerendo, nos
Louremberg Nunes Rocha, Quartõ-Secretátermos regimentais e de acordo com o art.
rio, para relatar;
Soda Constituição Federal, sejam solicitadas
m) Projeto de Resolução n~ 04, de
ã Ministra da Economia, Fazenda ri Planeja1990·C:N; do Senhor Deputado Renan Ca·
mento informações acerca do servidp~ Maillheiros e outros Congressistas, que ''Altera
san Ferreira da Nóbrcga, do Banco do ,Brasil
o_ parágrafo 3? :do_ Artigo 45 do Regimento
Comum".
S/A.
A matéria é examinada pelos presentes que
O Projeto é- distribuí~o ao S~nhorSenadqr
decidem encaminhá-la--à Secretaria-Geral da
Louremberg N-unes Rocha, Quarto-Secretá:
Mesa para arquivamento, com voto contário
rio, par.<~ relat~r;
·
do Senhor Senador Mendes Canale;
n) Indicação n'-' 03, de 1990, do Senhor Seg) requerimento n'-' 183, de 1990, do Senador Maurício Com~a. sugerindo, nos ter·
Ilhar Senador Jamil Haddad, requerendo,
mos regimentais, s~ja_providenciada a cons·
nos termos regimentaiS e da ConstitliíçâO Fetrução de pequena obra de engenharia, destideral, sejam solicitadas à Ministra da EcOnonada a servir, em car~te.r permanente, de
mia, Fazenda e P!anejamento informações
"Tribuna do Povo".
pertinentes àquela pasta-.-~
A In-dicação é distribuída ao Senhor SenaA matéria é examinada pelos preserttes que
dor Alexap.dre Çosta, SegundaR V ice·
a aprovam e a encaminham à Secretaria-GePresidente, para relatar;
ral da Mesa para as devidas providências;
o) Proposta de Designação d_o Senhor _D•·
h) Requerimento n~ 184, de 1990, do Seretor-Geral pa_ra apresentar, na próxima reu·
nhor Senador Humberto Lucena, requerennião, Proposta de Ato da Comissão Diretora
do, nos termos regi!Ilenfais, sejam solicita~
êstabeleéendo normas para a exame de Re~
das, através do Senhor Secretário-Geral da
q_uerimento de Informações.
Presidência da República, informações ao Se__ Os presentes apóiãm a designação;
nhor Secretário da Administração sobre as- p) Processo nn007326/90-4, do interesse do
· servidor Renato de Alencar Dantas, solici·
suntos pertinentes ãquela Secretaria.
A matérià é examinada pelos presentes_que
tando L_i~ença para Trato de Interesses Parti·
a aprovam e a encaminham à Secâ:taiía-Geculare~
ral da Mesa para as devidas providências; ·
i) Requerimento n" 185, de 1990, do SeOs Presentes, após exame da matéria, aü~
nhor Senador Fernando Henrique Cacdoso,
torizam a licenÇa, na forma requerida;
requerendo, nos termo's regimentais e de
q) Processo o~ 005924/90-1, do interesse do
acordo com o art. 5'-', parágrafo 2'~', da Cons-.
servidor Candido Alberto da.C_osta Gomes,
tiutição Federal, sejam solicitadas à Mínisfra
solicitando a~to~ização para participar do 14°
da Economia, Fazenda e Planejamento inforCongresso da_CómparatiVe Education Sacie~
mações atinentes ãs taxas de juros praticadas
ty in El)rope, sem ónus relativamente ao papelo mercado fínanceiTO.
gamento de diá,ias e passagens.
Os prese~tes_; após exame da matéria, auA matéria é.examinada pelos presentes que
torizan,I a licença, na forma r~querida;
a aprovam e a encaminham à Secretaria-Ger) Carta expedida pelo Excelentíssimo Seral da Mesa para as devidas providências;
nho.r Presidente, do Congresso Nacional de
j) Requerimento -no--18'6; de 1990, do SeHonduras, solicitando autorização para que
nhor Senador Humberto Lucena, requeren- _o servidor Eduardo Jorge Caldas Pereira posdo, nos termos re~entais, sejaffi soli.dtadãs
sa prestar assessoria àquele .Legislativo para
à Ministra da Economia, Fazenda e P!anejaimplantação de'um Centro de Assessoramenmento informações atinentes ao endividato e Informática. ,
mento das empresas de comunicação social,
A solicitação é autorizada, sem ónus relatino setor jornalísticO e nos setores. de rádio
vamente ao pagâtnento de diárias e passa·
e televisão, junto às instiUtiçõeS de crédito
gens,devendo o assessoramento ser prestado
oficial...
em período de férias ou recesso do servidor,
previamente com-binados com a Uderança do
A matéria é examinãdi pelos presrintes que
decidem, na forma regimental, devolvé-la ao
PSD!l;
.. .
.. ..
---s) Processo_ n? 007~92/90-6,_ que tra_t<U:Ie
autor, através da Secretaria-Geral da Mesa,
soiicitáção do Seiihor Senador Saldanha Derpara que distribua os quesitos de acordo com

zi, requerendo ressarcimentO de_ despesas
médicas.
-0 pro~eSsó·é-distribuído ao Senhor Senador Nabor ~ú_nior, Suplente da Comissão Diretoca, para relatar;
t) Requerimento formulado· por Aldenira
Maria P. de Faria e _outros servidores_ solicitando, nos termos do_art~ 508, do RegulaR
mento Administra'tivo do Senad9 Federal, seja dada desição no Processo, n~ 0014Q0/9d-8,
de seu interesse.
O processO -édistilliuído ao Senhor Diretor
da Secretaria Administrativa, para exame e
parecer;
_
_
u) Ofício o~ 167/90, do Excelentíssimo Senbor Sen"ador Mbndes Canal_e, prOpondo seja
autorizado o Cegraf a editar a Constituição
da República Federativa do Brasil, de 1988,
em espanhol.
O Ofíci_o é distribuído ao Senhor Senador
Pompeu de Sousa, Terceiro SecretáriO, para
relatar~

v) Processo n• 007809/90-5, 007018/90-8 e
005564/90-5 - do Senhor Diretor da Secre·
taria de Servjços Especiais e do Senhor Presidente da Asseie .,-- que tratam do problema
da entrega de jornaís revistas.
.
A Comissão Diretorã. decide ·autorizar a
utilização de recursos oriundos do Funsen durante o segundo semestre, enquanto agua'rda
re~cursos orçamentários para abertura de lici· .
tação;
w) Processo n~ 001617/90-7_ "'""'"':' Requerimento formulado pelo servidor Alair Julião
da Silva e outros, solicitando a re_visão do
enquadramento realizado pela resolução n'
87, de 1989.
- O Processo -é diStribUído- ao Se!J.bOr ·senador Divaldo Suruagy, Se'gundo Secretário,
para relatar.
A seg'uir, o Senhor _Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo Vicé-Presidente,
que submete aos Senhore~ Membros da Mesa
os seguintes assuntos:
a) Processo n9 006721189-3, da Subse.cretatia de Administração Financeira, solicitando a indicação de um local para ~ guarda
da- documentação contáDil do Senado Federal.
Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o Parecer e encaminham â Subse_·
cretaria de Administração Fínariceira para as.
providências;
·
b) Processosn~~ 000639190-7 e 013931189-0,
dO Senhor Carlos AlbertO Santos da Silva,
requerendo sua convocação para o -cargo de
Taquígrafo Legislativo.Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o Parecer e o _encaminham à Subscretaria de Administração de Pessoal para
as providências.
O Senhor Presidente, em continuação do5.
ti-abalhos da ceunião, concede a palavra ao
Senhor .Primeiro Secretário, que submete à
Mesa, solicitação formulada pelo Senhor Senador Lourival Baptista no sentido de que
sejam impressos, pelo Cegraf, 500 (quinhentos) exemplares do Relatório,e Parecer sobre
as Contas do Presf<!ente da_ República, refc::·
rente ao exerCicio de 1988, do qual foi relator.

e
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Os presentes, após o exame da solicitação,
decidem encaminhá-la ao Cegraf, para aguardar disponibilidade orçamentária.

Em continuação, o Senhor Primeiro SecretáriO prOceâe à leitura do parecer apresen·
tado, pe.lo Senhor Senador Nabo r Júnior, ao
Processo n" 000109/90-8, pel~ ªpfovação da
Prestação de Contas dO Prodasen e Fundaseu, relativa ao_ quarto trimestre do exerCício
de 1989.
Os presentes, após exame da matéria,
aprovam o parecer do relator.
Prosseguindo, o Senhor Primeiro Secretário passa à leitura do parecer apresentado
pelo Senhor Senador Nabor Júnior ao Pro·
cesso fll'000472/90-5, pela aprovação da Prestação de Contas do Cegraf e Funcegraf, relativa ao quarto trimestre de 1989.
Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o parecer do relator.
Ainda fazendo uso da palavra, _o Senhor
Primeiro Secretário lê parecer apresentado
pelo Senhor Senador Nabor Júnior, favorável
a Prestação de Contas do Prodasen e Fundasen, relativa ao exercfcio de 1989, o qual conclui pela apresentação de proposta de Ato
da Comissão Pire tora- (Piócesso no

000202/90-8),
Os presentes, após exame, aprovam o parecer e assinam o respecti~o Ato, que vai
à publicação.
Na seqüência, o Senhor Presideflte concede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário,
que apre..'Jenta parecer favorável à expediente
encaminhado pelo Senhor Senador Alufzio
Bezerra e outros Senhores Senadores, referente à Portaria n~ 08/90, do Senhor Primeiro
Secretário, que apHcou penalidade de suspensão ao servidor José Juvêncio de Albu·
querque Filho.
Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o parecer e a encaminham ao Se·
nhor Primeiro Secretário, para efeito de adoção da providência prevista no parágrafo único do art. 559 do Regulamento Administrativo do Senado Fe_deral.
Logo após, a palavra é concedida ao Senhor Senador António Luiz Maya, Suplente
da Comissão Diretora, que apresenta parecer
favorável à Prestação de Contas do Senado
federal, relativa ao quarto trimestre de 1989

(Processo n• 001516190-6).
Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o parecer.
Prosseguindo, o Senhor Senador _Antônio
Luiz Maya apresenta parecer favorável à
Prestação de Contas do Cegraf e Func_egraf,
rel3.tiva ao exercício de 1989,_no qual conclui
pela apresentação de proJ>osta de Ato da Co~
missão Diretora (Processo n~ 000746/90-8).
Os presentes, após exame, aprovain o pa·
recer e assinam o respectivo Ato, que vai
à publicação.
·
Ainda fazendo uso da palavra, o Senhor
Senador António Luiz Maya oferece parecer
favorável sobre as Prestações de Contas da
Assefe, relativas às primeiras e segunda par·
celas dos recursos que lhe foram transferidos,
a título de subvenção social (processos n.,;

001694/89·8 e 005216189-3).

'

Os presentes, após o exame da matéria,
aprovam o parecer corri: recOmendações.
Nªda mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, às quatorze horas, pelo que cu, José Passos PortoJ
Dirctor-Geral e Secretário da Comissão Diretoca, lavrei a presente Ata que, depois de
assinada pelo Senhor Presidente, vaiá publicação.
Sala da Comissão Diretora, 30 de junho
de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
17' REUNIÃO REALIZADA EM
7 DE JUNHO DE 1990 .
Às nove horas do dia sete de junho d~
mil novecentos e noventa, na sala da Comissão, sob a presidéncia do Sr. Senador Cid
Sabóia de Carvalho, reUne~se_ a Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania, com apresença dos Srs. Senadores João Menezes,
Francisco Rollemberg, João Calmon, Jarbas
Passarinho, Severo Gomes, Afonso Sancho,
Leite Chaves, Mauro Benevides, Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, Fernando Henrique Cardoso, Nabor Júnior, Irapuan Costa
Júnior, Mansueto de Lavor, José Paulo Biso!,
Odacir Soares, João Castelo, Wilson Martins, Lourival Baptista, Chagas Rodrigues,
João Lobo, José Fogaça, Aluízio Bezerra,
-Márcio Lacerda e Ronaldo Aragão. Deixam
de comparecer, por motivo· justificado,'os
Srs. Senadores Áureo Mello, Humberto Lucena, Edíson Lobão, Marcondes Gadelba e
Olavo Pires. Em visita à Comissão, compareceu o Sr. Senador José Ignácio Ferreira.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara aill!rto a reunião e dispensa à leitura da 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
04 --Projeto de Lei do Senado Q'! 216, de
1989, de autoria do Sr. Senador Mauro Borges, que altera o artigo 25 da" Lei" a~ 7.492,
de_ 16 de junho de 1986. (deliberação terminativa) - O Relator, Senador Lei~e Chaves,
faz a leitura do parecer concluindo p_ela constituçionalidade_, juridicidade_e, no mé(ito pela aprovação._ Não havendo discussão coloca-~e ·em vOtaçaOã-matéria_, que recebe aprovação unânime. Item 37- Mensagem nP 122,
. de 1990, do Senhor Presidente da RepUblica,
submetendo à aprovação do Senado Federal,
a escolha do nome do Desembargador Helio
de Melo Mosimannn, do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, para compor
o SUperior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da apqsentadoria do Ministro Miguel
JerQoymo Ferrante.D Sr. Presidente convida
o Dr. Hétio de Melo Mosimann para tomar
assento à mesa e, a seguir, concede a palavra
ao relator, Senador Maurício Corrêa, para
emitir o parecer, tendo S. Ex•, concluído o
seu relatório. Instalada a fase de arguição,
o Sr. Senador Leite Chaves faz uso da palavra
em homenagem ao índicado. Não havendo
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outras manifestações, a Presidência encami- nha o processo de votação secreta, anuncianal, a aprovação do nome do Dr. Hélio de
Melo Mosimarul que obtém dezesseis votos
favoráveis e um ~oto con~rário. Item 38 :-_-.MenSagem n~ 128, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo á aprovação
do Senado Federal, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, na vaga destinada a
Ministro Classista Temporátio, o Sr. Roberto
Della Manna, após convidar o Sr. Roberto
Della Manna para tomar assento à mesa, o
SL Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Mauro Benevides para emitir o pa·rêct:'r' ·
sobre a Mensagem Instalada a fase _de arguição, pronunciam-se em considerações ao m~ -- -··-dicado os seguintes Srs. Senadores: Fernando_~-·
Henrique Cardoso, Mansueto de Lavor, Jar- _--=----=-c
bas Passarinho, Odacir Soares, Maurício_~_:_:
Corrêa e Jutahy IVJagalhães. Conduzida pela --:--PresidênCia, procede-se a fase de votação.~~---~~~=-':__creta, sendo anunciado ao final, a aprovação
do nome do Sr. Roberto Manna por d~oit.o
votos favoráVeis. Item 39- Mensageln_n~
129, de 1990; do Senhor Presidente da Repú·
blica, submetendo à aprovação do Senado
Federal, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, na vaga destinada a_ Suplente
de Ministro Oassísta temporário, o Sr. Alfredo Peres da Silva. A Presidência convida o _
Sr. Alfredo Peres da Silva para tomar assênto
ã mesa e, a seguir, concede a palavra ao Sr.
Senador João Calmon para relatar a matéria.
Concluída a leitura do parecer, instala~se a
fase de argüição, opórtunidade em que o Sr.
Senador Jarbas Passarinho ~az uso da pãiavra ·
em consideração ao indicado. Não havendo
outras manifestações, a Presidência encaminha o processo de votação secreta, anunciando ao final, a deliberação da Comissão pela
aprovação do nome do Sr. Alfredo Peres da
Silva por dezoito votos favoráveis. Item n"
40- Diversos n~ 06, de 1990. Consulta do
Sr. Presidente do Senado federal, Senador
Nelson Carneiro, sobre questão de ordem levantada pelo Sr. Deputado Euclides Scalco,
na sessão conjunta de 5 de junho do C()f!~-!!~
sobre a Medida Provisória n~ 190, de 1990,
e ainda, consulta sobre questão de ordem
do Sr. DepUtado Ibsen Pinheiro sobre a com·
petência de o Presidente do Senado Federal
declarar a prejudicialidade de matéria já
apreciada pelo CoQ.gresso Nacional. Relator
Senador Chagas Rodrigues. Colocado em
discussão, fazem uso da palavra em cohside·
rações ao assunto os seguintes Srs. Sénado·
res: Odacir Soares, Fernando Henrique Cat·doso, Jutahy Magalhães, João Menezes,)g~ __ =~
bas Passarinho, José Paulo Biso!, ~U!fCi(f_- _:_-_· _
Corrêa, Aluízio Bezerra e Leite Chaves. Pas·
sando a fase de votação a Com.issão_detih-era--por parecer c9ncl!!lndo pelo ,sobresl._ánlefi_t_o
da matéria, até decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal. A seguir, o Sr. Presidentetoma secreta a reunião, para apreciaçãõ do
item n? 41 da pauta: Ofício "S" n? 033~- de
19.89, do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, pedido de licença prévia para instau·
ração de processo contra o Sr. Senado~ Joãp_

E*;.:.,--~----
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Castelo, nos te!mos do art. 53, § l9 da Consti-

tuição Federal, tendo em vista a imunidade
parlamentar de que goza o referido Senador.
Relator: Senador Odacir Soares.. Ao reabrir
a sessão, o Sr. Presidente _encerra os trabalhos, tendo em vista o adiantado dá. hora.
Nada mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia
Lacerda Nunes, lavro a presente ata que,
após lida e aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente e levada ã publicação, juntamente
com os apanhamentos taquigráficos.

ANEXO A ATA DA 17" REUNIAO
DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIIJADAN/A,
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE
1991f. .
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Está aberta a reunião.
Como os Srs. sabem, vamos realizar a reunião com os proceSsos de maior ui-gência,

aproveitando também os Relatores que estão
presentes.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Leite
Chaves, para relatar o item nu 4 da p'auta,
de autoria do Senador Mauro Borges. A deliberação é terminativa-.
-- -

dirigir as atividades sociais e de orientar o
funcionamento dos órgãos dessas instituiçÇ)es, além da jdentif!cação de autoriddes_ públicas que, necessariamente, preenchem esse
conceito._
Assim, o Projeto, por um lado, amplia o
âmbito da autoria nos crimes Contra o sistema
financeiro, incluindo os ·membros de Conselhos Estatutários, pelo poder legal de orientar
a política administfati-va e dever legal de ~sca
lizar atos da Diretoria dessas entidades (rejeitando, por improcedentes, as razões do veto
presidencial, que mutilou a redação originária do artigo) e, por outro lado, define a figura
do ·•controlador" ém instituições oficíais,
quer pela nomeação específica de autoridades que realizam, necessariamente, esse conceito, quer pela indicação de critérios que
per'mitem a deterritinação concreta da pessoa
do controlador.
Cumpre observar que o conceito de autoria
implícito na proposta do Projeto coincide
com modernas concepções penais, que definem o autor pelo poder de _controle sobre
a realização do crime, como informa a teoria
do "domínio do fato". O (s) autor (es) controla (m) a realização do fato típico, decidindo sobre sua continuidade ou paralisação,
e compreende as formas de autoria direta,
mediata e coletiva (co-autoria). O partícipe,
nas figuras de instigador e de cúmplice, embora igualmente responsável, se diferencia
dO{~T autor (es) (ou co-autores) pela ausência
desse domínio ou controle sobre a realização
concreta _d_o fãto crimino~o. Nesse esquema,
a figura dó controlador, -assim como dos
membros de Conselhos Estatutários, na medida em que possuem o controle real sobre
práticas definidas como crimes contra o sistema fínanc~ro, são os verdadeiros autores (ou
co-autores), para todos os efeitos legais. O
Projeto cõrrige gritante falha da lei vigente.
Em face do exposto, o parecer é pela aprovaÇão do Projeto, que atende os requisitos
de consti'tucionalidade, juridicidade e técnica
legis!ativa.

O SR. LEITE CHAVES - É submetido
ao exame desta Comissão projeto -de lei de
autoria do Senador Mauro Borges, com o
objetivo de alterar o a-rt. 25 qa Lei fi\' 7.492,
de 16 de junho de 1986.
O Projeto, estruturado em trés artigos,
propõe: (a) ampliar o elenco de sujeitos responsáveis penalmente pelos crimes contra o
sistema financeiro, mediante a inc.lusão dos
··mempros de Conselhos Estatutários'', e (b)
definir o conceito de "controlador" em instituições financeiras oficiais, identificando determinadas autoridades públicas que realizam esse conceito, com o.acréscimo de um
, parágrafo i dt,laS altnea.,<; ·ao artigo mencionado.
A justificação da matéria destaca a freqüência dos_ desmandos em instituições financeiras, em geral, amplamente divulgados pela
imprensa, e os lnadmiss{veis resultados negaMesmo sendo anterior à Constituição, Sr.
tivos ·apresentados por instituições financeiras oficiais, de que. os bancos estaduais são Presidente, não há conflito entre o projeto
ilustre Senad_or Mauro Borges e a Constio exemplo mais notório. Entre as causas des-. do
tuição.
sa situação; indica a ausência de prescrição
legal da responsabilidade penal de autoridaO SR. PRESJDENTE (Cid Sabóia de Cardes _colocadas no centro do processo decisóvalho) ___:_ Em discussão o pareCer. (Pausa.)
rio, como o Presidente da República; MinisNão havendo quem queira discuti-lo encertros de Estado, Governadores, Prefeitos Mu-.
ro a discussão.
·
nicipais, e outras autoridades .que detêm o
Em .votação.
poder de decisão para nomear presidentes
Será feita a votação nominal. (Pausa.)
e membro'" .~e Coilselhos de Administração
Dez votos favoráveis.
dessas instituições, definir políticas e impor
O _parecer foi apr~vado.
práticas adnlinistrativas eventualmente temeráriaS 'e, às vezes, lesivas.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. PreO texto pretende reparar a lacuna legal
sidente' Peço palavra.
mediante duas providências: a) inclusão da
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carcategoria ''membros de Conselhos Estatutávalho) --Tem a palavra V. Ext
rios" no elenco de autores indjcado no "cao-SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Preput" do artigo 25 da Lei n" 7.492J86;,b) definição do conceito de "controlador .. em institui- . sidente, eu pediria a V. Ex• que, consultado
o Plen'ário, se puder decidir de plano, asseguções financeiras oficiais, preenchível por
qualquer autoridade que acumule o poder
rasse a inversão da pauta para que, imediatade eleger a maioria dos administradores, de
mente. passássemos à argüição pública de

a

dois candidatos a cargOs de MiniStfo de Tribunais Superiores.
Eu pediria a V. Ex~ que processasse a inversão da pauta, a fim de que os dois indicados
pudessem ser argüidos c;:, a seguir, a Comissão
votasse as respectivas nomeações.

O SR. PRESIDENTE"(Cid Sabóiãâe-Carvalho)- Senador Mauro Benevides, nós te·
mos matérias urgentíssimas. Mas eu vou fazer
uma inversão, enquanto chega o Senador
Chagas Rodrigues.
Cqloco em pauta o primeiTO processo dl::
argüição de autoridades, e seguírei nesses
processos até que chegue o Senador Chagas
Rodrigues. Chegando o Senador Chagas Rodrigues, nós teremos dois processos preferen·
ciais, em face da importância--e -da urgência
da matéria.
Atendendo, portanto, ao que solicita õ Senador Mauro Benevides, que acho todos concordam, vamos para o item n~ 37.
Mensagem n~ 122, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Desem·
bargador Hélio de Melo Mesimann do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para compor
o Superior Tribunal de Justiça, na yagadecorrente da aposentadoria do Ministio Miguel
JerônimO Ferrante.
Convido o Desembargador designado para
que tome assento à Mesa dos trabalhos. (Pausa.)
Concedo a pala\fra ao nobre Senado_r ~--ªu
rício Corr~a para relatar o parecer.
O SR. RELATOR (Maurício Corréa) Sr. Presidente, $rs. Senadores:
RELATÓRIO N•
~residente da República, peJa
Mensagem n 122, d~ 1990 (Mensagem n9 429,
de 28-5-90, na origem), submete à aprovação
do .Sen3;do_ Federal, o nome d9 Dr. Hélio
de Melo Mosimann, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
para o cargo de Ministro do colendo Tribunal
de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 9o Ministro Miguel Jerônymo Ferrante.
·
Estabelece o art. 52, inciso lli, alínea "a",
da Constituição Federal, combinado com o
parágrafo único do art. 104, a competência
privativa do Senado Federal para apro-v-ar
previamente, por-voto secreto, após argüidão
pública, a escolha dos.Ministros para o Supe·
rior Tribunal de Justiça.
Segundo o curriculam vitae que acompanha a mensagem presidencial, o Desembar·
gador Hélio de Melo Rosimann nasceu na
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina,
em 18 de outub_ro de 1936, filho de Adriano
e de Da Lia de Melo Mosimann.
Diplomou-se peta Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Santa Catarina·, colam grau no ano de 1960.
Nomeado, após aprovação em concurso
público, para exercer o cargo de Juiz Substituto na Circunscrição Judiciária com sede em
Rio do Sul? em 1%4. Em 1965 foi nomeado
Juiz de Direito da Comarca de São Miguel

O Senhor
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do Oeste. Em setembro de 1966 presidiu- a
instalação da Corriarca de São João Batista,

na! Regional Eleitoral de Santa Catarina, te-

ve um desempenho extraordinário, pois o Esrecém-criada. Passou, sucessivamente, cOmo
tado de Sãnta Catarina foi o primeiro da Fetitular, pelas comarcas de Capinzal, Videira.
deração a apresentar as conclusões dos resul·
Brusque e 2~ Vara Cível -de Joinville, exer·
tados eleitorais do último pleito.
·
cendo ainda, em substituição,a judicatura nas
Portanto, à luz desses dados biográficos,
comarcas de Dionísio Cerqueira, Mondaí,
o ilustre indicado preenche os requisitos con:stitucionais.
Caçador, Tan_g~rá e Iiiu~a~.
Em face da natureza da matéria ora trazia
A partir de 5 de dezembro de 1975 passou ·
à apreciaçã9, não cabe aduzir· outras conside·
a exercer a função de Desembargador Substituto, no Tribunal de Jqstiça, substituindo em
rações no âmbito do presente Relatório.
A matéria, portanto, reveste-se de absoCâmaras Cívls Ciifniiuiis. Piõmovidb por
luta constituciOnalidade,
merecimento, após figurar pela segunda vez
em lista tríplice, tomou posse no cargo" de
O SR.PRESIDENTE (Cid s·abóia de Car·
Desembargador da Tribunal de Justiça, do
valho)- Alguém quer disc.utir 9 relatóriP.7
Estado de Santa Catarina, em sessão solene
(Pausa.)
realizada no dia 25 de abril de 1979.
Não havendo que queira discutir o relatóNaquele Tribunal; integrou várias Comisrio, instala-s~ a fase de inquirição do indi:
sões de Estudos e Examinadoras ao ConCurso
cada.
de ingres.so na magistratura. Presidu a Comis·
E1,1 quero, apenas, pedir aos Srs. Senadores
são designada pelo Tribunal de Justiça para
que só façam perguntas se, realmente forem
elaborar estudos sobre o Poder Judiciário na
absolutamente necessárias,- poi causa da pre·
Constituição Estadual. Presidiu, por dois
mência do tempo que é muito grande.
anos, a 2~ Câmãra Civil. Membro da Cernis·
Fica_ instalada, a partir deste instante, a
são Permanente de Divísão e Organização
fase de inquirição, constitucionalmente pre~
Judiciária do Estado, pelo período de cínco
vista.
anos, exercen-do a Presidência da Comissão
Cõni a paTã.vra o Desembargador indicado
nos últimos três anos.
para Ministfo.
·
Durante os biénio 1980/198( e 1988/1989
O SR. HÉUO DE MELO MOSIMAN presidiu a Associação dos Magistrados CataSr. Presidente desta douta Comissão, Senarinenses, d~ qual atualmente é membro do
dor Cid Sabóia de Carvalho; Sr. Relator, Se.
Conselho de Representantes. Em novembro
nadar Maurício Corrêa; Srs. Senadores; Mí~
de 1989 foi eleito Vice-Presidente da AssocianístrOs; DesembargadOres; ':Juizes aqui preção dos Magistrados Brasileiros,
sentes: serei breve sim, como apela o Presi·
, É professor na Escola Superior d~ Magisdente, sabedor de que a pauta da Comissão
tratura em Santa Cataria, lecionando organiacha-se, sobremaneira, congestionada.
zação Judiciária.
Mas, aqui, nos encontramos_ submissos ao
Integrou, em nível nacional, a comissão
preceito de ordem Constitucional, buscando
designada p~la Associaçáo dos Magistrados
conquistar o beneplácito desta douta ComisBrasileiros para elaborar o esboço de antesão, com vista ao preenchimento da vaga exisR
projeto dá Estatuto da magistratura, cujo tratente no Superior Tribunal de Justiça.
balho foi entregue, como sugestão, ao SupreSeria imenso e muito maior o prazer de
mo Tribunal Federal.
aqui estar, desde anteontem, quando entrá·
Na Justiça Eleitoral, e~rceu o cargo de
vamos no recinto do Senado,_ para os primeiCorregedor Regional Eleitoral, de Více-Preros contatOs, não fosse o impacto da notícia
s.idente e de President~ d9 Tribu~al Regional
do desaparecimento prematuro do eminete
Eleitoral do Estado de Santa Catarina
Se:ãador Luiz Viana Filho.
(1988/1989), presidindo as eleições gerais rea_pgura expressiva da Nação brasileira. Pe--lizadas IW ano paSsado.
ço permüsão, ~Sr: Presidente, para neste
Dentre os trabalhos publicados, destacamR
preâmbulo, prestar a nossa homenagem pósse proposições paresentadas no Congresso
tuma ao insigne brasileiro, que deixou gravaBrasileiro de Magistrados, em Campo Grando o seu nome na história do nosso ParlaR
de, com as conclusões publicas na Jurispru.m~nto,, e na vida pública brasileira.
dência Catarinense, vai. 28, pág, 13 a 18.
Trabalho scb o título "A rapidez na prestação
CrCio- que a exigência de passar o nome
jurisdicional e as leis processuais civis". aprede um aspirante do Superior Tribunal de Jussentado no Congresso de Magistrados, em
tiça, como do~ demais Tribunais Supcrior~s.
Manaus, publicado Jt3 Jurisprudência Catari·
pelo crivo do Senado tem a sua razão de ser,
o.ense, v. 30, págs 59 a 66. "Normas para
é compcensível, é louvável e é uma forma
Simplificação do Fluxo de Processos no Tride reafirmar o princípio constitucional, se.bunal de Justiça- Exposição de Motivos",
gundo o qual. o nosso Governo é tripartido,
publicado também na Jurisprudência Catarie se existe o Judiciário, e se existe o Execunense, vol. 55, págs 13 a 19, 3Iém de diversos
tivo, cxi~te, por ígual, altivo e altaneiro. o
Acórdãos em repertórios de jurisprudência.
Poder Legislativo, ·todos os três, harmônk·oo;.
Como honrarias, recebeu títulos de cidae ind_ependcntes- como diz a Constitui~·;lu
dão honorário de ~versos municípios ca-tari-,cumprindo a_ missão que a mesma C'onsti·
nenses (São José do Cedro, São João.Batista,
tição c a'i leis lhes reservaram.
São Miguel do Oeste.)
Sr. Presidente. -.ei da premência do tempo
Devo salientar que o Desembargador Moc alguma coisa_, a nosso respeito. foi di! a pelo
simann, indusive, como Presidente do Tribu':.
emiaente Senador Maurído Corrêa. E natu·

e
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rala aspiração tle um Magü.tradu que se julga
vocacionado, pretender galgar a mais alta
magistratura num Tribunal Superior.
Aqui estamos, pois, diante de V. Ex' e
Segalgarrilos esse Tribunal,l(ueremos apenas
levar a eles os mesmos ideais, os mesmos
princípios-. 1.1 mesma disposição e o mesmo
amor pelas coisas da Justiça, que procuramos
encarnar, durante a passagem pela magistratura estadual. E digo, perante V. Ex·, que
no dia em que eu tiver que desvestir a minha
_Toga, lembrando o compromisso solene e pú·
blico que assumo hoje perante esta Combsão. quero fazê-lo, mercê de Deus. com a
consciência tranqüila e o espírito de~anuvia
do, certo de que nenhum deslize, ao menos
voluntário, me perturbará o :-;emblante. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia Curva~
lho) -Não havendo quem tenha se escrito
para elaborar perguntas. vamos â votaçüo se·
crcta.
Com a palavra o nobre Senador Leite Cha·
ves.
O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente,
hoje, e não o que ocorria no passado. na
época do regime de exceçào_, PprocuradoresGerais ou ConSultare~ da ReP'ública eram nomeados para uma permanência de apenas seis
meses no Supremo, e o Supremo Tribunal
Federal pa~'>OU a ser uma espécie de reasort
de füias para juristas que apenas colocariam
na sua biografia o título de ter sido Ministro
do Supremo.
Nós defendíamos, na época, a necessidade
de uma pennanênda mínima de cinco anos,
sem o que a nossa Corte Superior não teiia
condições de formar correntes juri~pruden
ciaís, como no pasado, <:~o tempo de Harmc·
mann Guimanies, Orozimbo No nato e tantos
outros.
S. Ex' está sendo indicado para o novo
Tribunal, c o seu passado é muito encorajàdor ·para que o aprovemos para essa função.
S. Ex" vivenciou muitas variedades de fun·
çõcs. como vejo na sua biografia, preocupado
também corn a desburocratização; foi Professor da Escola Superior de Magistratura, e
a sua indicação, para o Tribunal, recebeu da
Ordem dos Advogados de Santa Catarina,
uni'iníme arrovaçüo. Cmn isso tenho a certeza
de que, entre os seus méritos, está também
o da rapidez. A Ordem dos Advogados j<-tmais se sensibiliza com a indicação de um
juiz que não seja presto na sua decisii.o.
Dbse cu a V. Ex • que uma preocupaç5o
minha, na Cllnstiruinte, foi colocar nos seus
dispositivos quç condito para prumoçtio de
um juiz dl' f>rimeira Instância é que ele seja
ráph.l<) nas suas decisões.
Veja V b.' a difiêuldadc aqui, nesta Comissão, no Senado: süo poucos os nos...,os juízes e poucos os Trihunais, proporciunalmePte ~ pnpula~·ãn bra~ikira. Há uma defasagem
IÜuito grande entre o que existe na Europa
c- o que ex.istc-no Bra::.tl. e tuUn fãúnws para
que possamo::. ::q-lress'-lr os proce:;sos. No setor
do processo civil e no seror cívil, nós trouxemos. inclusive, instituições do Direito do Tra-
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balho, determinando que naqueles casos de
interesse económico seja o juiz obrigado a
encaminhar as partes a um acordo, na preocu·

pação de que não se acumulem tantos processos.
Falou V. Ex~ que muito se poderá fazer
nesse sentido, no encurtamento dos prazos
processuais, que podemos dar a maior celeridade aos pmcessos, desde que cssscs prazos
sejam encurtados, não sei se os prazos recursais ou os prazos concedidos às partes, ou
prazos de Cartórios.
Veja V. Ex•. a nossa preocupaçt'to não é
testar sua qualificução que nós já conhecemos, mas é ter da parte de V. Ex" alguma

experiência, neste sctor, para que talvez,
através de projetos, possamos modificar a lei
no que diz respeito a este particular. Quanto
mais, Ex'', estou muito honrado e me congratulo com o Presidente da Rcpüblka, pela sua
indicação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de Car·
valho)- Vamos votar.
Os Srs. Senadores, por obséquio, compareçam â urna.
OSR. LEITE CHAVES-Sr. Presidente,
eu gostaria de um pronunciamento de V. Ex"
sobre a questão dos prazos, como S. Ex• entende.
O SR. HÉLIO DE MELO MOSIMAN
-Estávamos conversando, há pouco, arespeito disso. Acho que entre as maneiras de
acelerar a apreciação jurisdicional, c uma coisa que me ocorreu, seria a redução de prazo.
Fizemos, em Sai!. ta Catarina, eu _elaborei uma
proposta. e o Tribunal aprovou, a redução
do prazo para inscrição à promoção e remoção de 10 dias para 5 dias. Porque hoje, c.--om
o desenvolvimento das comunicações, eu não
sei se justificaria o prazo de 15 dias para apelação. porque são 10 dias. para o proces·so
correr mais célere. E uma das medida~. por
exemplo - e a outra é a redução -é evitar
a proliferação de recursos, recursos para tudo, muito agravo, depois ser apreciado no
juilo de Apelação. Qu_em sabe, __se o Código
de Processo Civil na pode rever isso?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabuia de Carvalho) - E!.'crutinadores: Afonso Sancho e
Jarba:-. Pa:-.~t.Jrinho.
Vamos votar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de Car·
valho)- Atenção para o resultado da votação.
Dezesseis votos "sim" e um negativo. O
,nome do Desembargador foi devidamente
aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. A matériã. vai ser encaroinh3da à Mesa.
Enquanto náo chega o Sr. Relator, Senador Chagas Rodrigues, passamos ao item n"
39.
Mensagem de n'l 128/90, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho. na vaga destinada a
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to Della _Manna ~_portador, tamb~m dos se~
guintes títulos honoríficos:
-Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho (Ministério do Trabalho), no Gr~_u_ de
Grande Oficial, em 1985.
Com a palavra o nobre Senador Mauro
-Medalha Anchieta e Diploma de GratiBenevides.
dão da Cidade de São Paulo (Câmara Municipal - (SP);
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Pre·
-Comenda da Ordem do Mérito Naval,
sidente, Srs. Senadores: o Senhor Presidente
no Grau de Oficial, em 1966;
da República, pela Mensagem n~438, de 1990
-Medalha do Mérito Internacional de Se_-_
(n•129, de 1990, no Senado), submete à aprogurança do Trabalho (Associação Iberoamevação do Senado Federal, o nome do Senhor
ricana de Engenharia de Segurança do Traba·
Roberto Della Manna para compor o Trihu
lho), em 1987;
na[ Superior do Trabalho na vaga destinada
- Diploma de Honra ao Mérito (Assoa Ministro Classista Temporário, correOte do
ciação dos Agentes Federais da Inspeção do
término da investidura do Ministro Classista
Trabalho IIO Estado de São Paulo em 1987;
Aurélio Mendes de Oliveira, para o triênio _
-"Prêmio ECO" (Câmara Americana de
1990193.
Contril;>uição Empresarial à Comunidade),
em 1988; e
A indicação presidencial é feita com -bã"Se
-Condecoração por admissão no Quadro
no§ 1~. in fine, do art. 111 da Constituição
Ordinária da Ordem do Mérito Judiciário do
Federal. De ~cardo com tal mandamento
Trabã.lho (Tribunal Superior do Trabalho),
constituCíonal, dos vinte e sete ministros que
em 1988.
compõem o Tribunal Superior- dO Trabalho
É o Relatório, Sr. Presidente,
Sala das
COinlsSOes, 7 de junho de 1990.- Cid Sabóia
Em face do curriculum vitae do indicado,
de Carvalho - Mauro Benevides.
anexo â Mensagem Presidencial mencionada,
o Senhor Roberto Della Manna é casada,
Se estes os dados curriculares do candidato
·econo;mista fqrmado pela Universidade de
a Ministro, o Sr. Roberto Deli a Manna. GosSão Paulo (USP), t~ndo dirigido ou presítaria de destacar que nos últimos meSes, o
dido, o longo da sua vida profissional várias
candidato tem tido uma atuação saliente na
empresas~ Exerça, igualmente, cargos de dibusca de entendimentos entre patrões e opereção na Federação e no Centro das Indús·
rários, pretendendo, certamente, que se restrias do Estado de São Paulo (FIESP guarde no Pafs um clima de paz social, obje·
CIESP). Destaque-se, ainda, os cargos de
tivo maior da Justiça do Trabalho.
Presidente do Centro ·de Apoio à Pequena
Portanto, é esse o relatório, Sr. Presidente,
e Média Empresa do Estado de São Paulo
possibilitando à Comissão, após a aigüição
e de Diretor-Secretãrio do "Instituto Roberdo candidato, sufragar o seu nome para Mito Simonsen", bem como o de Vice-Presinistro do Tribunal Superior do Trabalho.
dente da Comissão de Legislação do TrabaO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carlho e Previdência Social da C.N.I. -3P manvalho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
dato. Como delt:gado ou conselheiro técnico,
Não havendo quem queira discuti-lo, instao SenP,or Roberto· J:?ella _Manna pirticipou
la-se a fase de sabatina do candidato.
de várias delegações patronais ou de empreA Presidência cOinunici que o caildidato
gadores às Conferências Internacionais do
solicita a palavra para breves explicações,
Trabalho em Genebra - Suíça, no âmbito
Concedo a palavra ao indicado.
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), nos anos de 1985, 1986 a 1988.
O SR. ROBERTO DELLA MANNAComo representante da Confederação NaEx~~ Sr. _S~na_dor Cid Sabóia de Carvalho,·
ciop.al de Indústria (CNI), o indicado ..parti·
Presidente desta Comissão, Exm~-sr-:--sena
cipou do Seminário Regional para as Organi·
dor Odacir Soares, Vice-.Presidente da mes-zações de Empregadores da América Latina,
ma ComissãO; ExmP Sr. Seriãdor Mauro Berealizado em Quito, Equador, em 1988. Chenevides, Relator da matéria, Srs. Senadores,
fiou também, na Itália, em 1988. Chefiou
peço a V. Ex>~ perrr:iiSSão para, antes da entretambém, na Itália, em 1988 e 1989, Delegavista, objeto de minha presença nesta Comisções_ Empresariais Brasileiras, objetivando
são, situar o meu papel ao longo dos últimos
novas formas de preparação tecnológica _e
anos no campo das relações do trabalho.
f<?.rm_açã_<?_ de ''joint-vent entre os dois países.
Trata-se de tarefa intimamente associada
Em suas atividades na área sindical, o Se·
à minha vivência nãs eritTdade_s de classe da
nhor Roberto Della Manna foi co_ordenador
indústria paulista, que tenho a possibilidade
da Comissão de Nego_ci.açªo do Q-rupo 14 da
de desenvolver num honroso cargo de juizo
Classista do Tribunal Superior do Trabalho,
FIESP com os metalúrgicos paulistas, em
1982. Como membro .da FIESP, coordenou,
deSde__ qUe conte, naturalmente, com a aprovação dos Srs. Senadores.
também, a área patr9nal_em várias oportunfdades, objetivando a melhoria permanente
Acompanho as questões trabalhisfas há
de relações entre o capital e o trabalho.
duas décadas, desde que fui eleito, pela priCom várias artigos publicados em jornais
meira vez, para compor a =ruretoria de um
do País e participações em seminários e palespequeno Sindicato da Indústria de Proteção
tras s.obre matéria da sua especialidade em
e Tratamento de T~~sformação de SuperR
diversas capitais brasileiras, o Senhor Roberfícies do_ Estado de São Paulo.
Ministro Classista TemporáriO, o nome de
Roberto Della Manna.
Convido o Sr. Roberto Della Manna para
tomar àssento à mesa dos trabalhos.
.
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Eleito, posterionnente presidente da enti·
dade que ocupo há vários anos, mantive-sempre a mesma linha de.atuação, acompanhando as negociações, exercitando-as nas empre·
sas das quais participava também como dire-.
tor. Tive o privilégio de participar da primeira

ComiSsão de Negociação do ÇJrupo ,4, da
F'iesp, hoje Grupo 19, e, em 1978- ano
em que se constitui num marco do sindicalismo brasileiro - foi entâo com a eclosão
das primeiras greves metalúrgicoS ~O .Ã..BC
paulista que iniciamos Um processo de negociação coletiva, que iria renovar substancialmente as relações entre o capii:al e trabalho.
Deixo de fazer outras considerações sobre
a minha carreira nessa área trabalhista, porque pela leitura do Sr. Relator praticamente
S. Ex~ colocou· tudo aquilo que eu iria dizer.
Para finalizai' e para Çar a minha idéia exata
do que pretendo é que recebo a indicação
do Excelentíssimo Senhor Presidente c;ta República para o Tribunal Superioi- do Trabalho, consciente de que o exercício de cargo
de Juiz Classista representa uma extensão de
uma. tarefa que tenho exercido com dedicação
lastreada num compromisso fundamental à
busc#a da modernidade nas relações entre o
__ · _
capital e o~trabalh.o.
Acredito, e coD'tinuareí .acreditando sempre, nq diáldgo e np entendimento como base
para a solução dqs naturais conflitos neste
campo. I! que é rarefa dos negociadores e
empregadores e de empregados, de juízes e
legisladores, criar no dia-a-dia condiçõ~ para
a empresa cumprir com maior eficiéncia o
Seu papel de· geradora de riqueza, ein benefício do que nelas trabalham e da sociedade
como um todO.
Os exémpfos de outros pãíses nos Servem,
na medidá em que possamos "inCorporar no·
vas práticas e "COnceitos ao nosso cotidiano,
sem artificialismos ou imposições.
Mas é, Sr. Presidente e- Srs. Senadores,
na prática da negociação, na lide jurídica e
ria discussão politica que se revela a necessidade de novos mecanismos para que se introduza o aperfeiçoamento nos já existentes.
São tarefas. que cabem ao j udiciá~io, ao lado
do Legislf!tivo, que tem nesse campo a maior
responsabilidade como intérprete dos anseios
de nossa sociedade.
Juiz do Tribunal Superior do Trabalho, terei compromissos com a Naçáo•e com a sd'cie·
dade que espera dos seus Poderes a defesa
dos valores pertinentes à pessoa da dignidade
humana,' do direito ao trabalho e a livre ini·
ciativa. E nesse sentido só bá um caminho
pos'sfvel: o fiel cumprimento da Constituição
e da l~i.
.ProCurarei conduzir-me Sr. Presidente, na
honros.a investidura em que espçro ser a pro·
vado por V. fx' 5 dentro de t,~.m critério que
sempre orientou-me em toda a minha vida.
"Não se pode ser justo sem ser humano".
Muito obrig,;idO.

de

Cl SR. PRESIDENTE (Cid Saóóíª dé CMValho)- Concado a palavra ao SenadOJt-Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr. Presidente, aproveito esta
oportunidade em que_o Dr. Della Manna está
aqui presente. Ele referiu-se ao fato de que
a partir de 1978 houve uma modificação substancial no estito de relacionamento entre empresários e trabalhadores e acompanhei muito de perto as greves de 1978, no ABÇ,_ em
S'ã0-P3.ulo, e quero primeiro testemunhar que
a posição do Dr. Della Manna sempre foi
negociadora.·

E aproveito a oportunidade para perguntar
a S. E~ se diante da proposta atual de negociação livre dos salários de trabalhadores e
empresários, como S. Ex• encara essa política
e como seria a sua reação no que diz respeito
a existência de alguns mecanismos que permitem uma transição para essa negociação coletiva de trabalho?
Ontem, assistimos a um julgamento no Supremo Tribuilal Federal - e parece-me que
foi um julgamento histórico - no qual um
dos juízes m~ncionav_a a ímportânda que tem
hoje o LegislatiVo para a complementação
das regias democráticas e para que a Constituição que aprovamos tenha realmente substânciey. Penso da mesma maneira e pelo que
vi de S. Ex~. ao expor hoje sua opinião no
sentido do r~speito absoluto da Constituição.
eu gosta-ria também de ouvi-lo, no sentido
de ?aber se a esse respeito não inclui também
uma atividade mais· ativa e criativa dos próprios ·Trióunaís, para que os interesses dos
trál5alhador_es e da iniciativa privada possam
vir a ser Concífiados, de maneira que não seja
pura e simplesmente no exercício frio do que
a ~ei determina, mas que essa lei, sempre
preValecendo, possa vir a ser estendida através de uma ação jurisprudencial que nos permita, efetivamente, introduzir modificações
-e iflo~açôeS em nosso meio.
O SR. ROBERTO DELLA MANNA O Presidente pediu-me que fosse breve na
resposta. Portanto, vou tentar sintetizar o tema da melhor forma possível.
-A livre negociação sempre foi e deve continllar sendo o maior desejo de empresários
e trabalhadores. Acredito nisto, estamos defendendo, e, hoje mesmo, fizemos comunicação a todos os jornais explicando algumas
confusões_que haviam sido feitas, na·data de
ontem, por televisão, rádio c jornais. Conti·
nua, e sinto que é o desejo de empresários
e trabalhadorçs, a livre negociação. Mas, como o nobre Senador muito bem mencionou,
n~ste momento, não é possível uma negociação somente entre as part~s, é preciso haver
a participação tripartite. E digo não só do
Executivo, mas, principalmente, do Legisla·
tivo. Creio, temos que fazer aquito que tenta·
mos várias vezes: os outros entendimentos,
no chamado Pacto ou no chamado entendimento, que, infelizmente, só fracassou porque o Governo, naquela oportunidade, não
cumpriu com a sua parte, enquanto empre·
sários e trabalhadores, tendo feito a sua parte, seguraram ainda por algum tempo o índice
inflacionário. que se apresentava já numa as··
censão muito grande.
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A medida ontem tomada pelo Supremo
Tribunal Federal, portantO, ainda faz com
que o Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho tenha condições de interceder nas
decisões dos TRT; faz também com que precisemos, cada vez mais, aproximar capital e
trabalho e evitar a ida aos Tribunais, para
que possamos, na livre negociação, no· exercício de doze anos já de experiência, resolver
os problemas entre nós em livre negociação,
enquanto o País estiver em desenvolvimento
e em plena produção.
Numa hora como esta, é desejo de todos
defender esse plano que aí está e que, hoje,
não é mais do Governo, mas de todos nós.
Pensamos, isto sim, que deveria haver, neste
moÍÍlento, imediatamente, a reunião tripartite, contando, inclusive, com o Legislativo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr.
Pre:Sídente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor e, posteriormente,
ao Senador Jarbas Passarinho.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - O
Sr. Robe!fo Della Manna falou sobre a modernidade na~_relações entre o capital e o
trabalho como sendo defensor dessa modernidade.
Esse conceito vai além dessa noção de participação tripartite entre empregados, empregadores e Governo?
Esse conceito de modernidade se estende
a essa negociação?

O que V. Ex· entende, propriamente, por
essa modernidade?
O SR. ROBERTO DELLA MANNA Acho que a modernidade, em nosso entende_r_. neste momento, vai um pouco mais
além; vai a mo~ernização e, principalmente,
à modificação da mentalidade de emprc!'.ários
e de alguns !(deres de trabalhadores, fazendo
com que cada trabalhador conheç-a exatamente a realidade da sua empresa e possa
discutir de igual para igual, desde o chão da
fábrica até a mais alta gerência, com as suas
diretorias, com pleno conhecimento do que
acontece dentro daquela empre~a ou dentro
daquele setor. Portanto, a livre negociação
pode nos trazer isto, '€Om uma vantagem: a
de proteger aqueles sindicatos mais fracos e
aquelas categorias que não têm a mesma condição e, às vezes, não .têm sequer a defesa
de centrais, que se ocupam multo mais de
entidades já•fortes, deixando algumas catego·
rias maí,s fracas numa situação de acompanhamento e não de conquista, como é feitÓ
por p.ltegorias mais fortes e com maior poder
de barg~nhu.
O SR. MANSUETO DE LAVOR·- V.
Ex·' considera que houve perUas sa!âriais de~orrcntes_do Plano Collor?
O SR. RôBERTO DELLA MANNA Não sô acredito como creio que houve perda
substancial no salário do trabalhatlor, antes
e pós'- plano.
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Entendo que o bom senso deve prevalecer

Com a _experiência ·que: V. EX·'_ tcri:l- tido
no trato e- na negociação cOrri os trabalha~
presários. sentados a uma me,sa, encontrcin
dores. c,. ama'llhã, como Ministro, quais seuma solução, pelo men·os temporária, para
riam, entre outros, alguns· eXemplos de abuevitar que o _trabalhador !;.eJa totalmente pre-, · sos que V: Ex· consideraria dentro de uma·
judicado neste momento, e, como sempre digreve?
zemos, que as empresas possam dar o máxi'0 SR. ROBERTO DELLA MANNA mo que puderem, Com os trabãlhadores recebendo, talvez, nesta altura dois acontecimenAchamos que_ o ahu~'>9 _maiqr 4a. greve é- a
tos, o mínimo necessário para que esse diálogreve polític~. não é a_greve reívíndicatória.go continue, e, cm tempo muito curto, possa~
Considt:q:l.l]lÇ>~ ~ greye co.mo direito sagramos repor, como repusern:to.s~ todas as perdas· do do trab_albudor, como último recurso nude planos anteriores em prazo adcquàdo ã
ma negociação,,e'n'ão, às veZes, como aconrea)idadc da nossa econOmia.
tC!=e, grev,e~ at~ por ~nteCipaç~o_ a Uma negociação.
.
_
.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- É
QuantQ _a, ~S.e. ªr_tigo da Constituição, é
a última e breve intervenção.
No caso de reposição dessas perdas sala- _ um apelo que faço: que o Senado. imediatamente, possa normalizar essa lei, porque isto
riai!i, que V. Ex" considera existentes ante~
nos está causando um problema sério, problee depois do Plano Collor, que diz V. Ex•
mas sociais at~ d~ a(to vulto, porque, não
sobre a posição da Ministra da Economia;
no sentido, de não transkrir esse ·custo da. só esse, mas também o do reconhecimento
dos sindicato::; 'pelo órgão competente. São
reposição para os preços dos produtos?
duas coisas que estão trazendo o caos ao meio
O SR. ROBERTO DELI-A MANNA - . sindical e qué entCndo o Senado e a Câmara.
Tenho encontrado, por parte de alguns se to-: tt!riam condições de .nos ajudar muito, na busres empresariais, já-em condições de fazer· ca do entendimento e _da livre negociação,
mais algum sacrifício, de. cederem algumas
se isso fo_sse rapidamente analisado e se. nos
cob.as_que estão sendo já cedidas em alguns
fossem dadas maiores condições para podercasos, em alguns se tores, cm valores até relamos entend~r aquilo que 9s legisladores quitivamente altos, sem o repasse do preço, coirt
seram quando iilin21duziram esse_ artigo na nosacrifício dessa<> empresas para melhor ação
va Constituição. à qual queremos obedecer
social ne~te campo.
·
na sua totalidade.
Acredito que com os empresários e o esfcir.
O
SR.
ÚI.ÍÚ3AS
PASSARINHOE
não
ço que vamos fazci_ness_a negociação, que
agora estamos reabrindo com o Grupo 19, - acredita V. -tx·· pói exemplO, que tim doS
abu::;os típicOs é à piquete agressivo, O piquete'
seja um fndice não muito elevado, mas sem
repasse aos preços, porque aí teríamos a volta ' ativo. que impede o direito de trabalho àquedaquilo que não desejamos mais: a indcxaç.ão · ~e que quer tiabalhar?
de preços e salários e, principalmente, a eterO SR. ROBERTO DELLA MANNAna corrida entre salário e preço, o que não Exatamente. O que mais sentimos é a agressileva a nada e vem ·em prejuízo muito maís
vidade. até profissionalizada, pos piquetes.
do trabalhador do que da própria empresã_.
Esse não é o desejo do trabãlhãdor. Quando
Mas a empresa tamhém ê muito afetada nes- é desejo ~a_ ba~e_, .quàndo é desejo daquele
ses casos.
trabalhador daqUela fábrica, a greve pOde ser'
total c 'sem qualquú piquete agiessivo. PorO SR. MANSUETO DE LAVOR- Muitanto, creio que, nesses momentos, deveríato obrigado.
mos asse-gurar-o-direito antrabalho e à produO SIL PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car- ção. Isso, infelizmente, não temos encontravalho) -Concedo a palavra ao nobre Sena- do por problemas político-partidários, às ve- zes até dos governos que enfrentam isso. É
dor Jarhas Passarinho.
uma situação muito diffdl de ser solucionada,
<O SR. JARBAS PASSARINHO ~ Dr .. mas, felizmente, isso está diminuindo bastante em vista das ncgoc~açóes e da evolução
Robe-rto Dclla Manna; V.- Ex• conhece bem
que o capital e o trabalho estão conseguindo
o art. 9" da Constituição. Entendemos que
·
foi um grande- avanço, em relação âs Consti-,. e conseguiram.
tuições brasileira::., o direito assegurado de
Para se ter uma idéia, avapçamos, oe-stes
últimos doze anos, muito mais do que nos
greve, na<> circunstâncias cm que foi definido.
outros dnqüenta do sindicalismo brasileiro.
Nós, no Congresso ..estamos em falta, porPenso que é uma nova-mentalidade empreque o § 1" do art. 9'' diz que "a lei definirá
os serviços ou atividadcs essenciais e_disporá sarial, como tci.mh~m é uma evolução por par--sobre- o atendimento das necessidades inadiáte daqueles com quem temos o prazer de neveis da comunidade".
'
gociar e respeitar na mesa de negociação,
Estamos em falta também porque, no moque sãQ_as_novas lideranças sindicais e tammento em que aceitamos que haja sindicabém alguns antigos defensores dos trabalhadores. Sempre digo se tenho a felicidade ou
lização dO servidor público, pelo que me bati,
a infelicidade, mas digo que. tive e tenho a
uma lei complementar deveria regular isto.
E até hoje não fizemos a lei complementar.
felicidade de nunca ter negociado com aque~
les famosos "Pelegos", os quais, felizmente,
também. Mas o § 2" do mesmo artigo diz
que "os abuso!-. cometidos sujeitam os respon~i~~~~.e~~t~~~:a~m nenhuma mesa de nego-.
sáveis às penas da lei".
neste_ momt:nco, cm que _empregados e em-

Julho de 1990

O SR. JARBAS PASSARINHO- O>ó co•
mó õb!oervação final, devo dizer num debate
que five; certa vez, na-televisão com o hoje
Deputado Lula, S. EX• disse-me que um líder
que se preza não precisa de piquete para ga·
rantir um-ª greve.
O SR. ROBERTO DELLA MANNATambt!m concordo com o Deputado.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Obri-gado_.

:o

SR .. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvulho_) -Com a p<ilavra, o nobre &enador
Odjicir Soares.
O SR . .ODACIR SOARES - Dr. Della
Manna, o Governo entende que dentro desse
processo de moderniZaÇão das relações de
trabalho e da própria sociedade brasileira,
a livre negociação salarial deve ser introduzida. Há setores que entendem que segmentos menos ou mais vulneráveis do operariado
devem ser protegidos por uma legislação que
evite, que impeça que na hora da negociação
esses .setores sejam esmagados pelos empregadores._
'·
·
· Em função disso. há uma idéia de se apri\hOrar o processo de livre negociação, primeiro, evitando-se que eventuais reposições sejam indexadas nos preços dos produfos finais
e, segundo, procurando-.se proteger e~ses
segmentos_ mais vulneráveis do operariado
biasileiro. Qual é a sua visão neste ·seritido?
V.,E;.:;' _entende que a livre negociação deve
ser ampla, geral, introduzida na economia
com_o_um fator final, ou deve_ ter u_m estágio,
neste momento, com uma proteção legal para
setores mais desprotegidos do operariado?
OSR. ROBERTO DELLA MANNAComo negociadores, nós tivemos dez leis di~
ferentes de polttica salarial e nenhuma ®las
resultou favorável a empresas e trabalhado- ·
res, e algumas tivemos que superar quase que
no próprio dia da sua promulgação. Portanto,
não é uma política salarial que não seja feita
de uma forma tripartiü: que vai resolver ·o
problema de empresas e trabalhadores. A li~
vre negociação _é o melhor camjnho porq~e
aqueles que têm o menor poder de barganha
terão, como têm tido ultimamente, a sua defesa feita pelos setores ..mais preparados no caso, hoje, poderia citar o ,grupo 19 e
o grupo 10, que dão parâmetros a outros setores empresariais, não só da indústria, mas
do comércio, da agricultura e do transporte.
Isso é uma realidade. A mentalidade empresarial modificou-se muito e não se 'aproveita, por falta de uma lei, para fazer com
que o pagamento daqueles menos fones seja
prejudic~do em relação aos mais preparadoS
para as negociações. Acredito que os parâmetros dados pelo:-. sctores mais preparados serão obedec-idos por todos os setores produtivos, pelo lado empresarial.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Dr. Della Manna, V. EX" sabe que estamos vivendo
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um comencíoso entre o Executivo, o Leg_islativo e o Judiciário. O Governo remeteu a
Medida Provisória ri" 185 e o Congresso a
derrubou; logo em seguida o Q_ovetno_a reeditou, atr3.vés da 190, e o Supremo Tr'ibunal,
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OSR. ROBERTO DELLA MANNA- o Sr. Presidente da República desejâ. fazer
:EXatamente. _Concordo com a opinião de \r. do ·sr. Alfredo Peres da Silva para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, na v~ga
Ex~, de que ~ livre negociação deveria ser
em busca de ganhos reais, em busca de au- destinada a suplente de Ministro Classrsta
temporário, na condição de representante
mentos reais, mas tãmbérn acredito que isso
ontem, acabou por entender, deferindo me·
poderia nos levar, neste momento, á sair do
dos empregadores.
dida liminar. que realmente se trata de uma
impasse que estamos~ com condíções para
De acordo com o curriculum vitae anexo
questão, em princípio, de inconstitucionalique, dentro de muito pouco tempo -como à Mensagem Presidencial, nasceu o Senhor
dade, para o Supremo Tribunal Fed~ral.
foi feito e:ln outras ocasiões-, levasse à ma- Alfredo Peres da Sitva em Corumbá, Mato
nutenção ·do poder aquisitivo dos saliirios.
GrosSo- do Sul, em 1~> de novembro de 1947,
O que· coloco pai'a V. Ex' é o seguinte:
Neste momento, a livre negociação deveria filho de Thyrso Silva e Darcy Peres da Silva, ..
como Ministro do Tribunal Superior do Tra·
ser feita entre empresas e seus trabalhadores,
balho, em tese, se a questão for submetida
É advogado e administrador de empresas,
para, numa segunda etapa, ser feita entre
à apreciação daquela co·rte, V. Ex• acha justo
tendo se formado pela Faculdade de Direito
Siildicato e-sindicá:to, porque o conhecimento
que todos os dissídips resolvido_s pelos TribuBrás Cubas, de Mogi das Çruzes, SP, em
do trabalhador com a empresa e da empresa 1972 e pela Faculdade de Administração" de
nais Region·aís do Trabalho tenham que ter,
coin o -trabalhador, com o aval- corno deterEmpresas da Faculdade São Judas Tadeu,
forçosamente, o efeito suspensivo, como
mina a Constituição - dos sindiCatos patro- SP, em 1982. Especializou-se em Direíto Mu·
quer o Governo, ou V. E r entende que tendo
nais e dos sindicatos dos trabalhadores, seria
havido uma decisão' dos Tribunais Regionais
nicipal pela Faculdade de Direito da Univera melhor forma.
sidade de São Paulo da USP, em 1973, tendo
do Trabalho, como vem acontecendo até ago·
Infelizmente, essa idéia não é aceita pelos :ainda participado de várhls ~rso~ de apelfeira, esses julgamentos tenham_ que ser -cumtrabalhadores, que querem a livre negociação
çOamento profis-siori.al,-iais como o "Ciclo de
pridos?
entre o sindicato do trabalhador e a empresa,
Debates sobre os Princípios da nova Lei da
·o SR. ROBERTO DELLA MANNA - · o qtié deixa as empte..~as numa situação mais SI
A"~ o "Ciclo de Palestras sobre Imposto
Logicaniente me falta a prática do Judiciário,
difícil.
de Circulação dé Mercadorias", o "Ciclo de
mas cOmo empresário penso que o bom-senso .
Mas, de uma forma ou de outra, continuaPalestras sobre Problemas Penitenciários".
deveria prevalecer num momento como este
mos achando que a livre negociação é que
assim como dos "Painéis sobre I..ei dos Tóxique estamos atravessando. Logicamente, a
vai levar a essa melhoria que já conseguimos,
cos" e do "CiclO de Palestras so_bre Estrutura
Instância Superior, o TST, caso aquela decie vamos conseguir muito lilais ainda, no Cam- Política e Democrática Social", todos prom-osão do TRT fosse totalmente preJudiCial até
·po do capital e tra]jalho, com entendimento vidos pela Associação dos Advogados de São
aos trabatbadores - porque aquela medida
entre as partes, livres de qualquer injunção
Paulo.
_
não sendo possível de ser atendida pelas em·
govenramental.
O indicado proferiu palestras em várias
presas poderia gerar demissões ou pena\ida·
Entretanto, neste momento, infelizmente,
ocasiões sobre temas ligados ao transporte
des para os empregados - poderia gerar um
todas essas medidas qUe estão .ap:;mteceDdo
rodoviário, tais comO: "Transporte Rodoviáefei_to suspensivo. Penso que devemos s~guir
-ontem, vimos o que aconteceu no Supremo
río _de Carga", palestra proferida na Faculo que -ditam as leis e as normas, rtlas tem
Tribunal Federal e que terá continuação,
dade de Engenharia Industrial, São B_e~ard_o
que prevalecer também o bom-senso, consi·
aqui; nesta reu~ião, ainda hoje- farão com
do Campo; SP, 1978/1979; "Considerações
derando-se o momento que estamos atraves-que, talvez, por um momento muito curto,
sobre SimplifiCações no ISTR (Imposto sobre
sando.
a tripartite seja o ideal para que possamos,
Transporte Rodoviário -Iiltennunicipal e_ InHoje, seria impossível, talvez, âs empresas
todos nós, conhecer a realidade brasileira
terestadual de Passageiros. e Carga), no II
atenderem uma decisão acima das suas possideste momento.
Simp6sio Tributário, Centro dos Fiscais do
bilidades, portanto, tudo ~everia .ser analiBrasil; Rio de Janeiro, 1979; entre outras.
O SR. PRESIDENTE (Ci'd Sabóia de Carsado e um Tribunal Superior poderia exer~r
Participou de inúmeras atividades classisvalho)- Os Srs. Senadores, por obséquio,
um poder moderador em determinados ca·
tas, dentre as mais recentes cabendo citar
compareçam à urna de votação. São escruti·
sos. Mas temos que obedecer o que deternadores os Senadores Severo Gomes e João · o X Congresso Nacional dos ~mpresários do
minam a lei, as legislações ~ os_ Tribunais
· Transporte Rodoviário de Carga, realizado
Ca!mon. (Pausa.)
Superiores.
de 26 a 29 de setembro de 1989; o Encontro
(Procede:se à votação.)
·Nacional de Trânsito, promovido pelo DeO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
tran,em Goiás, de 18 a20de agosto de 1988,
valho) - Nomeio escrutinadores os Se_navalho) - Atenção para o resultado da vota·
dores Severo Gomes e João Calmon.
acrescentando-s~ ainda a sua participação em
çãol
todas as reuniões quadrimestrais ao Conselho
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr.
Com 18 votos favoráveis, foi aprovado o
NacioTial de Estudo de Transporte e Tarifas,
Presidente, gostaria de fazer urna pergunta
nome do Dr. Roberto Della Manna, a quem
bem como nas Reuniões Extraordináiias; na ·
parabenizamos. (Palmas.)
__ _ _ _
rápida, também.
qualidade de Representante da Associação
Item n9 39 da. pauta:
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarNacional das Empresas de Transportes Ro·
valho) -Com a palavra o Senador Jutahy
doviários de Carga.
_ _
Mensagem n~ 129/90, do Presidente da
Magalhães. Depois vamos à votação ..
República, submetendo à votação do SeFoi, o "iri.dicado 1 Superintendente da Assonado Federal, para compor o Tribunal
ciação dos Advogados de São Paulo, de 1974
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- t
Superior do Trabalho, na vaga: destinada
a 1977; e professor de Legislação Aplicada
respeito da livre negociaçãO, que sei que V.
no Liceu de Artes e Offcios de São Paulo
a suplente de Ministro Classista tempoE~ defende pelos trabalhos já publicados. ,
rário, o nome de Alfredo Peres da Silva,
nos períodos compreendidos _entre
Entretanto, V. Ex~ não considera que num
a quem convidamos para que tome as196811972; 1975/1976 e 1977/1979.
momento de recessão a livre neg9ciação torsento à mesa dos trabalhos.
No presente momento é Diretor da Asso·
na-se uma arma perigosa para os assalariadação Nacional das Empresas de Transportes
O Relator designado é o Senador João Caldos? Ou V. Ex~ 'considera também, corno é
Rodoviários de Carga, cargo que vem exer- ·
moo, a Cj_tierii passamos a pila.vra.
defendido pot diversos setores, que a livre
tendo desde junho de 1976.
negociação deve tratar de ganhos reais, e não
OSR_JQÂO CALMbN -Sr. Presidente,
apenas de reposição de perdas salariaís ocorÓ indicado apresentou, documentação que
Srs. Seriaaores, esta Comissão é chamada,
ridas com a inflação, ou seja, a inflação deve
à luz do art. 111, § 19, ln fine, conjugado comprova a sua qualidade de representante
ser reposta e a livre negociação deve ser para
da Confederação Nacional dos Transportes
com o parágrafô único do art. 117 da Consti·
ganhos reais?
Terrestres, na categoria do transporte rodo-·
tuição, a pronunciarMse sobre a nomeação que

a
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viário de carga, junto ao Consdlio Nacional
de Trânsito, em virtude de nomeação do Pre·
sidente _da República, em 1.987, cargo a que
foi reconduzido em janeiro de 1989.
() indicado apresentou ainda, atendend_o
ao pre~ito legal(§ 3~ do .art: 693_da_Conso·
lidação das Leis do Trabalho), documentação
que comprova a sua reconhecida idoneidade,
idade supeiior a 25 anos, quitação com o Serviço Militar e gozo de seus direitos civis e
polítiCos, assim como o efetivo exercício _da
profissão por prazo superior a dois anos.

Dac;ia a natureza da matéria ora em exame,

nada há a acrescentar ao presente relatório.
Na minutado relatório anterior, havia uma
afuinação que e_ste Relator comprovou não
ter fundamento: o ,candidato não teria entrado na lista tríplice. Na realidade, de acordo
.oom a ·ata da reunião do Colégio Eleitoral
·das Confederações NaciomiiS de Empregadores para eleição de listas tríplices de candidatos há a seguinte referêncí3.:
"Por fim, proCedeu-se à votação paia
a formação da liSta 'tfíplice à segunda
vaga de Suplente com o seguinte resultado: Milton Egídio Rossi, 10 votos; Alfredo Peres da Silva- que é o candidato
- , 6 votos; Roberto Macedo de Siqueira, 5 votos."
Este é o p"recer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
- O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Em discussão o relatório. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, instala-se a fase de inquirição do candidato. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer indagação
ao· candidato, vamos à votação.

dania, que imediatamente designou o Sena~
dOr Chagas RodrigUes para RelatçH.
A questão de ordem diz respeito à aceitação- ou à devolução da Medida Provisória n9
190. Ontem houve reunião do Supremo Tribuna] Federal, que julgou a reedição indevida, perante a Constituição, por 9 a zero.
Diante destes fatos, concedo a palavra ao
Relã.tor, Senador Chagas Rodrigues, para
apresentar o seu parecer. Le~bro_ !:!.01' Srs.
integrantes desta Comissão qu_e. s.e trata de
matéria em regíme de urgência urgentíssima,
havendo_ pedido .de _vista, que não s.erá superior a 30 minutos.
A matéria terá que ser decidida hoje, de
qualquer maneira, em face do prazo concedido à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em regime de urgência urgentís~
sima.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues .. __
-O SR. ODACÍR -soARES - Sr. Presidente, peço H palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid sabôia d~ Carvalho)- Concedo a palavra a V. Ex~

O SR. ODAClR SOARES - Eu pedíria
a V. Ex" que esclareCe~sc qual foi a questão
de: ordem levantada pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso, sobre- a qual foi rc·a-lizadn
o reCurso para esta Comissão.
-- ---- O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de Carvalho)- Como está presente"o Senador Fernando Henrique, eu passo a palavra a S. Ex',
para que diga o mérito do seu recurso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO- Sr. Pr_csidente, Sn;. Senadores:
Na vcidadc, -o- Rt!latOr, provavelmente,
O SR. JARBAS PASSARINHO~ Sr._ vai-se referir à questão de ordem. De modo
P,n:sidente, não quero fazer indagação, mas
que serei cxticmamente breve. A questão foi
apenas dar um testemunho.
a seguinte:
O Deputado EUclides Scalco, com o meu
O SR. P.RESIDENTE (Cid Sabóia de Car- apoio, levantou cm sessão do Congresso Na_valho) - Pois não.
cional, uma questão de ordem, no momento
O_SR. JARBAS PASSARINHO- C<r cm que o Prc::.idente ia colocar em discussão
n]:le·ço o- indicado e rejubilo-me com a sua a Medida Provisória n" llJO. A Medida Provisória- n"T<Jü,-cm nosso entender- hoje reforindicação para Suplente de Ministro Classista
temporáriO. Penso que é uma pessoa qualifi- çada pela liminar concedida pelo Supremo
Tribunal Federal -repete matéria já votada
cada· para o quadro e gostaria de dar este
c rejeitada pelo Congresso Nacional. É nosso
testemunho aos meus Companheiros de Coentendimentn que o Presidente da República
. ·miSsão. ·
nãO pode reiterar medida já decidida pelo
Congresso ·Nacional. Ê no~so entendimento
Ô SR PRESIDENTE (Cid SabÓia de Cartambélll-<.JUC', sendo assim, nôo cabe ao Presi~
valho)- Em votação.
dente do Congresso Nacional dar tramitação
São- escrutinadores os Srs. Senadores Jutaà matéria. Cab~ _ao P(esidcntc considerá-la
hy Magalhães e Lourival Baptista. (Pausa.)
inconStitucional. Esta foi a questão de ordem
(Procede-se à votação.)
levantada.
O SICERESIDEN1E (Cid Sabóia de CarúPre..,iden-tC. rlã questão de ordem, deci-valho)- V6u anunciar o resultado.
diU p0r dar tramitaçüo à matéria porque ele
Por 18 votos favoráVeiS, fOi aprovado o
considera que a Resolução n · I - e eu -sou
o-pdiiú~iió -iúiú'lf-dà-ResõlúÇãO- ri.-,'! -~-depOiS
nome-âo indicado.
A Mesa do Congresso Nacional recebeu
refeita pelo Deputado Nelson Jobim do Conuma ·q-uestão de ordem do Senador Feinando gresso Nacional define um modo de tramiHenrique. Decidida a questão de ordem, o
tação da matéria. e que o precedente afirmaSenador Fernpndo Henrique recorreu. Co- do pelo fato de ljue o Senador Jose lgnácio
nhecido o recurso, a matéria foi mandada Ferreira, tjuando Pre-sidente_ do Congresso,
·=- ~Comissão de Constituição; Justiça e Cida~
devolvera de plano uma medida que também
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S: EX'' considerara inconstitucional, não éaberia mais, posto que existe uma norma de tramitação. Como o Presidente Nelson Carneirodecidiu, portanto, que daria tramitação eu
recorri da decisão de S. Ex' a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, pai'a
pedir que e'iita Comissão proclame que matéria flagrantemente inconstitucional n3o pode
traplitar no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
-Sr. Presidente, Srs. Congressistas presentes e _Srs._ membros de. Comissão de Constituição. Justiça .e Cidadania.
Na sessão do Congi-esso Nacional realizada
no dia 5 do corrente, às 18 horas c 3_0_minutos,
o nobre Deputado Euclides _$calco, sustentando que a Medida "Provisória n" Í90!90
rCp-roduz o texto de outra rejeitada na véspe·
ra (n" 185190) e que tal comportamento configura" afronta ao Poder_Legislativo e f! Constituição Federal consoante entendimento de
inúmeros juristas de renome, onvociOdo,
ainda, em abono à tese esposada, o disposto.
no art. 67 da Lei Maior, suscitou questão
de ordem sollcitando a devolução da referida
Medida Proyisória ao Sr. Presidente da República ... e, em conseqüência, seja declarada
insubsistente a Medida Provisória n" 190190.
O Depurado- .Jbsen Pinheiro, na mesmaocasião, além de subscrever os termos da
questão de ordem, adita razões de natureza
regimental que, a seu ver estariam a robus·
tecer os fundamentos declinados. Trata-se,
especificame.nte, dos artigos 1_6~- e 334_, alínea
b, respectivamente, dos Regimentos Internos
dq Senado Federal e da Câmara dos Depu~
tactos conferindo competência aos Presidentes das Casas Legislativas para declarar_prejU:dicado "--·"projeto idêntico a outro que tenha sido aprovado ou rejeitado- na mesma
sessãO legislativa".
_ __ ·_
Contraditando a matéria, o oepútãdo
Adolfo de Oliveira, além de tecer genéricas
considerações de ordem política, afirmou
que, nos termos constitucionais," ... a medida
provisória é lei sujeita à homologação do
Congresso Nacional (que) ... a homolOga Ou
não ... ". Sustenta ainda que'' ... inconstitucional será emendar a medida provisória ... "
bem como '' ... retirar da Medida o caráter
de lei. .. "
Quanto ao art. 62 da Lei Maior, alega que
" ... diz respeito a proposições que se presumem sejam. de autoria de Deputados ou Sena·
dores", não tendo pertinência às medidas
provisórias.
Também o Deputado Renan Calheiros, a
título de contraditar a questão de ordem, invocou parecer do Deputado Nelson Jobim
(Pãre-cer fl?-lf89 -(cNj-·onde,- supostam:e-nte,
teria sido enfrentada a questão da constitucionalidade da reedição de medidas provisórias:<obre o mesmoassuntoe com'conteúdo
substancialmente semelhante. Cumpre, desde logo, alertar para o fato de ter este último,
de plano, ref~tado a pertinência da citação,
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porquanto o assunto então objeto de análise
era completamente diverso. De fato, a leitura
atenta d_o documento em epígrafe revela assistir plena razão ao repreSentante do Estado
do Rio Grande do Sul, verbls:

"Portanto, tudo está a recomendar
que, na hipótese de não convers§:o por
discordância de fundo, não seja admissfvel a reedição do MP de conteúdo idên·
tico.''
O Presidente Nelson Carneiro, apóS pioce-

der à leitt.Ira

d~s

arts. 1\' e

n9 1/89 (CN), sentenciou:

2~>

da Resolução
-

"A meu ver, com esta Resolução, o
Congresso Nacional, retirou da Presidência a po-s-sibilidade de devolver ou
não ao Sr. Presidente da República as
medidas que julgam inconstitueional.
Portanto, enquantO vigora essa resolução, -a. Mesa est~· impedida de apreciar
qualquer devolução de medida provisória. antes que a Comissão Mista do Congresso Nacional se manifeste."
Certàrnente, por julgar a matéria 'ile alta
relevância, decidiu ainda S. EX'" "_,somar ao
recurso do nobre Senador .Fernando Henrique_ Cardoso o recurso ex officio- da Mesa".·
E, assim proced~ndo,_ d_c:_lib~rou que somente
daria início ao processamento da iniciativa
governamental após o pronunciamento da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidàdania do Senado.
Devidamente instruido com as no~as taquigráficas da sessão, chega o recurso a este Órgão para exame e parecer.
Eu, aqui, gostaria de dizer que recebi on~
tem à tarde o processado.
A primeíra questão a ser objeto de análise
diz respeito à possibilidade, em tese, de ser
texto de medida provisória limincirmente res·
tituído pela Presidência do Congresso Nacional quando constatada a existência de vício
de alguma natureza.
Neste particular, para o devidO equacionamento da questão, há que se recorrer à
distinção feita pela doutrina entre ato inexiste'nte e ato nulo. Na primeira hipótese, faltando requisito essencial ao próprio J)ascimento
do texto normativo corno na hipótese de ter
sido praticado por autoridade manifestamen. te incompetente entendemos inserir-se na
coinpeténcia da Mesa do Congresso Nãciona!
deixar de dar curso legislativo à matéria, restitutindo-a a quem de direito, Já na segunda
hipótese, quando, embora materialmente·
existente, o texto padece de alguma irregularidade, substancial ou formal, eotendemos
caber ao Plenário das Casas opinar em definitivo.
Ora, a Medida Provis6ri3õ.iiT90J90 fOi baixada pela autOridade investida de poderes
para tanto (Presidente da República); encontra-se devidamente encaminhada por íntermédío de mensagem ass.inada e foi publicada
no Diário OtJCial da União. Assim sendo., ecnontram-se preenchidos os requisitos essenciais à sua existência.
- -

O que_ Se- questiona, de forma específica",
é a sua conformidade ao texto constituciona1
ou, mais precisamente, a sua validade em
face de detei-mifladas normas e princípios inscritoS na Lei Maior. Portanto. _o apontado
vício diz respeito à própria Validade da iniciativa, fato que escapa ao niero plano da exis~
tência da medida.
Tendo em vista a disciplina processual da
apreciação ~as medidas provisórias, tal como
constante da Resolução n~ 1-89 (CN) e considerando a competência consignada ao Plená. rio das Casas, entendemos- qtie o mérito da
questão, em última análise, não pode escapar
aQ' votO de Deputados e Senadores. Isto entretanto, como se verá a seguir, não exime
a Mesa do dever de adotar certas providências ~utelares para a !egularid~de do processo e preservação da incolumidade da ordem jUrídica.
Em· segundo .lugar, emerge o problema de
estar a Presidência habilitada ou não a declarar prejudicada a medida provisória em epígr~fe _tende em vista rejeição de outra, na
véspera, contendo preceito substancialmente
semelhante.
É bom lembrar, de início, que o tema não
é ínéditc.
Quando da leitura da Mensagem encaminhando a Medida Provisória n~ 175, decla~
rando "nulas e sem efícáci.á'' as disposições
constantes das Medidas n" 153 e 156, pretendeu o_ Deputado~N~lso;n_lobim fossem ·estas
últimas d_eclaradas p_~ejudicadas invocando o
fundainento de não mais terem elas e::dstências jurídicas.. .
FOi a seguinte a decisãO prolatada pela Me-sa:
. .. ", .. Não é possível agora votarmos disposições que já foram revogadas. É s9
perda de tempo. As medidas provisórias
não existem mais porque já foram revogadas por outra medida Provisória.
-- Desta forma, a Mesa não incluirá na
Ordem do Dia da sessão de boje, porque
_ considera prejudicadas todas as matérias
que se referem às m~didas provisórias
n~ 153 e 156 e, por isso, acolho a questão
de ordem do nobre Deputa~o Nelson
Jobim.,
Preliminarmente, duas observãções cabem
a respeito do julgado.
Em primeiro lugar, evidencia-se que o instituto da prejudicialidade já foi aplicado, em
passado recente, âs medidas provisórias. Não
nos parece, pois, .despropositado que agora
venha a questão a ser sUscitada, embora em
.circunstâncias
pouco diversas.
Em segundQ lugar, forçoso é convir que
o único amparo regimental par~-a decisão
~cima transcrita, embora :qão eXpressamente
cítado, é o indigitado artigo 163, inciso I,
do Regimento -~a Câmara dos Deputados,
invocado pelo Deputado lbsen PinheirO, reputando prejudicadas as proposições versando sobre matériá ''rejeitada" na mesma sessão legislativa.
Não obstante o entendimento acatado no
precedente, divergimos quanio à aplicabili-

um
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dade do -Instituto parlamentar em questão,
pór ato unilateral da Presidência, às medidas
provisórias. É qUe estas, diúireritemente das
proposiçõeS eni getal, iêm eficácia imediata
e força de lei. Nestas condições, não nos pare·
ce suficiente Uma siniples decisão da Mesa
para eliminar todas as conseqüências jurídicas do ato normativo em tela. Impõe-se ao
Congresso Nacional, em tais casos, deliberar.
de forma coletiva, emitindO at()j)róprio capaz
de extinguir, de vez, o diploma indesejado.
Destarte, pelas co~si~eraç6es até aqui'oex~
pendidas, yerifica~se ·que a análise da matéria
não pede se exaurir nos -estritos limites 'em
que foi originalmente colocada. É necessário
averiguar a amplitude e· a natureza das funções institucionaiS da Mesa do Congresso Na. cional para, em seguida, opinar sobre a postura cabível, em face de diploma normativo
cuja inconstitucionalidade é de pleno detectada.
O órgão ~que nos referimos tem por missão precfpua dirigir os trabalhos legislativos
das sessões conjuntas e, nesta qualidade, tem
ó dever de velar pela regularidade _dos procedim_entos parlamentares. Assim, quando do
recebimento de um ato executivo dotado de
força de lei, haverá de p!ocedÚ ao exame
prévio de sua existência e validade para, em
seguida, propor aquilo que de direito couber.
Referida análise impõe-se de forma ainda
mais escrupulosa quando algum vício é desde
logo apontado. Vejamos entáo a situação específica da medida Provisória n~ 190190.
A medida Provisória n' 185/90 teve por objetivO nuclear reintroduzir ·no ordenamento
jurídico a possibilidade de o Presidente. do
TST, rnedian~e provocação da parte interessada, conceder efeito suspensivo ao recurso
impetrado contra sentença normativa. AS demais regras constantes do diploma em epí- ·
grafe apenas vers~ sobre aspectos procedimentais do assunto.
·
como é do éonhecimento ge-ral, no mesmo
dia da rejeição da medida, o Poder Executivo
editou oUtra, com idêntico propóSito, visando
assim a derrogar a deliberação congressual.
Para alguns, o conteúdo normativo da segunda medida provisória (190/90) não é a~so
lutamente idênticO ao da primeira por duas
razões!
-liniita·se a facultar ao Presidente do TST
deferir o efeito suspensivo sedl disciplinai Os
aspectos processuais respectivos a exemplo
da anterior; e
-toma o sindicato "substituto processual
dos integrantes da categoria" para todos os
efeitos trabalhistas.
Na verdade, um cotejo singelO dos dois
diplomas iéve!a nitidamente ter o Governo
apenas procurado usar de alguma astúcia para mascarar__JI j~entidade de propósitos.
-Para fins de análise Constitucional da legitimidade do comportamento executivo, pouco
importa saber se o segundo texto reprodutiu
ipsls verbis o conteúdo do primeiro. Fundamentalmente, trata-se de averigura se, à luz
dos princípios reitores do Estado Democrático dé Direito e da separação das funções
estatais que o in~onna. é lícito- ao Chefe da
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Nação manter em vigor,·indefinidamente,
norma jurídica repudiada pelo Congresso Nacional'.

Ademais,'DO caso em teia, como já foi assinalado, o segundo texto apenas deixou de
contemplar as regras processuais a serem ob_-:_
servadas pelos interessados. em ver deferido

efeito suspenSivo- ao recursO impetrado contra sentença normativa. O núcleo central da
PTC?PC!S~ção, entretanto, fcii mantido, qual seja q de de~erir competência- ao Presidente
do TST para conhecer do .pedido _cautelar
recursát. ·
.
A á.ó.álise dà constituCiOnalidade do cpmportame'ntO executiVo iláo" pode prescindir de
alguffiaS bieves· coilsiderações preliminares
sob're O conceito do Estado. Democrático .de
Direito,- fUndamento da ordem jurídica instituída no País em outubro de 1988 (art. 19

da CF).
Estatui o parágrafo únicp do artigo in~ro
dutório da Lei Maior:0 SR. JUTAHY MAGALHÃES::_ Sr.
Presidente, peço a·palavta pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (dd Sabóia de Car- valho)---:. Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.
Presidente, essa matéria é de alta indagação
jurídica. Não é possível escutarmos sem ter
nem cópia do parecer·para acompanharmos
a leitura. Não é possível "\<lOtar sem saber o
que se ·esta votando. •
O SR: PRESIDENTE tcid Sabóia de Carvalho). - A q ~estã'o de ordem de V. Ex~
é altamente procedente. Vamos providenciar
cópi,a~ i.mediatamente.
·.
c---O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não
é s.ó questão· de cópias, Sr. Presidente. Sem
desejar ser indelicado com ninguém, esta não
é hora de discutirmos, prpblemas regionais,
de diretórios. regionais; é hora de estarmos
ouvindo o parecer para darmos a nossa opinião com conhecimento. de causa.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -·Vou mandar providenciar urgentemente a cópia do parecer, inclusive da parte
já lida. S. Ext contíilua:rá lendo e, d3:qlli a
pouco, V. Ex•s receberão cópias do parecer.
Quero dizer a V. Er" que as cópias não
existem êm face da urgência da matéria. O
parecer foi ã:prontado agora mesmo.
Vamos pedir aos Srs. Senadores que, por
obséquio, sentem nas "réspectivas cadeirás,
não conv~rsem, não recebam Parlamentares
para outros assuntos, não tratemos de nenhum outro assunto nesta saJa, porque a matéria é da maior relevância, e o parecer do
Senador Chagas Rodrigues foi elaborado
com muita dedicação e, por isso, merece- ser
o

escutado oom muita atenção.
Contimiã- Com· a. palavra o nobre Senador
Chagas Rodrigues:

O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
-Em atenção .às palavras do nobre Senador
Jutahy Magalhães, eu havia dito ligeiramente
que isto me chegou às mãos ontem, às 18
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Em tais cir~unstânCi3s, interpretar-~e.· a fa~
culdade executiva·de forma ampla e irrestrita,
abrangendo, inclusive, a posSibilidade.de reeO SR. JUTAliY MAGALHÃES -Não
dição de medida provisória versando sobre
tenho nenhuma restriÇão qllallio a não ter
a mesma matéria e com conteúdo normativo
cópias. Sei qu~ _V, Ex~ só p9de concluir o
trabalho hoje e· é natural. Se nãQ temos CÓ· · idêntico ao de outra no mesmo dia rejeitada,
implica reconhecer ao Presidente da Repúpiãs, -por essa razão é ptecisq silêncio para
blica poderes absolutos para enfeixãr ria sua
que possamos ouvi·lo.
·
esfeia de competência a própria função legisO SR- CHbGáS RODRIGUES (Relator) . lativa.
- Já estamos providenciando. algumas cóTal exegese, definitivamente, não pOde·
pias. Agrâde.ço as palavras de V. Ex~
prosperar porquanto investe contra os priil.cfpios .elementares da nossa organizaçãp estaSr. Presidente; Srs. Senadores:
tal. Esta, de. resto, é a opinião unânip1e dos
"To4o. Poct.er effiana do povo, que o
juristas. Vejamos alguns dos pronunciamenexerce p~r meio de representantes elei· tos transcritos na iniprensa:
tos ou di.J;-et~mente, nos termos desta
lves Gandra da Silva Martins
Constituição.·~
horas. Tiv.e de trabalhar à noite toda. Praticamente não dorffii.
·

A democracia representativa pressupõe,
portanto, escolha periódica de mandatáriOs.
populãie..;; para exercerem o poder nos tennos
e limites estatuídos na Lei Fundamental.
Tendo ein Vista vetusta lição segundo a
qual o poder'absoluto leva à própria antítese
do estado democráticO, prevê ·a Constituição
qUe as furiçOés' legislativa,' executiva e judiciária serão ex.ercidas por órgãos próprios ·segundo os critérios estabelecidos ( art. 2 9).
Nesta seqüéncia de idéias, cabe, precípua
e fundamentalmente', ao Congresso Nacional
"dispor sobre. todas. as matérias. de competência da União'.' (art. 48) .e à Presidência
da República ."exercer a direção superior da
administràção federa]" (art. 84,!1). . .
-EXCepdonahnente .. em casos de extraordinária· urgência e relevância, pode o Chefe
dei Poder Executivo baixar ato com força :de
lei (medida provisória), ·cuja eficácia está li.· mitada a sustai-, por até trinta dias, as normas
jurídicas então vigentes. No prazo referido,
cabe ao Congresso Nacional, no exercício
pleno da s1,1.a função própria, transformar a
iniciativa pre.sidencjal em lei, total ou parcialmente, ou, ajnda, reje~tá~la, ·seja por inconstitucionalidade, seja por íõ.conveniênciã quanto ao mérito. ··
·
Verifica-se, destarte, que o sistema jurídico vigente reservou ao Legislativo poderes
amplos e decisivos no que diz respeitO à produção de direito novo. Não há no texto constitucional nenhuma exceção à regra, rienhuma hipótese onde outra instância possa inovar o ordenamento sem a aquiescência congressual, prévia ou a posteriori.
É precisamente à luz de tais princípios,
emergentes da Lei Maior, que há de ser apreciada a questão ora objeto de análise.
Em razão do até aqui exposto, parece-nos
evidente que a ordem', constitucional não dá
margem a qti.e o Presiçlente da República pretenda manter em vigor norma jurídica à revelia ou contra a expressa vontade do. Congresso Nacional. No .caso da medida provisória,

a

onde, como já se disse, para atender a sitüação.de e~cepcional urgência e releVância, po. de o Chefe do Poder Executivo baixar ato
modificando temporariamente a legislação,
permaneça o Congresso Nacional com a prerrogativa do juízo definitivo de conveniência
_e oportunidade da inovação ..

"0 proc.e_dimento é uma ·violação
inaudita contra o Congresso ... a reedição significa que o Congresso nunc"a mais
vai legislar. N~m tem mais estado. de direito, passa a ser ditadura."
Godofredo Silva Telles Jr.
"A reapresentação da medida provisória é flagrantemente inconStitucional... é preciso acabar com o costume
de legislar por medidas provisórias. Não
se pode admitir que o Presidente daRepública se transforme em Poder Legislativo. Estamos vivendo num r.egime que
dá toda a impressão de não ser regido
por uma Constituição ... eStamos fUgindo
das normas democráticas em direção a
um regime autoritário. ·Tenho muito medo de estarmos às vésperas de uma ditadura. Se isso continua; será uma desobediência civil generalizada, na melhor das
hipóteses.

Celso Bastos
"As medidas provisórias são comparáveis aos prójetos de lei e, como "eles,
. só pode ser reeditadas depois de rejeição
do Congresso Nacional em outra legislatura. O Poder Judiciário deve considerar
abuso o Executivo manter com força de
lei o que o Congresso rejeitou."
Walter Cene.viva
"A competência pai"a expedir a medida provisória é privativa do Presidente
da República, mas, manifestada a rejeí~
. ção pelo Congresso., esta se torna.definitiva porque o processo legislativo se esgota."
MiguerR~re Ji". ·
"A reedição é inconstitucional e uma
afronta ao Legislativo .. Trata-se de um
confronto institucional com repercussões sociais" (transcrições do jornal Folha de S. Paulo de 19-2-90, pgs. A-4 e
A·6)-..
Ophir Cavalcanti -Presidente da OAB
"Estamos preocupãdoS. Daqui a pouco, o Presidente baixa uma medida pro-visória dizendo que o Judiciário está em
recesso até o ola no cruzeiro dar certo.''
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Procurador~Geral

·

"Se !l~O for colocado um !imite para
a.s reedições, o presidente poderá reeditar uma medida provisória ·rejeitadá de
3~0.em 30 dias, substituindo o Congres,so ... a atitude do Governo aniquHa ,o_
Congre_ss_o, _que manifestou expressa-mente o desejo de rejeitar a 185." :(Jornal Folha de S. Paulo, 2-6-90, pgs. A-4
e A-5).
O próprio ex-Ministro Saulo Ramos, até
há bem pouco tempo na incómoda posição
de sustentar o insustentável, hoje afirma,
com uma ponta de ironia, que certas pessoas:

" ... que nem doutores são sustentaram
a çonstítucionalidade da repetição, e um
dos mais ilustres desses doutores todos

invocou parecer meu para jUStifiCar Odireito presidencial de repetição de medida rejeitada. Apenas invocou o meu
parecer. Não o leu, pois isso seria exigir
demais dos sábios que, nos últimos tempos, tomaram conta do DireítO Constitucional brasileiro, sem jamais haverem estudado seriamente os institutos da nossa
lei .fundamental. Nem precisam estudar.
São sábios pelo processo de revelaç§Q,
m•lagre que, de tão comum, já não é
mais milagre entre nós (Jornal Folha de
S. Paulo, 3-6-90, pg. A-6).

A doutrina italiana, de grande vafia no particular 90r ter inspirado o art. 62' da nossa
ConStituição, ao examinar os Iírriites a' que
se ~ujeitam os ates legislativos presidenciais,
conclui:
·
''Uma limitação· de ordem geral é
aquela segundo a qual as medidas provisórias não podem reproduzir situações
contidas em análogos a tos que perderam
eficácia por haver-se-lhes negado conversão em lei, ou em projetas de lei rejei·
tados recentemente pelas Câmaras, ou
ainda em leis revogadas há pouco pelo
Parlamento. É claro que nestes casos há
uma presunção de vontade contiária por
parte dos -órgãos titulares da função legislativa, presunção esta que pbr certo
não pode ser superada pelo Governo,
o -qual opera, nesta matéria, na qualidade de órgão secundário." (in II Decreto-Legge- Giuseppe Viesto- pg. 100
- Ed. Jovene, 1967).
No plano constitucional, avulta um outro
argumento a evidenciar a impossibil!dade de
renovação de medida provisória contendo
idêntico ou substancialmente semelhante
preceitO normativo veiculado em'outra recen·
temente rejeitada. É que o art. 67 da Lei
MãiOr veda a repre:...!ntação 5fe projeto de
lei rejeitado na mesma sessão legislativa, salvo se a proposta for subscrita pela maioria
absoluta dos membl JS de qualquer das Casas
do Congresso Nacior I. E, como bem salienta a Procuradoria-Geral da República, " ...
a medida provisória é um projeto de_le_i_cqrn__
efeito antecipado."

A simples- )eitura do parágrafo único do
art. 62 revela que a iniciativa presidencial
reveste-se da intrínseca_ característica de Proposição legislativa, podendo, no prazo de 30-.
dias, converter-se em lei se assim for julgado
conve~íent~. Portanto, no âplbito parlamentar, -a medida prOvisória tem a natureza de
projeto de lei, embora sujeita a normas procedimentais especfficas.
!ãnHmha foi a indignação nos meios jurídicos que a Procuradoria~Geral da República,
fiscal iiliiior da !ei e d_a Constituição, propôs,
secundada por diversas outras entidades,
açã'o direta de inconstitucionalidade perante
o Supfemo Tribunal Federal com pedido de
suspensão liminar da eficácia dos preceitos
reproduzidos na seguhda Medida.Provisória
(n• 190190).
•
.
Como é_ do conhecimento geral, no dia de
ontem, a Egrégia Corte~ deferiu o pedido nos
seguintes termos;
"Por unanimidade o TribUnal deferiu
a me·cHaàliffiJnai 'e suSpendeu, até o julgamento.fina} da açao; a eiícáciã. e a aplicabilidade do conteúdo normativo dos
preceitos impugnados da Medida Provisória n'-' 190/~0, de 31 de maio de 1990."
O fundamento da decisão traduz-se no seguinte tre_cho _de vpto_ do_ R~lator:

--.. A _preconizada impossibilidade de
rúdição de- medidas provisórias não ·
convertidaS em lei, porque rejeitadas
quanto aO niúito pelo Congresso Nacional, traduz efeito conseqúencial de dois
postulados b(isicgs que -constituem, em
nosso sistema jur_fdico, princípios estruturais do ordenamento constitucional: o
princípio da separação de Poderes e o
pi'iitcfpio do Estado Democrático de Direito.
Trata-se, na realidade, de dois princípios subjacentes à própria organização
do Estado brasileiro e que repudiam por contrários aos valores políticos e jurídicos que os informam- todos os ato~
estatais e Coinportamentos institucionais
que objetivem a prática, pelo Congresso
Nacional, da sua típica função orgânica
- o exercício do Poder Legislativo.
Neste expressivo momento histórico
de nossa experiência social, económica
e político-institucional, em que se processam longas e apaixonadas discussões
em torno dos limites que devem, necessariamente, condicionar a atiVidade jurídica do Poder Executivo, torna-se imperioso reconhecer - e assinalar - a im-portância da reflexão sobre o signíficado, para a vida das instituições e a prática
das liberdades públicas, da supremacia
da Constituição.
Não basta, pois, apresentar, o governante --:- q~:~~lquer governante - , para
justifícar o exerdcio-ã.ufOffiado do poder, títulos de legitimidade, que se
apóiem nos valores em nome dos quais
õ próprio poder é exercido (José Eduar-.
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do Faria, "Poder e Legitimidade", p.
114, 1978, Editora Perspectiva).
Mais do que isso, é preciso respeitar,
.de modo incondicional, os parâmetros
de atuação, delineados no texto constitucional, que impõem diretrízes e traçam
esquemas normativos condicionadores
da própria atuação ·governãntental."

o constituinte brasileiro, ao elaborar a
Constituição que nos rege, mostrou-se·
atento e sensível à experiência históríca ·
de outros povos e fez consagrar, na cartaPolítica que promulgou, fiel à nossa própria tradição constitucional, um princípio cuja essencialídade é marcante no
plano das relações instítucionais entre os
-- --ótgãM da soberania nacional.
Esse princípio -,- o- da separação dos
Poderes - , a que é ínsito um sentido
de fundamental idade,_ foi proclamado,
na Constituição brasifeira de 1988, como
um dos seus núcleos irreformáveis, insus_cetível de alteração por via de emenda constitucional (art. 60, § 42. UI).
As recíprocas interferências dos poderes do Estado, uns dos outros, nas hípó·
teses constitucionalmente autorizadas.
não proVocàm a ruptura do sistema.
Esta ocorrerá, no entanto, sempre que
qualquer dos Poderes - o Executivo,
excmplificativamente - exercer, com
expansão desordenada, atribuições que
lhe não são próprias, ou, então, preju·
dicar, por atas que refogem à ortodoxia
constitucional, o normal Pesempenho,
pelos demais Poderes do Estado, de fun·
ções que lhes são inerentes, como ,a prática, em plenitude, da atividade legislativa
pelo Congresso Nacional.
O sistema de garantias e de limitações
-ao poder estatal, que a nossa Constitui-Ção proclama, pretende evitar que o
exercíciO indiscriminado dessa excepcional competência normativa do Presiden·
te da República, _de editar medidas provisórias, se converta numa prática legiferante ordinária do Poder Executivo,
anomalamente substitutiva dos procedi·
mentos comuns de formação das leis instauráveis perante a instância do Congresso Nacional,
Não me preocupa a relação dilemática
por alguns proposta, que chega até mesmo a proclamar, pelo alegado receio da
destruição da ordem económico-social,
a virtual possibilidade de desrespeito ao
ordenamento constitucional, como condição de êxito do Plano Económico.
Não tenho por consistentes a.s alegações que associam o deferimento da limi·
nar ora postulada à qcorrência de graves
refleXos na ord.em económica nacional.''
Concluindo, afirma;
"A Constituiç-do, Sr. Presidente. não
pode submeter-se ao império dos fatos
e das circunstâncias. A supremacia de
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que cl<l se reveste, enquanto for respeitada. wm.tltuirá a ga·rantia mais efeti_va
de que os direitos e as liberdades não
serão jamais ofendidos. A esta Corte inbumbe a tarefa, magna e eminente~ de
velar por que essa realidade não seja des-

figurada.··
A decisão do Supremo Tribunal Federal,
adotada por unanimidade de votos, é uma
eloqüente demonstração ·que a generalizada
[evolta havida nos meios jurídicos contra a
ind~bita investida executiva constitui-se em
flagrante desrespeito às prerrogativas e competências do Poder Legislativo.
. O fato é gravfssímo porque atenta, conio
sobejamente demonstrado, contra uma das
vigas mestras de todo o sistema jurídico, não_
só do Brasil mas de todos os povos civilizados,

a saber o princípio da separação dos Poderes
ou funções do Estado.
A Constituição impõe ao Congresso Nacional o poder- dever de:
"Art. 49.
XI- zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes."

Diante de tão gritante e notória inconstitucionalidade, jurisdicionalmente reconhecida,
não é lícito à Mesa do Congresso Naciorial,
na qualidade de órgão responsável pela regularidade dv processo legislativo e considerando a natureza intrínseca da<; medidas provisórias. dotada~ que são de força de lei e eficácia
imediata, deixar de enc<lmiithar providências
emergenciais capazes de sustar, de plano, a
vigência e a tramitação parlamentar dos preceitos ilcgitimamen~e veiculados.
Em síntese, em atenção" à Consulta formulada, entendemos que: - E essa é a p-arte
mab; importante, porque é a conclusão; uma
conclusão que decorre, como víram V. EX""
do reconhecimento, acho que, nesta altura,
irrecusável que o Poder Executivo, o Presidente da República, não pode reeditar medida provisória com matéria que tenha sido
anteriormente rejeitada. Agora, como fazer
isso -este é o.rroblema - . cçmo _agir dian~e
disso e respondendo à consulta do Presidente:
1. No tocante à devolução, na hip6tese
não procede ela, por falta de amparo legal.
2. Quanto ã. compcténcia de o Sr. Presidente do Congresso- declarar a prejudíclalit..ladc da Medida, entendemos que tal procedimento :-.omente poderta·ser adotado mediante deliberação do Plenário, por iniciativa da
Mesa.
3. Tendo em vista a flagrante ü demonstrada inconstitucionalidade do artigo 1" e seu
parágrafo único, da referida Medida Provisória, opinamos no sentido de que o Con~
gresso Nacional exerça uma de suas atribuições privativas, nos termos do inciso XI, do
artigo 49 da Constituição. zelando, assim, pela preservação de sua competéncia legislativa, nos preéisos termos do dispositivo em
questão.

ASSim, -pi'dpoiifoS que a Mesa ao Longresso Nacional submeta ao Plenário das duas
Casãs,- projetO ele deçreto legislativo, que
consubstande,_em artigo único, a declaração
de inaplicabilidade jurídica da referida norma, em virtude de sua inconstitucionalidade
e, con~_eqüenteme-Qre, de sua inexistência no
plano do Direito,
É o nosso trabalho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Sr. -Re-I~tor, eu gostaria, na condição de Presidente da Comissão, de fa-zer uma
sugestão a V. Ex• quanto ao seu parecer. Tendo em vista que a matéria se encontra sub
judice,em·exame no-Supremo Tribunal Federal, eú sugeriria que V. Ex• nesse parágrafo
final dissesse _que essa deliberação do Congresso seria temporária, até o exame definitivo da matéria, porque se o Supremo considerar que é constitucional a Medida Provisória n" 190, nós teremos que nos dobrar a
ela.._
Então, eu su'gerirí<~; a V. Ex• que aqui no
-se.u pare:cer, ol_lde_ se diz: "Assiril, propomos
que a Mesa do Congresso Nacional submeta
ao Plenário das duas Casas projeto de de_creto
legislativo, que consubstancie, em artigo único, a declaração de inaplicabilidade jun'dica
da referida norma .. :·, que V. Ex' deixasse
claro que estando sob judice a matéria, se
houver uma deliberação em contrário 'do Su~
premo,_ nós estaremos sujeitos a ela. Então,
essa deliberação que V. Ex" sugere seria uma
deliberaÇão temporâtia até o julgamento final do Supremo Tribunal. ·
É apenas uma sugestão individual da Presidência.
O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)Eu vou dizer a V. Ex" porque não acolho,
em princ(pio, a-s\JgeStão. Eu não posso aco·
lher, Sr. Presidente. V. Ex1 está sendo coe,!nte, porque a nossa ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Gostaria de pedír silêncio aos Srs.
Senadores.
Ó SR. RELATOK(Chagas Rodrigue-s)._.. a nossa Comissão já teve a oportunidade
de recusar sugestão idêntica do nobre Senador Afonso Arinos e decidiu aqui que isso
poderia ser considerado uma fuga. jogarmos
sobre os ombros, nós temos é que zelar pela
nossa competência e não podemos. nesta hora, parecer omissos. Por isso_ é yue cu dei
esse parecer, atendendo também ;i consulta
do Sr. Presidente.
Por outro lado, Sr. Presidente. nós estamos
diante,e aqueles que. Como V. Ex·' conhecem
o Direito sabem disso~ de um pronunciamen·
to unânime. Não h~ a menor possibilidade
de o Supremo Tribunal. que Já levantou a
eficáçia, nessa hip6tese e levando em conta
o parecer do nobre Relator. acatado por unanimidade ... Nüo é um constitucionalista ... Eu
dtei -~.qu_i o art. 77 da Constituição italiana;.
lá tambrim Ç do mesmo modo. Aqui. grandes
juristas já diz_i_am que o de_crcto·lei rejeitado
não poderia ser objeto de repetição.
De modo que nós. diante disso. não podemos. a meu ver- SO!J modesto. uu_ero ficar
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bem com a minha --coilsciência - , neSt_a_ hOfa,
ficar aguardando a decisão. É evidente que
cabe ao Supremo a palavra final. E se porventura o Supremo decidir em sentido contrário,
nós temos inclusive tyrazo para deliberar e,
hipoteticamente, a decisão do Supremo pode
até demorar.
Então, é pof isso ·que eu, respeitando e
semprC acatando as suas sugestões, me permito.e peço licença para diveri_i_r nesta parte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de_ Carvalho), Eu apenas sugeri â consciê"nCia de V.
Ex'!
Em discussão o parecer.
O SR. FE.RNANDO HENRJQUE CARDOSO- Sr. Presidente, peço a pttlavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid S~bóia de Cafvalho)- Concedo a palavra ao Senador Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR-

---ooso- S-r. Presidente, Srs. Senadores, ou-

vi com muita atenção o douto parecer do
Senador Chagas Rodrigues. Creio que aqui
eu não tenha nem sequer os títulos do Sena-.
dor Passarinho que é bacharel pelo Reaiengo
e pós-graduado na Praia Vermelha, de modo
que eu sequer tenho esses títulos que são
tftulos do Brasil excepcionais para prOferir
voto sobre matéria legal.
Provavelmente estaremos juntos, porque
estarei abrigado nos seus galões.
·Mas, de qualquer maneira, tenho a impressão de que nós estamos diante de um fato
politico e me parece que o Congresso não
pode ficar aquém do Cjue já foi décídido ~efo
Supremo TribunarFederal.
A questão de ordem minha e do Deputado
Euclides Scalco e o recurso que faço a este
Tribuna], a-esta Comissão de Justiça, diz respeito ao· modo pelo qual se declararia a inconstitucionalidade flagrante ontem reconhecida _na linlina_r. Eu assisti ao julgamento. Os
juízes, nã sua maíoría, foram além, entraram
no mérito, suspenderam a eficácia e anteciparam praticamente o vofo. E o Tribunal,
quando decide por 9 a O, também está tomando uma decisão política na matéria. Qual é
a posição? A de que é preciso haver um equi~
ltbrio entre os Poderes e que ...:... isso foi dito
e redito por todos eles lá e agora, de novo,
pelo Senador Chagas Rodrigues- se_ o Presidente da República pode reeditar matéria
que o Congresso Nacional disse não, para
quê o Congresso Nacional? Acabou! Nós não
temos mais função nenhuma. A única discuSsão possível era saber se a Medida Provisória
n? 190 é ou não igual à Medida Provisória
n9 185, é a única possfvel, porque se foi' igual
ou assemelhada, o Congresso não "fYOde tomar
conhecimento, não pode dar prosseguimento
a sua discussão, porque nós estaremos noS
autocastrando.

Se o Supremo Tribunal Federal já tomou
com tanta tranqüilidade uma decisão, _como
podemos nós ficar agora, a respeito dos nossos poderes? Aqui se trata de saber se o Con~
gresso vai existir ou nãO.
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De modo que eu não seL.qua( é a maneira
regimental - por isso consultei esta Comis-

são- para por um paradeiro a essa matéria.
Não se trata m_ais de discutir p mérito, a meu
ver, trata-se de saber como é que nós, de
uma maneira correia - e quando se tem a
razão, não se_ precisa ser retórico -encerramos essa questão.
O Senador Chagas Rodrigues propõe que
a Mesa faça um projeto de Decreto Legislativo considerando inconstitucional. Tratase somente de saber se é esse o nlecanismo
ou se é um mecanismo·meram~p.t~ a9(ni_nistrativo da Mesa, a meu ver.
.
E a questão que me preocuparia, como
preocupa o Senador Chag~s Rodrigues, é a
questão dos efeitos eventualmente produ2:idos pela medida provisória, essa questão não
existe mais, porque o Tribunal ontem suspendeu a eficácia. Nós não temos nem que tratar
da matéria relativa ao que ocorreria caso a
ação do Presidente tivesse já produzido efe-i-tos. Os efeitOs são nulos pelo Tribunal. Então, trata-se simplesmente de o Congresso
Nacional dizer ao País: "Olha, nós somos
realmente um Congresso, quem decide sobre
a lei somos nós, votada por nós, que esse
projeto de lei não existe, nós não 6 queremos,
não há ninguém que possa querer, nem o
Supremo Tribunal Federal._ porque não é
competência dele, é competência nossa."
Ou nóS exercemos com trahqüilidade o
nosso Poder constitucional ou, então, Srs.
Senadores, realmente nós estaremos fechando na prática o Congresso Nacional. Essa
matéria fOT"sUscít3.da-em má hora.
Acho que o Presidente foi desavisado, foi
mal aconselhado, porque não tem cabimento,
nem o mais remoto cabimento, o que foi feito
aqui. Eu não acredito que qualquer representante do povo, consciente da Constituição,
possa di2:er o contrário, não há como! Não
precisa ser jurista para saber que não tem
cabimento insistir' numa:- matéria que o Congresso di_sse não, a não ser na outra sessão
legislativa, ou então, -se o Presidente quisesse·
insistir, há um outro mecanismo, através do
projeto de lei. Mas, como esse uma vez votada a medida provisória, como ela tamôém
é um projeto de lei, só poderia ser na próxima
sessão legislativa, com uma exceção preVIsta
na Constituição: a maioriados Congressisfãs
dizer que quer reapresentar. é o único mecanismo legal, que seria através de um projeto
de lei subscrito pela maioria de uma das duas
Casas. Ai é possível discutir a matéria.-Se o Governo achasse isso fundamental,
seria esse o caminho, mas o Governo não
acha isso fundamental. Esta manhã, fui à TV
Globo com o Lfder do Governo na Câmara,
que disse o seguinte: ."'Existem outros meca~
nismos pelos quais nós podemos salvaguardar
os interesses qu__e queríamos salvaguardar
através da Medida Provisória no 190".
Ouvi a mesma afirmatiVa-dica pelos Ministros- do Supremo e também pelo Presidente
do Superior Tribunal do Trabalho, Dr. Pimente!, que disseram que é possível, na ·vi~
gência da legislação atual, o Presidente do
Superior Tribunal do Trabalho adotar um

procedimento que permita sustai" decisões
--dos Tribunais Regionais. Então, estamos fa_i.endo uma "tempestade em copo d'água".
__ .&_única p-reocupação que poderia haver seria
a preocupação substantiva, ou seja, os efeitos
sobre o Plano. Mesmo nesse _caso, fico com
. _a_ Constituição. Mas, entendo a preocupação.
Só que ela é desnecessária, porque há outros
mecanismos.. Se há outros mecanismos, nós
só temos uina coisa a fazer: encerrar esse
assuiitó~- Cõlocar unYa pedra nessa questão e
o Governo aprender qüe ele não pode reedi·
t~ Qiedidas que foram recusadas por nós.
. Trata-se, a meu ver, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, de nós discutirru_os com certa rapi_dez se_o m~canismo proposto pelo Senador
ChagaS RodiigueS é- o mais adequado, para
encerrar a questão. Se o for, vamos a ele,
se houver outro, vamos adota_r.
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Mas o que me parece fundamental, nessa
_que não s-e: coloque nunca esses
encontros entre o Poder Executivo, Poder
Legislativo c Poder Judiciá-rio emondori3.1rnente. Acho que cada um tem a ~ua áre·a
de limitação, cada um tem a sua área de ação.
E não podemos examinar os assuntos aqui
debaixo dt: emoção; examinar se é a favor,
se é contra. Temos que examinar o assunto
que_nos vem à discussão, para ch..:gar a uma
conclusão. uma conclusão da maioria do Congresso, nesse votar e deliberar.
Redama-se muito contra a: medida_ provisória. Não h<! o que reclamar. porque foi o
próprio Congresso que instituiu a medida
provisória na Constituição. Est_ú aqui o art.
62, que diz:
discussão,~-

"Art. 62. Em ca~o de relevância e
urgência, o Presidente da República podcni .tdotar medidas provisórias, com
fQJÇ.<J. de lei, de"v_endo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional, que,
estando em recesso. será convocado extraordinariamente- para ~c reunir no prazo de cinco dia:;."

O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
-V. EX• permite? (Assentimento do orador) O Decreto Legh>lativo seria publicado no Diário Oficia_l, seria- um decreto, seria um ato
normativo.
Q~SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO -_Acho_que se for essa a decisão
A importância e tão grande que, att! estandesta Comissão, a Mesa deve fazer esse dedo o Congresso em recesso. o Presidente da
República pode: apresentar a m-edida proviw
creto hoje, pai-a qUe nós possamos ainda hoje
·encerrar essa questão, porque qualquer tem_:..(]ria c o Congresso ser convo_cado para discuti-la.
Po excedente seria, a meu ver, um vazio na
definição clara das nossas fundamentais atri-Parágrafo único. As medidas probuições constituci0ri8is~ Nós temos que, pelo
visórias pcrder:io a eficária, desde a ediw
menos, seguir o exemplo do Supremo Tribução. se nüo forem convertidas em lei no
nal, decidir com presteza. Não cabe a nós
prazo de trinta dias, a partir de sua publidizer: "0 Supre"inO Tribunal vai defender os
caç<io, devendo o Congresso Nacional
nossos j.iOderes, que já estão dados pela Consdisciplim1r <L'> reJaçôes_jurídica~ dela.~ detituição." Cabe a nós dizer: "Esse Poder é
corrente~.~.
nosso, exerça.mo-lo com tranqüilidade." Eu
gostaria que isso fosse uma decisão unânime
Nad<_L m;ü~ diz a Constituição. A Constinesta Comissão, porque aqui não se trata
tuição não estabelece nenhuma norma, nemais de GoVerno e _Oposição, nem de partido
nhuma forma de como devem ser apresental, ou qual, trata-se de matéria institucional,
tadas essa~ medidàS provisórias. Nós é que
·regida pela Constituição.
estamos examinando aqui e achando que ela·
e repetitiVa. A ·comtituição não prótbe nem
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
-V. Ex· me permite um aparte?
a repetiç<.io. O defdto. fomos nós que o criãmos. está na própria Constituição.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
Ouvi n~-m noticiário, hoje, que um.bepuDoso- -Pois I:iã:o. tado do PMDB está apresentando um projeto
OSR.~CHAGASRODRIGUES (Relator)
de lei para normalizar a medida provisória-.
...,..,._Eu_gostaria ainda de registrar aqui o seu
Deve ser um projeto de lei complementar
espírito público, porque eu realmente não
para complementar o qu..: e!ltá na Constituiconcordei com a idéia inicial de V. Ex·, pois
ção. Fora dhso. não tem o que reclamar,
era o problema da devolução pura e simples.
porque nós a colocamos nesses termos.
Quando vier e-sse projeto de lei· complemenO SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
tar, ent<Jo, sim. vamos determinar como vaiDOSO -_E verdade.
se aprc!'entar a_ medida provisória. Mas não
é ll- "vôo de pássaro" que achamos que a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia Jc Carmedida provi:-.tSria não pode ser assim, nãO
vlahu)- Com a palavra o Senador]():}() Me·
pode ser de~ta, nüo pode ser daquela forma.
nezcs.
Não, po-r4ue a Constituição não impede, a
Constituição não cria nenhumll dificuldade
O SR. JOAO MENESES- Sr. Prcs_idc:n·
sobre e~te as~untu.
te, Srs. Se-nadores, C$C_ assunto, conhecido
e cxamínado. âs vezes me lembra, 4u~mdo
Pllrtanto, lJuanw ü repetiçün da medida
fui adv_oglldo, que o valor das quest~les era
provisória, nada l;lá que it:npes,·_a; o President~
pelo tamanlw dos arrazoados que a gente
da República pode apresentar quanta:. vezes
apresentava. Hoje essa matéria foi debulhada
quiser. nos t<!rmos da própria Constituição
a4ui em t_odo:. o:. seus de_talhes pelo eminente
que está vige-nte, cumprindo o dispositivo
Sena9or Chagas RodrigUes.
constiiuCioilãl.

3842 Terça-feira 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Julho de 1990

nal e o Supremo, daqui a oito dias, julgar
O SR. JOÃO MENEZES - Vamos ler
É verdade que o Congresso acha qut: toda
que é constitucional, vamos ficar novamente
o art. 67.
vez que rejeitar uma medida, não se pode
nessa
luta
entre
Congresso
e
Exec1,1tivo.
repeti-la, não se pode trazé-Ja novamente à
. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarAChç, que a medida em si está suspensa
discussão, porque já decidiu, á deu a su,a dêcivalho)
-Quero pedir ao Senador João Meem sua efiCácia, A medida já teve a sua eficásão final. Mas não é_ assim, porque o Connezes que não se alongue muito, p<i!que há
cia suspensa, porque o Supremo Tribunal de~
gresso também varia muito a sua decisão.
a preliminar; então a medida não pode produ- outros inscritos que também desejam falar.
O Congresso vota uma matéria hoje de uma
zir mais efeito. Enquanto essa preliminar esti·
O SR. JOÃO MENEZES - O act. 67
forma. mais tarde vota novamente essa mesver vigente, a medid<! não pode ser aplicada, diz:
ma matéria de outra forma, dependendo de
''_Art. 67. A matéria constante de
não pode ser usada.
várias circunstâncias, de vários esclarecimenprojeto de lei rejeitado somente poderá
tos. Então, este ponto de vista me parece _ Nessas condições, acho que seria de bom
constituir objeto de novo projeto, na
alvitre_este Congresso, esta Comi~s_ão, examio ponto fraco da proposição que se quer.
mesma sessão legislativa, mediante promiLiss_o sob o punto de vista c_(mstituciqnal
Também, fala-se na constitucionalidade,
posta da maioria absoluta dos membros
e talvez encontrar l,lma fórmula para aguardar
que aqui já foi eivada de inc_onstitucionalide qualquer das Çasas_do Congresso Naa decisâo da constitucionalidade da medida.
dade. Não foi. Nós eStamos. aqui avançando
cional.··
o sinal. Nós, no Congresso, não podemos
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARdeclarar a inconstitucionalidade, tanto que
Trata..-se aqui de projeto de lei, e a medida
DOSO-.:... Permita-me um aparte, nobre Seo parecer do eminente .Relator não é, como
pcovísória é uma medida excepcional. Tanto
nador João Me-nf'7t>S"'?
afirmou o eminente Senador Fernando Hené excepcional que está colocada em outra par»
· O SR. JOÃO MENEZES - Com todo
rique Cardoso, pela inconstitucionalidade,
te da Constituição.
·
o prazer.--n:obre_Senador.
não. Ele. quer um projeto de decreto legislaO
SR.
FERNANDO
HENRIQUE
CARFERNANDO
HENRIQUE
CARO
SR.
tivo em que se substancie artigo de inaplicaDOS.O.-;- Não, na mesma parte das l_eis ordiDOSO - V. ~x~~ <:ontinuaria S_enador se,
bilidade jurídica. Ele encontra aqui uma fornárias. E sim.
amaithã·. -o Supremo Tribunal dissesse que
ma, uma solução para fugir de~a inconstitu·
o Presidente da República pode desfazer o
cionalidade, porque ele sabe que ó Congresso
O SR. JOÃO MENEZES -Não. Ela está
que o Congresso faz?
não pode declarar a inconstitucionalidade.
colocada em outro artigo e_ cr~ando outras
Spmente ao Supremo Tribunal cabe declarar
normas. É uma·medida de excepcionalidade,
O SR. JOÃO MENEZES - É que V.
se a matéria é constitucional ou não.
não se trata de projeto de lei, tanto que ela
Ex· coloca isso do iado emotivo, passional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. vejo que
não tem o curso do projeto de lei, ela é uma
Não pode! V. Ex··. que é um homem da Soressa discussão deve ser normal, não pode ser
medida de prazo fixo; ou é extinta dentro
bonne, ex~c~ndidato a Governador ...
uma discussão atribulada, não pode ser uma
daquela prazo.
O
SR.
FERNANDO
HENRIQUE
CÁRdiscussão cheia de pontos de vista, e, sim,
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
-Nunca
fui
da
Sorbonne,
não.
Fui
deve ser uma discussão do ponto de vista
dã úniversidade de Pàris,mas_Já há amocà _ DOSO- Está no art. 62, denirõ -dÕ mesrD.opartidáriO.
lei.
capítult?das lei~._
___
Essa matéria é da maior relevância, Lia
o· sR. -lOÃO MENEZES_- ... do Rio de
maior importância para o interesse do País.
O SR. JOÃO MENEZES -Portanto. Sr.
vem como uma pergunta dessas?
Agora, precisi.tmos consertar isso, e consertar . Janeíro,
Presidente, acho que aqui o Congresso não
Não tem lógica.
na forma dessa lei complementar que se vai
pode estar com valentia de: achar .que fulano
pode ou não. Temos que examinar a lei, exafazer para regular o artigo da Constituiçáo
O SR. FERNÁNDO HENIÜQUE."CARque se refere ao assunto. Fora disso, estamos
minar. o que realmente podemos apliCar e
DOSO - Quem é candidato pelo Rio é o
aqui discutindo e dando opiniões sem ter,
como podemqs nos posicionar.
nosso amigo Nelson, não sou eu não.
Nestas condições, acho que o Congresso
entretanto, a aplicabilidade daquilo que nós
_9_~R. JQÃO MEN.ZES ~Acho que até
mesmos criamos.
_
precisa-ter-muito cuiàaào nesta decisão, -para
me supreeendi,- pois pensei que era outra a
- -pod.iüií:õ~--s-r. Presid'ente, acho que a connão estar aqui. praticando um ato emotivo,
pergunta de V. Ex· Essa pergunta mostra a - completamente emocional, sem examinar
clusão do parecer do Senador Chagas Rodrisituação emotiva- em que v,. Ex• está.
gues~ em que ele pede se faça um projeto
aquela lei e, amanhã, ficar mal diante de um
resultado que possa -vir do Supremo Tribunal
de decreto legislativo, que substancie_em artiO SR. FERNANDO HENRIQUE CARgo único a declaração da inaplicabilidade juri·
Federal.
DOSO- Mas V. EX~ continua_Senador a$dica da referida norma, em virtude da sua
Acho que a medida não tem mais eficácia?
sim?
está suspensa; enquanto essa liminar estiver
inconstitucionalidade e conseqüentemente a
O SR. JOÃO MENEZES- Não estamos
sua inexistência. Veja V. Ex', Sr. Presidenté,
vigente,essa medida não pdoe ser aplicada.
aqui para d.emonstrar a emotividade, mas.
com sua acuidade mental, que ele já pegou
E, nessas condições, não temos nada que vosim,
para
examinar
a
lei.
Sou
__
Senador
dentro
tar agora, mesmo porque a medida está susno ar que não podemos determinar. a inconstida lei. dentro daquilo que a Constituição me
tucionalidade, porque não foi ainda decidida
pensa. O Co"ngresso pode, na verdade, aguarmanda,
Não
quero
reform.ar
a
Constituição
dar esta decisão para também se pronunciar.
essa parte pelo Supremo Tr:ibuna)._Estamos
por
causa
de
um
ponto
de
vista
meu,
pessoal,
Pronunciar
o que, se a medida não mais-exisdebaixo da resso-nância que a imprensa deu,
achar que não pode mais mandar medida prode que a medida havia sido julgada como
te, a medida está parada, está em suspenso?
visória. quando a. Constituição não proíbe 'Não há sobre o que se pronunciar.
inconstitucional. Não, não foi. O Supremo
que mande. Se.V. Ex• me mostrar, na Constiribunal apenas examinou·uma prelíminar, c
Espero que V. Ex'', como Presidente, e o_s
t~içã"o.:.--- -pode. no seu voto daqui a algum tempo, jul·
outros representantes desta Comissão enCongar que nao, que a matéria é constitucional
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR- . trem uma solução, mas não aquela que, se
o Presidente mandar, não se_ quer. lsso não,
e que estaria nos termos do que permite a
DOSO - Não. A minha pergunta é outra,
parece briga de ...
Constituição Federal.
que não tem' nada a ver com .a Constitui_ção.
Por isso que V. Ex• teve aquela lembrança.
Sr. Presidente, quero deixar aqui bem exO SR. JOÃO MENEZES- Se V. E:c·
e acho que realmente nós precisávamos ver
plícita a minha maneira de examinar este asme
disser
qu(;'
proíbe,
que
a
Constituição
uma fórmula ern que o Congresso tomasse
~ll_n_t_o como Senador da República, poís quepr01bc...
. : .
o seu posicionamento, 'Cm 4ue o Congresso
ro o maior respeito para o Senado da Repú_Q SR. FERNAN.PO HENRIQUE CARmostrasse a sua existência, mas sem exacerblica e não querO me aventurar· em coisas
bação. Como fazer isso? Se julgarmos essa
DOSO~ Nobre Senador-J{;ão Meoezes;coque possam, amanhã, ser negativas e denegrir_
medida agora como imprópria, inconstitucio·
mo V. Ex• interpretaria o art. 67 neste caso?
até a posição do CongreSso~ dizendo que o

me
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Congre!:lso e~ta dt:cidilldo politicament-e. O

.Congresso_é um órgão político, mas não pode

o projeto <.fe ld do Senador JÕsé Paulo BiSo!
é inconstitucional, mas, urna vez convertido

Q:ar decisões polfticas, tem que dar decisões
legais.
Era esta, Sr. Presidente, a minha palavra.

o projeto em lei, o Supremo pode, seja qual
for a lei.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de -Carvalho)- Com a palavra o Senador José Paulo Biso\, que já havia se inscrito.

tamente, art. 102.

O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com a palavra, pela ordem, antes
do Senador José PautO Bisql, o Senador Jarbas Passarinho.

O SR: JARBAS PASSARINHO -Sr.
Presidente, pergunto a V. Ex• se: essa matéria,

dada a característica d!! tempo que dispomos,
que é _limitado para a decisão da Comissão,_..

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Corresponde a_um prazo de urgência urgentfssima.

O SR. JARBAS PASSARINHO- ... dá
ou não condição de urgência? V. EX" está
se antecipando como se nós estivéssemos debaixo de um r.::gimc d.e urgência urgentíssima.
Neste_ caso, peço a V. Ex' c.jue se aplique
no Regimento o tempo disponível para cada
participante, porque, se nõs tivéssemos que
pedir, por exemplo, vista dessa matéria, não
poderíamos ter por mais de meia hora, uma
vez que se trata de urgência urgentíssima.

Q SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Exatamente.

O SR. JARBAS PASSARINHO- En·
tão, as intervenções também têm prazo no
regime de urgência urgen~íssí~~·--

O SR. PRESIDENTE (CidSabóia de Carvalho)- Então, vamos estabelecer 5 minutos
para cada participante. V. Ex• faz uma boa
observação que vai ajudar muito o desenrolar
dos trabalhos.
Ccinl a palavra o Seriador José PaUio"áiSol.
por 5 minutos.

O

SR~ JOSÉ PAULO BISO L -Sr. Presi-

dente, estou um pouco estarrecido com o encaminhamento e o equacionamento da questão.
Em primeiro lugar, o tema, a medida provisória está 541h judice. Nisso discordo _um pouco do eminente Senador Fernando Henrique
Cardoso, ela está sub judice.
·O Supremo Tribunal Federal decidiu, em
uma reunião prelimirlar, em uma decisão preliminar. suspender os efeitOs d3 medida provisória. Ele tem esta prerrogativa que muitas
s"uprema<> cortes no mundo não têm, mas a
nossa tem esta prerrogativ~. E tem a prerrogativa de, na decisão final, concluir pela inconstitucionalidade da medida.
Então. vejam bem, se o· supremo Tribunal
Federal julgar essa medida amanhã como incon.stitucional, nós teremos de nos submeter.
porque o Supremo tem essa prerrogativa. 4
Tem mesmo. O Supremo não pode_dizer que

OSR. JARBAS PASSARINHO- P<rfeiO SR. JOSÉ PAULO BISOL- Isto é.
uma coisa bastante clara.
Assim, precisa-mos saber o que fazer com
essa medida provisória que perdeu a sua substância, a sua natureza.
Em primeiro lugar,\evantaria uma questã~l
no sentido: mas temos que obedecer - me
perdoem a palavr·a, mas ela é correta -:-.uma
decisão do Supremo Tribunal Federal sem
ter a decisão sob exame'! A primeira cOisa
que a comissão tem que fazer é requisitar
o acórdão, porque temos que saber o que
é que vamos fazer com ele, o que nos compete
-fazere o que o acórdão marida fazer. EstamoS
decidindo uma questão sem a cognição exaustiva. E não é correto, nâo é decente deddlr
absolutamente nada sem cognição exaustiva.
Precisamos do acórdão. Eu, particularmente,
tenho conhecimento do acórdão, porque ...
O SR: PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Pergunto a V. Ex" se está submetendo a questão de ordem á Mesa ou se es.tá
apenas discutindo?

OSR. JOSÊ PAULO BISO L -Em seguida, coloco a questão de orç:lem, mas, antes,
gostaria de acrescentar algúns esclarecimentos do meu ponto de vista.
No art. 62, lemos:
· - "Em caso de relevância e urgência.
o Presidente da República poderá adotar
p1edidas provisórias com força de lei. .. "
Uriiá lnedida provisória cónceitualmente,
do ponto de vista constitucional, é um projeto
de lei que é lei' antes de ser convertidO em
lei. Se o Supremo Tribunal Federal, ontem,
disse que não tem mais força de lei, ela não
é mais medida provisória. Quer dizer, o Senado não tem mais como fazer tramitar a medida.
Nós temos um prazo· para examinar uma
medida provi!'ória, uma medida provisória
tem que ser cxaminaQ.a no prazo de 30 dias.
En_tiil)_, mio h:í mais prazo correndo, Sr. Presidente. c nós não temos mais o que fazer enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir o mérito da questão - é sensível que
a preliminar e o mérito, neste caso, estão
de tal forma conjugados, que só uma pessoa
que não tenha nenhuma experiência jurídica
não peréebeu ontem que tiveram que apreciar o mérito na prellminar, pelo menos em
·pnncfpio. E foi bem definido que há uma
iden_tid_ad_e .substancial entre a !lledida na reedição e .a medida anterior.
Então, só temos, Uo ponto de vista técnico
burocrático, duas alternativas: depois de termos em mãos o acórdão que eu particularmente conheço, é preciso que todos o conhe·
çam. Com o acórdão em mãos_. vamos decidir
o qUé? Vamos decidir se __ devolvemos o expe_ diente, que não é mais medida provisória.
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até a decisão do Supremo, ou se arquiVamos
t:ste expediente até que o Supremo resolva.
Assim sendo, não temos que discutir inconsticionalidades. não temos que discutir
questões de le"galidade. É uma questão burocrática. é uma questão técnica. O fato é que
o Supremo Tribunal Federal teve rima decisão unânime ontem e nós não podemos mais
lidar com esta matéria, porque estamQs obstr-uídos, não temos como lidar, existe a prerrogativa no ordenamento jurídico brasileiro.
Existem outras pessoas com experiéncia jurídica pres~g~t;'S <).q:ui que irão confiimar o _que
estou afirmand_u. Se existe a Prerrog~tiva, e_s·tá liquidado o assunto.
Temos que aprender. às vezes, a ser sim·
ples, porque, por incrtvel que pareça, algup
ma'> coisas no mundo são simples. Existe a
evidência e não é preciso nem a mediação
de um raciocínio. A intelecção, a ·pura e simples intelecção de natureza intelectual, -nàO
emocional, pode colher estu verdade. Nós
não temos o que fazer com esta matéria, a
não ser' arquivar ou devolver ao Presidente
da Repúhlica.

O SR. MAURICIO CORRÊA-Gostaria de um aparte. se for possível.

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não,
concedo' o aparte.

. O SR. MAURICIO CORRÊA- Concordo em gênero, número e _grau com o qu~
V. Ex' está expondo, tanto é que, à guisa
apenas de comentário, já tinha ali da_do O
meu ponto de vista ao Senador Jarbas Passa~
rinho. E vou ma~!) longe. Acho que o· p_raio
do art. 62 eslá interromPido, não se_ conta
mais o prazo do art. 62, não há mais 30 dias,
porque houve um fato superveniente, decorrente do deferimento de uma medida liminar.
Então, não é o cac;o de devolver, no meu
modo de entender - pode ser até que eu
mude daqui para frerite- ao Presidente· da
República e nem de arquivá-la, mas de aguardar a decisão do_ Supremo Tribunal Federal.
Dirpse-á, Senador José Paulo Biso!, que
o Caso do Amapá se assemelha a este. No
caso do Amapá, não houve o deferimento
da liminar. Agora; o Supremo Tribunal Fede~
ral deferiu a liminar e colocou a questão sub
judice. Ninguém podení. ÍIHrometer-se mais
nesta mah5ría. até que o Supremo Tribunal
Federal decida a questão. Estou de pleníssiino acordo com V. Ex'
·

O SR. JOSÉ PAULO BISOL-A única
discordánc.:ia entre ti posicionamento do eminent'e Senador e a mir':ha é terminológi~.
Eu disse arquivar até que b Supremo dl!cfdã
o mérito. Su!'tar.
Agora. vou fazer. uma sugestão. talvez indc\"ida, aos Senadores que dão sustentação
ao Goverp._o. ,
_ _ .
O melhor p::ua o Senhor Pre:-.idente daRepública é que Sua Excelência receba de v_ulta.
É uma questão de elegância entre Poderes.
A nossa relação com u Supremo. no caso.
é uma relaç~l9 mediada porque somos nós
quem examina a medida provisória. Mas a
relação substancial é entre o Supremo quem
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decide. e o Senhor Presidente da República
tid~

aqui :orno o autor da violência jurfdica.
Entà(l, como·a relação- substancial é entre
o Supremo c o Presidente da República deve~

mos, por elegância, por elegância entre os
Poderes, devolver a medida ao Presidente

. O SR. !.:\RJIA~ PASSARINHO -

Presidente,~

Sr.

"pel!l o:rdem" afno caso, acho
que o Senador Paulo Bisol colocou no seu
raciocínio a necessidade de-conhecermO$ pre·
viamente o aeórdão..
.

O SR. PRESIDENTÉ (Cid SabÓia de Car:

da República pil.ra que Sua Excelência aguar·
valho)- Sim, é porque o prazo dado pela
de a decisão do Supremo e, se tiver êxito,
Mesa à Comissáo termina hoje.
reencaminhá-i~. E tudo será-reposto, nos ter~
O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas,
mos do llrt. 62 se for esta a hipótese.
se precisarmos .de conhecer o acórdão, é eviSó gostaria de concluir o meu raciocfnio
que o prazo dado pela .Mesa ·não pode
com três dados. Primeiro, não há pOr que, · dente
ser o mestno~ ·
nem como discutirmos a legalidade e a inO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia dé Car·
constitucionalidade desse tema rieste momento; segundo. ~ questão é meramente de.
vaJho)- Se formularem questão de ordem,
a Presidência a decidirá. ·
procedimento burocrático, técnico, de com~
· ·
portamento em relação a uma fatalidade a. decisão do Supremo e, em terceiro lugar,
- OSR.JARBASPASSARINHO-Exato..
por que não restaurar a elegância, no sentido
Acho que implicitamente S. :ex~ formulou
balsaquiano do conceito? Qoer dizer, a ele~
questão de ordem.
gã.ncia consiste em parecer sér o que se é.
O SR. .FERNANDO HENRIQUE CARNós, elegantemente, não vamos ficar com
DOSO - Pela ordem, para um esclareci·
urna medida que não é medida porque não
mento.
·
~m força .de lei, vamos devolvê·la delicada·
mente ao Senhor Presidente çia República,
A questão é a seguinte: o meu requeriSua Excelência delicadamen~e, _aguardará o
atento foi anterior à decisão· do Supremo.
pronunciamento do Supremo Tríbunal Fede·
Q SR.l'RES!DENTE (CiÚ~bÓià de
ral e tudo poderá recomeçar se o Sopremo
Trióunal Federal considerar qu~ a medida_ valho) -Exatamente.
é constitucional e nada recomeç~rá se ele decidir que a medida é inconstitucional.
O SR. FERNANDO HENRiQUE CAR-Enquanto isso, vamos tratar de regular a
DOSO- O Supremo, na verdade, acolheu
medida provisória porque isso é uma exigênas npssas questões de ordem, preliminftrmen·
·-- i:ía da dignidade de cada um de nós nesta
te~ q _Supremo ;;lCOI_heu, preliminarmente, a
Casà; ou somos um Poder Legislativo ou vaquestao de ordem do .Sr~ Deputado Scalco
mo_s deixar de .ser. E, se não deixarmos de
e a minha também, quando usamos esses
ser, estamos custando muito caro aos cofres
mesmos argumentos para pedir unia deCisão.
da União e aos bolsos do povo brasileiro.
,De modo que, ~ questão do prazo que foi
Era só isso.
·
dada aqui foi anterior ao Suprerrio. _ . _
Penso que o Senador Biso!, na verdade,
OSR. CHAGAS RODRlCUES (Relator}
levantou uma questão de ordein. O que S.
-Senador Bisai, V. ~ me permite?
E>;~ está (jizend()_ é o seguinte ...

a

êár::

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não.
O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presi-

dente, peço a palavra para urha questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sab<)ia de Car·
va}ho)- Senador Chagas Rodrigues, só um
mmuto ...

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu

gostaria de dar um esclarecimento a V E~
É rápido.
·

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Senador Chagas Rodrigues o Senador Bisol já completou a sua fala. Éu pasSo
a_palavra logo mais a
Ex', depois da questão de ordem do Senador Qdacir Soares. Ouço V. Ex• togo mais.
_
O Sr. Senador Odacir Soares pediu a pala·
vra para uma questão de ordem.
Com a paiavra o Senador Odacir Soares
para uma questão de ordem.
O-Sr. Senador José Paulo Bisol não formulou questão de ordem.

y.

O SR. ODACIR SOARES_:. Quero fundamentar ...

O SR. iARBAS PASSARINHO- Sefor
para discutir, é preciso o acórdão.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Se há uma qUestão de ordem, ·a
Presidência vai decidir.
Quero (",Lvi__r o_ Senador Paulo Biso! para
saber se S. Ex~ está, realmente, formulando
uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A ques-·
tão, Sr. Presidente, é que se a maioria entender,. em preliminar, que o comportamento
técmco I:?or mim sugerido é o adequado, podemos dispensar, até pela agilidade .de nossa
atividade, o acórdão.
Agora, se for para discutir até.ondC a decisão do Supremo e até onde ela iD.teriere cOnosco, então é indispensável que este acórdão
seja do conhecimento de todos e, nesse caso,
a questão de ordem estaria levantada.

O SR. ÓDACIR SOARES -

dente, peço a p~lavra._

.

Sr. Presi~

o·SR.!'SESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Tem a palavra V. Ex'.
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O SR. ODACIR SOARES,- Quero fazer
um aditamento à questão de ordem formulada_pelo Senador Paulo Biso L
:
· Quero fundamentar a' rnlriha questão de
ordem com todo o arrazoa-do jurídico e com;·
titucional aqui expendido peJo eminente Se·
nador P.aulo Biso! co~ muita profíciéncia,
com muita profundidade, com muita relevân·
cia e.com absoluta procedência.

S.. Ex' ~st~ cheio de razão. Compete privativa e originariamente ao Supremo Tribunal'
Federal conhecer e julgar argüições de ln- ·
constitucionalidade. E esta,. mais do que nunca, porque foi submetida à sua apreçiaçãu
pelo Procurador~Geral da República.
Evidentemente, a questão de ordem levantada pelo eminente Deputado Euclides Scal·
coe pelo eminente Senador Fernando Hen·
rique Cardoso, que veio a· esta comissão em
g;au de recurso, porque indeferida pelo P~e
s.t..den~e do Congresso Nacional, foi proposta
antenonnente à de.cisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão superveniente, conforme muito bem esclareceu o eminente Senador José Paulo Bisol.
Parece-me que a essa altura -e eu, pessoalmente, do ponto de vista jurídico, não
tenho nenhuma dúvida a esse respeito - ÍlZ
questão de basear a 'minha questão de ordem
com os fundamentos jurídicos já levantados
pelo Senador Bisol; não tenho nenhuma dúvida de que a medida provisória tem a sua efícá. ci~ e aplicabilidade ~uspensas e .• portanto,
nao pode tramlta:t:, nao está tramitando. Em
decorrência d~sso, entendo que estamos sujeitos -nós, Poder LegislatiVo - estamos
coDstitucionã.lmente sujeitos à de.cÍsão final
a ser dada _pêlO Supremo.

Qu~ria aditar à questão de ordem lev-antada pelo Senador Biso!, que considera fundamental o conhecimento do acórdão do Supi'emO, pelá ComisSão, uma-ouira questão
de ordem.
Conside:rando que a aplicabilidade e os
efeitos da Medida Provisória n" 190, estãq
suspensos pela liminar conferida pelo Supremo Tribunal Federal, entendo, conseQüentemente, qui:- esseprãZo--estabetecido ilo art.
408, § 29, do Regimento Interno, que _dá a
esta Comissão 48 horas para se pronunciar
sobre o recurso, também está suspenso.
O prazo regimental de 48 horas, que presume estar a medida provisória em andamento
a partir da sua leitura- o que não está acon·
tecendo efetivamente, hoje, pela suspensão
do Supremo Tribunal - , entendo que, de
acordo com o § 2 1' do art. 408, ·que ç_onfere
à Comissão 48 horas para se decidir sobre
o recurso, também está suspenso.
Queria propor, ·e é essa a quest~o de ordem, em adltamento à4o Senador Biso!, que
este prazo co-meçasse a cofrer, Se for válido,
se isso ainda for procedente, a partir da decisão do Supremo Tribunal Fede.ral.
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Se o Supremo. afinal, decidir pela inconsti·
tudonalidade da Medida Provisória n" 190,
evidentemente, que esta Co_missão não tem
sobre o que se manifestar.
Se o Supremo decidir pela constitucionalidade da medi'da, vamos nos pronunciar,
considerando que há uin recurso a esta Comissão, de decislio da Mesa do Congresso
Nacional.
Então, queria propor formalmente que a
Comissão suspende'sse a discussão e a delibe·
ração sobre o recurso do Senador Fernando
Henrique Cardoso, até que o Sopremo Tribunal Federal se manifeste-. -

· - · ' - ' '-

-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.·
Presidente. peç_o a. palavra para contraditar.
OSR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)

-Sr. Presdiente. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Caivalho)- Com a palavra o Senador Chagas
Roqrigues.
OSR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
- Sr. Presidente, são duas questões: uma
é a da constitudoilalfdadc, ou não da medida:
e a outra é uma consulta.
_
O Sr. Presidente do. Congrésso consulta
esta Comissão e pede que a resposta seja
dada hoje. A consulta é esta: S. Ex• quer
saber - e agora um fato novo torna mais
importante a consulta - s-e pode devolver
e, em segundo lugar, se pode considerar a
matéria prejudicada.
com a decisão de onlem, issso, de certo
modo, até se agrava. _
.
Então, o Presidente nos consplta sobre is>o.

Agora, numa homenagem aó nobre Senador José Paulo Biso!, quero dizer .gu·e comecei a trabalhar nisso antes_ do :j,!flgamentq,
porque o Supremo poderia decidír ontem e
poderia não decidir.
E mais: logo que tive conhecimento, mandei dois funcionários meus pedir, ao Ministro
log_o que tomei conhecimento- telefonaram
para mim, eu não pude estar lá, mas estava
acompantlando - , o acórdão e eles mandaram medizer ser imposstvel fornecer o acórdão porque a-; notas taquigráfica nem ao menos tinham sido traduzidas.
Mas o gabinete enviou-me o que considero
o "modelo", a essência do julgado. escrito
lá no pníprio gabinete:
"Por unanirilidade, o Tribunal defendeu a medida lim'inar e suspendeU at€
o jUlgamento final da aÇão, a eficácia
e a aplicabilidade do Conteúdo normativo dos preceitos impugnados da Medida Provisória n~ 190, de 31 de maio
de I990."

Então, diante disso, é que dei prossegui~
mento para que, amanhã - e eu pOderia
dizer isso aqui diante desse fato novo, sugiro
que não se responda nada. Mas eu quis trazer
o meu trabalho, a Comíssão poderá decidir,
porque o Presidente está aguardando um parecer nosso sobre o que fazer.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr, Pi-esid~nte_, o Sen~dor Biso\..
O SR. MAURJCIO CORRÊA- Eu pedi
a V. Ex' para contraditar, V.· Ex• deu a palavra·l?ara outra que.stão de ordem.

de

0 SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia
Caivalho)- Não. o Senador Chagas Rodrigues
falou, como Relator, pela ordem. Agora pergunto: V. Ex• está inscrito para discutir? ·
O SR. MAURÍCIO CORREA- Não.
eu quero é cot:ttraditar as questõeS de ordeth
Jevantadas._Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTg (Ód Sabóia de Carc
valho)- Então. tem a palavra V. Ex•.
Peço silêncio,. para que ouçamos o Senador
Maurício Corrêa, _contraditando as qqestões,
suscitadas pelos Senadores Paulo Biso! e.
Odacir Soares.
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o conhecime-nto d{~ aC<'írdiio, seria consl!qüência de- ni.io se- aceitar ,; préliminiii leVàrihi.úa
pelo Senador José Paulo Biso!.
USR. PRESIDENTE (Cid Sahtiia de C:.~r·
valho) - E esse acórdão demorará muito
para chegar. O "supremo demora muito na
elaboração dos seus acó'rdã.o"s.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES - En·
tão, a primeira pergunta, a primeira indagação, a primeira decisi.io da Comi~São, da Mesa, de V. Ex·' !;.eria a re,speüo da preliminar
levantadi! pelo Sr. Senador José Paulo Bisol'?
Essa é a minha pergunta.

·o

SR. PRESIDENTE (Cid S1:1búia Je
valho) - A Presidência vai decidir.

('<~r·

O SR. ALUÍZ!O BEZERRA- Sr. Pre·
dente, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (CiQ Sabúia de Carvalho) - Com a palavra o nobre Senador
Aluizio Bezerra- rapidamente Senador. para decidir-mos essa questão.

Q SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito
obrigado._ Em primeiro lugar, no que _tange
à que·stão de ordem levantada pelo nobre SeO SR. ALUÍSIO BEZERRA -:Sr. Presinador José Paulo Biso!, que, aliás, foi uma
dente, somente para nutrir a minha consciênquestão de ordem facultativa. eu quero dizer
que pondero no sentido do não acatamento ' cia -de elementos de convicção, para tomar
uma posição. Parece-me que a medida provi·
do pedido-da reffiessa do acó.rdão do Supresória, em que pese os doutos Colegas que
mo para cá. Porque o fa-tó já é do nosso cose pronunciaram sobre a matéria, é uma figunhçcimento pleno, nós já sabemos que o Sura jurídica sui generis, porque, ao mesmo
premo TribUrial Federal concedeu a liminar,
tempo em que produz efeitos de pleno direiexatamente p-ara sustar sic et "iõ quantum os
to, desde sua publicação, ela está sendo obje~
efeitos da Me_dida Provisória n" 190.
to de apreciação pelo Congr~sso Nacional,
No que tange. todavia, à questão de Ordeni
que pode ser objeto de um projeto de converlevantada pelo nobre Senador Odacir Soares·•.
são pois, ao mesmo tempo em que vai produeu pondero o seguinte: ou nóS COncordamos
zindo efeitos, ela está, por outro lado, crianconl a conclusão .do parecer do Senador Cha:
do condições de ser apreciada pelo poder legigàs' Rodrigues, ou nós caminhamos para a
ferante, inclusive de modificá-la através de
direção da solução encontrada pelo SenadoÍ'
projeto de conversão.
Paulo Biso!. O que nós Iião podemos é deixar
De maneira que, parece-me não cabe uma
de dar uma satisfação ao CongressO Nacional;
apreciação dentro de uma visão clássica do
que está aguardando exatamente um pronunproblema. Muito menos ainda: creio que o
ciamento da Comissão de Constituição, Jusacórdão do Supremo Tribunal não interfere
tiça e Cidadania. Até poderei acatar a quessobre as decisões como vínculo direto do Potão do Senador Odacir Soares, mas depois
der Legislativo: nós podemos levar em conside ter dado conhecimento ao Plenário do
deração. apreciando, mas não há um vínculo
Congresso NaciQnal, atrav~s da re_sposta que
direto, não é um procedimento de causa e
nos cabe formular àquela Casa.
Portanto, Sr. _Presidente, acho inócua. des-- eft;"ito, conse4üente, imediato. Naturalmennecessária_ c até inútil, neste momento, ajun- · te, o que se produz será apreciado e levado
em conta, pela visão, pelo poder de convicção
tada do acórdão do Supremo Tribunal Fede.
que pode tmzer aos membros da Casa, atraral. Allliltéria já está mais do que conhe_cida.
vés da sua substância e da sua conseqüência.
Em segundo lugar, nós temos que nos pro~
nunciar ~obre o parecer do Sehador Chagas
O SR. PRESIDENTE (Cid Sahúia de C ar·
Rodrigues,_ ~_,com a alternativa trazida, que
valho)- Senador Aluísio, essa matéria já
eu c_onco_rd_o, do substitutivo do Senador Paufoi discutida, e há uma questão de ordem.
lo Biso!. E é essa a questão que nós temo·s
que já vai a _frente da questão submetida por
que decidir no momento.
V. Ex· Eu gostaria de pedir vénia a V. EX",
Com relação ãs conclusões trazidas pelÓ
para poder decidir a questão de ordem e ordeSenadot Chagas Rodrigues, no momento
nar os trabalhos.
oportuno vou apresentar as razões pelas quais
O SR. ALUÍSIO BEZERRA - Justanão posso concordar com elas.
mente. Sr. Presidente, só para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarParece-me que as colocações formuladas
valho) - A Presidência vai decidir.
pelo Senador Paulo Biso\, têm uma imporO SR. JUTAHY MAGALHÁES- Sr.
tância, mas não creio que a vinda desse acórPresidente, apenas para uma indagação: Padão, como elemento que coloca esta C?m~s
rece-me que o Senador José Paulo Biso_! lesão numa dependência da vinda do acordao
vantou uma preliminar antes da questão de
do Supremo Tribunal, seja a posição correta.
ordem. Porque essa pr~cura do acórdão para
Nós poderemos tomar conhecimento dele,
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ina:. .as Uecisõcs tomaremos aqui. lii<:mte do
posicinnamento que os membro~ dCS!>U douta

comissão possam ter sobre a. matéria.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Eu pediria aos Companheiros um
pouco de silêncio. par.a a Presidência poder
expor como resolve a presente questão aliás. as duas questões que foram submetidas
à PresidênCia. pefos SenadOres -Paulo· Biso!
e Odacir Soares.
. Parece inequívoco à Presidênci~ que a matéria está sub judke e, como tal, a espera
da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal. Uma decisão que pode ser antecipada, mas que, na verdade, ainda não existe.
Ela não foi ainda prolatada. Então, materialmente, não existe a decisão do Supremo; há
uma mera expectativa de que o Supremo de·
cida pela incom;titucionalidade.
Houve a concessão de uma medida liminar.
A .concessão dessa liminar. temporariamente. enquanto durar a aplicàção dessa dccisã9
provisória do Supremo Tiibunal, que poderá
ser negada ou confirmada. enquanto durar,
está prejudicada a questão de ordein do Senador Fernando Henrique Cardnso, pela coíncidênóa -do mérito, m1o do todo da questão,
mas do mérito da preliminar. O Supremo Ti"i·
bunal, ao conceder a liminar na ação de in·
constitucionalldade sugerij.la pelo Dr. Junqueira, ele. na verdade, resolveu a questão
de ordem submdida à Comissão de ComaituiçãO; JUstiça e Cidadania. Nõ c<iSo, o Supremo· atendeu à questão de ordem que foi apre~
se"ntada â Mesa do Congresso. pelo Senador
Fernando Henri_que Cardoso.
O J.iu.e!_-ÕÓs delibem.rmos aqui poderá pôr
o Senado Federal numa posição talvez de _dcs-__
vantagem diante do Poder Executivo, porque
o Poder Executivo já anunciou pelo Ministro
da Justiça, que ·c-umprirá" exemplarmente a
liminar, não há por que o Senado Federal,
também, não cümprir esSa Tímin-ar, que-é·exa-tamente de c.onsiderar sob restado o que está
em dbcussão. Na verdade, a Medida Provisória n" 1~0, foi sobrcstada, ela é colhida co~
mo se fosse por um Oash fotográfico, ela fica
onde está. Na verda_de, ela está sobrcstada
regimentalmente e Õão temos a previsão de
que uma medida do Supremo determine que
uma matéria- se.ia sobrestru:ia no Congresso
Nacional. Mas o Rt!gimcnto da Casa prevê
outros casos em que a matêria é sobrestada,
é o art. 335. Assim, não se trata de devolver
ou arquivar, fica onde está, ao aguardo da
deci!;ão qo Supremo Tribunal.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Rclalor)
-Sr. Presidente, cu não gostaria de interromper o raciocínio de V. E:t".
O SR. MAURiCIO CORRÊA -Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar V. Ex•·,
foi uma de_cisão altiva ...

resposta à Mesa deve ser a solução dessa
questão de ordem, porque ela está sendo posta preferencialmente diante do parecer do
Relator dev~damente designado.
-Aiéi:il do maiS, na Constituição' Federal dçtérmina o ifeni-XI, dO.ari. 49, que compete
ao Poder Legislativo zelar pela preservação
de sua competênCia legislativa em face da
atribuição normativa dos outros Poderes.
Assill!, entende a Presidência, atendendo
às _questões de ordens, que a matéria está
sobrestada, não pode mais ser analisada, porque está submetida, no seu mérito, ao Poder
JudiciáríO, e a respos'ta da Comissão à Presidéncia do Congresso Nacional é nesse sentido, dizendo que está prejudicada a questão
de ordem em face da decisão do Supremo
Tribunal Federal,. competindo, no entanto,
à Mesa, no atendimento -desse item constitucional, deliberar, declarando a expectativa
do Congresso pela decisão do Supremo Tribunal.
Não poderíamos ter outra decisão, quando
o Poder atacado- que é__o_E:oder Executivo
-·se_conforma ccim a decisão, dobra-se dian~
te deJa e aguarda o resultado final. Assim,
compete ao Legislativo exatamente a mesma
postura.
é_ a solução da questão de ordem.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relalor)
-Sr. Presidente, V. Ex• decidiu. Há uma
nova questão de ordem, para que a nossa
Comissão decida.
Sr. Presidente, a medida provisória tem·
dois artigos. Somente um artigo é que ela
reedita; o outro, conforme algumas das minhas. conclusões, é matéria que não foi reeditada.
'Então, vamos decidir. O Supremo Tribunal só fulmino·u a parte que foi atacada, a
parte da reedição. A outra parte que não
foi objeto de r_eediçã_o__ !ssg_ e§_~~ _qo meu
par-eCero-,:;:__;oa___nOSsa--Comissão deve decidir.
A outra parte foi também afetada pela in~
constitucionalidade ou essa parte pode tra~
mitar?·

=-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- A Presidéncía, ouvindo o Senador
Chagas B.odrigues ...
Peço a V. Ex• que, por obséquio, não se
ausentem, porque te[_llos que _adOtar uma de~
cisão. O Plenário terá que se pronunciar.
Gostaria de pediT aos Srs. Senadores que,
por obséquio, se sentassem.
A Presidência submete sua decisão ao Plenário da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. MAÜR1CIO CORR~A- Sr. Presidente, antes de V. Ex• submeter, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Ouço V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de CarO SR. MAURÍCIO CORRÊA -,--Seria.
valho) - Eu estou terminanão a decisão,
na -Iiilguagein forense, o que clÍamanlos de
eu estou concluindo a decisão.
opor embargos à Mesa: quero que V. Ex•
Formalmente, no entanto, Srs. Senadores, esclareça se a medida provisória ficará paralia Comissão deve dar uma resPosta. Esta Co- sada aqui no Congresso ou será devolvida
missão deve dar uma resposta à Mesa. E a _ ao ~reSidente da República.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A Presidéncia disse em sua decisão
que ela está sobestada. Onde está ela fica,
por decisão do Supremo Tribunal Federal.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA _:_Sr. Presidente, são embargos declaratórios ou infríngentes?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São embargos declaratórios.
A Presidência da Comissão, então, faz o
seguinte -pelo alto respeito que tem pelo
Parecer do Senador Chagas Rodrigues, que
é um p'arecer sábio, muito· bem concluído,
apenas tim.a: profundidade que foi prejudicada pelo Supi't:mo, que também o colheu
- , o Supremo também colheu o seu raciocínio, o seu trabalho, essa que é a verdade
- esse assunto é indiscutível - e põe a sua
S<)lução a voto. V. Ex•• confirmai"âo-ou não'
a decisão do Presidente.
Se ela não for confirrilada,- voltaremos ao_
Parecer do Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Relator)
- Eu pegontaria: nós iríamos responder de
que modo? Iríamos sobestar tudo, toda a matéria, inclusive parecer?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Através de decreto legislativo, o
Presidente do Senado declararia a medida
provisória sobreestada por decisão do Supremo Tribunal FederaL
OSR. LEITECHAVES-Sr.Presidente,
nessa parte peço a V. Ex' u'ma pequena intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Ouço V. Ex'
O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente,
estou de acordo com a decisão de V. Ex'
Acho _q~~- J!<!q _R_q_t;l~-h~v_e_r_d~_c_isii,_Q _m_a_is _acer-_
iada:Mas, no instante em que vamos sugerir
que a Mesa do Congresso faça um decreto
legislativo, aí nós incidimos ...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de Carvalho)- ~as tem que haver decisão.
O SR. LEITE CHAVES - Porque é o
seguinte: neste instante n~o há ...
O SR.. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Carvalho) - Aí já é um problema da Mesa,
não é um problema mais nosso.
O SR. LEITE CHAVES - Pois é. mas
não pode. Porque já não há mais medida
provisória do Congresso durante essa suspensão. Ela não existe, e por isso mesmo tem
que ficar paralisada.
V; Ex•, parece-me, disse que a Mesa ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -O que a Presi~ência está esclarecendo é que-, como conseqüência, nós só po·
demos opinar aqui sobre o que nos foi perguntado. Nós ficamos até o sobrestamento. ·
O mais é com a Mesa do Con.gresso Nacional.
O SR. LEITE CHAVES- Não, Sr. Presidente. A decisão é de sobrestamento.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Exatamente isso.
O SR. LEITE CHAVES - Mas a Mesa

-0 SR._PRESID.ENTE (Ód Sabóia de Carvalho)- Exatamente. Não hâ discordância,
nenhuma de V. Ex' com a Mesa.

apenas ... oeixclmos a coisa -corno. está .. ' ..

O SR. ODACIR SOARES-_ Sr. Presidente, ponha em votação, para não se perde~
rriaiS-tempo.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas isso é lá com a Mesa, não
somos nós.
Não posso resolver pelo Presidente Nelson
Carneiro.

O SR_ PRESIDENTE (Cid,Sabóia de Carvalho) - Não há discordância nenhuma de
V. Ex• com a Mesa.

O SR ODACIR SOARES -Vamos votar, Presidente.
O SR. LEITE CHAVES~ Não, Sr: Presidente, absolut:,tmente, porque. dig~~qs, nesO SR. JARBAS PASSARINHO -Sr.
te instante, não existe mais medida proviPresidente, se bem_ entendi a decisáo de V.
sória. Nós não· temOs que fazei- decreto legis-- Ex•, ela quase no_ todo corresponde à primeira
lativo sobre ela.'
' ·
colocação do Senador José Paulo Bisol.
O SR. PRESfDENTE (Cid Sabóia de Caro
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Si'm, ma.c; eu não posso deliberar - valho)- Exatamente.
sobre isso.
:o-sR. JARBAS PASSARINHO - ...
quando S. Ex• falou até em_ arquivar, mas
O SR. LEITE CHAVES - Não temos
depois modificou a expreSSãO. Então, é soque devolvé-la. Então; tenioS que agUardar
Orestar?- _
o final. Mesmo porque o prazo não é de interA resposta da Comissão é que a matériarupção, é de suspensão.
deve ficar sobrestada em face do julgamento.
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O SR. PRESIDENTE (Cid_Sabóia de C~r
valho) -Aguardando a decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Vamos votar.
Vou fazer a votação nominal. Quem concordar com a decisão da Mesa dirá "sim".
(Procede-se à votação)

o· SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Por 18 votos, o Plenário, unanimemente, concordou com a decisão da Mesa,
sobrestando a matéria.
Em pauta agora um processo de grande
urgência, que trata do Senador João Castelo.
A reunião é secreta.
Peço aos Senhores que não são Senadores
que se retirem da sala, ficando apenas os Srs.
Senadores e os funcionários da Comissão.
(Pausa,)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -A próxima reunião será ijuinta-feira, às 10 hor_as da manhã. Se houver necessidade, a Presidência convocará reunião extraordinária.
Está encerrada a reunião~
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SENADO FEDERAL
. - - - - - - - - - - - - - - SUMÁRIO
1- ATA DA 94• SESSÃO, EM 9 DE
JULHO DE 199Q
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicação da Presidência
- ConvocaçãO de sessãO extraordiná-

de notícia publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, sobre assinaturas em requerimento para apreciação do Código de Defesa do Consumidor e solicitando a Presidência a inclusão da matéria em Ordein
do Dia, em regime de urgência..

ria a realizar-se amanhã, às 10 horas-, com

SENADOR MANSUETO DE LA·
pela ordem- Solicitando informações da Presidência sobre recebimento de
requerimento de urgência para --aprecia::
ção de projeto de lei da Câmara sobre
seguridade social.

Ordem do Dia que designa.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO
-Mudança da Comissão de Valores Mobiliários do Rio de Janeiro para Brasília.
Editorial do Jornal do Brasil sob o título
"Batalha Naval". Revisão da vinculação
do lN METRO ao Ministério da Jus_tiça.
SENADOR JAMIL HADDAD Oportunidade do Senado Federal votar
amanhã, às 10 horas, o projeto de lei d~.
polftica salarial.
SENADOR POMPEU DE SOUSAVotação pelo Senado Federal do projeto
de lei de política salariaL Entrevista cOncedida pelo Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga
ao jornal Folha de S. Paulo.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA~
-Recebimento do "Prêmio Cínodel Duca", em Paris, pelo romancista baiano
Jorge Amado.
_
SENADOR MAURO BENEVIDES
-Projeto do Miriisti"o do Trabalho e da
Previdência Social, que restringe a um
grupo de instituições financeiras, a gestão
dos fundos de previdênCia privada.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, explicação pessoal -Equívoco

VOR~

O SR. PRESIDENTE..::. Resposta ao
senador Mansueto de Lavor.
1.2.3- Requerimento
- N 9 226190, de urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n? 50/90, que dispõe
sobre a legislação penal relativ.,a. ao crime
de seqüestro.

L3- ORDEM DO DIA
1.3.1 - F:ala da Presidência
- Razões que levaram S. EX' incluir
na Ordem do Dia da presente sessão o
projeto de lei da Câmara que trata da
política salarial.
1.3.2- ORDEM DO DIA (continuação).
. .
.
- Projeto de Lei da Câmara n? 61/90
(n9 5.340/90, na Casa de origem), que estabelece a política nacional de salários e
dá outras providências. Votação adiada
por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação
os Srs. Mauro Booevides, Jarbas Passari·
nho, Chagas Rodrigues, Jamil Haddad/
Marco Maciel, Maurício Corrêa e Afonso
Camargo.

1.3.3 -:- Fala da Presidência
- Esclarecimentos_ sobre a ausência;
nesta sessão, em virtude de missão autorizada pelo Congresso Nacional dos Srs.
Senadores Fernando Henrique Cardoso
e Jorge Bomhausen.
1.3.4- Comunicação da Presidência
- Prejudic_ialidad_~_do Requerimento
n9 226/90, lido no Expediente.
1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIDCAÇÓES

-Trecho da Ata da 70• Sessão, realizada em 7-6-90.
.
.
1
- Ata da 68t Sessão , realizada e~
1 9 ~·90.

-Ata da 77• Sessão, i"ealizada em
18;6-90.
3- PORTARIAS DO DIRETOR-GE-

RAL
N• 11 e 12. de 1990.
4- ATA DE COMISSÃO
S- MESA DlRETORA
6- LIDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUMÃRIO DA ATA DA 75' SESSÃO,
REALIZADA EM 13-6-90
Retificação
Na publicação do Sumário, feita no
DCN_-:- Seção II- de 14-6-90, na página
n~ 3082, 3•·ooluoa, logo após o encerra~ento da ~~ssão, acrescente-se, por omissao o segumte, renumerando-se os demais
itens;
2- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
. -Do Senador João Menezes, pronunCiado na sessão de 8-6-90
,

...........................-.......................
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Sessão, em 9 de julho de 1990

Sessão Legisl-ªtiva Ordinária, da 48! Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Mendes Canale.
As 14 HORAS E30 MIN{!TOS; ACHAM- _car!egada d~ ~nQrmatizar, fiscalizar e desenSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
volver o mercado de valores mobiliários. Seu
AluízioBezerra-OdacirSoares-Jarbas
âmbito de atuação engloba mais de 1.000
Passarinho _ Carias. Patrocínio _ Alexancompanhias abertas, e ainda os bancos de
- investimento, as corretoras _e distribuidoras
-dre Cqsta - Chagas Rodrigues - Mauro
BeneviPes _ Marcondes Gadelha _ Raide valOres~ as f~ndações de segu~dade, os
· · d L'
M
M ·
N M
fundos de mvest1mento e as própnas Bolsas
mun o ara arco acte1 ey ara- _d v 1
_
__
nbão ......... Mansueto de Lavor - DivaldO su::-- e _a ores~.
-.-?
ruagy:- Teotonio Vilela Fi_lho -Jamil HadA qt_t~m t~teressana a mudança. Cert~,dad ..:.._ Nelson Carne-iro _ Mata-Machado
~ente .ISso nao f~ coro com a reforma ad~t~ .-- -- -M des C ~
mstrattva_ patrocmada pelo Governo, CUJOS
1 - po mpeu de So us en
anaeb' · ··· - d 1 d
d
o Jet.a~os •.sao ec ara .amente:~s e :nxugar
Leite Chaves_ José Paulo Biso!.
e racJOn_;:lbzar a máquma admmJstratava. Seria inaceitáve_I que o eventual desejo c!e alguO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mas po-ucas pessOas pudesse levar ~~nseqüên
- A lista de presença acusa o compareciciaS nefastas para- um Estado da Federação,
mento de 21 Srs.' Senadorés. Havendo m:irne~
A idéia dà transferência é dramática para
ro regimental, declaró aberta a sessão. _
Q_&io de Jãneiro, pelo que a CVM repreSob a proteção de Deus, iniciamos nossos
senta, en'l termos de centro de atração, para
trabalhos.
as empresas e entidades de sua esfera. O Rio
Não há expediente a ser lido.
de Janei,(o, por sua vocação de centro finanA Mesa convoca, de ofício~ uma sessão
do Senado a realizar-se amanhã, à~ 10 horas, - ceiro, ver-se-ia atingido mortalmente pela
conseqüente transferência das sedes das emneste Plenário, para exame das matérias em
presas e pelo enfraquecimento de sua Bolsa
pauta.
de Valores. O esvaziamento do Rio de JaneiO Sr. Nelson Carneiro, Prestiiente,
ro, cujo processo já é evidente, com todas
deixa a cadeira da presidência, que é ocuas mazelas decorrentes, seria agravado ao expada peo Sr. Mendes Canale, 1~ Secretremo; _inclusi_v~ _porqcre;--sem dúvida, seria
tário.
o iníciO de Õuúas transferências de entidades
lig3das à área financeirâ_,__ como a mes<\ de
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) open do Banco Central, a Su_&ep etc.
Há oradores inscritos.
A eventual tran!>ferência seria totalmente
Conceda a palavra ao nobre Seriador Nelirracional, pois, sabidamente, os mercadOsson Carneiro.
objetos daatúação da CVM -aliás, de extre~
O SR. NELSON CAR,NEIRO (PMDB - __ m_Q_d_inamismo e complexidade - enconRJ. Pronuncia o spguínte-discUrSO:Sem riv-i~
tram-se principalmente no eix_o Rio-São
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenaPaulo, devendo, portanto, manter a proximidores, a imprensa tem, seguidamente, divuldade, permitindo um sempre efetivoe permanente acompanhamento e fiscalização.
gado notícias sobre ·a possív~l mu_d_ança da
sede da Comissão· de Valores Mobiliários_:Além disso, a mudança implicaria elevadíS"
CVM, do Rio de Janeiro para Brasília. Havesbno$..__custos e um impensável aumento de
ria até, pelo que dizem os jornais, Üma minuviagens, sempre de maiores distâncias. relati(a de decreto sobre o assunto em estudo no
vas a fiscalizações, análises técnicas, elaboMinistério da Economia~
ração de r_elatórios, inquéritos etc., só fazendo majorar a necessidade de maiores dotaA CVM é uma autarquia do Governo vinc,ulada ao Ministério da Economia - enções orçamentárias.

A proxjmidade física com o Ministério também não é justificativa plausível, pois isso
. nunca foi essencial para o órgão exercer suas
funções com competência, índependênci"a e
sintonia :com a política governamental.
É certo que o problema extrapola a questão
dos servidores· do órgão, que são concursados
no próprio Rio de Janeiro (e alguns em São
Paulo). Mas isso seria mais um aspecto total~
mente negativo, rep_resent::IJldO problemas
peSsoais e familiares ÍI!-~Q.I_!_tOJ;ri.á_y~is, _gerando
insatisfações, interposição de questões judi~
ciais, resistências de todos os tipos, enfim,
uma verdadeira desestruturação, colocando
em risco a própria sobrevivência do órgão.
Outro ponto, Sr. Presidente, sobre o qual
quero, no in(cio desta sessão> pedir a atenção
do Governó, é o editorial de hoje do Jornal
do Brasil, sob o título "Batalha Naval", que
incorporo integralmente a esta oração.
À certa altura, escreve esse prestigiosd-ót-gão da imprensa brasileira:
"B,;.TALHA NAVAL
A frota marítima brasileira está se
aproximando da obsolescênCia, que _se
dá aos dez anos de vida útil: um navio
vira sucata aos quinze anos. Por isso,
a maior parte dos navios em operação ~
não absorveu as inovaçõês tec_p.ológicas
do n(tvo comércio inteqiacional, que
substituiu_o transporte de granéis e matérias~primas em bruto por produtos ma:~
nufaturados ou semi-elaborados dentro
de ~o~tainers, os grandes cofres de ferro
que permitem o transporte porta a porta,
do fabricante para o importador, incluindo a embalagem para a venda dentro
dos padrões do mercado consUmidor es·
trangeiro. O cartório fechado dos armadores nacionais prefore afretar velhos
navios no exterior- onde estão em oferta - obtendo grandes lucros, porém,
com sangria no balanço de pagamentos
brasileiro, sobretudo_ na manu~ençã._o de ~
receitas no exterior.
-
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Enquanto isso, ·os estaleiros nacionais
passam por uma crise sem precedentes.
Estão operando com apenas um quarto
da c;apacidade instalada, o que represen, ta o desemprego direto e indireto de quase 60 mil trabalhadores, em especial no

Rio de Janeiro; onde estão instalados
95% dos estaleiros do País. Isto implica
custos operacionais mais elevados. Não
basta apenas o Governo apoiar a atividade, atualizando os custos dos contratos nas encomendas de navios feitas pela
Petrobrás.
Sem um amplo programa de reativação da construção naval, para estimular
novas encomendas dos armadores, mediante condições de financiamenlo a longo prazo compatíveis aos da concorrência internacional (Japão, Cõréia e os paf~
ses europeus, que cos_tumam s_ubsidiar
os juros na compra de navios), não have~
rá como reverter o quadro sombrio.
É preciso, ainda, remover os eh traves
e a legislação arcaica e_conflitante que
regula as concessões públicas na marinha
mercante e na estiva, que fazem um-embarque de container pelo porto do Rio
ou de Santos sair mais de d_uas veze;s
nlais caro do que no porto de Hamburgo.
Concluindo, Sr. Presidente, quero endereçar, aqui, um apelo- às autoridades.. do Governo Federal, para que revejam a decisão
de subordinar ao Min{stérío da Justiça o ln·
metro. O Inmetro tem de ficar subordinado
ã Secretaria de _Ciência e Tecnologia; está
deslocado. O atendimento, pelo Governo,
deste meu apelo irá colocar o Inmetro no
lugar devido, como ocorre com o Finep.
São estas, entre outras, Sr. Presidente, as
aspirações que os fluminenses me pediram
trouxesse à tribuna do Senado.
(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. NELSON CARNEIRO EM SEU
DISCURSO: .
BATALHA NAVAL
A modernização que o__ Governo Collor
pretende imprimir à indústria e ao comércio
exterior brasileiro não pode prescindir de
uma estratégia para o fortalecimento da construção naval e da marinha mercante, sob pena
de o Brasil perder competitividade no mercado internacional.
Nada menos do que 95% dos US$ 48 bi·
lhões de exportações e importações brasileiras são tranSportados por via marítima. A
liberação das barreiras ao comércio e· aOs "investimentos es~rang~iros no País deverá produzir, a médio prazo, a retomada do cresci. menta económico e o aumento no fluxo comercial brasileiro, com provável redução a
menos da metade nos superávits, que, depois
de chegar a US$ 19 bilhões em 1988. desceram para US$ 16 bilhões no ano passado.
Entretanto, o esforço de modernizar o parque industrial através da importação de máquinas e equípamentos ameaça ficar cOmprometido por um futuro colapso cambial. É que

as despesas Com fretes marítimos poderão
crescer qmito, diante da acelerada_ redução
que tem s:e _verifi_cado no transporte de carga
por bandeira brasileirã, devido à retração das
encomendas de navios por parte dos armadores nacionais.
Ape-p.as 18% dos fretes de importações e
exportações sãO feitos sob bandeira brasileira. Se fOrem descontadas a participação da
Fronape (Petrobrás) no monopólio da impor. tação de petróleo e a atuação da Docenave
(Vale do Rio D_oce) nos embarques de miné~
do, a participação dos armadores nacionais
e da estatal Lloyde Brasileiro é inferior a
10%.
Estudo recente do B_NDES, responsável
pelo f(nanciamerito à construção-naval, projeta para o an-o 2000 um movirriento total
de fretes marítimOs para o País da ordem
de US$14 bilhões. Se a froJa própria nacional
não crescer nos próximos anos, o déficit com
fretes poderá ultrapassar os US$ 10 bilhões
pagos anualme_nte a título de juros da dívida
externa. Em outras palavras, o frete pode
ser a nova dívida.
A frota marítima brasileira está se aproximando .da ob}lolesc~ncia, que se. dá aos dez
anos de _vida útil: um navio vira sucata aos
quinze anos. Por isso, a maior parte dos na~
vios em operação não absorveu as inovações
tecnológicas do novo comércio internacional,
que substituiu o tra_nsporte de granéis e matérias-primas em bruto por produtos manufa"turados ou semi-elabo(ados dent{o de _containers, os grandes cofres de ferro que permitem
o transporte porta a porta, do fabricante para
o importador, incluindo a embalagem para
a venda dentro dos padrões do mercad_o consumidor estrangeiro. O cartório fechado dos
armadores nacionais prefere afretar velhos
navios no exterior - onde estão em oferta
~obtendo grandes lucros, porém, com sangria no balanço de pagamentos brasileiro, so·
bretudo na manutenção de r~ceitas no exteiior.
·
·
Enquanto issO, os estaleiros nacionais passam por uma crise sem precedentes. Estão
operando com apenas um quarto da capacidade instai_(lc:la, o que representa o desemprego direio e-indireto de quase 60 mil trabalhadores, em especial no Rio de_ Janeiro, onde estão instalados 95% dos estaleiros do
País. ]sto irriplica custos operacionais mais
_ elevados. Não basta apena<> o Governo apoiar
a atividaQe, atualizando os custos dos contratos nas encomendas de navios feitaS pela Pe~
trobrás.
Sem um amplo programa de reativação da
· construção naval, para estimular novas encomendas dos armadores, mediante condições
de financiamento a longo prazo compatíveis
aOs da concorrência internacional (Japão,
Coréia e os países europeus, que costumam
subsidiar os juros na compra de navios), não
haverá como reverter b quadro sombrio.
É preciso, airlda, remover os entraves e
a legislação arcaica e conflitante que regula
as c.oncessões públicas na marinha mercante
e mi. esava. que fazem um embarque de container pelo porto do Rio ou de Santos sair
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mais de duas vezes ma,is caro do que no porto
de Hamburgo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, por permuta com o ilustre Senador
- - Pompeu de Sousa.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- s·r. Presidente, Srs. Senadores, e evidente a falta de número para a votação, hoje, da Lei Salarial.
Já haviamos preparado um requerimento~
para que a Presidência convocasse uma ses-~
são extraordinária do Senado amanhã, ãs 10
horas, para que pudéssemos votar a n_ova Le1
Salarial.
Encontrava-me no Plenário com o nobre
Senador Chagas Rodrigues, quando o ilustre
Senador Nelson Carneiro chegou, e, após a
conversa que tivemos, S. Ex•, na Presidência
dos trabalhos, já comunicou a convocação
de uma sessão extraordinária amanhã, às 10
horas, para a votação da Ordem do Dia, da
Lei Salarial.
Sr. Presidente, a_interpretação política seria muito clara: hoje, não havendo número
para a votação e já uma seSsãO do Congresso
marcada para amanhã, ãs 14 horas, se não
houvesse essa sessão extraordinária do Senado amanhã, pela manhã, a interpretação seria
a de que teria sido feita uma manobra e provavelmente o Governo, para amanhã, trará
ao Congresso_ u.m número grande de parlamentares para a aprovação da LDO, que faría
com que se dissesse que o Seriado da República teria participado de uma trama para deixar para agosto a votação- da Lei Salarial.
A decisão do Presidente Nelson Carneiro,
neste momento, dá oportunidade ao Senado
Federal de tentar votar amanhã a favor ou
contra, rejeitar o que véio emendar etc.ã"r~ei
.SalariaL Haverá essa oportunidade no Senad_o da República.
Sr. Presidente, quero alertar os nobres Srs.
-Senadores, que estão mais do que coÍlsdentes
do problema, que foi feitó um levantame~ntq
do custo da cesta básica no Estado do Rio"
de Janeiro. A cesta básica, hoje, eStá 53()
cruzeriso.mais cara do que o salário mínimo;
quer dizer, a classe trabalhadora Pode morl-er
de fome, aguardar o ffiês d_e agosto.:. E o
Governo que" atente para esse detalhe; que
tente, nestas poucas horas que restam, aceitar·
o aCOrdo, porque não é mais crível nem admissível que esse _salário fnfim,o, como o tenho chamado, continue a prevalecer. --Sr. Presidente, coisas espantosas acontecem no País neste momento. Há 40 anos,
a indústria fai"riia-cêutíca tenta liberar os preços dos seus produtos, agora, conseguiu, os
preços dos remédios estão liberados. Eles
que, para o salário da classe,· trabalhadora
brasileira, já eram altíssimos, agora, prova~
velmente, mais óbítos-oCOrierão, em razão
de não haver dinheiro para a compra de medicamentos. Várias vezes vários donos de farmácias nos díziam·que_quandõ a· receita-continha mais de um medicamento, o cliente perguntava qual era o mais barato da receita
para levar para casa, porque não tinha condi-

3852 . Terça-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

çóes de comprar mais do que um medicamento. E, neste momento, Sr. __ Presidente,
a classe trabalhadora pode aguardar até agos~
to, para se tentar negociar ·uma nova legislação relacionada com o processo salarial.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•
com toda a satisfação,
O Sr. Jarbas Passarinho - Pedi o aparte
a V. Ex' nobre Senador Jamil Haddad, para
tentar fazer uma observação a respeito do
início do' seu discurso, quando mostrou'a iniciativa tomada pelo Presidente Nelson Carneiro de fazer uma sessão extraordináría
amanhã, pela maÍthã, Oque, evidentemente,
mostra ·a vontade do nosso Presidente de que

queüca também existe; nós recebemos, com
dois dias para votar, uma matéria que levou
oito meses tramitando na Câmara dos Deputados. Então, votar4;;i a favor, nobre Senador
Jamil Haddad. Acho que a colocação de .v._
Ex• é perfeita; aliás, não é perfeita, porque,
na medida em que não salientou o que eu
estou salientando, então, teria uma diferença
a caraçterizar. Mas· eu faria um apelo para
que as·duas Casas, já que o sistema é bicameral, se entendam através, inclusive, dos seus
Líderes. Não temos aqui nenhuma má vontade com a Câmara. Quer dizer, é preciso
também que a Câmara não nos jogue para
a opinião pública como os únicos responsáveis, amanhã, por não ter votado uma matéria, chegando aqui, exatamente, em cima da
hora, quando termina o primeiro período le·
gislatívo.
O SR. JAMIL HAI>DAD- Nobre senador
Jarbas Passaiinho, quero dizer que reconhe~
ço a situação difícil que o Senado, geralmente; fica no recesso de meio e_ fim de ano.

se aproveite a presença, terça-feira, pelo menos, para tentar votar a matéria que hoje
já supúnhamos que não haveria quorum para
votar. Eu já fiz uma declaração aqui e V.
Er estava presente quando mostrei que esse
projeto que está vindo da Câmara tem, no
meu ponto de vista, um defeito fundamental _ E me preocupei coni este detalhe, inclusive
ele devide os brasileiros em duas categorias na época da Constituinte, porque eu entendia
os que devem ser beneficiados por uma tenta- que deveríamos ter um prazo limite para que
tiva de neutralizar o efeito da irtflaçáo, da as matérias fossem votadas na Câmara e seerosão do salário real, e aqueles que não de- rem remetidas ao Senado para poderem ser
vem ser, os que não devem ser são os funcio- discutidas, sem aquele corre-corre do dia 15
nários públicos, porque a lei não prevê o be- de dezembro, em cima da hora, quando teneficiamento ao funcionalismo público da mos que votar tudo até meia-noite, caso conUnião. Isso me leva a pensar em experiéncias trário o SenadO fica mal.
Há necessidade de um melhor entendimenque tive quando fui, a primeira vez, Min~tro
da Previdência, Ministro do Trabalho e da to dos Presidentes das duas Casas, como disse
Previdência Social: da Ref(;fêflcia r à Refe- o nobre Se.Qador Jarbas Passarinho, para se
réncia 25, na categoria de nível médio, apenas evitar esse corre-corre.
Ínfelizmente, sabemos que matérias de
a Referência 1 era compatível com o salário
mínimo. Dezesscte anos depois, volto à Pre- grande interesse popular chegaram a estaCaviOência SociaJ, e 16 Referencias estavam sa para serem quase que, dizendo a vetdade,
achatadas no salário mínimo. Como o salário chanceladas pelo Senado. E temos essa matémínimo era mOdificado em maio e, çlepois, ria na Ordem do Dia num momento crucial
·
em novembro, quando chegava novembro, pa!a a classe trabalhadora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma quesficavam 16 Referências abaixo do salário mínimo e a lei obrigava a ·complementar. Veja tão até de huma.nidade. Quando os dados
V. Ex~ que essa categoria, porque não tinha oficiais, os levantamentos oficiais nos mossindicato, nem capacidade de pressão, foi ai~ tram que _o ganho do trabalhador tem que
tamente sacrificada.- Agora, parece que se set sup(ementado, em termos de salário mínirecomeça bso, o que seria simplesmente de- mo, ainda com mais quinhentos e poucos crusastroso; entretanto, disse desde Jogo, que - zeiros, para os gastos com a cesta básica, e
votaria a matéria como veio, porque apro- não se admite discutir, neste momento, uma
veito até a presença, aqui, de. ilustres Srs. política salarial, transfere-se esse problema
Deputados, inclusive o Deputado Ulysses para agosto? É, Sr. Presidente, desejar, infeGuimarães, que nos dá a honra de estar lizmente, que fatos graves possam vir a ocorpresente, para mostrar que é preciso evitar rer neste País, porque existe um general cha~
um atrito entre a Câmara e o Senado. Leio, mado "general fome".
seguidamente, pelo menos há três dias, declaO Sr. Jarbas Passarinho- Marechal, norações do Deputado Ibsen Pinheiro, dizendo bre Senador.
que não aceita nenhuma modificação na lei
O SR. JAMIL HADDAD - Se isto vier
que veio da Câmara, porque! se a modificação for feita no _Senado ele a derruba na a acontecer, Sr. Presidente, as conseqüências
Câmara. Ora, isso torna o nosso relaciona- serão imprevisíveis. "Marechal fome", me
mento com a Câmara mais difícil, pÕrque nós diz o nobre S~nador Jarbas _Passarinho, que
passamos a ser uma Câmara chanceladora, conhece a hierarquia militar muito melhor
pura e simplesmente chanceladora do _que a do que nós todos. Mas, como o posto de
Câmara dos Deputados fizer. É preciso que marechal deixou de existir n'a hierarquia milihomens da envergadura do Deputado UJys- tar, hoje termina em general, coloquei no
último grau da hierarquia.
ses Guimarães, dos Líderes que se encontram
Então, Sr. Presjdente, faço um apelo aos
na Câmara e do Senador Nelson Carneiro
conversem para evitar isso, porque a nossa Srs. Senadores p~ra que amanhã aqui este~
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jam. Quem julgar que este problema deve
ser tratado com mais tr_anqüilidade, que
aguarde o mês de agosto, exponha o seu ponto de vista aqui, vote contra, emeride, faça
o que quiser. Agora, amanhã premidos, sim,
pOr datas fatais, não podemos deixar de dar
uma satisfação à popul,a~ão brasileira, referente à poHtica salariál, q.ão_r~al,_ e que miti~-ue os sofrimentos da classe t~abalhadora.
O Sr. Nelson Carneiro EX" um aparte?

Permite-me V.

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. EX'.
nobre Senador NelsOn CãrneirO.
O Sr. Nelson Carneiro - Este apelo que
V. Ex~ está fazendo, já foi atendido pelo Senado até contra o Regimento. A matéria,
objeto de exame, chegou ao SenaçiQ nq dia
29, sexta-feíra, às 15 horas. Ã essa hora a
reunião da Câmara já havia sido encerrada
festivamente; o seu Presidente havia encerrado o período legislativo naquela Casa entre
aplausos e discursos, e chegou ao Senado
quando tudo isso já havia ocorrido. O Senado
recebeu, na sua Secretaria, às 15 horas, o
projeto que durou alguns meses sendo discutido na Câmara. E, apesar disso, no mesmo
dia 29, na(j_uela mesma tarde, as Lideranças
requer.eram urgência para o projeto. Não demoraram em fazê-lo, não houve voto contrário, todos os Líderes assinaram. O projeto
não podia entrar em regime de urgência porque isso só poderia acontecer na forma do
Regimeilto, quando a urgência fosse assinada
por 50 Senadores, e era assinada apenas pelas
Lideranças. De modo que se adiou, na forma
do Regimento, para a segunda sessão seguinte. A segunda sessão seguinte normalmente
não_ existiria, nobre Senador. A Mesa, tão
atacada, converteu a sessão de sábado em
sessão ordinária, exatamente para possibilitar a votação no último dia, que seria _o dia
2, que era uma sessão ordinária, e fez isso
com a desaprovação de ilustres membros desta Casa, qtie queriam o cumprimento iigO~
roso da letra regimental. Feito isso, no dia
2, o Senado se reuniu para votar, e não esta~
vam presentes 38 Senado-res. A Mesa não
pode enxertar nomes na lista de presença.
V. Ex· que é um ilustre membro desta Casa,
sabe que isso nunca ocorreu, ao menos na
minha Presidência, nunca se enxertou úm só
nome, todas as votações são tomadas com
o número mínimo- 38; tínhamos 27 pre.<ientes. De modo que o Senado não pode ser
acusado de haver retardado um minuto. Se
alguma crítica pode ser feita, não pode ser
ao Senado, mas sim àqueles que retardaram
o exame dessa matéria até à.s 15 horas de
sexta-feira, 29 de junho, quando V. Ex• sabe
que nas sextas-feiras a sessão do Senado se
inicia às 9 horas e termina, normalmente,
âs 13 horas. i='izemos duas sessões extraordinárias: uma para receber o projeto da Câma, ra e outra para, convertendo a extraordinária
em ordinária, possibilitar a votação da matéria no dia 2. O Senado não tem responsabilidade alguma nessa demora. É o que quero
esclarecer a V. Ex~, sobre Senador em respei·
to à verdade e para tirar qualquer responsa·
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bilidade do senado na nã"c;> votação dessa matéria até p dia 2, que era Q último_ dia previsto

pela

Cons~ituição.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador

Nelson Carneiro, há um detalhe que V. Ex\
no seu aparte, não colocou, V. E )L' de acordo
com o requerimento de assin_aturas das Lideranças, convocou para a segunda sessão posterior. Entretanto, existiam alguns requerimentos, já com mais de cínqüenta assinaturas

que haviam sido colhidas nesta- Cisa e que,
num determinado momento, a ütiOrmação
que se deu - porque esta matéria entraria
em urgência urgentfssini.a- foi q~_ algumas
assiriaitirã.s- haviam sido retiradãs - não vimos o req ueiimento -e que, em razão _disso,
não havia maís o número ·necessário para a
matéria poder ser votada naquela sessão.
V. Ex~ declarou também-, e o que aconte~
ceu? Na sessão da segunda-feira não houve
quorum como também não há quorum hoje.
I:: uma manobra regimental. É manobra regimental alguém obstruir não dando quorum.
Há uma realidade: houve uma manobra
por· parte de lideranças ligadas ao Governo,
nesta Casa, para não- dar quorum; isso é flagrante, patente, claro e insofismàVél! De ma·
neira que..
·
O Sr. NelSon Carneii.-o - O PreSidente
quer deixar claro que não participou, não
teve conhecimento, nunca lhe foi eritiegue
nenhum requerimento com 50 assinaturas para votação da lei salarial. Se houve matiobrJ.,
houve manobra no plenário e não chegou
à Mesa do Senado.

O SR. JAMIL HADDAD -Se -chegasse
à Mesa. V. Ex<, regimenfalmente, seria obrigado a colocar a matéria em votf"~'9- ªclaro,
eu não disse que chegou_ à Mesa. Eu disse
que um requerimento com ·fuã.is d-e- 50 assinaturas sumiu, ninguém sabe, ninguém viu.
Ocorreu isso, aqui. E nãO foi só esse requerimento. Houve outro requeríinento que estava com o nobre Senador .Leite Chaves, que,
num determinado momento, nos declarou
que também sumiram as-assinaturas dele, para votar os benefícios da Prevídência Social.
Coisas estranhas aconteceram que é preCiso sejam colocada<> perante -os Srs. Senadores.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Ex· um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço o nobre
Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Jamil Haddad, V. Ex• reiterã hoje posição
que iá externa.ra na úhima reunião defendendo a necessidade d~ o Senado ultimar a
tramitação do projeto de le(que fixa as diretrizes de uma política salarial. Naquela oca»
sião, V. Ex' se recorda, manifestei o pensamento do meu partido inteiramente favorável
à aprovação do projeto oriundo ..da Câmara
dos Deputados, embora lamentasse, como o
fez agora o Senador Jarbas Passarinho também, que o prazo a ser utilizado pelo Senador

seri_a insignifiCante~ para apreciar matéria de
indiscutrvel rele-vância. No que se relaciona
à entrevista do eminente Líder, Deputado
Ibsen Pinheiro, refei"e"ndada agora pelo nobr_e _Senador Jarbas Passarinho, me permito
lembrar que a presença, naquela tarde, no
Senado Federal, do Líder do nosso partid_o
na outra Casa, foi exatamente para instar os
Srs. senadores a aprovarem a proposição originária da Câmara. E _o apelo de S. Ex• era
exatamente pelo tériníríCi d_~s_sa primeira etapa da Sessão LegislatiVa. E o que ficou muito
claro no pensamento do Líder lbsen Pinheiro
- e eu pretendo interpretai" o s_eu pensamento neste momento- e rã exatamente não
impedir o Senado de emendar, _que é uma
prerrogativa constituciOnal, mas evitar a
apresentação de emendas porque, com isso,
a matéria teria que retornar à Câmara dos
Deputados e, conseqüentemente, seriam escassas as possibilidades de sua aprovação definitiva: Essa foi _a inteoçã_o _do Líder lbsen
Pinheiro e dos outros Deputados que, naquela tarde, vindo ao Senado Federal, trouxeram
essa mensagem para que nós aprovássemos
a proposta da Câmara dos Deputados, a fim
de que e_la, aprovada nesta Casa, pudesse
ser submetida à sanção do Senhor Presidente
da República. Era o esclarecimento a V. Ex•
nobre Senador l?mil Hadçl.ad, nesse_ aparte,
reiterando aqui também a nossa posição de
hoje oferecer apoio ao projeto originário da
outra Casa do Congresso Nacional.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Mauro Benevides, nós esperamos que amanhã os 20 Senadores do PMDB possam estar
aqui nesta Casa, para que possamos ter a
maioria necessária, junto com os 13 Senadores do "PSDB. Que venhamos todos aqui
para que possamos votar amanhã o projeto
de lei salã.rial e. de_v_e.z~ resolver e~te problema e âar uma satisfação à Classe trabalhadora
de que o SenadQ _também votõu uma lei salarial.
.
Quanto à sua aprovação -ou rejeição, crim
todo respeito ao Presidente Nelson Carneiro,
uma declaração de S. Ex• outro dia deixou-me
muito preocupado: foi quando S. Ex', que
estava sendo con_t~Jado por um Deputado,
disse que os jornais publicaram que todos
sabiam qu_e ~_presidente da República yetaria
a matéria.
Nobre Senador Nelson Carneiro, se formos
solicitar a opinião do Presidente da República
sobre ã. iriatéria é porque Sua Excelência pode, até, depois de um apelo da bancada, chegar \'r conClusão de que a aprova, que não
a vetará. Penso que a nós, nobre Senador
-:-e V. Ex~ sabe rq.ais do que ninguém, porque
tem experiéncia de mais de 50 anos de vida
parlamentar-, caf;!e cumprir -o noSso papel.
O Poder Executivo veta, sanciona, faz o que
entende que seja o melhor; nós, aqui, temos
de votar de acordo com a nossa vontade, sem.
soliCffãr opinião de ninguém do outro Poder,
o Executlvo, O qUe de vai razer por nós não
exíste, o Que ele declarou para mim não existe. Eu vou dizer o que quero. Se ele entender
que o seu -ponto de vista é contrário ao meu,
ele que vete. Isto é problema dele. Ele tem
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esse direito cons_titUCíOn"al,
Naquele momento, nobfe SeÕador Nelson
Carneiro, entendi que, quanto à defesa que
fazia do seu posicionamento, V. Ex• extrapolou quando disse ql}-e o Presidente já teria
feito declarações à imprensa, ao rádio e ã
televisão de que vetaria o projeto.
Entendo que essa não era uma justifiCatiVa
plausível para que a Casa não votasse a lei
salarial.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me .V.
um aparte, já que V. Ex~ faz uma citaçã"opessoal?
Ex~

O -SR. JAMIL HADDAD - Com muito
prazer, por V. Ex• ter sido citado.
O Sr. Nelson Carneiro - Baseado numa
declaração deturpada, e deturpada V. Ex• sabe por quem. Por quem cuja palavra não
vale, tanto que V. EX~ possa c-onfiar nela- como num documento escrito, numa declaraçãO
de uffi homem serenO, ao men-os, patà- il.ãô
usai- outra expressão. Mas o que eu disse e não disse como Pre·sidente do Congresso
-,eu disse como um cidadão qualquer. Eu
disse o seguinte: ••Está noticiado, o Senhor
Presidente tem afifmado. várias vezes,' que
se for nos te'rmos que está, então ele não
aprovará, ele vetará". V . Ex'. de;ve ter lido
isso em todos os jornais. Eu não criei isso,
Õobre Senador. Eu apenas repeti o que está
em todos os jornais. E V. Ex" sabe que é
a verdade. Agora V. Ex' traz para este debate, para esta reunião aqui, que é um ambiente
que nós ~emos conseivado dentro da maior
tranqüilidade, a palavra de um insensato •. para não dizer outra coisa, que se julga tão
moralista que não se olha no espelho e acusa
os outros de imorais. Isso é falta de espelho,
nobre Senador. Nós devemos mandar a esse
Deputado que levantou essa acusação um espelho, para que S. Ex• se olhe.
OSR. JAMIL HADDAD- Nobfa- Seflador
NelSOn Carneiro, eu não me estoU baseando
no que o nobre Deputado falou. Eu estou
no que V. Ex~ argumentou, que era público
e notório, que o Presidente da RePública vetaria o projeto.
·O Sr. Nelson Carneiro - E V. Ex~ não
acha que é público e notório?
O SR., JAMIL HADDAD - Eu acho que
é. Mas para mim, eu não sei, porque amanhã.
inclusive, pode haver uma pressão da sua
bancada, pode haver uma pressão popular
e Sua Excelência achar que dev_e sancionar.
. Então, não nos cabe, nobre Senador Nelson Carneiro, usar o arg-uriiento do Presidente da República para votarmos ou não uma
matéria nesta Casa. Quero apenas colocac
isso, não criticando V. EX!' Entendo que aquela colocação de V. Ex• não roi uma colocação
perfeita, correta, naquele rr;tomento.
O Sr. Jutahy Magillhã"es - Pennite-me V.
Ex· um aparte, nobre Senador?
O SR. JAMit.. HADDAD- -Ouço o nobre
Senador Jutahy Magalhães.
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'O Sr. Jutahy Magalhãés- Nobre Senador
Jamil Haddad, o Senador Jarbas Passarinho
já levantou duas das questões que eu gostaria
de tratar no aparte a V. Ex• A primeira, qU.ãnto ao problema de deixãr esquecido o furicionalismo público dos benefíciOs d_e reajUstes
salariais, porque há- uma ameaça pesando sobre o funcionalismo de'que até o fim do ano
seu salário ficará COilgeladO, o que é um absurdo; a segunda refere-se ã declaração ao
, Deputado lbsen Pinheiro. Por diversas vezes
tenho protestado aq uí a reSpeito dessa questão dos projetas que v·éin da Câmara em Ultima hora ou mesmo no decorrer do_ Período
Legislativo, que chegam aqui e nos quais n·ós

fazemos modificaç6C·s: âs vezes, para aperfeiçoar, pelo menos no nosso ponto de_ vista,
e todas as modificações feit~ no Senado sáo
afastadas, sem nehhUmà discussão, na CâQlara, e retorna o projeto inicial que de tá veio.
V. Ex~ veja que até ·hoje se fala em Código
de Defesa do Consumídor, como se Ífós não
tivéssemos cunlprído com o nosso dever,
quando nós aqui, no Senado, votamos o Código de Defesa do Consumidor no ano passado, em agosto, e o enviamos para a Câmara
dos Deputados; no entanto, somos responsabilizados de não tê-lo votado em tempo hábil,
com o substitutivo que veio da Câmara. Esta
reclamação eu tenho a fazer e repito aqui,
na frente de Deputa~os, para ver se S. Ex•s
se interessam em evítar que continuem -ocOrrendo fatos semelhantes. Agora, o problema
de salário. Fiquei preõcu[ú1do, e falo aqui
porque vi, há poucos instantes, o Senador
Ney Maranhão, na qualidade de Líder do
Gove-rno, dando uma entrevista. S. Ex~-decla
rou, hoje, na teleVisão, que não votaríanios
a lei salada! aqui nO 'Senado. O que é que
vale na palavra das pessoas? O candidato Fernando Collor declaroU, inúmeras vezes, qUe
os trabalhadores não' seriam sacrificadós e
não teriam os seus SalàrioS aViltados, que íiía
aumentar o salário mínimo em Cinco vetes
o seu valor real. Nunca tivemos um salário
de tão baixo valor qUanto o de hoje, que
está com seu valor abaixo do salário de 1983.
O Senador Mário Covas tem um estudo em
suas mãos, já vi publicado no.s jornais, de
que se ficar o salário como foi proposto na
Medida Provisória·n~ 193, nós teremos uma
transferência de renda inversa, 8% do trabalho irá para os empresári'!S, quer dizer, os
assalariados é que darão dinheiro aos empresários. Então. veja V. Ex• a necessidade que
temos de votar aqui essa lei. Estou citando
vários Srs. Senadores hoje. Também li uma
declaraç~o do Senador Marco Mareie], que
disse textualmente que se houvesse número
na sessão de segunda-feira passada S. Ex• não
apenas votaria a favor da lei salarial, como
convocaria os se1,1s liderados para fazê-lo. Estou certo de que hoje S. 'Ex• irá convocar
os seus liderados para que amanhã, às 10
horas, tenhamos aqui presentes a bancada
do PFL para votar. a favor da lei salarial.
Esta é' a minha esperança. O Senador 1arbas
Passarinho já declarou que vota, S. Ex~ representa 1/3 da bancada e os 2/3, estou certo,
serão convocados por S. EX" também. Então,

·nós teremos; pelo-esforço de cada um de nós,
a presença da maioria dos Srs. Senadores para apreciarmos não ape;n_a;;· a le:i salarial, mas
pâra vQtarmos ~ aprovarmos, mesmo com to~
dos-os de_feitos que: tem, esta_ lei, porque todos
ps assalariados devem ter o direito de repoSiçáo dos seus salários. A _lívre iiegoclaçã'o
é para os ganhos reais e não para a reposição
das perdas salariais. Eu mesmo tenho um projeto aqui, neste sentido, mas votarei a favor
,deste projeto que- veio da Câmara, com todos
_os seus defeitos, para-que .nós aqui cumpr,amos com a nossa obiigação. Qual é a obriga~
. çã-o? É votar a !ásalarialj e para isso a Liderança-do Goveino não contará com a solida-iíédade das b"ancadas que o apóiam porque
elas estarão presentes, amanhã, para vot~r
:mos-a lei salarial.
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O SR. JAMIL HADDAD - Agora, para
liberar a remessa de lucros para- o exterior,
para liberar as importações, há pressa. Para
quê? Para a· indústra nacional ir ·à garra e
depois os cartéis -chegarem aqui impondo os
seus preços, e a classe trabalhadora brasileira
ser desempregada e os lucros serem das grandes multinacionais· dos outros países·. Para
isso há pressa.
Faço uma pergunta ao nobre Senador Mendes Canale, que ora ocupa a Presidência da
Mesa, que nos passe a informação do número
de Senadores presentes, na Casa; neste momento. Peço à Assessoria da Mesa que passe
este dado, porqtie é capaz de termos número,
SUficiente. hoje. ·
O SR- PRESIDENTE (Mendes Canále)Nobre Senado_r Jamil Haddad, são 33 Srs.
Senadores presentes.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Jutahy Magalhães, tenho çhamado o salário
O SR, JAMIL HADDAD- É capaz, daqui
rriínimo de salário ínfimo, pois nem mínimo a um pouco mais, de termos 38 Srs. Senadores
ele é mais. Esse salário mínimo, ao ser criado na Casa, e assim poderemos dar essa satisfapor ~Getulio Vargas, ein 1940, há 50 ános, ção à classe-trabalhadora, votando hoje,
repreSentava quatro vezes mais do que hoje, aqui, a lei :->alaria! e amanhã, no horário norquer dizer, a class~ ~r.a]?alhadora hoje, depois mal da convocação...
·
de cinqüenta anos, ,comp~a 4 v.ezes menos
O Sr. Leite Chaves- Permite V. EX" um
com o seu salário. E há um detalhe: a. perda
real é de 166% e, no ep.tanto, vamos esperar aparte?
até ágosto pela conclusão dos estudos do GoO SR. JAMIL HADDAD- Da_rei logo deverno.
Em primeiro lugar, o Governo manda a pois o aparte a V. Ex•,
Então é preciso que tenhamos a consciênMedida Provisória n~ 193. Esperamos até
agosto que o Ministro do Trabalho consiga cia- deste momento grave da nacionalidade.
Este nosso País, colocado como a oitava
entender a tabela, pois S. Ex~ falou que era
difícil, mas que acabaria aprendendo a apli- economia do mundo, deve isso a quem? À
cá-la, se o Governo· tem esSe interesse em classe trabalhadora brasileira. No entanto,
atender. à cla'sse trabalhadora, que foi a gran- em rernlos sOCiais, Somos a sexag"ésíma sétima
de sacrificiiCfa neste processo e .continua sen- NaçãO do Mundo. A classe trabalhadora se
do. Tenho ditO e reitero que os "pés descal- quer comprar hoje, com seu salário mínimo,
ços" foram os primeiros a ser desempregados a cesta básica, tem que pedir emprestado
na coilstrüÇãO ciVil, e os "descamisados" au- ·mais Ci"$ -520.00, porque o preço da cesta
-Ihentai3ffi,:·porque muita gente rião pode básica. hoje, suplanta o salário mínimo, nessa
importância.·
.
m~is coffiprai" camisa, no entanto, não_ t_em
Ouço. agora. o__nobre SenadOr _Leite Chaimportância nem premência esse assunto.
Baixou-se a M:edída Provisória n? 1_93 para Ves.
resolver o problema da classe trabalhadqra,
O Sr. Leite Chaves- Senador Jamil Hadmas, em cóntrapã.rtida, pede-se urgência;.uj"~ dad, com a insurgência da classe obreira de
genfíSSfiria, para aprovar a comi~são de pr~va São Paulo, se constituíram a Cut e a- CGT.
tizaçáo, porque o GovemOfem pÍ"essã.
Esses dois organismos tinham, como apagnágio
'maior. a absoluta liberdade de negociação.
O Sr. Leite ChaVes - V. Ex• .me permite
Não admitiram sequer que os sindicatos fosuJn aparte?
sem oficializados, ou que, para existirem, tivessem que ser aprovados pelo Ministério do
O SR. JAMIL HADDAD- O Banco Cen- Trabalho. E~sas duas organizações tiveram
tral libera a remessa de _lucros, para o exte- uma influência decisiva na Constituição não
rior, daS "élnpresas multinacionais, e para isso permitindo a interferência do Governo nesse
há pressa. São liberados os preços dos medi- setor, a não ser no salário mínimo._que é
camentos, fato que Qão ocorria há quarenta de lei. Então, veja V. Ex', vem o Presidente
ano. As tarifas de ;;igua, esgoto, luz, trans- Collor e admitiu uma filosofia. Sua Excelênporte, São liberadas. Para isso há pressa. cia foi vencedor nas eleições, não foi o Lula.
Agora, para o salário não há pressa.
Qual o princípio do Presidente Coi!Or? É a Não é possível, Sr. Presidente. b preciso absoluta liberalidade, a liberdade sindical abque alguCSm, neste Governo, alerte o Presi- soluta. Tanto é que não tenho dúvida, se a
dente da República para a grave crise_ social classe trabalhadora resolver fazer greve, nes~
que se está· instalando neste País, com conse- te País, pelo que senti do Presidente, pode
qüências imp(evisfveis.- No entanto, não há anarquizar e incendiar o País, desde q1,1e a
pr~ssa.
greve seja legal, não te.nho dúvidas.. Agora,
-0 Sr. Leite Chaves- ·Permite-me V. Ex•
não ousem fazer um confronto ilegal, tamum aparte?
bém não tenho dúvidas quanto à reação de
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V. F_x•. Os sindicatos se .considerarn_possuidores de força suficientç- pariJ, negoctar com
os patrões q.o País. Não me consta que, nesse
projetç,_Jtaja empenho da cu~ ~u da
O President~ já disse- e a_MmJstra confirmou 'ont'ern - que vetará êssc projeto, porque é contra a filosofia do seu Governo. Então, noto que há detemtnados setores que
querem levar o Presidente a um confronto,
querem que Sua Excelência vete. Tanto é

co:.

verdaqe que V. Ex• agora insinuou a existên-

que os sindicatos haveriam de. ser livres para
~egociar .com os patrões.
O SR. JAMIL HADDAD..:.. Nobre Senador
Leite Chaves; apctlàs quer'o dizeí- a V. li:<• .:
O SR. PRESiDENTE (Mendes Canale) :.:_
Quero lemb.rar ao nobre orador que o tempo
de V. Ex" está esgotado.
O SR. JAMIL HADDAD - que a partir
çlo ffiomento que_V. Ex'! me soiicitou que
colocasse a minha assinatura e eU assinei com
toda satisfação, porque tenho a certeza que
a_classe trabalhadora sabe' que tem no Senador Jamil Haddad alguém que lhe defende,
que não é de agOra·, é ·dtisde a minha primeira
eleição no Rio de Janeiro em 1962. Fui cassado, mantenho as minhas posiíõ~s, .náo arre?o
das minha:. posições. Sou socmhsta - s1m
-quero ver a implantação do Socialismo
Democrático neste País, V. Ex· não me peça
"rri.il.is-pfora por nenhuma assina!ura em documento ::.eu!

cia desse requerim6nt0 de Sl.assinaturas, q~e
tive a iiliciativa de captar para dar urgêncta
à questão dos aposentados. Obtivemos aqui
51 assinaturas. Quatro dessas pessoas que assinaram disseram que o fariam sob a condição
moral de1 ouvir os seus setores, .as suas bases
sobre a conveniência ou Úáo ·de apresentar
emendas. Elas depois não confirinam a assinatura. Grande" parte da Bancada do Governo, em face da dúvida suscita, recusou-se-e
mandou retirar a assinatura. Então, havia 51
assinaturas, mas, na realidade, moralmente,
O Sr. Leite Chaves- Não era meu. Exceeratrt 42. requerimento está aí. qü'éhoulência."
1/e? O Ministro da Justiça telefonou, pedindo
uma intermediação. Eu ·disse que não tinha
O SR. JAMIL HAODAD ::_: Não me peça
condições, pois tinha qo·e ap-resentar o requeporque V. Ex" disse que quatro -retiraram e
rime·nto. A Bancada do Governo disse que
eu faria que-stão de ver queni retirOu, porque
não poderia confirmar. Chamei os Líderes
trafram a classe trabalhadora!
classistas e eles foram ao Senador José IgnáO Sr. l.eite ChaVes- Eu disse a V._Ex~:
cio e negociaram, sem meu conhecimento,
Eu_ lhe entrego o requerimento e, inclusive,
a seguinte questão: a aprova~ã<?_ d~ lei com
poderá apresentálo quando quiser. Por ~inal,
uma pyquena modificação na pnme1ra semaestá _em mãos do Senador Chagas Rodngues
na de ago_sto_. V. Ex•, que na época também
para obter as assinaturas faltantes.
não tomou a iniciativa do requerimento, porqu! nãO t~ve sensibilidade para o _caso, s~
Porque se
. O SR. JAMIL HADDAD interessoLJ .depois. V. Ex' queria ou que o -- V. Ex• não esti"eSSe ·correrido- esta lista eu,
President~ vetasse, se a_ Medida aqui passas_;
o_u Um outrO Companheiro desta Casa, a cor·
se, ou então_ que aquelas Lideranças retirasreirà.para não atrasar fiais as_ injustiças con·
sem a assin-ati.ifã e"Se comprometessem no
tra: os aposentados do nosso País. V. Ex•,
plenário, quando elas já deram sua as~in~tura
hoje é um grande defenSor do Governo Fersob condição. V. Ex• está le;vaQtando msmuanando Collor de Mello. É um direito que
ções ou suspeitas nnde não:c~i~rem. Não . V. Ex~ tem; mas V. Ex~ niio diz que o Presicreio, por outra parte, ·que haJa JUsteza neste
dente Fernando Collor de Mello pagou um
projeto. Os funcionários públicos, que trabap~ograma de televisão do Sr. Ferreira Netto
lham em empresas privadas, sob o regime
para dizer que nós íamos confiscar as cader·
da Consolidação? Então, o que V, Ex" no
netas de poupança e quem as confiscôu foi
fundo quer é que o Presidente !leja obrigado
Sua Excelência. Todas as promessas de cama vetar e se tome isto como uma afronta aos
panha não est~o sendo cumpridas. Os bolsões
trabalhadOres. Eu, também, por outro lado,
de miséria, que acreditaram no Sr. Fernando
não ad'Inito que o Senado ten~a que apr~var
Collor de Mello, estão muito mais pobre,s
tudo o que a Çâmara faz. Aqu1 chegam co1sa<;
do que estavam antes d_o seu Governo. E
de arrepiar, chegam da Câmara projetos
preciso que a verdaâe seja dita, doa a quem
comprometidor~s, não só com ·relaç_ã<? à
do_er.
_
_
Constituição --co-mo-ao Regimento, e os ~e
. Sr. Presidente, nobre Senador Mendes Calhores projet_~s que saem daqu!, l.á são :ejeitanale, V. Ex~ me alerta de que o meu tempo
dos. Lembra-se, V. Ex• da le1, mclusive, do
está esgotadQ_.e, antes de encerrar eu apenas
preconceito racial. Chegou aqUi coÍno uma
gostaria de perguntar se já existe um novo
verdadeira monstruosidade! O Senado fez
levantamento de presença na Casa. Qual o
um projeto fantástico, eles derribaram na ~al
número real existente agora?
ta. Então- digamos- não estamos obngaO SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) dos, apenas a manter essa harmonia com a
No momento há 34 Srs. Senadores.
Câmara. Agora, há uma diferença fundamental entre o interesse da classe trabalhadora
O SR. JAMIL HADDAD- Então há uma
e o firme propósito de_ levar ao Presidente
grande possibilidade.
da Repúhlica ao recuo, quando Sua Exc_e·
O Sr. Divaldo Suruagy -Permite-me V.
léncia tem uma política clara e aberta. Nao
é, pois, !iensata a adoção de prático:. c.o'?o Ex• um aparte?
essa. Não foi o Lula quem venceu a eleJçao.
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex•,
Sua Exceléncia chegou ao Governo dizendo
Senador Divaldo Suruagy.

o
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O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Jamil
Haddad com a benevolência da Mesa, eu
gostaria 'de acrescentar ao discurso de V. Ex•
mais algumas contradições do <?ovemo Co- .
tlor. Não será surpresa para num - como
não será surpresa a para sociedade brasileira
:-que o Presidente_, que afirmou que ve~aria
este projeto, caso fosse aprovado aqut no
Ccirigresw amanhã venha a san~ioná-lo, porque o Presidente manda. um proJeto para esta
Casa e poucas horas depois o reformula. Há
poucos dias assistimos_a um espetáculo preocUpante sob um aspecto, e pos~tivo s_ob outro.
O Presidente mandou um prOJeto, Isentando
de licitação pública obras no montante de
dez bilhões de cruzeiros ...
O SR. JAMIL HADDAD- Doze bilhões.

.O Sr. Divaldo Sui-riagY - Exaiamente: doze
bilhões, V, EX" deu o número exato; e em
boa hora, alerando pelos seus assessores,
mandou um novo projeto caracterizando o
critério de lícitação; porque não era possível
que obras desse montante ficassem ao be!·
prazer dos critérios estabelecidos por um MInistro de Estado.
O SR. JAMIL HADDAD - Fato, aliás,
por nós denunciado nesta casa~

O Sr. Divaldo Suruagy.- Foi, inclusive,
denunciado por V. Ex' em boa hora, mostrando que o Congfessõ estará atento aos erros
do Governo. O Presidente - V. Ex' enfa·
t_izou com muita propriedade -afirmou taxativamente que o trabalhador brasileiro não
seria prejudicado. Hoje estamos, em apen?-s
100 dias de Governo, com o menor saláno
mínimo de_ tQda a História do País, como
foi muito bem destacado pelo Senador Jutahy
Magalhães; está na faixa de 50 dólares, infe·
rio r ao da BolíVia, inferior aos dos menores
países da América Latina, da Ásia e da África. O Presidente da Repúblcia assumiu um
compromisso de que a caderneta de po~pan
ça era intocável. Sua Excelência confiscou
todos os depósitos de caderneta de poupança
e .:_o que é maís grave- até hoje nínguém
é capàz de apontar uma empresa pública que
tenha recursos retidos sob o sistema de cruzados. Quem ficou com o dinheiro preso? A
classe média, o pequeno depositante. Tudo
isso vem caracterizar a insensibilidade social
deste Governo. Por· isso, quero acrescentar
às palavras de V. Ex• o meu apoio a essa
lei, ã qual votarei f_avoravelmente, porque
na minha opinião ela vem minorar uma a~
gústia que está dominando milhões de bras1·
leiros.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Divaldo Suruagy, agradeço a V. Ex• o aparte
e aqui faço minhas as palavras do Senador
Jarbas Passarinho. Temos que estudar o mais
rápido possível o problema do salário do funcionalismo público, porque a imagem que hoje o· Governo coloca. em ~i ma, d~ fu?cióna:
lismo é a de que funcionáriO publico e a rale
da sociedade. O funcionário público é um
criminoso, e 360 mif, segundo o Sr~João San·
tana, teriam que ser postos na rua. Dentro
do que V. Ex'.diz, o Supremo Tribunal Fede-
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ral revogou,-e-moito justamente. O Senador

Chagas Rodrigues. tinha dissecado esse assunto a respeito do problema da disponibilidade
com vencimento proporcional ao tempo de
serviço e a irredutibilidade dos vencimentos
é clara, é lúcida, dentro da nossa ConstitUição. Foram colocadas erq. disponibilidade
pessoas com 30 anos de serviço, pessoas que
tevaram a vida dedicada ao serviço público
e que se encontram, hoje, em disponibilidade, como se fossem marginais do serviçO
público. Esse lado humano, ess_e lado da sensibilidade, da humanidade, não existe neSte
Governo. Então, o salário do trabalhador,
a no.va lei salarial não é importante, não há
pressa.
Ag()ra, quem controlou o preço dos gêneros alimentícios? Estão ·aí o arroz, o feijão
e o óleo. O preço de todos os produtos disparou. Que controle é esse da cesta básica?
Não existe controle algum. Não existe. Essa
é a realidade. A prova de que não existe
é que, hoje, o trabalhador, se quiser comprar
todos os gêneros alírnentícios da cesta básica';
tem que pedir emprestado 520 cruzeiros, porque o preço dos produtos da cesta básica súplantou em 520 cruzeiros o salário mínimo.
Sr. Presidente, pediria a V. Ex\ mais urna
vez, que me inforirihss.e o número de Senãdores presentes à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Comunico a V. Ex~ que há 34_Srs. Senadores.
O SR. JAMIL HADDAD- Segundo o assessor Nerione, parace que são 35.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -_in·
clusive a Presidência comunica gue V. Ex~
já está na tribuna há 35 minutos. É com muito
prazei que a Casa ouve V. E~, mas o noóre
Senador Pompeu de Sousa fala.rá a seguir.
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
V. Ex:~ e encerro, aqui, já que ouviremos a
palavra do Senador Pompeu de Sousa e, pro·
vavelmente, neste interregno, até à votação
da Ordem do Dia, poderemos ter o número
legal, para que possainos dar essa grande sa·
tisfação à classe trabalhadora brasileira, votando, hoje, a lei saJ<irial. (Muito b_em!)
Durante o discUrso do Sr.' Jamil Haddad, o Sr. Mendes Gana/e, 11 Secretário,
dei'xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre ~enador Pompeu
de Sousa.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente:
V. Ex" mencionou que eu seria o próximo
orador, e o nobre Senador Odacir Soares,
com a sua visão faceta dos acontecimentos,
anunciou que o meu discurso seria um intcr:~
regno; interregno, sim, enquanto se espera
- e se aguarda com justa ansiedade -que
os quatro Senado"res faltantes_ completem o
quorum que necessitamos hoje para votar a
lei de política salarial; para ser exato, a lei
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Que "estabclec_e- a política nacional de salátrês Poderés da República sao absolutamente
rios, e dá outras providências".
·
equânimes em força e em autoridade.
_Na verdade, como o antecessor de V. Ex•
Isso me é muito caro, Sr. Presidente, que
na Presidêncíã, o nobre S_enador Mendes Cá~
este Senado esteja dando uma d~rnQns~ração
nale, assinalou, era eu o primeiro orador insde vitaJidade, de independência e -vamos
crito para_ esta· sessão. Eótí'etarito, áo veri- _usar uma patayra que hoje já não se usa muificar_qlle o nobie Senador Jamil Haddad tamto, mas que é preciso usar- de patriotismo.
bém pretendia falar e falaria sobre o mesmo
Sr. Pres,dente, Srs. Senadores, no discurso
assunto, achei que.de_yja prestar esta homenado nobre Senador Jamil Haddad, há algumas
gem ao ernin~nte colega, Senador Jamil Hadreferências que eu desenvolveria mais, no enâad, que rião mais vejo aqui, no plenário
tanto, s_ob o receio de estender demasiado
-aliás, está sim, más_ dahr.Jo uma entrevista.
esta sessãe, vou abster-me de fazê-lo.
Entretanto, não poderia deixar de mencio-Homenagem a um companheiro, Líder do
partido que muitO me orgulho de ter fundado,
na( o _q·ue S. E~· referiu, a propósito de um
neste País, o· Partido Socialista Brasileiro,
pronunciamento do Senador Mário Covas,
que hoje é;aliado do nosso e dos vários partímeu Líder, não apenas meu Líder ~·natorial,
dos_q_ue_~ompõetn a esquerda, as forças demas meu Líder nacional, Líder que, infelizm:ocr~ítícas, ·popUlares e progressistas que
mente, este País não teve a lucidez de eleger
·aqui criaram a Frente Popular Brasília.
Presidente da República, mas, estou certo,
Mas, dizia eu a V. :§x~? Sr. Presidente, que
vai elegê-lo Governador de São Paulo, e, no
iria -fii.lar e tinha, Inclusive, _cedido a minha
próximo mandato, vai ser eleito Presidente_
vez ao nobre Sena.dor Jamil Haddad, porque
da República.
achei que S. Ex•, falando.sobre o mesmo asEsta observação que S. Ex~, o nobre Sena!mnto, provavelmente o esgotaria e, na verda~ dor Mário Covas, fez, de que, se nós adotássemos um projeto de sup.osto aumento sala-.
de, quase que o esgotou, de forma que pouco
terei a acrescentar, e por pc>uco tempo ocupa~
ria!, que o Executivo estava propondo, ria
rei a ateii9ão deste Plenário; a menos que
verdade o que aumentaríamos no salário seria
a m~cação cerrada da nobre Senador Jarbas
uma diminuição que representaria um auPassarinlio,- me leve a prolongar demasiada~
mento considerável nos ganhos de capital.
mente este pronunciamento; mas, como não
S. Ex~ o Senador Mário· Covas é engenheiro
o vejo em plenário agora, acho que a sessão
e é fntimo dos núineros, e eu não guardo
não corre o risco..d'e se prolongar indefini~
números,.j"á disse.várias vezes. Mas, realmendamente.
--te, o argumento dele_ é de !J.ma _clareza, de
ó ~qUe pieferiâiã dizei, Sr.-P-reSldellte, foí uma simplicidade, _de uma lucidez_ que qual~
quer principümte que-sabe somar dois e dois
exatamente o que disse o nobre Senador Ja~
reconheceria que estão certos esses argumenmil Haddad. Tudo o que S. Ex~ disse eu diria;
tos, porcrue, na verdade, o que se diminuiria
então, considere-se dito por mim tapih~m· o
no ganho do saláriO multiplicar-se~ia no gaque -póT ·s. EX" foí dito. Só me resta, pois,
nho do capital.
.
-acrescentar algumas poucas palavras.
E, ao mesmo tempo, o Ministro Marcelo
Na verdade, Sr. Presidente, esta sessão do Pimentel, do Tribunal Superior do Trabalho,
Senado Federal, ao contrário do que preten~ a propósito <;!essa proposição do Executivo,
deu fazer a bancada governamental nesta Ca- dos cálculos 'de aumento sa1arial, disse que
sa, está dando uma demonstração de vitali- eles eram tão complicados que reclamariam
dade da cúpula do Poder Legislativo neste um computador de última geração e vários
Paí.s; porque, pela última informação, o últi- livros, vários volumes de ê-conomia; que eram
mo boletim de presença na Casa, faltam ape- cálculos semelhantes aos que teriam que ser
nas 4 Senadores, que, se presentes, possibili- feitos para a construção de um edifício de
taríarii votação da lei de política salarial
50 andares. E que o operário brasileiro precihoje mesmo. Neste caso, até se dispensaria saria, então, de ser Um verdadeiro doutor
a convocação .de uma sessão matutina, ania- em economia, em matemátiCa, com PhD das
nhã, para este assunto.
mais adiantadas universidades internacionais
para poder calcular o seu próprio salário.
Na verdade, o que eu gostaria de assinalft!
é qUe Csta presença de tal maneira se tornou
O Sr. Jarbas Passarinho- É uma espécie
algo essencial para este País que nós fomos
de inveja dos técnicos da Receita Federal com
honrados com o comparecimento de numeaquele formulário deste ano, é a mesma coirosos companheiros da outra Casa do Consa. Quando V. Ex~ disse que o Senador Mário
gresso-, da Câmara dos Deputados, irtdusive
Covas diz os números _e V. Ex'. não os guarda,
com a do eminente Presidente da Assembléia
é porque o Senádor é pitagórico e V. Ex~
Nacional Constituinte, Presidente do PMDB,
é socrático.
o nobre Deputado Ulysses Guimarães, e vários outros companheiros que certamente já
O SR. POMPEU DE SOUSA -Eu di.,;e,
voltaram à sessão da Câmara.
Sr. Presidente, que o meu pronunciamento
seria breve se o nobre Senador Jarbas PassaIsso me é muito caro, e é muito caro a
rinho ltão estivesse no plenário, e naquela
todos nós, verdadeiros democratas deste Sealtura eu supunha que não estivesse. país S.
nado, Que esta Casa cumpra o seu dever,
Ex• se encontrava na bancada de imprensa,
que o Senado não. se exclua, nãQ se coloque
o que, aliás, é muito caro a este velho jornaem posiçã:o de comodismo, de subserviência
lista há mais de 50 anos. S. Ex• convive muito
diante de qualquer outro Poder; porque ne~
com a imprensa.
nhum outro Poder é maior do que este: os
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãrrii)
Permite V.

Ex~

O SR.l'OMPEU DE SOUSA- Com muito
praZer, nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr: Mansueto de Lavor- Eminente Se·
nadoI', o pronunciamellt_õ- di V. Ex·· Ínsiste
em algo"que é importante ser destacado com
a maior clareza. O Senado tem o dever de
votar a lei salarial, aléni de outras matérias
que estão na pauta, é claro, mas essa questão
da lei salarial, eminentes Senadores, é de uma
premência absoluta-. A SitU.áçãõ -dOúab-aiha·

dor, do assalariado, é de extrema angústiá,
uma situação praticamente de desespero.
Mas é preciso notar que_ o Sen~~<?_ realmente
ficará muito mal se não fizer ·essa votação.
Vamos torcer para que os colegas que ainda
faltam, dois, ou três, cheguem_ agora, se é
que já não chegaram, porque temos que fazer
eSsa votação como resposta à situação aflitiva
dos trabalhadores e da Nação em peso, que
olha para nôs com olhares de cobrança. Eminente Senador Pompeu de_ Sousa, nu~_ pro·
nunciamento que fiz na semana PCJ.SSada, eu
dizia qUe·há Pàilãinentares, colegas nossos,
que estão cobrando isso do Senado e, mais
do que cobrando, acusando, e ao chegar no
meu Estado, neste fim de semana, li uma
págirili-tOda, quase um quarto de página de
um eminente Deputado de Pemamb!:_lco, acu·
sando o Senado, dizendo que a Cáffiara havia
cumpridO ·o' seu deVer ~ que o Senado não
cumpriu Com o seu; deixou que se esgotasse
a SessãO Legislativa sem votar a lei salarial.
Esse Hpó âe acusação eStá-Se tornando corri·
que iro, até entre colegas Deputados, que cer·
tamente estão com o olho nas urnas. Na Folha
de S. Paulo de hoje, já saí urila advertência
a todos_ nós, que já não é mais de um Parlamentar em campanha eleito~al, ma<> do Pro·
curador-Geral da República;cujo nome o Senado aprovou e cujo desemPenho é dos mais
brilhantes e independentes que já constata·
mos, nestes últimos anos, no catgo de Procu~
radar da República. Basta ver a atuação da
Procurador, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, em .relação à Medida Provisória no 190.
Foi o autor da liminar que realmente derru~
bou a Medida Provisória -a respeito da ques·
tão salarial. Então, Senador, o que diz o Procurador-Geral da República hoje - e está
na Folha de S. Paulo, V. Ex' tem aí o artigo,
certamente, estou-me antecipando - é que
o Congresso está omisso. Diz isso ·com todas
as palavras. Se bem que não possamos ter
um julgamento tão severo do Congresso· e
do Senado, no encanto, é muito fácil se trarrs·
mitir-essa versãO à opinião-Pública brasileira.
Devemos respeitar os eminentes Senadores
que não aceitam que o Senado seja colocado
contra a parede, a matéria chegar na última
hora da Sessão Legislativa para ser votada
em um dia~ a questão previdenciária é uma,
a questão salarial é outra. Mas, se não votarmos nesta prorrogação _legal e constitucional
das nossas atividades parlamentares, incidire·
mos nessas acusações que estão sendo veicUladas pelos jornais, justas ou injustas, _O que
vale são as aparências. Se não votarmos a

lei salarial, agora, Qe hoje para amanhã, ou
nesta s_emana, terminamos por merecer pelo menos em termos de versão~ versão que
é, às vezes,_ a ver!Jade definitiva que chega
ao povo, a quem devemos prestar contas -:a pecha de omissos. Não _des_ejo isso nem
para mim nem para meus ilustres pares do
Senado e do _Congresso Nacional. Por isso,
louvo a iniciativa de V. Ex• que, de maneira
•·socrática";-como diz o Senador Jarbas Passarinho, de maneira peripatética até, faz um
discurso descontraída, passeando. Realmente, é muito importante, nesta tarde~ desanu. viarmos as idéias, para que possamos, _com
todo o critério, tomar uma decisão que é do
maior iriteresse-para o-País. Os olhos do País
estão yoltados agora para o Senado, e tenho
absoluta certeza de que o Senado saberá cumprir o seu papel. Apóio os pronunciamentos
de V. Ex:· e do Senador Jamil Haddad, e
só não se lamenta porque a decisão e a vontade do povo são soberanas, absolutas, merecem respei_to, elas são quase divinas. Mas V:·
Ex• _fez uma observação que merece, aqui,
ser repetida: outros seriam as tempos e outro
s,erja o tratamento para os trabalhadores se
eleitos estivessem - eu já não digo Lula e
Bisai ~- Ülysses Guimarães e Waldir Pires,
Mário Covas e Almir Gabriel. Teríamos aqui·
opções extraordinárias. Infelizmente, chegamos a esse grande impasse. Tínhamos opções
extraordinárias que, com ponderação, com
sabedoria, com discernimento, poderiam
e_quacionar. Mas isso tudo é, segundo a expressão popular, "chorar o leite derramado".
de do povo c vamos lutar, cada um na sua
trincheira, V. Ex' na sua, que é a tribuna
do Senado, e está dando aí uma demonstração de luta, de resistência contra aqtJeles
que não querem ouvir o clamar da classe trabalhadora bra!>ileira, o clamor das aposen~
tados, o clamor dos servidores públicos, todos eles..contra o sistema de iniqüidade que
se estabeJeceu neste País, e, o mais grave
de tudo, via voto popular. Obrigado, Senador.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Eu é que
agrade;ço _a_ V_. E r, nobre Senador Mansueto
de_Lavar, pelo seu aparte, oportuníssimo e
gentilíssimo, a este peripatético orador. Devo
acrescentar a V. Ex• e aos demais Senadores
presentes- neste- plenário, como um fura de
reportagem,que já não faltam mais4 Senadores, mas apenas um, para que votemos a lei
de política salarial, segundo acaba de me co~
municar, extra-oficialmente, ao ouvido, o Vice-Presidente Alexandre Costa, que desceu
da Mesa agora ~esmo.
Neste caso, sinto~me quase que um inter~
regno bendito. depois do discurso magnífico
'do nosso lamil Haddad, por ter ocupado esta
tribuna, esta Bancada que me permite todo
peripatetismo a que se refere Mansueto de
Lavor. Esta será uma sessão histórica, de vez
que até os próprios componentes da Bancada
governamental, qoe não estavam na plenário, começam a aparecer mira~ulasamente. ·
A não ser que pretendam_ rctuar-sc n~ma
posslvel votação- não cre10 que façam iSto,
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.de vez que já estão notoriamente presentes
e são homens dignos que defendem a dignidade desta Casa, e não a sua indignHicação
- , teremos número para votar hoje mesmo
.e. assim, até anteciparemos a-magnífica disposição do nobre Presidente desta Casa, que
agora reassume a Presidénciq..
__ _
O nobre Senador Nelson Carneiro já abríu
os trabalho:. desta sessão comprometegdo-~e
a realiZar uma sessão extraordinária amanhã,
especificame-nTe para VotaÇao da .matérJa
em pauta, que é exatamente esta que aqui
temos diante dos nossos ol~os:
"Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 61, de 1990 n"
5.340/90, na Casa de origem, que e~tabe
lece a Política Nacional de Salários, e
dá outras providências."

a-

Sentir·me-ei profundamente gratificado_ se
pudermos hoje mesmo realizar uma sessão
histórica, que se antecipa a si mesma de quase
24 hora<>, e_ que possamos dar ao trabalhador
deSte País o mfnimo de dignidade, o míojma
de fuga da indignidade a que ele está relegado, e não apenas ao trabalhador da iniciativa
privada, mas tambt!m ao trabalhador do ser~
viço público e ao trabalhador das empresas
públicas. Como muito bem acentuou o Senador Jamil Haddad, estes estão s.endo tratados
como a mais infame das ralés, a mais infame
da corja de desocupados, de vagabundos e
até de criminosos. por um Governo que, na
verdade, não cuida de preservar a sua própria
dign!dade, um governo que não se peja de
usar notoriamente veículo contrabandeado
para este País. e não se peja sequer de não
dar satisfações sobre isso; não se peja. sequer, de não apreender os contrabandos de
que esse Presidente s_e benclicia, utiliza em
proveito próprio.
Na verdade. Sr. Presidente, eu iria fazer
muitas outras considerações; inclusive pedir
a transcrição nos nossos· Anais da magnífica
entrevista publicada ontem na Folha de S.
Paulo, entrevista do Procurador-Geral daRe~
pública Aristides Junqueira Alvarenga, até
nos fazendo criticas, a nós, do Poder Legislativo, críticas de certa forma, em alguns pontos, injustas. mas, em outros pontos, justas,
sem a menor dúvida, como disse muito bem
o nobre Senador Mansueto de Lavor. Sobretudo é preciso que sejam feitas para acordar
a nossa posição acomodada. É preciso não
nas adaptarmos ã acomodaç<'io, é preciso-que
nos inComodemos com- a acomodação, que
nos incomodemos a nós mesmos para sentir~
mos o incômodo de que esta Nação está possuída. Não podemos mais transigir, Sr. Presidente.
Hcí um trecho modelar nessa entrevista e vou pedir q.uc seja toda ela inserida no
meu discurso- que preciso ler neste momenta.-5. Ex·' o Sr. Procurador da Repúhlica diz:
··Tudo que pode salvar o País tem que
estar dentro da Constituição. Eu não
posso admitir que alguma medida possa
salvar o País fora do trilho cunstítucio~
nal._ Porque todos os ditadores até hoje
tiveram essa boa intenção de salvar o
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País. Aqui e alhures, no estrangejr:o.

Não há nenhum mal-intencionado querendo ser déspota por ser déspota, mas
para salvar o seu povo. Agora, salya_ç~?
fora da Con~tituiçdo não existe. É o úmco princípio que-me norteia; não pOsso
admitir outro."

Vamo-nos libt!rtar desses salvadores da pátria, Sr. Presidente, vamo-nos libertar desses
salvadores da pátria que acabam transformando-se em traidores da pátria, porque traidores do povo. Vamo-nos libertar dos e~ga
nadores, dos falsificadores, dos que falseiam
a verdade cm benefiCiO de se mesmos e de
seus amigos, prejudfcãridl) a Nação. É precisO
olhar o trabalhador brasileiro, o trabalhador
da iriídativa privada, o trabalhador público
e o aposentado.
Aproveito a presença_no Plenário do nob_re
Senador Leite Chaves para pedir a S. Ex•
que nos traga de volta aquele outro abaixo-assinado -foram 50 Senadores-, para que
seja votado com urgência urgentíssima o PrQjeto de Lei de Custeio da Segurid_ade Social
e, assim, atingirmos os aposentados que d~
ram a vida inteira de. trabalho a este Pats,
mas que hoje estão reduzidos à mfsera condição de descartáveis.
__
.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade, vou terminar, porque estou sendo informado de que não falta mais nenhum Senador,
que temos finalmente o quorum suficiente
para votar o projeto ora objeto de tanto debate e, ao mesmo tempo, de tanta indignação,
que enche este Plenário de um esplendor poucas vezes visto.
Como diz muito bem o nobre Senador Jamil Haddad, não se pode falar hoje em salário
mínimo, porque não é salário mínimo, é s~fá
rio ínfimo. E eu direi muito mais: não é só
salário ínfimo, é mais do que salário í~fimõ,
é salário infame, é uma infâmia com o género
humano neste País. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. POMPEU DE SOUSA EM SEU
DISCURSO:
-

Folha de S. Paulo
Domingo, 8 de julho de 1990
O Jogo dos Poderes
PROCURADOR CRJTJCA
OMISSÃO DO LEGIS(-ATIYO
WILSON SILVEIRA
Da SUcursal de Brasília
O procurador~geral da República •. Aristides Junqueira Alvarenga, 58, acredtta que
o Legislativo não tem exercido plenamente
suas atribuições constitucionais, entregando
parte.do seu poder ao Executivo. El.e co!lsidera omissão a devolução da Lei de Dxre!nz~s
Orçamentárias ao Executivo (que "ferá ~e ser
votada por determinação do STF), a nao-votaçáo- de medidas provisórias no prazo de 30
dias e a demora na regulamen_tação da Constituição.
.
Autor de ações de inconstitucionalidade
contra três medidas provisórias do presidente

Fernando Collor, junqueira afirmou que não
vê má intenção no governo. "Mas não sou
obrigado a examinar se eles são bem ou mal~
.inienci011ados", disse, em entrevista à Folha.
Pa_ra el_e, '"Todos os ditadores até hoje tiveram-esSa boa intenção, de salvar o país". Sua
-principal função, conforme a Constituição,
é a d:e zelar pelo respeito das poderes públicos
-aps_ direitoS cOnstitucionais.

n principal defeitq .que ~unqueira vê na
Constituição é a falta de limites para o uso
' da medida provisória, instrumento que "fa~
, vorece·m:oito mais o despotismo e o autorita-rismo qúe o decreto~ lei". Natural.de São João
~Dei~ Rei (MG), terra de Tancredo Neves,
Junqueira começou sua carreira de procurador da República em São Paulo, em 1973.
-Antes foi promotor de Justiça no interior de
Goiás. Ele deixará o cargo em junho do ano
que vem. após dois anos de mandato, e pretende se aposentar para continuar os estudos.
Folha-~ -Q.;e avaliação o senhor faz do país,
em termos políticos?
Aristides Junqueira -- Os três poderes da
União estão funcionando. É evidente que falhas há, e eu vejo a intervenção do Ju~iciário
nestas falhas como uma medida saneadora
de colocar as coisas nos devidos lugares para
que os poderes funcionem, como manda a
Constituição: com independência. mas harmo.nicamente. As falhas vão sendo corrigidas
com o tempo. Parece-me que o Legislativo
tem muito serviço pela frente. Nós mesmos,
o Ministério Público, estamos à espera do
Legislativo, porque não temos umà lej qpe
nos rege e ainda por cima estamos provisonamente, há quase dois anos, acumulando a
Advocacia Geral da LÍnião. Isso tudo é m{)tivo de preocupaçáo. Precisamos dessas leis
complementares à Constituição. A Coflstituição foi feita para ser complementada. Enquanto não for, há muita deficiência.
Folha- O fato de a Constituição ter estabelecido que o procurador-geral da República
_ deve ser um procurador de carreira, com
mandato fixo. parece ter tornado a Procuradoria muito mais independente.

Junqueira- Eu acho que a Constituição,
no que se refere ao Ministério Público, foi
feliz. Talvez seja rtecessário um ou outro arranjo futuro, mas no todo o c;apítulo do Ministério Público nos satisfez muito. Essa independência f01 sempre um anseio da classe
toda. Agora, o procurador~geral continua
sendo escolhido pelo presidente da República, sem nenhuma interferência da própria ins~
títuição. Ele escolhe quem ele quiser dentro
de_ um universo não tão restrito assim, que
ê o-universo dos procuradores. Não vejo nisso
muita dificuldade. Eu, por exemplo, fui escolhido por um presidente da República que
não me coOhecia. Eu disse ao Presidente da
República, quando tomei posse, que ia procurar agir. Eu disse que procuraria ser o mais
prudente c determinado possível, ou seja. eu
não posso ser omísso. Omisso não.
Folha - O senhor fazia isso no governo
anterior e no aluai?
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Junqueira - No atual governo, princípal. .
mente.
Folha - Ele tem dado mais _trabalho ...
Junqueira- Pelo menos eu eStoU ã.gindo
mais !leste g()vergq çlo que no governo pa..<;~
sado.
Folha - _Que avaJfação o senhor faz desses
primeiros meses de governo em termos jurí-.
dicos?
_
Junqueira- Eu vejo muito açodame~to,
muita pre!'.Sa em fazer as coisas e sem muita
meditação sobre o ponto de vista jurídico.
Ma!i. eu acho que é assim mesmo. Quem age,
erra. Não tenha dúvida. Agora, eu acho que
o pior erro é a omissão. Não vejo má intenção
nenhuma no governo, mas eu não sóu obri·
gado a examinar se eles são bem ou mal~in~
tencionados. Eu sou obrigado a examinar objetivamente o áto e indagar: "Este_ ato pode
levar a quê? Ao bom funcionamento dos po~
deres, à harmonia entre os poderes? Isto abala o regime democrático?", sé:mpre _dentro
da ótica do Ministério Público, Eu falo muito
de regime democrático porque é_ função do
Ministério Público defender o regime democrático, está na Constituição.
Folha- O senhor quando propõe _uma ação
de inconstitucionalidade contra uma medida
que o governo considera fundamental para
o Plano Collor, pensa que sua atitude pode
desestruturar Q Plano?
Junqueira - Tudo que pode salvar o país
tem que estar dentro da Constituição. Eu não
posso admitir que alguma medida possa salvar o país fora do trilho constituci?nal. Porque todos os ditadores atê h~je tiveram essa
boa intenção, de salvar o país. Aqui e alhures,
no estrangeiro. Não há nenhum mal-intencionado_querendo ser déspota por ser déspo~
ta, mas para salvar o seu povo. Agora, salvação tora da Constituição não_existe. É o único
princípio que me norteia, não posso admitir
outro.
Folha - O que o sr~ acha da Constituição?
Junqueira --Eu vejo -_muito __ defeito nc:t
Constitúição. Aliás, todas éssas medidas provisórias que fizeram com que o Ministério
Público ficasse conhecido, porque as impugna perante o Supremo, eu acho que a primeira responsabilidade é dos que üzeram a Cons~
tituição. Pega~am um instituto diferente do
decreto-lei que existia entre nós, com o cheiro
de absolutismo, de despotismo, e chamaram
isso de medida provisória. Só que é um instrumento qu·e favorece muito mais o despotismo
e o autoritarismo que o decreto~ lei, não tenho
a menor dúvida. A. abrangêgica, a falta de
limitação do uso _da medida provisória, põe
em perigo o próprio Legislativo, que fez a
Constituição.
Folha- O Congress_o se queixa do excesso
de medidas provisórias.
Junqueira - Porque o crité~io de conveniência, urgência e relevância é um critério
não s6 político como subjetivo. Alguma coisa
pode ser relevante para mim e não ser _para
outros. Ou seja, as medidas provisórias não
têm peias. Devia ter .um artigo na Constituição dizendo: não pode medida provisória
sobre isso, isso e isso. Mas não tem limite. -
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Folha - O senhor acha que o Congresso
poderia ter devolvido a Lei de Oiretrizes Orça-

mentáriàs ao Executi'llo sem votá-la?
Junqueira ---A minha opinião a respeito
do assunto- se € que alguém pode ter alguma opiniãÕ depois da decisão do Supremo
-é qrie-n.ão é Possível essa espécie·de delegação legislativa ao Poder Executivo. Isso é
uma delegação anõmala e que a meu ver.
enfraquece o próprio Poder Legislativo. E

volto a dizer: eu acho que o grande mal desse
país é a omissão. E isto é omissão.
· -·.
Folha - O senhor acha que o Legislativo
é o que menos tem feito valer seu poder?

Junqueira- Eu acho ·que hoje quem menos tem agido é o Poder Legislativo.
. Folha-· O senhor acha que essa certa iooperância do Legislativo pode ter alguma con..
seqüência mais séria?
Junqueira- Eu acho que pode. Essa moperância do Legislativo pode acarretar a hipertrofia âe um outro poder. Aliás, qua~do
eu disse que o Executivo não pode reeditar
uma medida provisória rejeitada pelo Congresso (referência à MP 199) eu estava exatamente a prestigiar o Poder Legislativo como
o principal representante do povo. A vontade
dele tinha que prevalecer. Agora, a não-apreciaçãO-de inedidas faz com que o presidente
as reedite. Isto não aconteceria se todas fossem apreciadas no devido tempo. Ou seja,
mais uma vez é a omissão que estraga tudo.
Durante o discurso d_o Sr. Pompeu de
Sousa, o Sr. Iram Saraiva, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo-a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso~) - Sr.
Presidente, Srs. Senadqres, o Brasil, mais
uma vez, está de parabéns. Um de nossos
mais ilustres filhOs, o·roin"ãD.cista baiano Jor·ge Amado, conquistou em Paris, no último
dia 29 de junho, o "Prêmio Cino dei Duca",
destinado a recompensar e divulgar, dentre
os escritores mundiais, um autor cuja obra
constitui, sob uma forma científica ou literária, uma mensagem de humanismo moderno.
Segundo os critérios do júri, integrado por
personalidades das letras_.irancesas, Jorge
Amado não cessou, nunca, em suas obras,
de consagrar e descrever a realidade cotidiana da condição humana.
Como brasileiro, e seu amigo, fico imensamente feliz por ver o mundo intelectual reconhecer, mais uma vez, a qualidade de um
de nossos mais ilustres escritores. __
Felícito Jorge Amado pelo "Prêmio Cino
dei Duca", e os membros do juri, que fizeram
jUstiça a um homem que tem, com a sua obra
inteligente, registrado o cotidiano do ser humano. Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Jornal do Brasil em sua edição de 6-7-90, publicou maté·
informando que o·sr: Ministro do Trabalho e da Pr_e_vjdência Soo.allevará esta semana ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura o se.u
projeto que pretende restringir_ a um grupo
de instituições financeiras a gestao dos fundos
, de previdência privada, hoje ~dminis~rados
. po~ 244 entidades do setor púbhco e pnvado.
Como se-p-ode perceber, aí está a mais clara
confirmação de um paradoxo que contraria
a orientação ditada pelo Governo Collor. Enquanto se fala em liberalização da economia,
em livre concorrência e outros posicionamentos do gênero, o Sr. Ministro vem propqr
uma medida beneficiando determinado grupo de instituiç_ões, em ·det.dménto das administrações hoje existentes nessas entidades.
Afinal, se hoje já existem órgão~ que entregam a admiitistraçâ_o do_s resp~ctL vos fundos
a entidades externas, não há novidades adestacar.
O estranho e que não _se pode desconhecer
é que funcionam outros fundos. que fizeram
vultlsos investimentos em tremamento de
profissionais que hoje'g~re~~ com efici~rtcja,
suas aplicações, não se Justificando a violencia contra o livre arbítrio do seu corpo de
associados.

r[;·,

Por outro lado, o património dos fundos
foi constituído tan1bérri pela contribuição de
milhões de trabalhadOres, que agora não estão sendo consultados sobre se o seu interesse
atende a esta modificaçãO; pelo contrário,
pretende-se impingir uma decisão tomada a
nível de gabinete ministerial a esses trabalhadores e - o que é mais lamentável - esse
projeto teve o patrOCínio de um represen·
tante presumidamente da classe operária no
referido Ministério.
Sr. PreSidenfe, o qUe se está .assrsti.rido,
portanto, é uma deliberação-despropositada
e autoritáfüi~ inadmissível nos termos da nossa estrutura democrática. Não há como provar. com racionalidade económica, que eSte
conjunto de instituições finailceirãs vá gerir
os seUs recursos com mais profiCiêOcia do que
os próprios administradores.
A alegação de que, em determinados fundos, há fraude e má gestão não sobrevive
a nenhuma análise de maior monta. Se são
conhecidos os casos de desonestidade, não
possui a autoridade competente: o poder de
punir os seus responsáveis'? Se não o faz, caracteriza-se uma v.isível conívência. No momento em que se tenta colocar em pé de igualdade, todos os fundos, está-se fazendo U!Jl
perigoso jogo- de imputar responsabilidades
sem que estas tenham sido apuradas, num.
claro desrespeito a qualquer tipo de apreciação isenta, séria e_criteriosa.
Além disso, também se busca violentar a
vontade e o património de milhões de traba·
lhadores, o que é moral e juridicamente inaceitãvel.
·
Assim, ao fazer o registro, quero acreditar
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que os ~.enhores do GOverno .?evem meditar
prOfundamente e retirar de cogitação esta ~e
inonstração inoportuna e desnecessána.
(Muito bem!)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
perguntaria a V. Ex~ se já hâ na Cãsa 3~
Senadores presentes, ante..<; de falªr em exphcação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
•- No momento, há na Casa 39 Srs. Senadores.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiderite,
peço a palayra para uma explicação pessoal.
~O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- ConcedO a palavra a V. Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA, Para explicação pessoal. Sem revisão do
orador.)- Eu apenas queria, em poucas palavras, dar uma explicação pessoàl, _po_rg~_e
fuf surpreendido quinta-feira passada, ao ler
O Estado
S. Paulo, na 3' página, naquela
coluna de notas soltas, de que eu seria oresponsável pelo sumiço de assinaturas no Código de Defesa do Consumidor, para o qual
eu estaria encarregado de obter_ as_sínaturas,
que, ao chegarem às minhas mãos eram S.4
e eu transformara em 44. Essa _era uma notícia
totalmente equivocada, que foi desmentida
no dia seguinte, apenas dizendo que os Dep~
tados teriam dado essa informação. Aproveito, então, esta oportunidade, porque sei
que está na Mesa o reque-ri~ento com a assinatura de 54 Srs. Senadores. Pediria a V.
Ex• que ColOcasse o Cód{gq de Defesa do
Consumido_r em_ votação na ·,sessão de amanhã em regime de urgência tlrgentfssima.

de

.

I

O Sr. Mansueto de Lavor- pr. Presidente,
peço· a palavra para uma quesrão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex,"
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
---' PE. Para questão de ordeffi. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, a maioria dos
Srs. Senadores, eminentes Colegas, assinou,
dias atrás, uma petição de u~gência urgen~
tíssima para o projeto de lei que veio da Câmara, sob!e a Lei da Previdência, cu_jo _primeiro signatário foi o nosso ilUstre, emínente
e combativo Colega, Senador pelo Paraná,
Leite Chaves. Eu gostaria de saber se realmente essa petição já deu entrada na Mesa,
para que, juntamente com a votação da Lei
Salarial, pudéssemos, esta semana também
votar a Lei Previdenciária.
Gostaria de saber de V. Ex~ se realmente
já foi apresentada à Mesa essa petiçãoo assinada, se não me engano, por 58 Srs. Senadores,
inclusive por mim também.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V. Ex~ que até este
momento esse documento, se existe, não chegou-a Mesa, e aqui não tendo chegado, não
pudemos dele tomar conhecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
·-Sobre a Mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o sçguinte:

REQUERIMENTO N• 226, DE I990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento Interno, para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senadon? 50, de 1990, que dispõe sobre a legislação penal relativa ao crime de seqüestro.

Sala das Sessões, 9 de julho de

19~-

-

Afonso Sancho - Mendes Canale- João Lo~
bo -. Luiz Viana Neto - Louremberg Nunes
Rocha - João Menezes -Chagas Rodrigues

- Alexandre Costa- Mário Cova~-

Ju~hy

Magalhães - Roberto Campos - Cid Sabóia
de Carvalho - Fernando Henrique Cardoso

- Ronan Tito - Mata-Machado - Raimundo Lira - Leite Chaves - Jamil Haddad
- Iram Saraiva - Pompeu de Sousa - Car-

traordinária par~ a vot~ção não só desta matéria co-mo daquelas que aqui aparecessem
com 50 assinaturas. (Pausa:)
Item 1:
__Votação, etn turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n 9 61, de 1990 (n~
-5.340/90, na casa de origem), que estabe~
1ece-a-p0Jftica nacional de salários, e dá
outras providências, tendo
PARECER proferído em plenário, da
comissão
- ---:- ~e-~ssuntos Sociais, fa_voráveL
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questão, não deixou o PMDB de apoiar a
proposta da Cámara dos Deputados, nenhu·
ma razão haveria de conduzir-nos a alterar
a intenção já tornada público, de votar favoravelmente as diretrizes a salariais cOnstantes
do aludido Projeto.
A nossa bancada, pois, Sr. Presidente, manífesta-se uma vez mais solidária com a proposição, ora· submetida à deliberação des~e
plenário soberano, convicta de que as demais
representações partidárias não se furtarão a
chancelá-la, da maneira como o fez a outra
Casa do Congresso.

Em votação.
O Sr. Mauro Benevfdes- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminha a votação.

·o_ SR: PRESIDENTE __(Nelson

CarneirO)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para encaininhar a votação. Sem revisão
do -o-rador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
antes de reportar-se à matéria constante da
Ordem do Dia, desejo congratJlar-me com
V. EX• pela sua sapientfssima e lúcida decisão,
fazendo inserir na O!i:lem do_ Dia esta imPortante matéría ,-que concentra hoje as atenções
,das classes trabalhadoras brasileiras. _
No último dia z; quaríôo-o Senado Fede!al
O SR. PRESIDENTE (Nelson -carneiro)
apreciou, em sua Ordem do Dia, o projeto·
-O requerimento que acaba de ser lido será
oriundo da Câmara dos Depurados e do qual
votado, na forma regimental, após a Ordem
é primeiro signatário o Deputado lb!:ien Pi~
do Dia.
nheiro, fixando as diretrizes de um!l nova po·
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAlftica salarial, ocupei a tribuna desta Casa,
DORE;S:
_lla condição _de Líder em exercício de nossa
Áureo Mello - Almir Gabriel -João
Bancada, para manifestar-me favoravelmenCastelo - Edison Lobão - Lourival Bapte àquela iniciativa, até agora aguardada com
tista- Luiz Viana Neto- Jutahy M_~galhães - imensa expectativa pelas classes trabalhado·
-Gerson Camata..:... Severo Gemes- Má·
ras do País.
rio Covas- Iram Saraiva - Irapuan Costa
Inexistindo quorum naquela ocasião, frusJunior -Maurício Corrê a - Márcio Lacerda
troy-:_Se, momentaneamente, a grande massa
- Wilson Martins - Affonso CarriargO de interessados, exatamente pÓrque a MeJosé Richa -José Fogaça.
dida Provisória n~ 193, disciplinando a matériaj.::-já eritáo em vigor, longe estava de atenO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
der aos anseios do opeiariado nacional.
-Passa-se à
Desejava-se·aiõ.da, na passada segunda-feira, que o Senado contríbufsse para a ultimaORDEM DO DIA
ção do trânsito legislativo do referido projeto, a fim de que o mesmo fosse encaminhado,
ãtraVés de Autógrafo, à sanção do Senhor
O Regimento da Casa declara textualmenPresidente da República.
te no seu art. 168.
Dispenso-me de comentar os episódios de
"Salvo em casos especiais, -assim cOnque se cercou o debate em torno da matéria,
siderados pela Presidência, não constaalcançando o próprio -congreSso Nacional,
rão matérias em votação das Ordens do
convocado para decidir sobre a lei de DireDia dãs sessões ordinárias das segundas
triz~s 9rsamentárias, nos termos precisos do
e sextas-feiras."
· que estabelece a Carta Magnª de 5 de outu·
A Presidência, baseada neste Dispositivo,
bro
1988.
Oferece-se, agora, ao Senado uina nova
incluiu na Ordem do Dia da sessão de hoje
oportunidade de deliberar sobre o Projeto
exatamente a matéria da Política Salarial, calando, assim, os que querem atribuir a esta
n9 61/90, já que, retomando a Brasília, os
Casa qualquer proposta protelatória na vota- Senadores haverão de posicionar-se conclusição desta matéria, já que a discussão foi en- vamente, -garantindo-lhe por certo o acolhimento, sem o que a·propostção pemianecerá
cerrada no dia 29 de junho passado.
A Presidência valeu-se deste dispositivo leparalisada, à falta de solução esperada por
gal para facilitar a votação, se houvesse nú· milhões de brasileiros.
mero. Ao abrir esta sessão, declarou que,,
Se, desde a primeira hora, apesar de havernão havendo número, estaria convocada, já
mos lastitnado o reduzido espaço de tempo
para amanhã, às 10 horas, uma sessão exde q~e dispôs o Senado para apreciar a magna
los Patrocínio- Antônio Luiz Maya - Fnmdsco Rollemberg - Marco Maciel - Wilson
Martins - Mauro Benevides - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Áurea Mello Meira Filho Mauro Borges -- Maurício
Corrêa - Ney Maranhão - Gilberto Miranda - Teotônio Vilela Filho.

ae

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Para encaminhar a votaçáo. )_-Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Ex" para encaminhar a votação, dizendo e repetindo o que
disse ainda há pouco no início da sessão: que
votarei favoravelmente, lastimando que o
funcijonalismo público da União não seja
contemplado com medidas semelhantes. Atê
porque, se analisarmos o que ganha hoje o
funcionário público da União, verificaremos
que o grosso, a·niaíoria estaria contemplada
exatamente até três salários mínimos.
Diz-se que o projeto da Câmara não poderia abranger o funcionalismo público da
União, porque seria uma medida inconstitucional. Tenho minhas dUvidas sobre isso. Não
sou jurista. V. Ex', que é um advogado brilhante, que trabalhou sempre junto aos Doutores da lei, já teve também percalços na interpretação da Constituição. Imagine eu! De
qualquer modo, lastimo que o funcion_alismo
público dà únião não seja ·abrangido nessa
medida, quando então o meu voto seria dado
com mais ênfase ainda.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSúB PI. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, a Bancada do PSDB vai votar a favor
do Projeto de Lei da Câmara n" 61190. __ _
Trata-Se--de um projeto tímido, acanhado.
Nas atuais circunstâncias, é o mínmimo que
se poderia aprovar em matéria salarial. Basta
dizer, Sr. Presidente. que o projeto manda
reajustar mensalmente apenas aqueles salários inferiores a 5 salúri~Js mínimos.
Por outro lado. Sr. Presidente, o projeto
não leva em conta as perdas passadas, pois
trata de reaJuste:; futuros. É o mínimo que
se poderia conceder para a classe trabalhadora.
_
_ _
O PSDB v2i votar a favor e -entende que,
pm imperativo da Carta Magna, é rigorosamente inconstitucional qualquer- projeto de
lei de iniciativa do CongreS!:iO referente a aumento da remuneração dos servidores público's.
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Por isso, dirijo um apelo ao Senhor Presi~
dente da República para que envie, com a
i:naior brevidade possível, um projeto que faça justiça aos servidores públicos-e ·aõS trabalhadores assalariados deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jann1 Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SRF PRESIDENTE (N~lson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
encaminhar a votação.) - Sr.... Presidente,
Srs. Senadores, já exterriei_g posicionamento

do Partido Socialista Brasileiro - e falo,
aqui, também em nome do nobre Senador
José Paulo Biso! - e penso que este é o
momento que a, classe trabalhadora aguardava do Senado.
As críticas feitas pelo senador Jarbas Passarinho, eu as assino em cruz. Deveríamos
ter tiçlo mais tempo, na realidade, para analisar esse problema e ach_o gue s~ deve fazer
jUstiça ao funcionalismo público, no mon'Íento em •que é colocado como um pária; como
a ovelha negra perante a opinião pública brasileira -e, no entanto, tem salário. aviltante
e está ameaçado de.:Ser até colocado na rua
ou em d.isponibilidadç, De maneira que a nossa posição é clara e i.rJsofismávefde.uma nova
política salarial - bode até ser provisória
-mas que·, neSte momento, quando o salário
mínimo não, é suficiente para que Se compre
a cesta básica, procufemos melhorar um pouco ·a situação d~ classe trabalhadora brasileira. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. MarcoMacfel- Sr. Presidente,,peço
a palavra para encaminhar a votaç~o.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
0 SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores; o Senado discute e "ota, nesta tarde, uma matéria de relevante interesse
social, e não é por outra razão que te'mos,
hoje, apesar de ser segunda-feira, um comparecimento que reputo excepcionalmente' elevado. Eu não poderia, neste instante, Sr. Presidente, deixar de trazer, como Líder do PFL,
a minha posição.
Como se sabe - e sabe todo este Plenário
- , a matéria ora em votação é oriunda de
um projeto de lei da <:;âmara em cuja Casa
foi api'~vada,. pelo que sei, por unanimidade
dos s~us Merribros. Isto significa que, de alguma forma, este projeto contou com 'llmplo
entendimento na Câmara dos Deputados, o
que.significa, também, amplo entendimento
de Lideranças.
.
Sei, Sr. Presidente, que esta é uma matéria
que guarda fundas relações com o desenvolvimento de .uma política econômica que o
Governo des{follvolve neste ins.tante, mas sei
t3.mbém, por outro lado, que nãQ podemos
-concordar em que os salários continuem perdend'o à corrida com relação aos 'preços. O
que temos visto. no Brasil, noS últimos djas,
é justamente o recrudescimento-, o que é la-

mentável, do processo inflacionário, sem que
se dê ao trabalhador a capacidade de ver nãosomente o seu poderaq~isitivo restabelecido,
mas ter o seu salário acompanhando o desenvolvimento do processo inflacionário.
Evidente que a discussão desta matéri:i nos
faz lembrar também que melhor seria se tivesse havido _amplo entendimento envolvendo
as Lideranças partidárias no Senado Federal
e também o próprio Poder Executivo. Tal,
todavia, não foi possível até o momento. Não
tendo sido possível, portanto, o entendimento, Sr. Presidente, a minha posição é rio sentido de votar favor.avelmente ao projeto. Digo
isso sem que tenha tido tempo - face ser
uma matéria que está sendo apreciada em
regime-de urgência- de previamente discutir o assunto com os Companheiros de Bancada.
Isso não impede, Sr. Presidente, dt dizer,
neste instarite, ao Senado da República, que
a minha posição, na condição de Líder do·
PFL, é no sentido de votar favoravelmente
amatéria, lamentando, embora -como chamou, com propriedade, a atenção o Senador
JarbasPassarinho -,não ser ainda um projeto completO e lamentando também -o que
'não posso deixar de registrar, mais uma vez
-não ter sido possível a celebraçãO de amplo
entendimento.que interessasse não apenas às
posições das diferentes forças políticas que
~tegram o Senado Federal, mas do próprio
Poder_ Executivo, aqui representado através_
do seu Líder.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Concedo o
aparte ao nobr7 Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- O nobre Senador ·chagas Rodrigues, na Liderança do
PSDB, foi absolutamente peremptório, declarando que era totalmente inconstitucional.
Ouvi, ainda há pouco, um dos nossos Colegas, pelo qual tenho o- mais alto respeito,
inclusive pela sua cultura jurídica, que é o
Senador José Paulo.Bisol- e S. Ex• me permitirá que revele aqui que, da nossa conversa, S. Ex• também entende que pelo menos
a área da CLT do Governo poderia ser perfeitamente abrangida, porque, se estamos fazeil~fO- umã: ferVoftãda para a relação trabalhista, a relação trabalhista existe no sistema
duplo que temos~ o de estatutário e o de celetista. Isso poderia perfeitamente-ser feito.
Com desculpas que peço aA Senador Chagas
R~rigues, porque sou jurista do Realengo
e S. EX' é da Faculdade Nacional de Direit~.
O SR. MARCO MACIEL - Senador Jarbas Passarinho, acolho a mani_festação de V.
Ex• e devo dizer que esta é uma questão que,
a meu ver, deveria ser devidamente esclare.cida pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania da Casa.
A mim me parece, todavia, sem um exame
mais detalhado da qu'estão, que pelo menos
o pessoal regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho estará amparado pelo' projeto
que ora estamos votando.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é a
nossa posição e é assim que nõs manifestamos
com relação â votação da referida proposição.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) :::__ Sr. Presidente, Srs. Senadores;
em nome do PDT, queremos trazer também
a nossa manife~tasão de regozijo por haver"
mos chegado a essa conclusão.
Como já foi salientado aqui, entendo também, no que tange ao funcionalismo público
da União, às Administiãções Diretae Indíreta, é claro que, para que haja uma proposta
de aumento, tem que partir orginariamente
do Presidente da República. No que tange,
todavia, aos empregados do Poder Públíco,
não houve, desde a promulgação da Constituição- pelo menos não é da minha memória-, nenhum fato semelhante a este.
Sr. Presidente, V. Ex' sabe, que nós, quando discutimos na Constituinte as atribuições
da Justiça do Trabalho, entregamos à sua ju·
risdição o julgamento dos dissídios trabalhistas entre os empregados do Poder Púbtico
e, evidentemente, ã autoridade respectiva
. responsável pelo cumprimento das normas
do trabalhador. Portanto, não tenho dúvida
de que esse direito - até pelo princípio da
isonomia - será estendido a todo o trabalhador celetista da União, tendo em vista exatarilente o piincfpio de que, hoje, a atribuição
é da Justiça do Trabalho, e não há, pelo menos no âmbito da minha memória, nada que
impeça essa extensão. Tanto que hoje, até
por emenda minha levada à Constituinte, as
entidades do Direito Público externo, vale
dizer, as Embaixadas, são obrigadas a se submeter à juri~ição da Justiça brasileira, o que
não ocorria antigamente, em virtude da Convenção de Genebra, que obrigava o nosso
País a se submeter àquelas regras, que estão
ainda pendentes de alguma reflexão jurídica,
por causa da eXecução que se teria de proces._sar, em bens da própria Embaixada, no caso
de uma penhora, mas isto é outro assunto.
A nlinha palavra, por'Panto, Sr. Presidente,
se restringe a dizer que aguardamos seja feita
justiça aos servidores públicos da Uníão. No
mais, nos congratulamos, mais uma vez, com
o CongresSo Nacional, por sua altivez. Através dO-nosso inconformismo, nós, da Oposição, cons,eguimos chegar a_ esse resu1tado;
quer dizer, reativadas as funções do Poder
Legi~ativo, darmos uma resposta à Nação
brasileira.. à classe trabalhadora, sobre a Lei
de Política Salarial. Em segundo lugar, ~spe
rar que o Presidente não a vete, mas. se vetála, os ônus serão dele.
O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador.
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O SR. AFFONSO CAMARG_O (PTB -

PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei se estamos nos melhores caminhos para o trabalhador brasileiro, efetivamente os melhores caminhos- vamos apro.var um projeto sobre o qual já houve uma
declaração do Governo de' que ele será vetado. Não sei onde é que o trabalhador brasileiro vaí ganhar neste caminho que estamos
seguindo._ Realmente não sei.
.
Tive informações da Liderança do Governo de que se tentam, ainda, entendimentos,
inclusive o Líder do Governo eStá- viajando,
hoje, para cá, na expectativa da sessão que
será realizada, amanhã cedo, para decidir sobre esta matéria, de vez que amanhã, à tarde,
é que o Congresso vai-se reunir para discutir
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Então, realmente, a posição mais fácil é
dizer que se está a favor, e tocar para a frente.
Aliás, vimos fazendo isso há muito tempono Poder LegislativO; salvamo-nos perante
aquilo que seria o crivo do trabalhador, mas
não·v.amos resolver nada. Já sabemos. que,
com esta votação, não vamos resolver nada
e que deverá haver, em algum momento, o
entendimento. Então, não sei por que não
se tenta, ainda, um entendimento de hoje
para amanhã. É uma p·osição muito de consciência que exponho aqui, mas é realmente
o que penso sobre o que estamos fazendo
nesta hora - uma medida absolutamente
inócua a aprovaçã:o·neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa quer esclarecer que estão em missão do Congresso Nacional, ausentes, portan~
to, desta Sessão, os nobres Senadores Fernando Henrique Cardoso e Jorge Bomhau-.
,
sen.
A Mesa quer também, nesta opoáunidade,
desculpar-se com os Srs. Senadores que procuraram a Presidência, por telefone ou por
outros meios, e aos quais foi dito que possivelmente na sessão de hoje nãO haveria número, tão comum isso ocorrer nas sessões
das segundas-feiras. P"or es~a razão, a<}ui não
estão numerosos senadores, que certamente
estariam se tivessem notícia de que, a esta
hora, havia número no Senado Federal.
Neste momento em que tanto se fala em
fazer justiça ao trabalhador, é justo que se
faça justiça ao Senado Federal, que. tendo
recebido este projeto em uma sexta-feira, à
tarde, depois da sessão ordinária, trouxe-o
à votação na segunda-feira. Não houve número e, hoje, renovo a votação. O Senado não
se atrasou e isto é preciso frisar com todas
as letras, para que possamos dizer aos trabalhadores que nenhum dos Senadores, aqui,
é responsável pela não votação desse projeto
em data anterior.
Vai-se proceder à votação.
A Mesa renova. que haverá, depois, outro
exame, para o qual pede também a presença
dos Srs. Senadoref, porque requer número
qualificado.
1
A discussão da ,tHatéria foi encerrada na
sessão ordinária do1:fia ·z de julho corrente,
I

.

.

tendo ;:1. votaçiio sido adiada por falta de quo-.
rum.
.
Passa-se à votiçãÕ_ do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Ney MaranhãO- Peço verificação
de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Jamillladdad- Pela ordem, Sr.
Presidente.
O sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O Senador Ney Maranhão pediu verifica,ção. Não posso negar.
_O Sr_.. Jamil Haddad - É preciso_ verificar
o apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vou pedir. NâQ se apresse V. Ex• ·
A Mesa_ conduzirá os trabalhos com a sere·
nidade de sempre.
Senador Ney Maranhão, V. Ex~ necessita
do apoio de três Srs. Senadores.
O Sr. José Fogaça- O P"artido do Requerente não conta com três Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro')
-Diz o art. 293, IV:
rec(uerfmento de -verifiCação devo·
tação só será admissível se. apoiado por
3 (três) SenadOres.".

uo

Os nobres Senadores Odacir Soares, Irã~
puan Costa Júnior e Affonso Camargo apoiaram ó requerimento. Há número. Vai ser fei·
ta a verificação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares.
O 'SR. PRESIDENTE {Nels-on Carneiro)
- Peço aos Srs. Senad.ores que não apertem
o botão da campainha, pois está causando
erro na contagem dos votos.
O Sr. Mário Covas- Sr.-Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra V. EX"
~O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela
ordem)- Sr. Presidente, o Senador que pediu a verificação de v.otação e os que o apoiaram devem votar?

O SR. PRESiDENTE (Nelson Carnéiro)
- Sim, sob pena de cair a verificação. Os
quatro Senadores que pediram a verificação
terão que votar. São eles: Ney M8.ranhão,
Irapuan Costa Júnior, Affom;o Camargo e
Odacir Soares. Se S. Ex•s não estiverem no
plenário;- a votação cairá por Si mesma.
O SR. MÁRIO COVAS- Obrigado. Sr.
Presidente.
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(f'rocede~se

ã votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
'
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Almir Gabriel
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Divaldo Suruagy
Iram Saraiva
Irapuan Júnior
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
José Fogaça
José Richa
Jutahy Magalhãe:;
Luiz Viana
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
· Marco Maciet
Marcondes Gadelha
Mário Covas
Matta Machado
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Mendes Canale
Paulo Bisol
Pompeu de Sousa
S~vero Gomes
Teotónio Vilela
Wilson Martins
VOT.;!M "NÃO" OS SRS.SENADORES:
Meira Filho
Ney Maranhão
__
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Af~oifsõ Cªrnargo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cai-rieiro)
~Votaram SIM 27 Srs. Senadores; NÃO,
2 Srs. Senadores.
Houve 1 abstenção.
Total: 30 votos.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordetn.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex~
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem) -Sr. Presidente, vejo consignado
no placar o voto do s·eD.ador _Meira Filho,
que não se encontra presente.
Q Sr. Odacir Soares- Sr: Presidente, por_
.engano votei na bancada do Senador Meira
Filho.

O SR. PRE~IDENTE (Nelson Carneiro)
- O Senador Odactr Soares votou no lugar
errado.
·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não há quorum. A Mesa suspenderá a
sessão-p-or 10 minutos.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente;
peço a palavra pela ordem.
O, SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra nobre Senador Chagas
Rodrigue_s.
O SR. CIIAGAS:RODRIGUES (PSDB.PI. Pela ordem.) -Sr. Presidente, numa votação como esta não se admite equívoco.
O nobre Senador Odacir Soares foi um dos
que requereram a verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson-Carneiro)
-E votou.
O SR. CHAGAS RODlUGUES"--C No placar não consta o nome de _S._Ex~ Apareceu
o nome de putro Senador. S. Ex' não votou.
O SR. PRESIDENTE (NelSon. carneiro)
-Votou. Se o Senador Meira Filho estivesse
presente, aí eu diria que o Senador Odacir
Soares não votou.
-

Foi um engano. S. Ex• está presente. Votou
f!Uma mesa errada, mas votou.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Respeito
o- ponto de vista de V. Ex•, Sr. Presidente.
Para mim, houve dupla irregularidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Mesa suspende os trabalhos por 10 minutos e aciona a campainha.

(Suspensa_ às 16 horãs e 32 minutos,
a sesslio é reaberta às I 6 horas e 42 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
lugares. (Pausa.)
Vai-se proceder à renovação da verificação.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carlleiro)
-Tem V. Ex··a palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, eu queria pedir um obséquio à Mesa.
Vendo a relação dos presentes na Casa e
dos que votaram, verifico que há alguns Senadores que ainda não puderam comparecer
ao Plenário, talvez estejam atarefados em
seus Gabinetes. Eu solicitaria à Assessoria
da Mesa telefonasse aos Srs~ Senadores Aluizio Bezerra, Áureo Mello,João Castelo, Rai-mundo Lira, Lourival Baptista e Leite Chaves, para ver se S. Ex"~ poderiam comparecer
à sessão, porque é lógico que existe obstrução, mas acredito que esses Srs. Senadores
não ~stejam neste caso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O pedido de V. Ex• é inusitado. O Regimento dispõe que· se deve acionar a campainha durante 10 minutos, e a Mesa já cu-mpriu
esse dispositívo. Todos os Srs. Senadores que
acaso estejam na casa foram alertados. Se
não compareceram, a Mesa não tem como
o~rigá-los a vir ao- Plenário.
Os Srs. Senadores já podem. votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ''SIM'' OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Almir Gabriel
Carlos Patrocínio
Chagas RodriguesDivaldo Suruagy
Edison Lobão
Iram Saraiva

lrapuan Júnior
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho

José Fogaça
José Richa
Jutahy Magalhães
Luiz Viana
Mansuet_o de Lavor
Márcio Lacerda
_Marco Maciel
Marcondes Gadelha
-Mário Covas
Matta Machado_
Maurício Corrêa
- Mauro Benevides
Mendes Canale
Paulo Biso!
Severo Gomes
Teotónio Vilela
Wilson Martins
VOTAM ''NÃO" OS SRS. SENADORES:
Ney Maranhão
Odacir Soares
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Affonso Camargo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii-o)
-Votaram SIM 27 Srs. Senadores; NÃO,
2 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 30 votos.
Não há quorum.
f\. votação f~ca adiada para a sessão de ama·nhã,.ãs 10 horas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camdfo)
- Por falta de quorum fica prejudicado o
Requerimento n~ 226, de 199Q, de urgência
para o substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n~ 50, de 1990, lido no Expediente da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessãO, designando para a extraordinária, a realizar-se amanhã, às 10 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'' 61. DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 61, de 1990 (n~·
5.340/90, n-a-casa de origem), que estabelece a política nacional de salários e dá
outras providências, tendo
PARECER proferido em Plenário, da
Comissão_
-de Assuntos Sociais, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
-

(LeVanta-se- a sessão às 16 horas e 50
minutos.f
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TRECHO DA ATA DA 71i'SESSÃO,
REALIZADA EM 7-6-90, QUE SE PUBLICA POR HAVER SIDO OMITIDO NO DCN-SEÇÃO II-DE 8-6-90,
PÃGINA N• 292/, 2" COLUNA, IMEDIATAMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiw
dente, Srs. Senadores, a fim·de evitar a implosão partidária, a exemplo do que ocorreu a
antiga Arena, o PMDB,_ernconvenção nacional, fez inserir em seus- estatutos a candidatura nata, de tal sorte que os seus filiados,
detentores de mandato parlamentar, tenham
seus nomes incluídos na chapa de candidatos
ã reeleição no pleito eleitoral imediato.
Evita-se, com essa salutar providência, que
grupos facciosos, no eventual_domínló -da
executiva de Diretóiios.Regionaís ou Municipais, excluam, injustamente, da possibilidade
de reeleição parlamentares dos mais dignos
e capazes que não go-zem de sua simpatia
ou com eles não tenham identificação, em
razão de interesses eleitorais ou ideologias'
conflitantes.
o dispositivo te-m ~creaaçã9 seguinte:
-Estatuto do PMDB (1986), ''art. 125.
Os filiados do PMDB que exerçam mandatos
legislativos terão assegurado o direito de inclusão dos seus nomes na chapa de candidatos
à reeleição no pleito eleitoral imediato"
A determinação tem tamb-ém a vantagem
de permitir que os parlamentares possam submeter sua atuação ao julgamento público.
E para que não exista dúvida alguma quanto a vigência e e:fic_ácia dos dispositivos, o
PMD B nacional, ã.ti-avés de sua Secretaria
Geral, emitiu em 11-5~90, a seguinte decla~
racão:
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Diretório Nacional - Brasília
-CERTIFICAÇÃO DE VIG~NCIA
E EFICÁCIA DO
ESTATUTO DO PMDB
Certificamos, para todos os fins que
se tornarem necessários, que o Estatuto
do__ PMDB, aprovado em 1986, acha-se
em plena vigência, inclusive no que tocã
aos artigos 125 e 52, que asseguram, r~s
pectivamente, a preferência de registro
das candidaturas de seus filiados deten_.tores de mandato parlamenta:r, conferindo aos órgãos partidários a obrigação de
zelar, sQb pena de intervenção, pelo
cumprimento de todas as disposições esk
tatutárias. O referido programa acha-se
depositado no Tribunal Superior Eleitoral, na conformidade da lei.
Brasília, 11 de abril de 1990. - Tarciso Delgado, Secretário~Geral do
PMDB.
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Também em consulta recente, de n? 11.032,

de 10-4~90, o TSE, acolhendo,' por unanimidade, voto do Ministro Sepúlveda Pertence~
implicitamente reconheceu a validade do dis-

positivo ao declarar que o "problema pode
ganhar dimensóes constitucionais inéditas,, à
vista da autonomia de organização dos partidos políticos, inscrita no art. 17, § 1~, da nova
Lei Fundamental".

Com base nesse entendimento, a Egrégia
Corte não conheceu, por unanimidade, da
referida consulta, que procurava insinuar a
iilapliêabilidade do dispositivO.
Outras agremiações políticas têm seguido
o exemplo, inserindo disposição similar em
seus estatutos.
Com isso_, s6 tendeálo a se ·fortalecer; pois
num quadro partidário amplo, como é o do
Brasil, partidos que não assegurarem aos seus
filiado.s tratamento de segurança e de justiça
não terão oportunidade de consolidação.
Com o critério, evita~se também que os Presidentes dos diretórios se- tornem verdadeiros
chefes políticos, de cuja vontade dependa·a
reeleição do filiado.
À luz de tal dispositivo, os partídos que
o acolherem terão obrigatoriamente que incluir na chapa o nome dos parlamentares que
desejarem reeleger-se, sob pena de nulidade
da Convenção,. por ação da Justiça Eleitoral~
quando não preferir esta mandar incluir o
nome do interessado na chapa, compulsoriamente, através de pedido posterior à convenção ou de prévio' mandado de segurança. _
A disposição é legítima e democrátiCa, porque aprovada em convenção naciohal soberana, quando interesses particulares menores
inexistem para aguçar a emulação de grupos
ou facçóes regionais no eVetitUaC comando
dos diretórios.
A Justiça Eleitoral também não poderia
admitir que se mantivesse nos estatutos disposição enganosa, fe"itãe"m proveito partidário, mas passível de desrespeito ao menor
interesse contrariado de grupos.
Não se deve confundir este institUto com
o da candidatura nata, resultante de lei de
1982, ou-Seja, seis anos antes, quando ainda
prevalecia a fig-ura·das sublegendas.
Para que alguns ilustres Companheiros do
PMDB, nos diversoS Estados, não venham
a ser prejudicados pelo arbítrio, como está
ocorrendo em Sergipe; e outras unidades da
Federação, é que faço esse discurso, como
manifestação -de zelo pela Justiça e respeito
a Jex privata do PMDB, hoje fortalecida pela
Constituição em seU art. 17, § 1".
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATA DA 68" SESSÃO,
REALIZADA EM !•-6-90
(Publicada no OCN
(Seção II), <le 2·6-'Xl
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Projeto de Lei da Câmara n" 28!90 (n'' 2.158/89. na Casa de origem),
que dispõe sobre os ~feitos civis do casamento
religioso e detennina outras providências. na
página n·· 2~lf'l. 2" coluna, acrescente-se por
omissão o seguinte:

(A Comissão de Constituição, Justiço
e Cidadania.)
ATA DA 68" SESSÃO,
REALIZADA EM 1•-6-90
(Publicado no DCN
(Seçâo II), de 2-6-90)
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Projeto de. Lei da Câmara n'·' 32/90 (o" 3.0.12/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre a divulgação dos integrantes
de comitivas que se destinam ao exterior e
determina outras providências, na página n?
2819 1 3• coluna, acrescente-se por omissão
o_ seguinte:
(À Comissão de ConstitUiçtio, Justiça
e Cidadania.)
ATA DA 77' SESSÃO,
REALIZADA EM 18-6-90
(Publicada no DCN
(Seção ll), de I%-90)
RET!FICAÇÀO
No Expediente da sessão, na leitura do
Proj~to de Resolução n(' 25/90, que dispõe
sobre o registro de frcqüência dos s~rvidores
do Senado Federal, e dá outras providências.
Na página n" 3176, 1" coluna,
Onde se lê:

"Art. 343.
Le-ia-s_e:
-- - __o:~Art. 434.

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

PORTARIA
N•ll,DE1990

O Diretor-Geral do Senado Federal, no
uso_ das atribuiçôt:s que !he confere- o art.
283 do RCgulamento Admínistratívo do Senado Federal, e tendo e01 yista o dispostd
no art. 574, S 1", do mesmo Regulamento,
·_
resolve:
Designar ANTÓNIO CARLOS NANTES
DE OLIVEIRA. Diretor da Secretaria Administrativa, para presidir a Comissão de Sindicáncia, Portaria o" 611990, incumbida de
apurar os fatos_ constantes dos Processos n~'

005124188-3, Uf526l/89-l e 011044189-6, em
substituição a LUIZ DO NASCIMENTO
MONTEIRO em virtude de sua aposenta·
doria.
Senado Federal, 3 de julho de 1990. José Passos Porto, Diretor-Geral.
PORTARIA
N· 12, DE 1990

O Diretor-Geral do Senado Federal, no
uso·das suas atribuiçõe-S regulamentares, tendo em vista os fatos constantes do Processo
n" 007.357/90·2!! confornie determinação do
Excelentfssimo Senhor Primeiro-Secretário,
resolve:
Repreender a Servidora IRLENE MARTINS PINHEIRO._ Técnico Legislativo,
Classe_ "Especial", Padrão III, do Quadro
de- Pessoal CLT, do Senado Federal, com
ba~e no art. 558, item l e 546, item VI, do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, por falta de cumprimento dos deveres.
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Senado Federal, 3 de julho de 1990.
José Passos Porto, Diretor-Geral.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO -DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
18• REUNIÃO REALIZADA EM
13 DE JUNHO DE 1990
EXTRAORDINÃRIA

Às dezoito horas do dia treze de junho
de rriil-novecentos e noventa, na Sala da Comissão, sob a presidência do Sr._ Senad,or Cid
Sabóia de CarVãlho,_ Presidente, reúne·se_ a
ComisSão_ de Constituição, J ustiç8. e- Cidadania, com PteSeriça dos Srs. Senadores Chagas Ro_drigues, Francisco Rollemberg, Mário
Maia, Áureo Mello, Joáo Menezes,Joâo Calmon, Jutahy Magalhães, Meira Filho, Maurício Corrêa, Afonso Arinõs, -Mauro Berrevides, João Castelo, Fernando Henrique Cardoso, Severo Gomes, Mansu.eto de Lavor e
João Lobo. Deixam de cornparecer, pM motivo justificado, os Srs. Senadores Humberto
Lucena, Leite Chaves, Márcio Lacerda, Edison Lobão, Marcondes Gadelha, Odacir Soares, Afonso Sancho, Olavo Pires eJarbas Passarinho. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior
que é dada como ~provada, A seguir, passa-se à- "apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Pre·
_sidente. It~m 1 - Projeto de Lei do Senado
n~ 42, de 1990,_de autoria do Senador Mário
Covas, que torna obrigatória, na propaganda
eleitoral divulgada pelas emissoras de televisão, a apresentação ao vivo dos candidatos
e, ou pessoas devidamente credenciadas pelos partidos e coligações- (deliberação terminativa) Relator: Senador Chagas Rodrigues. Pare_c~ pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao méritO. Concedida vista ao Senador Joáo Castelo, em
24·5-90. Devolvido_ com _voto em_ separado
contrário ao projeto por iiioportuoo e inconveniente. Colocada em discussão a matéria,
fazem uso da pal~vra e_m c_onsideraç6es ao
assunto os seguintes Srs __ Senadores: Jutahy
Magalhães, Mário Maia, João Menezes, Meira Filho, Fernando Henrique Cardoso, João
Castelo, Mansueto de Lavor, Maurç,_ Benevides, Ronan. TitO e Mário Covas, Nesta fase,
foram apresentadas duas emendas ao projeto: n" 1, de autoria. do Senador Ronaldo Aragão e de n~· 2 (substitutiva), de autoria do
Senador Mauro Bene:vides, as quais são encamiahadas pela Mesa à apreciação do relator,
ficando suspensa a discussão da matéria até
a próxima sessão. Item 5 - Mensagem n~
133, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do nome do Dr. Marco
Aurélio Giacomini, Juiz Togado do Tribunal
Regional do Trabalho da 10" Região, com
sede em Brasília-DF, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Luiz Philippe
Vieira de Mello. O Sr. Presidente convida
o Dr. Marco Aurélio Giacomini para- tomar

a
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Esse voto está anexado aos autos do projeto de lei.
O Senador João Calmon foi o "último orador a falar qti."3.ndo do exame da matéria.
Pergunto, então, a S. Ex~ se deseja acrescen_tar alguma coisa", se está sã.tisfeito com
a matéria no ppnto em que se encontra ou
s~__!_~-~ algu~~ obs~rvação _a· fazer?
·
Marco Auréli_o Gi3.Comini, por onze· VotoS
O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente,
favoráyeis. Item 6- DiVersos 7/90. Consulta
estou 'amplamente satisfeito,
dá Sr. Presidente do Senado Federal, ,SenaO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cardor Nelson Carneiro, à Comissão de .Consti- · valho) - Pergunto ao Senador Chagas Ro·
tuição, Justiça e Cidai1ania, sobre recurso indrigues, se quer fazer algum acréscimo as suas
terposto pelo Senador Mário Maia, a propóapreciações já prolatadas _so~re a matéria?
sito de questão de ordem formulada pelo SeO SR. CHAGAS RODRIGUES- A ma•
nador Jutahy Magalhães, em face do processo
téria já é do conhecimento geral; tivemos um
de ..votação ocorrido sobre o Projeto de Lei
vOtQ_e-m_ s.eparado. do nobre Senador João
de Conversão n" 184, de 4 de maio de 1990.
Castelo, que apresentou a sua argUmentação,
O relator, Seóador Francisco Rollemberg
mas eu continuo fiel ao texto, em linhas geapresenta parecer pelo não acolhimento do
rais.
recurso. Em discussão a matéria usam da paHouve uma emenda do nobre Senador,
·lavra os Srs. Jutahy Magalhães, Chagas Rotambém já mencionado, Ronaldo Aragão,
drigu~s e Mário Maia. Prossegujndo, passa-se
que em sínteSe, fãculta gravação ou a _apre~
à votação da matéria, cujo parecei"" oferecido
sentação em car~ter pessoal.
recebe aprovação por sete votos favoráveis.
Disse o Seniidor Ronaldo Aragão, em sua
Votam vencido os Srs. Jutahy Magalhães,
emeO.da, que pode ser feita ao vivo, ou por
Chagas Rpdrigues e Mansueto de Lavor.
meio de programas gravados.
Ab~stém-sl! de votar o Sr. Senador Mái"io
M~, dizíamos que essa faculdade, de certo
. Maiá. "Nes~a oportunidade, é constatada pela
modo, esvazia o projeto, porque aqueles que
Mesa, a qy.eda do quorum, razão pela qual
têm condições de se utilizar de uma alta técniQ Sr. Presitlente"encerra a presente reunião,
ca de gastai' fios de dinheiro, continuarão
convocando a Comissão para reunião oraináse beneficiando, o 'que afasta o princípio da
ria na próxima seriüüia. Nadã.mais havendo
igualdade, ou de isonomia.
a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,lavro
Temos ouvido alguns companheiros e, dena presente ata que, após lida e aprovada será
"tro da filosofia do projeto, que objetiva a
assinada pelo Sr. Presidente e levada à publiautenticidade, e acabar com essa história de
cação, juntamente com os apafihamentos ta=
candidato parecendo que não é. O candidato
qüigráficos.
tem que dize! _ao vivo quem é, ser um homem
ANEXO A' ATA DA I/3' REUNIÃO
em condições de. defender idéi~ d.e falar.
DA COMISSÃO Diô CONSTITJJI-. - Há candidatos que não sabem nem falar,
ÇÃO, JUST[ÇA E CIDADANIA,
mas lêem e se servem de suas tantas coisas,
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE
gravám5, 10, 15,20 Vezes Os pr(lgramaS, até,
I990, QUE SE PUBLICA COM A DEde certo modo, para confundir 6 eleitorado.VIDA AUTORIZAÇÃO DO SR.' ['REPrecisamos de eleições autênticas, verd~·
SIDENTE, SENADOR CID SABÓIA
de iras.
DE CARVALHO.
Mas, tendo ouvido alguns colegas, acho
que podemos aprimorar o projeto, Sr. Presiíntegra dos Apanhamentos Taquigráfícos.
dente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de CarO SR. PRESIDENTE_ (Cid Sabóia de Carvalho) - Há número regirlterit~l. Declaro
valho)- Antes que V. Ex• prossiga no seu
aberta mais uma reunião da ComiSS-ão de
parecer, quero chamar a átenção dos presen-~
Constituição, Justiça e Cidadania, em caráter
tes para que façam o máximo de silêncio.
e;ttraordinári~, para apreciarmos alguns itens
Porque esta matéria é da maior impOrtânCia;
da pauta.
e queremos-que seja, realmente, bem discuO item n9 1 da pauta é o Projeto de Lei
tida e.cheguemos a bom tenno.
do Senado n9 42/90, que torna obrigatória,
Continua com a palavra o Senador Chagas
na propaganda eleitoral, divulgada pelas
Rodrigues, e pedimos o máximo de" atenção
emissoras de teleyisão, a apresentação ao vidas pessoas presentes, para que não pertur·
vo dos candidatos e ou P.essoas devidamente
bem os trabalhos da Comissão.
credegciadas pelos pa,rtiàos e coligações. _Q SR. CHAGAS ROPRIGUES (Relator)
Autor: Senador Mário Covas.
-A nossa emenda, Sr. Presidente, é uma
Relator: Senador Chagas Rodrigues.
emenda aditiva em continuação ao texto, ·coP@fecer: Pela con:;titucionalidade, juridimo está no art. 1o
cidade e aprovação quanto ao mérito.
O art. to,-diz: Toda propaganda eleitoi-al,
Houve um pedido de ~ista, através do Sedivulgada por intermédio das ~missoras de
nador João Castelo; que devolveu o processo,
rádio e televisão, na forma do que. faculta
entendendo que o projeto, de a111toria do Sea legislação, far-se·á exclusivamente, com a
nador Mário Covas, era inoportuno e inconapresentação ao vivo dos candidatos, e ou
veniente.
assento ã mesa e, a seguir, concede a palavra
ao relator, S!!n3.dor Maurício Corréa, para
expor o relatório à mensagem.- Concluída a
leitura do parecer, instala·se a fase de argüição. Não havendo manifestações pelo plenário, a Presidência prossegue, enca_minhando
o processo de votação secreta, proclamando
ao seu final, a aprovação do nome do pr.
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pessoas devidamerite credenciadas pelos par·
tidos ou coligações.
Aí vem o acréscimo: não sendo permitida
a utilização de teleprompter nem de JX)sto
eletrônlco".
Nem perguntei o que era -isSo, tratava-se
de sugestão de um colega altamente entendido nesses assuntos. Então, ele diz o ·seguinte:
· ·
"Teleprompter, é uma técnica pela
qual a pessoa que se apresenta fala como
se .estivesse improvisando, mas lê uma
tela que está se renovando. Olha para
ali e muita gente pensa que ele não está
lendo nada."
Ora, ele poderia ler, desde que se apresen·
tásse e dissesse: -MeuS amigos, vou ler aqui
para vocês o ·que· acabo de escrever.
Agora, se nós queremos autenticidade; o
cidadão fica olhando uma tela, que é o tal
teleprompter, e a pessoa pensa que ele está
falando. Quem nâo tem dinheiro, quem não
tem recurso para instalar teleprompter em
cada programa fica numa situação de desigualdade.
Agora, diz:
"Teleprompter, mãe de ponto eletrônico."
O que é isso? Não Sou versado nisso. É
linguagem técnica, mas muito conhecida.

O SR. RONAN TITO -Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. RELATOR (Chagas aodrigues)U:m momento, um momento!·-

0 SR. RONAN TITO gunta!?

É. só uma per-

O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)Pois não.

O SR. RONAN TITO- O candidato pode usar os braços, também?
O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)POde.
O SR. RONAN TITO- Pode gesticular?
Pode,piscar?

O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)Pode.
O SR. RO~AN TITO -Mas é: muita generosidade de V. Er

O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)Não. Não é! É uma questão de autenticidade,
porque nós sabr;mos que ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóio de Carvalho) - A Presidência solicita ao Senador
Ronan Tito e ao Senador Chagas Rodrigues
"Para que evitem o aparte por ser um parecer,
não pode haver ·aparte no parecer.
O SR. RONAN TITO -É só um esclare·
cimento que estava perguntando.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Sim. Depois se discute. Depois pas·
so a palavra a V. E~ logo após o parecer
do Relator.
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O SR. RELATOR (Chagas Rodrigues)-.
Porque o projeto fica nessa esfera e fala em _
ponto eletrônico. O que_é ponto eletrôni_co?
Então, o colega me esclareceu.
_
Há o seguinte, Sr. Presidente~ há pessoas
que estão falando que têm um dispositivo
no ouvido. A pessoa lá fora, a oito, dez, quin·
ze metro~, repete, pronuncia palavras, é uma
espécie de ponto de teatro, e aquele, somente
ele, ouve e repete palavras bonitas, fala uma
linguagem técnica, precisão terminológica.
Quer dizer, esse homem entende muita coisa
de Medicina. Esse homem entende de Direito. Esse homem é um sociólogo, é um cien·
tista político. Ele está apenas repetindo o que
alguém diz lá fora. Então, o que se quer é
autenticidade, é acabar com os artifícios que
possam iludir o eleitorado, e o que se quer·
é reduzir as despesas coin publicidades, des·
pesas essas que às vezes são feitas pelos candidatos rico2 mas muitas vezes Vêm dos cofres
públicos. b uma maneira também de combater a corrupção e o abuso do poder económico
no processo eleitoral. Então, Sr. Presidente,
eu aceitaria isso.
Dois argumentos fories ~xistem contrã _o
projeto, que respeito e peço permissão para
diver~ir.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) - Gostaria de Pedir a atenção dos
presentes para o parecer do Senador Chagas
Rodrigues.
O SR,. RELATOR (Chagas Rodrigues)Quais são os argumentos, a meu Yer, mais
impressionantes contra a proposição? Uns dizem: - Não posso. Meu Estado é amplo,
, não é um Estado pequeno. Então, se ·estiver
no interior fazendo um comício, não poderei
estar na televisão todos os dias. Aos grandes
candidatos- e nós temoS aqui grandes candi·
datas, grandes líderes- basta irem um dia,
dizem a verdade e o povo os conhece.
Agora, há aqueles candidatos que precisam
estar todos os dias na televisão.
Bem, se quiser estar todos os dias, eviden. temente, não poderá estar em certos comícios
distantes. Mas os candidato~ majoritárioS-e esses são os que mais poderiairi reclamar
- esses são mencionados. É assim em toda
a parte, já fui candidatO a gOvernador, já
apoei vários governadOres como deputado federal, nós sempre falamos nos candidatos ma·
joritários.
Um outro argumento, do nobre Senador
pelo Maranhão, é-que provocaria um tumulto
em grande númel-o.
Ora, Sr. Presidente, tudo isso é planejado.
Nós-sabemos quais são os candidatos que deverão comparecer no- aia "X". Dia tal são:
fulano, beltrano e cicrano. Isso será levado.
E s6 vão,lá os candidatos que deverão, naquele dia, ocupar a tetevisãa.
Agora, esse é o projeto" que os--colegas já
conhecem. Nós estamos numa Casã democrá·
tica, cada um tem o direífo de ter as suas
idéias, de divergir, todos respeitando as opiniões,., alheias mas o que não se pode pó r
em dúvida é que o projeto tem este alto obje-

tivo: combater o abus_o_do poder económico,
combater esses processos que·, de certo modo, distorcem a realidade, porque precisamos
ter eleições, tanto quanto_ possível, autênti·
cas, baratas e seín nenhum vício de cormpção. Esse é o meu parecer..
O SR. PRESiríENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com a palavra o Sen~dor Ronan
titO, para discutir.
.
O SR. RONAN TITO- Agradeço ao Sr.
Presidente a generosidade da palavra, porque
pelos caminhos que estava tomando esse pro·
jeto, eu, simplesmente, me sentia aqui numa
aula de obscurantismo. Desligaram o Teleprompter, não pode colocar o_ tele-escuta. Fi·
quei impressionadísSimo! Depois, fõi bom
que se disse que estamos numa Casa demo·
crática. Acho _que negarmos a técnica que
existe, à disposição dos políticos, pára colocar
os serviços da televisão para denegrir os polftico_s es_tá sendo permiido! O interessante, Sr.
Presidente, é que isso tudo é usado contra
o Congresso N~cionai, contra os parlamentares, e nunca- apresentamos um projeto de
lei nesse sentido. Mas, quando se trata do
interesse de alguns candidatos, achamos\1ma
série de justificativas.
-Aceito_a~m_~r_t__da do

Senador Ronaldo Ara·

gáO; qUãndo diz que devemos sair da ditadura
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Por outro lado, outro dia, o:uvi de alguns
companheiros do Nordeste que, eni determinados lugares, a disputa é taã<;~ acirrada que
os adversáriOs, às vezes, se transformam em
inimigoS e é planejada a gravação de m9do
que um não se encontre com o outro. Já pensou V. Ex•, Sr. Presidente, num lugar desses
que foi narrado aqui - acredito que isso
aconteça -em que tenhamos 10, 15 candidatos na fila esperando para falar ao vivo?
Para um deputado estadual, muitas vezes,
temos, em algumas chapas, 150 candidatos;
neste caso, ficam 15,20 na fila. Um, vai "falar
30 segundos; outro, 15 segundos; outro, vai
falar: "Meu nome é Enéas"; esse, ~em que
pegar o carro na casa dele, sair corre~do Para
a estação e dizer: "Meu nome é Enéas" e
voltar para trás. Se permitirmos que as pessoas possam falar ao vivo ou através de uma
gravação, estaremos tirando o candidato da
ameaça das grandes produtoras, que cobram
ve~dadeiras fortunas. Mas, obrigar o _"sujeito" ir ao vivo fala:i" é submeter o indivfduo
a uma ditadura de estar presente à televisão,
amarrado à televisão. Isso pode atender a
alguns candidatos, mas não atende_ à democracia. Por amor de Deus, não atende; no
meu Estado não atende,
Devo dizer, também, que se existem produtoras - e existem - que cobram milhões
de dólares para fazer a produção, também
ninguém está obrigado a procurar essas prO·
dutoras; pode, com essa intenção de hones~_
tidade e transparéncia, pegar uma máquina
qualquer, gravar o seu depoimento e colocar
lá. E aí, ele pode colocar para si o telepromp·
ter, pode colocar o ponto, que existe nos teatros, no ouvido ou não. Mas por que vamos
cair no obscurantismo de abolir para os candi·
datas tudo aquilo que a técnica iriOâeina ofe·
rece para uns- e não pode ofere~r para os
políticos? Acho que o povo tem um sexto
sentido e sabe muito bem perceber os _candidatos e o seu imaginário coletivo, muitas vezes, decodifica bem melhor as intenções dos
r.andidatos, não pelo que ele fala, porque a
televisão, em última instância, é muito mais
imagem do que mensagem.

das produtoras. Perfeitamente! Que se dê a .
oportunidade para que a pessoa fale de vivavoz. Mas, d~sconhecer a geografia do Brasil
é. pretender-se que toda:S as pessoas possam
se candidatar a cargos majoritários- em um
Estado como o meu, por exemplo - não
tenho a pretensão de conhecer o Brasil todo,
mas conheço o meu Estado de Minas Gerais
- com 723 municípios, dos quais 126 não
recebem sinal de Minas e que um candidato
a qualquer cargo majoritário gostaria de veicular sua imagem ou ao vivo pela televisão,
fica. impossibilitado, porque fica amarrado à
capital!
Gostariã de informar ao· nobre Senador
Chagas Rodrigues que, do extremo de Minas
Gerais, dei Jequitinhonha, onde temos muitas
cidades que não recebem sinais da televisão,
Sinceramente, Sr. Presidente, não estou
emanadas de Belo Horizonte, mas todos esconhecendo na pessoa do grande democrata
ses Sinais-ocorrem pOr 'captação -de antenas
brasileiro que foi ferido pela ditadura, este
parabólicas e, por isso mesmo, vêm da geraextraordinário Senador pelo Piauí, ex-Gover·
dora do Rio de Janeiro, não entrando nos
nadar do Piauí, não estou reconhecendo nele
programas do TSE, pessoa teria o~andidato _ toda essa liberalidade que conheci neste parmajoritáriO-que quisesse - e não podemos
lamentar, durante muitos anos e como govet·
pegar o direito -de veicular a sua mensagem
nadar. Que se dê liberdade de um sujeito
e, ao mesmo tempo, estar na televisão. Para
aparecer ao vivo, perfeitamente. Obi1iatoissO a técnica foi criada. Está à disposição
riamente, estaríamos caindo na ditadura da
de todo cidadão, e por que não pode estar
produtora. Talyez estejamOS aqui com a apa·
à disposição do político? Ele não pode fazer
rência de votar um projeto democrático,
isso, porque grande parte dessas cidades tam·
atendendo a interesses muitos particulares.
bém não_ dispõem de recursos. Creio que esse
projeto serve a Estados menores e superaO SR. PRESIDENI'E (Cid Sabóia de Cardiantados,_ que contam com aeroportos em - valho)- Concedo a palavra ao Senador Má·
todas as cidades, onde tem asfalto, ligando
rio Covas; para discutir o seu projeto.
tOdas ãs cidades. Nesse caso, é possível que
O SR. MARJO COVAS- Sr. Presidente,
um candidato majoritário possa compatibiaté venho a falar no assunto, num constranlizar a sua presença nos_ municiplos onde não
gimento natural, sou autor do projeto. En·
são captados os sinais d~ televisão emanados
tão, queria falar- muito provavelmente não
da capital com a possibilidade de ir e-vir.
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, estarei aqui na hora de votar - porque realmente o Senador Ronah "Tito me estimulou
para falar.

O que está erÍI. jogo, no caso, são dois problemas básicos: um dos problemas esiá ligado

m_ento como a_ televisão para, pagando, chegar ao eleitor. É o mesmo argumento. '
O SR. RONAN TITO- Nobre Senador,
V_- Ex~ com-eÇõu muitO bem quando se referiU·
à questão da igualdade. Rui Barbosa tem uma
página !DUÍt~ bonita-sobre issO: tratar aos desiguais ·de forma igual, não existe injustiça
maior. Tratai o Estado de Minas Gerais da
mesma maneira que tratar o Estado de São
Paulo, por causa das condições que têm o
Estado de Minas Gerais e o Estado de São
Paulo, não existe injustiça maior.
V. Ex~ tem aeroporto em todas as cidades
de São Paulo; V. Ex• tem asfalto para todqs·
os Municípios; V. Ex• tem uma distância bem
regular entre a capital geradora e os municípios mais distantes. Não é a mesma"' coisa
em Minas Gerais.
·

ao conceito de democrac_ia. O segundo está
ligado ao conceito da particípação do poder
econômico nas eleições.
A primeira i"azáo pela qual me parece razoável a obrigatoriedade e não alternativa
de poder fazer ou não poder fazer, é o (ato
de que, ao vivo, as pessmrs são necessariamente mais fiéis a si próprias. E se_-uma das
razões pelas quais as eleições se processam
e as campanhas se fazem, é exatamente para
que a opinião pública tenha condição de,
mesmo desconhecendo previamente o candidato, aprender coisa alguma a respeito dele
pelas idéiaS que ele possa transmitir.
O SR. MÁRIO COVAS- Não estou faO segundo aspecto e, portanto, não a alter- zendo um projeto para São Paulo ...
nativa de poder ou não poder usar, a obrigatoriedade de ser ao vivo para que todos sejam . O SR. RONAN TITO - Ótimo que não
o·J;;eja.
re~nte iguais, e isto é democracia. A contrario senso, se houver a oportunidade de
O SR. MÁRIO COV J\.S --"Eu o faço a
fazer ou não fazer, quem tiver dinheiro vai
partir do fato de ter sido candidato à Presifazere quem não tiver dinheiro não vai fazer.
dência da República, onde as distâncias são
E com isso se cria uma diferença.
um pouquinho maiores, mesmo do que as
Dizer que essa obrigatoriedade é um traço
de Minas Gerais. Quando falo é depois de
de pbscurantismo, é admitir que, afinal, a
ter sido candidatÇ) a Pr~sidente da República.
propaganda na televisão paga devia ser perNão falo como candidato a Governador de
mitida, não obrigatória para nhlgUém. Por
São Paulo. O projeto já tinha sido apresenque não? Quem quer que fosse o candidato
tado, de forma que não vamos colocar as
não deveria ser obrigado a fazer a pn:rpacoisas ern 5egundo plano.
ganda paga, mas deveria ter possibilidade de
fazer a propa~anda paga.
O SR . .RONAN TJTO ..,.... Vamos tentar
dialogar. Esse projeto é pãra a Presidência
O SR. RQNAN TIT_O ...:....-Não nõtei a ligada República?
ção, nobre Senador. Por que é a mesma coisa? Gostaria que V. Ex~ explicasse, sou meio
O SR. MÁRIO COVAS- Não.
tardo de inteligência, gostaria- que V. Ex~ exO
SR. RONAN TITO - É para o Goplicasse bem.
verno do Estado?
O.SR. MÁRIO COVAS- V .. Ex• não
- O SR. MÁRIO COVAS ~ Não, é para
é muito tardo de inteligência.
_ qualquer disputa de cargo majoritário.
O SR. RONAN TJTO- Porque não per0 SR. RONAN-TITO- Não estou entencebi, é a·mesma coisa?.
dendo é Como esse argumento vale par~ a
O sR.-:- MÁRJO COVAS- Bem, mas Se- Presidência da República, o País tem 8 miV. Ex' não percebeu, certamente não é pÔr
lhões e 500 mil quilômetros qua~rados ...
nenhum defeito congénito de inteligência.
O SR. MÁRIO. COVAS -O fato de ter
Todos nós reconhecemos a sua inteligência,
falado que foi para a Presidência da Repúeu proclamo a sua e, portanto, acho que poblica é simplesmente uma contradita à a inSidemos dispensar, mas não seja pelo fato de
nação, ·aliás, nem foi insinuação, à clareza
sermos amigos esse tipo de ironia.
a que V. E~ tentou atribuir a apresentação
O SR. RONAN TITO- Então, desculdo projeto para o caso específico de São Paupe-me mas não entendi por que é a mesma
lo. Estou dizendo-lhe simplesmente que
coisa.
apresentei esse projeto......nâO na qualidade de
cãndidato a Governador de São Paulo, mas
O SR. MÁRIO COVAS.:_ Sim, ·a -presSude alguém que passou pela disputa da Presiposto é que ao permitir que se use isso, sedência da República, portanto, percorrendo
favorece quem tem mais dinheiro. E se devo
distâncias..que são -V. Ex~ há de concordar
deixar isso com:o alternativa, por que não deicom isso - um pouquinho maiores do que
xp.r como alternativa também a propaganda
as contidas dentro de Minas Gerais e dentro
paga na televisão.
de São Paulo, segúiainenie.
_
O SR. :RONAN TJTO - São cois_as dife. Por outro lado, o fãto de_se ter que viajar,
rentes.
mesmo dentro de_São Paulo e mesmo admitindo que a locomoção seja um' pouco mais
O SR. MÁRIO COVAS- Lógico, são coifácil lá, ainda assim, o problema de chegar
sas diferentes. Ambas favorecem a quem tem
para falar na televisão em dois horários do
mais dinheiro. E não vejo V. Ex• chamar
dia persiste. De forma que não resolve. Rede falta de democracia não se usar um instru-
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solve é que todos nós sejamos o que somos.
Todos nós nos apresentaremos exatamente
como somos. Não teremos nenhuma maquiag'em para tentar modificar a nossa figura de
candidato, seja quem for. Não importa se
candidato a Governador de Minas, do Acre,.
em São Paulo, Maranhão ou em qualquer
outro lugar. Isso vale para, primeiramente,
Igualar e tomar transparente cada candida·
tura.
É evidente que V. Ex~, que há pouco dizia
de forma muito sagaz: será que fico autOrizado a usar pernas, será que fico aUt'OriZado
a usar os braços? Evidente. O que V. EX'
não fica autorizado é a usar os braçós ..e_.flS
pernas de outro. Os seus membros V. Ex~
pode usar. O projeto tem como objefiiio e'xatamente _eyitar ._.. __
O SR. RONAN TITO - Mas eu .não vi
essa proibição no projeto. Sinceramente; li
e. te li o projeto-, vi a i:menda e nãO -ví jss_9.
O que vi foi um projeto para servir ~:lima
candidatura, sinceramente. Estou dizendo
com toda pureza d'alma. Esse projetO não
serve a outros Estados, a não ser ao EstadO
de São Paulo.
O SR. MÁRIO MAIA - Senador, nós
somos do Acre e achamos que ser'-:e _pari
o ôcre.
·

O SR. MÁRIO COVAS - Realmente;.
confesso a V. Ex~ que esse tom não tenho
-~ .
como responder.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Senador Mário Covª's, só um iriin~~
·to. Senador Ronan Tito, vamos evitar o.âíálogo, porque fugiria ao Regimento Jnterno da
Casa. VamoS fazer'uni àparte natural, o.u então, vamos deixar o Senador Mário ÇoV3.s
terminar e outros Senadores terem oportunidade _d~_ discutir tamb_érp_.
O SR. MÁRIO COVAS- Confesso que
supus que é provável, muito provável que
houvesse discordância em relação a isso. Não
peÔ.sei que as discordâncias descessem ao nível de supor que eu estivesse apreS"eritaildo
um projeto com o objetivo de favorecer-me.
Não imaginei que algUém pudesse ter essa
impressão, afinal já tenho alguma história política a provar o contrário.
O SR. MÁRIO MAIA -Não é isso.

O SR. MARIO COVAS - hso acabou
de ser dito pelo Senador Ronan Tito com
todas as letras.
O SR. RONAN TITO- Quando há uma
írritação, na medida em que não se permita
que seja facultativo, só posso admitír que é
feito sob medida. Não estou insinuando, es~
tou afirmando.
O SR. MÁRIO COVAS- Por que sob
medida? Jsso vale para todos os candidatos,
não vale para um individual.
O SR. RONAN TifO _:_Se não é·possível
faier isso em outros Estados, mas é possível
fazer no Estado do Acre que tem 12 municípios, no meu Estado há 723 municípios. No
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Estado de São Paulo existem mais de .SOO- - grãtUítO:_ Nesse ínstante, ~o mínimo que se
municípios, mas são 280 mil quilómetros qua-- óeu foi a- qUalquer candidato, mesmo que
ele não tivesse recursos, uma possibilidade
drados -se não me falha a memóÇa, Agora,
de também usar um meio de comunicação
estamos fazendo uma lei para um País, para
uma Federação e, ao mesmo tempo, não estade massa, pois este, sem dúvida, é um instru·
mos estudando- pelo menos estou achando
mento absolutamente necessário· às__eleiç6es.
Eu não sei por que, especificamente, esse
que não se está estudando com a mesma perprojeto interessa a mim. Eu até fico muito
cuciência a situaçãO de um Estado e de outros
satisfeito de o Senador Eonan Tito pensar
Estados. Se estivéssemos legislando para uín
dessa maneira. Isso significa que não inteEstado só estava tudo bem.
aos demais candidatos do meu Estado,
O SR. MARIO COVAS- Não se está ressa
ou seja, eles se valem daquilo que o projeto
legislando para um Estado.
pretendia evitar, c~isa que eu em nenhum
O SR. JUTAHY MAGALHAES- SenaÍf!~~ante falei. Ml;l~.-~al,_ é o que supõe o
dOr Mário Covas, V. Ex• me permite, já qUe
Senador Ronan Ti~o no instante em queimao problema é dar testemunhos estaduais, mas
gína que a apresentaç_ão do projeto tem como
no meu Estado, que tem mais de 400 municíúnico objetivo beneficiar não s6 as- candidapios, do tamanho mais ou menos de Minas,
turas de São Paulo, mas a minha candidatura,
seria um projeto benéfico para a propaganda
que é o que ele acabou de dizer.

política.
O SR. MÁRIO COVAS - Em primeiro

.OSRRONANTITO- V..EX'temsempre

uma honestidade intelectual que eu admiro
lugar, o candidato não precisa ir a todos Os
e.não há ironia, no que estou dizendo, <!stou
programas e certamente não vai.
olhando de'frente para V. Ex~ eu disse que
favorece ao Estado de V. Er e a V. Ex',
não disse que isso favorece particularmente
O SR. :RONAN TITO __:,E se ele quiser?
a V. Ex~ e desfavorece aos outros. Eu disse
O SR. MÁRIO MAIA- Se tiver dinhe"iro que o Estado de São Paulo ... , ou eu não
disse, ou e.u estou ficando _doido. Eu não disse
vai.
que tá tem aeroportos, eu não disse que lá
O SR. MÁRIO COVAS - E~atamen'te. _ é todo pavimentado, eu não disse_que é um
Porque tendo dinheiro, paga, grava e vai.
Estado pequeno que dá para se visitar? Eu
Ele não precisa ir a todos. E segundo lugar,
não disse issc? Eu não fiz nenhuma alusão
na minha visão, a razão básica do projeto
de que beneficiaria especificamente a V. Ex'
repousa em duas vertentes: a primeira, busca
e prejudicaria aos butros candidatos do Estatornar iguais, no que se refere a sua presença
do de São Paulo. V. Er êstá distorcendo ...

junto ao eleitor, todas as candidaturas. _Nenhuma delas, porque se dispõe de recursos,
de inteligência, ou daquele outro recurso, tenha alguma vantagem, a não ser a exposição
das suas idéias e a: defesa delas da forma mais

O SR. M:ÃRíõ CoVAS - Favorece~ é
sempre uma posição relativa; favorecer em
relação aos outros, lógico.

clara e transpafente possfvel, porque feita
exatamente ao vivo. O segundo aspecto é

O SR. RONAN TITO- Mas eu fiz ques·
tão de ...

o do custo. Se alguém -imagina que é impossível fazer eleições com gravação ao vivo é
porque não participou dos primeiros programas de televisão ao vivo, quando sequer video
tape existia. Eu participei de eleições onde
náo havia video tape, onde candidatos a Deputados, simultaneamente, apareciam num
único partido, cada um ocupando a palavra
em instantes sucessivos, e não havia nenhum
problema; hoje, vpcê não tem nem a possibilidade, se quiser se apresentar ao vivo, terá
que fazê-lo com horas de antecedência à gravação.
Isso implica, primeiro: uma profunda
transformação da imagem de cada candidato,
maquiando-se, segundo a vontade ou a competência da empresa que, afinal, faz o serviço. Em segundo lugar, há uma diferença fun·
damental de custo. Quando a lei foi feita ela
objetivou criar uma possibilidade para que
qualquer candidato tivesse a mesma dimensão económica de quem possuía dinheiro.
Antes de 1966, a propaganda paga na televisão era permitida. Enquanto a propaganda
paga na televisão foi pennitida, alg~ns podiam fazer propagandas na televisão; quem
não tinha dinheiro não fazia. Posteriormente,
criou-se uma enorme conquista: o horário

0-Sli. -MÁRIO COVAS- Se ele me f<ivorece em relação"... eu ri.ão sou capaz de, fazendo_ ao vivo, usar os recursos que, afinal, a
técnica me favorece. Favorece a mim com
relação__ aos demais candidatos.

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador,
inclusive eu perguntei: se é_ para São Paulo,_
está ótiriio.- ----
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Estou dizendo que isso favorece a um candidato do Estado de São Paulo.

O SR. MÁRIO COVAS -Acho que V.

Ex~

diz agora coisa diferente.

- --

0 SR. MAiUOMAIA - Como é que
favorece a um candidato do Estado daBahia?
.O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) - Gostaria de pedir aos Srs. Parlamentares um pouco de ordem no trabalho
para pq~ç_rmos chegar a uma cq,nclusão.
Está com o uso da palavra o Senador Mário

cOvas.
O SR. MÁRIO COVAS -

Alguns dos

argumentos apresentados aqui, que eu ouvi,
foram ... inclusive a dificuldade 'que se_criaria
pelo fato de cruzarmos candidatos.
Eu participei de uma eleição para Presidente da República, estive em cinco debates
onde participaram dez candidatos e nenhum
deles bateu no outro porque participaram
juntos de um debate.
Se nós temos uma eleição e tememos o
fato de que se cruzem, dentro de umil emissora de televisão, os vários candidatos, então,
realmente, o_ nosso conceito de avanço democrático está muito ruim.
O SR. RONAN TITO- Nos debates tem
teleprompter?

Ô SR. MÁRIO COVAS - Nos debates
não.
O SR. RONAN TITO -Tem soPro?

O SR. MÀRIOCOVÁS-Não.
O SR. Rú.NAN TITO -Então, deixe para
os debates essa naturalidade que quer V. ~x·
e faculte a possibilidade, nos outros Estados,
de que o sujeito possa fazer ao vivo. Eu nao
temo nenhuma apresentação minha ao vivo.
Eu te.nho ido muito à televisão. Não estou
defendendo a minha candidatura em si.
Quando V. Ex' leva para a sua candidatura,
_fica parecendo que estou defendendo a minha
candidatura. Estou defendendo uma situação
dentro de um determinado Estado e dentro
de um determinado Brasil. Isto aqui não é
um Brasil só, são diversos "brasis".

é absolutamente secundário. Eu deploro,
porque não emitiria um julgamento desses
a respeito de V. Ex' É evidente que V. E~
tem o direito de emitir. .. --

O.SR. MARIO MAIA- Mas aí a pessoa
não é pessoa, é um boneco.
Não é uma pessoa autenticamente, é um
boneco, com teleprompter, com controle ele·
tronico. Não tem autenticidade, está enganando o eleitor dele. Tem que ser autêntico._

O _SR--'----RO_NAN TITO - Mas veja. V. Ex...
não tem o direito de distorcer o que eu disse.
Eu disse, o tempo todo, que favorecer aos
Estados organizados, como a Região Sul, que
é asfaltada e que onde a televisão, completa
muito bem o Senador, atinge todos os Esta·
dos. Eu disse que o meu Estado, 126 muni·
cfpíoS--nã()"Sâá ilt1ngidos por televisão, a não
ser que seja por meio de antena parabólica.
Isto no meu Estado. Estou dando um depoi·
menta, Senador, não estou dizendo que V.
E:lr está se beneficiando particularmente em
relação aos outros candidatos.

O SR. MÁRIO COVAS- Eu apresentei
o projeto, que nasceu de_ uma experiência
que é muito menos a eleição estadual do que
a eleição nacional. Um dos argumentos que
V, Ex• levanta é muito mais profundo do que
numa eleição ao nível estadual, e ainda assim,
eu achava que numa eleição a nível nacional
deveria ser assim. Eu faço a opção, afinal.
onde pretendo estar. Eu não preciso, obriga·
toriamente, aparecer todos os dias na televisão. Alguém do meu Partido, alguém que
apóia a minha candidatura fará o mesmo papel, mas o fará gozando da mesma determi-

0 SR. MÁRIO COVAS-'- Acho que isso
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aação de se apresentar de forma absolutamente transparente. Isto me parece que, num
veículo como a televisão; só ·se faz quando

se se_ apresenta ao vivo.
Este é o primeiro dado do problema, que
equaiiza os candidatos do ponto de vista da
sua transparência.
O segundo aspecto, parece-me, volta-se
para o problema de natureza econômica. É
que isso reduz e equaliza, para todos os candi·
datos, o gasto __com alguma coisa que na origem foi feita exatariiente para- equalizar.
Volto_a insistir: vivi um período em que
se"dispunha do horário gratuito de televisão
ao vivo, única e exclusivamerite ~fo vivo, até
por que não havia recursos de natureza técnica diferentes. Pois bem, era perfeitamente
possível fazer.
Hoje, há recursos de natureza técnica que
ultrapassam os limites da vantagem de locomoção, simplesmente acabam transformando
a imagem do candidato.
Mais do que isso, a razão inicial que era
equalizar do ponto de vista económico acabou se tornando diferente, porque evidentemente quem tem mais dinheiro obtém re~r_:
sos técnicos de melhor qualidade e, portanto,
ao invés da democratização por esse mecanismo, acabou-se criando, via influência do
poder económico, um mecanismo d~ seleção.
O SR, RONAN TITO- Vamos raciocinar
mais um pouquinho. Permita-me mais um
aparte, por favor. Sei que estou sendo insistente, mas peço perdão a V. Ex~
Veja nObre Senador: um homem de mais
recursos ... o regime é capitalista, desgraçadamente ou não. Na verdade, um homem
que tenha muito mais recursos pega o heli·
cóptero, visita dez cidades e à noite está lá,
para debater ao vivo, para discutir ao vivo.
Como éqtie nós vani.os limitar? Proíbe o helicóptero? Proíbe o automóvel? Volta ao cava·
lo?

O SR- MÁRIO COVAS- Não sei se
bem ... (inaudível.)

O SR. RONAN TITO - O problema é
que nós estamos querendo criar um mecanismo que eu diria quase socialista dentro
de um regime capitalista.
E por que esse obscurantismo de_não aproveitar os avanços técnicos que são usa~hs pa·
ra tudo? Para política não deve usar?
Eu vou dar um exemplo, eu gostaria de
projetar a imagem de uma região do meu
Estado para o pessoal da capital verificar e,
ao mesmo tempo que projetar, estar discutindo ali, naquela região, com o pessoal, alguma coisa que está acontecendo. Desse jeito
não posso.
O SR. MÁRIO COVAS- Pode.
O SR. RÔNAN TITO- Não posso. Mis
pode o Hélio Costa, podem os profissionais
da televisão. Nós, políticos, não. Nós não
podemos.
Quer dizer, estou tentante, agora, despir,
inclusive, de uma certa irritação que, Confesso, eu estava no início.

TerÇa-feira 10 • 3869

O SR.. MÁRIO COVAS- Perdão, quan- _ imaginar que isso decorra de alguma tantativa
to ao Ht!Ho Costa poder ou não poder, acho
de extrair alguma vantagem dentro desse pro-C(Ue certamente o Partido, que é majoritário,
cesso.
vai derrubar o veto e pedir Lsso ...
Acho que o processo é por este caminho:
quanto mais transparente formos na disPuta
O SR. RÕNAN TITÓ- -Vai tentar der· de uma eleição mais ela se resOlverá pelo
confronto de idéias, mais ela se circunscrerubar.
verá apena.;; âquilo que é substantivo e não
O SR. MÁRIO COVAS- E conta com
8.djetivo.
o PSDB para derrubar e certamente o PMDB
O SR. RONAN TITO- Nobre Senador.
fará por derrubar e, portanto, ísso desapaapenas para me intrometer, pela última vez,
rece. _______ _
no brilhante discurso de V. Ex~ Para isso,
É a tal história, por que não vamos à liberaes~ão previstos em todos os Estados os debalidade .de .P-~i_xar que as pessoa<> que toda a_
tes, nenhuma pessoa poderá ter ttdeprompter
vida fizeram programa de televisão continum debate. Todos nós, já em Belo Hori-.
nuem_ fazendo na época das ~leições? Q que
zonte, recebemos o oficio de uma cadeia de
se busca na época da eleição é a igualdade,
televisão que está propondo o debate, quer
o que se busca na época da eleição é criar
dizer, uma coisa é o debate que irá nos obri·
condições para que os candidatos não tenham
gar a ir ao vivo, e esse obrigar para mim
nada além das suas idéias para confrontar
é entre aspas, porque me agrada muitíssimo.
perante a opinião pública. Portanto, tudo o
que contribui para deformar esse cenário,
Já disse e já respondi dizendo que não faliaacho que pode e deve ser evitado. A razão
rei a nenhum debate, pois eu, como V. Ex•,
da apresentação do projeto é exatamente esnão tenho nada para esconder da minha vida
sa, a razão da apresentação do projeto, que
pública e gostaria de mostrar. Mas, por outro
afillal é tão difícil de execução sobre os aspeclado, acho que se abrirmos mão da tecnologia
tos salientados .ror V. Ex•, no Estado de São
desenvolvida para que possamos ao mesmo
Paulo como no Espírito Santo, Sergipe, Alatempo estar presente mi televisão e nos recangoas, Acre e como Minas Gerais é tão difícil
tos de ·um Estado, acho sinceramente, desculpara-todos, paTa qualquer que seja o candipem-me, um obscurantismo, porque colocadato, em qualquer que seja o local da Fedem?S isso à disposição daqueles que denigrem
ração.
o poder polltico.
O que importa é que todos eles serão apreNunca fizemos nenhuma objeção para que
sentados publicamente, segundo uma imaeles usassem à vontade e_, no entanto, quando
gem de absoluta transparência, portanto, jose trata para nós, de nos dar um certo conforgando com- armas absolutamente iguais. O
to, porque também na medida em que permique a técnica fornece é a capacidade de constirmos tornar facultativo que o sujeito se filtruir determinada imagem que não é aquela
me antes ou se produza como quiser e tamque o cidadãO possui.
bém que ele esteja ao vivo, acho que a( dá-se
Em política, isso não deve ser usado, porcondição de que as pessoas estejam lá e o
que cm pciTítica o que se qUer é a imagem
debate pode tirar isso que V. Ex• 1 tanto tereal e não a imagem construída; em política
mem, que é o teleprompter, o software etc.
o que precisa ser passado é o que cada um
pensa e o que cada um defende e não aquilo
O SR. MÁRIO COVAS- Não temo, não
que a técnica é capaz de esconder ou mostrar
é problema de temor; é um problema da verquando, a rigor, a pessoa não possui determidade! É um problema da não mistificação;__
nada qualidade ou defeito.
é um problema da apresentação com a maior
De forma que, ·esta é a minha opinião.
claridade possível, com a maior transparência
Apresentei o projeto e simplesmente fui depossível da imagem real. Não que cu tema
fendê-lo porque realmente me desagradou
o uso da técnica moderna! É _que, no caso,
quando V. Ex• começou por admitir que era
o telepromptere outros mecanismos da técniuma obra de obscurantismo, sobretud_o quancamoderna fazem o mesmo papel na monta·
to tentou identificar a apresentação do projegem prévia. Daí o cuidado CJIIP ~~~(t"ém ~~~,.,,
to com alguma vantagem de natureza pessoal,
no scuuuu ue aauztr também esse mecanismo
com algum interesse de natureza pessoal.
para tornar a apresentação ao vivo realmente
De um_ lado isso me gratifica, pois V. Ex•
ao vivo.
admitiu u-ma possibilidade boa para mim com
A t·espeito do que V. Ex' fala, quem sabe
o uso desse processo, ou seja, na transparência, teoricamente, isso se_ria vantajoso,
V. E>' pode até me subscrever uma tese, Oncoisa da qual ao contrário de me aborrecer,
tem compareci a um programa de televisão
me argulho, mas é por isso que estou me
e sug!ri que, nesta eleição, ultrapassado o
primeiro turno, não se tenha o horário graestendendo cm relação ao projeto. A rigor,
constrange-me tendo em vista o fato de o
tuito I·O segundo turno, até por que cada canprojeto ser de minha lavra, exatamente por
didate no primeiro turno trará a<;. suas idéias.
Não h i necessidade, no segundo turr.o, quan·
isso acho que devo estar o mais distante possído_ o 1>0vo já selecionou as du,íõs propostas
vel da discussão, para que ela possa se processar sequer se-m o ônus daquilo que afinal reque mais lhe agradaram para disputar o sepresenta a amizade, a solidariedade de natugunto turrio,-que se renove o programa-de
reza pessoaL etc. Mas, também não posso deitelevisio do horáiiO gcacuito. Isso poderia
xar passar em branco quando V. Ex~ possa
perfiitameil:te ser substituído por três deha·
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tes, porque ai não é mais hora de se discutir
as idéiaS, e sim de contrapor as idéias_.

cussão é válido para a Comissão ou será uma
torais para serem shows, cinemas, verdadeinorma, pelo menos, por extensão, ao Plenáros espetáculos de televisão. Os programas
eleitorais para President~ da República do
O SR. RONAN TITô -Estou de pléno· rio dQ Senado?
acordo. Para o segundo turno três debates?
O $R. PRESIDEN'rE"(Ci(fSabóia de Car· . Senador Mário Covas eram belíssimos, feitos
e montados da melhor maneira possfvel, as'valho}_~
É evide.p.te_que o Regimento não
O SR. MÁRIO COVAS -É.
sim como o eram os dos outros candidatos.
fixa, mas compete ao Presidente fixar. Como
Então, os programas deixaram de Ser de
O SR. RONAN TITO -Perfeitíssimo!
se trata do Líder do PMDB e da figura expresexplicação de idéias e de princípios para sesiva do Senador Mário Covas, a Presidência
O SR. MÁRIÓ COVAS __: E élimina -o
rem apenas um show à parte. Era isso que
ficou inibida de comedir esse debate e ínterhorário gratuito!
estava acontecendo. As pessoas já iam para
rompê-lo, mesmo por uma questão da Mesa
a televisão, para ver, por exemplo, o prograO SR. RONAN TITO - Com relação ao
~espeitar os dois de batedores. Mas vai fixar,
ma dg PoTJ _que além disso era um programa
primeiro turno, a ciénCia- política está a cadit .. a partir de agora, três minutos para cada Secar(ssimo, de montagem caríssima. _Parecedia provanâo que as pessoas gOstam de ver_ nador que queira discutir ainda a matéria,
me <J,U.e_,o_ fundarne~to desse projeto de lei
o candidato ao vivo. Se eU puder ir à televísão esclarecendo que esse projeto já foi devidaé com relação à parte económica. Agora, potodo dia e puder, todo dia, estar na base,
mente debatido e já estava em votê!ção. Essa
der-se-ia encontrar um termo em que a pesnão vou abrir mão desse direito de maneira discussão que Volta é somente em relação
soa pudesse fazer o seu programa e mandar
alguma.
a um parecer complementar do Senador Chapara a televisão - ele, indivíduo - e não
O SR. MÁRIO COVAS- Mas o contrá- gas Rodrigues, respeitante à emenda que será
~er obrigado a est·.ir todos os dias na televisão;
·
votada
em
separado.
rio é verdadeiro também! É lógica; se V. Ex•
ele não está obrigando todos os dias, mas
Queró"-esd~ueCer, também, que essa idéia
pudesse estar em três cidadesao mesmo pemsó dá condição à televisão, se ele for de corpo
que
resultou
na
emenda
acolhida
pelo
Senapresente.
po, V .. EX" 'iria em três cidades ao mesmo
dor
Chagas
Rodrigues
foi
devida
a
uma
intertempO. Amanhã V. Ex" faz a montageJll_ de
Parece-me que a dificuldade não está nesse
venção
do
Senador
João
Calmon,
quando
já
um filme, em três cidades diferentes. Numa
ponto; a dificuldade está em estabelecer se
está V. Ex~, em outra, num telão da cidade estávamoS na votaÇãO da matéria.
encontra um meio para impedir esse grande
está sendo apresentada a mensagem de V.
O SR.J.OÀO MENEZES -Sr. Presiden·
desequilíbrio económico e financeiro que está
Ex~!
no programa de televisão. Hoje, custa caríssite, peço a palavra.
mo; um cassete de televisão para dois minutos
O SR. RONAN TITO ...;_ Mas é proibido
O SR. P.RESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
custa "uma fortuna, uma pequena fortuna.
tamb~m nes'se projeto?
valho) 7"'" Com a palavra o Senador João MeEntão, parece-me que o objetivo do projenezes.
Antes,
porém,
dou
por
deferida
a
orO SR. MÁRIO COVAS- Não! Não é
to é económico, é no sentido de encontrar
proibido n~sse projeto! Ma:>, quem sabe, é dem sugerida pelo Senador Maurício Com~a.
uma fórmula para esse programa de televisão
fixando por três· minutos o debate para cada
uma boa idéia? Vou examinar se do ponto
que foi gratuito, e que não é mais gratuito;Senador da'qui para frente.
-de vista do meu dicionário poiídco aPresenta
porque despesa para montar o programa
0 SR. MÁRIÓ MAIA- -Sr. Presidente,
obscurantismo ou nãol Se ac]).ar que não,
talvez ultrapasse até o preço pedido pela
quem sabe sugira is.<;o ao Senado. Acho que, 'tiz sinal ct'e inscrição a V. EX"
emissora de televisão para fazer a divulgação
obscurantismo ou não 1 é um direito demo-.
do programa.
O SR. ME!RA FILHO- Sr. Presidente,
crático. de um Senador, correto? Acho que
Eu gostaria que se encontrasse_ uma fórmupeço a V. ·Ex• apenas um minuto.
V. Ex" concorda com isso. Não que a apresenla em que se pudesse dar uma solução para
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
tação do projeto, que certamente ·receberá
o fato. Antigamente, os programas eram feio crivo da inteligência. do bom-senso, da cul- valho) -Primeiro, vamos ouvir o Senador
tos na maior simplicidade; a pessoa compatura e da competência de V. EXI' levará ... João Menezes.'
r~cia· às- estações de rádio, compar:ec_ia às
Só estendi os meus argumentos porque me
emissoras de televisão e fazia o seu programa.
O SR. JOÃO MENEZES - Expresso o
pareceu pouco apropriado se eu não disesse
Agora não, a pessoa comparece a um show;
meu protesto quanto à afirmativa de V. Ex•
aqui ou se eu não tentasse demonstrar aqui que áeclarou que por serem os Seqadores
é Ull! show mont_ado, preparado com todos
que isso tem menos a· ver com a minha candi- Mário Covas e Ronan Tifo, V. Ex• deixou
os requintes. Será que nós não poderíamos
datura específica do que com o fato político CÇirrer o tempo à vontade. Ora, V. Ex" não
encontrar uma fórmula em que esses prograem si. bto vale independente de qualquer
mas não pudessem ser transformados em
pode fazer distinção numa discussão de um
outra coisa. Como V. Ex• parece ter asso- Sena,dor para o outro, o mesmo direito de
show, más, .sim, transformados em debates
ciado as duas coisas é que me estendi nessa S. EX"' demorarem entre· 10, 20, 30 minutos
de infàrinaÇOes e esclarecimentos políticos?
defesa. Mis acho que até fui além.
É essa a rilinha sugestão, encontrar-se uma
os outros também deverão ter. Não é agora
fórmula ou um meio para dar uma saíd3 a
que V. Ex· pode cortar esse assunto. Não
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Peço
esse · jeto de lei.
entendo como V. Ex•, uin homem tão intelia palavra, Sr. Presidente, pela ordem.
Pa1 .!-me que o projeto de lei do Senador
gente~ apresentou essa justificativa. Assim,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
Mário Covas é_ um projeto que vem numa
parece que V. Ex· está difer~nciando um gruvalho)- Peço a V. Ex• para dar uma infor- · po de Senadores dos demais Senadores. Enhora difícil; se realmente aplicado vai transmação ao Plenário, e em seguida darei a palaformar todo o organograma já feito mas, por
tão, inicialmente, deixo aqui o meu protesto
vra a V. Ex•
outro lado, é um projeto que procura, sobrecontra essa justiftcativa de V. Ex~ Em segunQuero_esclarecf:r que há sobre a mesa re- . do lugar, esse projeto de lei não pode ser
tudo, estabelecer uma igualdade das pessoas
. querimento para votação em separado da
que comparecem à televisão .
discutido como sendo de São Paulo ou de
emenda do Senador Ronaldo Aragã.o. Então,
Desta forma, vou continuar a aguardar
Minas Ge!ais. Parece-me que a intenção do
isso facilitará muito o encaminhamento desse
aqui os debates para ver se encontramo$_uma
Senador 'Mário Covas é fazer um projeto gefórmula deni.ocrárica para resolver esse proprojeto.
ral para o País iriteiro, para todos. Agora,
Concedo a palavra ao Senador .Maurício
blema que me parece da maior importância.
como encontrar uma solução para o fato?
Corrêa, pela ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Existe uma-emenda na Mesa que não foi lida
O SR. MAURÍCIO CORRÊA-' Sr. Presi-· e nem se ·sabe qUal o seu teor nesta presente
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
reunião. E, também, com relação a·esse prodente, tenho a maior admiração pelo Senador
valho)- Quero esclarecer ao nobre Senador
jeto, o cuidado que se deve ter é que realMári'o Covas, como tenho uma grande admiJoão Menezes, que a sua observação feita
mente os programas eleitorais de televisão
ração pelo Senador Ronan Tito. Mas eu cona Presidência não terá uma resposta formal,
praticamente deixaram de ser programas e lei·
sultaria V. Ex· se ·o prazo ilimitado para dis-

a
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porque a Presidência não acredita que o Senador João_Menezes esteja pensando isso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MÁIA- Sr. Presidente,

SrS. Senadores, vou procurar ser breve. A
minha intervenção é para enfatizar o ponto
nevrálgico do projeto, a eliminação de uma
vez por todas da influência do poder econó-

mico e do ab~so do poder de autoridade.
O que aconteceu? A Jpi eitãbeleceu-a i"gualdade para todos, quen:t tivesse ou nãO dinheiro. Infelizmente, a disciplinação da lei pelo
Tribunal Eleitoral, procurando usar a técnica
eletrónica para facilitar o processo, acho que
dificultou. Porque nesse momento, ela criou
à discriminação e anulou- o espírito da lei,
que era no sentido de todos serem iguais perante a lei, terem igual oportunidade. Quando ela exigiu que os programas fossem gravados e que os candidatos levassem a fita para
gravação, anulou completamente o esp(rito,
porque implica numa despesa para a propaganda eleitoral.
'Todos, nós, na prática, sabemos que hoje
qualquer candid~to para se apresentar através da televisão tem que ter uma substancial
importância para satisfazer as exigêÍl.cíaS -Cletrônicas. Assim, o político passou a ser um
escravo da tecnologia eletrónica; ao invés da
tecnologia estar a serviço do cidadão. Se ela
está sendo maléfica, não está sendo igUal Para
todos, que seja eliminada. Não podemos ficar
escravizados à tecnologia eletrônica e ao mercantilismo que ~la desenvolveu, para impedir
muitos candidatos que têm capacidade intelectual, moral, política mas não tém a capacidade econôm.ica para ir à emissora de- terevisão.
Sou da opinião que o projeto deve ser aprovado e quem puder ir à estação de televisão
levar sua imagem, sua palavra de Cadillac
que vá; quem não tiver vai de Bugre, vai
de motocicleta, de bicícleta, a pé ou de cadeira de rodas. _O que não pode é um cidadão
ser obrigado a ir de cadeira de rodas e outro
estar voando em vários recantos do País e
a sua imagem estar sendo reproduzida em
virtude dQ seu alto poder económico.
Neste particular do poder económico não
podemos igua1ar por cima. temos que igualar
por baixo, pelos que não têm; se uma grande
maioria não tem recursos para apresentar
programas, que se elimine e se tome igual.
Inclusive, nwe caso específico, a tecnologia,
o desenvolvimento, não sei se representam,
na verdade, avanço· ou uma aç-ão retrógiada,
porque vêm contra a qemocracia, já que estiM
mulam cada vez mais o exercfcio do poder
económico.
Por isso, somos favoráveis ao projeto. porque ele vem corrigir um defeito que se inseriu
em cima da lei. invertendo cõmpletamente
os conceitos que acentuo: ao invés da televisão estar servindo aos candidatos. na grande
maioria, o,S candidatos é que têm que servir
às emíssoras de televisão e ao poder económico das próprias televisões ou da sistemática
económica da venda das engrenagens da paM

rafernáii3 eletrônica; para aparecerem duM
rante.alguns segundos.
SomOs fáVoráveHf aO prójetO, porque ele .
é altamente democrático.
O SR. PRESIDJ;;NTE (Cid Sabóia de Car·.valho) - Com a palavra o nobre Senador
Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, trago .a minha modesta contribuição como homem de comunicação. Tert:~
um dita:c!o em nossa terra que é feliz nesta
oportunidade: "Quem não se enfeita por si
se enjeita".
Quero louvar, antes de mais nada, o inteM
resse e o zelo demonstrados pelo Senador
Mário Covas e pelo também ilustre Senador
Chagas Rodrigues. Não é falando de impro"'
viso, ao vivo, -ou gravando, que o candidato
vai deixar de enganar a boa-fé. O enganador~
tanto engana falando de improviso como graM
vando. Vou por aí. A hora da propaganda
eleitoral, se não for bem.feita, com o respeito
que merece o ouvinte e o ~elespectador, sua
audiência desce sempre a números muito baixos, e toma-se um convite para que se desli. gue o aparelho. Tenho experiência própria
no assunto.
Outro aspecto: a pessoa que- fala de improviso, ao vivo- que é uma questão vocacional, que é um dom de Deus- mesmo assim
está correndo mais risco de errar e de ofender
do que aquela que_ grava o -se-u discurso ou
grava·a sua mensagem para lev-ar ao telespectador. Nem todos- como disse -têm o
dom d~ palavra. Nem todos têm o jeito de
se apresentar .Isso é uma questão de vocação.
Acho que o autor do projeto deve-se ater
muito a esse aspecto. E depois o seguinte:
se a técnica moderna coloca à nossa disposição os seus recutsõs, por que nao-u"Sá-los?
É muito difícil tratar desse assunto sem se
faze-r discrimiil-ação. É nisSO que lanço o meu
temor. Acilo que ·se deve discutir bastante
para que nãO se vá atingir e prejudicar tanto
o telespectador qua~to os candidatos nas próximas eleíçOes.
·
O SR. PRESIDENTE (CidSabóia de Carvalho)- Com -a palavra o· Senador Fernando
Henrique- Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE 'cARDOSO-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi com atei:tção. a parte do deba.te que pude
assistir entre ç senador Mário Covas e o Senador Ronan Tito. Nclo sei se é porque tenho
um- cettõ CSpírlr<:tCIO-antigo PSD, mas não
creio que a questão ·seja posta em termos
de oposiç~o antagônica.
. O Senador Ronan Tito levantou uma questão à qual precisamos prestar atenção. S. Ex•
disse que no seu Estado - que não é só
o seu -há vários municípios. e que o candidato tem que est~r J!~Sses municípios, o que
é verdadeiro.
O Senador Mário Covas, no seu projeto,
telit Intenção- âemocratizã.dorã. Devo dizer
que apresentei projeto semelhante há dois

anos, que não passou ·no Senado. Foi anteriormente à eleição presidencial. Eu queria
algo semelhante.
_ _
_
Qual é ajntenção fuiid<imental do proJeto
do Senador Mário Covas? A intenção fundamental é evitar que a desigualdade econômica
desbalance o jogo político com o que o Senador Ronan Tito está dç ~cordo. É um princípio democrático getal. se ·afribu(mos a faculdede aos poderosos economicamente de manipular a opinião mais do que os outros, estamos criando uma situaçãO de desigUaldade.
Então, essa é a razão fundamental do p[ojeto
do Senador Mário Covas. Não vejo inconveniente maior- e sussurei ao ouvido do Senado( Mário Covas -qUe-houvesse duas modaliâ:ades de programa: Um, que a pessoa fizesse ou vivo; oútro, que fosse gravado, desde
que a gravação fosse feitã em condições normais, ou seja, no estúdio. Um estúdio· posto
à disposição de toao-s OS candidatos, na linha
do que propõe o Senador João Menezes, que
dá uma sugestão.
Não vejo diferença substancial entre estar
ao vivo ou deixar gravado. A diferenç_a- substancial é outra, São os meios utilizados para
a gravação. Aqui estamos dando igualdade
de .acesso, e não estaríamos assim prejudicando o desenvolvimento da c~mpanha. Não
creio que isso seja difíciL
Hoje em dia, além disso, em alguns Estados - não é _em todos - há muitas estações
de televisão, e é possível também utilizá-las.
A questão toda é evitar o que se tem visto
recentemente, que é qu_a~e que uma indústria
ao redor da campanha. Indústria que alcança
todos nós. Os preços são altamente inflados;
é extraordinariamentecaro e- rião-gUardli prO~
porção com o custo fora da campanha. Quem
quiser fazer um progrma qualquer de vídeo
ou de televisão fora da campanha paga '"'XH;
durante a campanha, dez vezes "x". Então,
temos que coibir isso, dando essas condições:
Creio que a possibilidade é essa. Que se grave, pode gravar, deixa gravado, o candidato
deixa gravado. Nem sempre ele vai aparecer,
ele pode querer outro, como está no projeto
do Senador Mário Covas. Mas deixa gravado
num estúdio comum, num debate, onde até
eventualmente pode apresentar o mapa que
o Senador Ronan Tito quer. Não vejo mal
que se retrate a região que S. Ex• está mostra_nd~, O que estamQ~ _querendo coibir --:e isso. acho essencial - é o_ que tem sido
feítO, e todos sabemos, giandes produçõesno tempo do Srs. Senadores mais idosos, como eu; à "la Metro Golden Mayer".
O SR._
bre Senador.

Nã~

. . . . ,. Não sei não, noé_do meu tempo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não é do seu tempo? V. Ex~ é
do tempo do cinema mudo?! (Risos)
Enfim, acho que seria possível trabalhar
nessa direção, conciliando a necessidade da
campnha com a questão da igualdade. Agora,
o que é essencial, importante é que aprovemos um projeto como o do Senador Mário
Covas. pois o País está sentindo isso. O País
está sentindo que estamos deixando que se
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transforme a campanha eleitor~! num grande
espetáculo._ um espetáculo onde alguns se beneficiam porque têm recursos e nem sempre
são até os roais poderosos, a partir de pessoas
aparentemente não poderosa.s, que têm mui-tos recursos de televisão e que usam esses .

recursos abundantemente. Exatamente, mas
de alguma maneira volta~se à questã? do Senador Mário Covas. Isso não é mensagem
propriamente de S. Ex•, é uma montagem
que se faz. Acho que deveríamos ter algum_
meio de_ limitar essa montagem, para que não
haja:
d-esigualdade.

essa

Então, a minha proposta, na linha do Senador João Men.czcs, é que se faça um adenda,
o Relator Chagas Rodrigues pode fazê-lo,
facultando a gravação desde que seja no estú~.
dia.

sa, ma.s ,g. própria Justiça Eldtoral - baixou
a resoluç_ão ~m eleiç9es passadas e chegou
à <;:Onclusão que deveria ser obrigatório o pro·
grama através de uma gravação; primeiro:
para contrálar os excessos -:- todos sabem
que ão vivo nãO se pOde controlar as pessoas
que podem cometer os maiores absurdos na
televisão. Outra coisa que não se pode fazer,
pór exemplo, é tirar a liberdade do candidato
di poder gravar no momento em que ele tenha disponibilidade para tal, ou seja, um pode gravar pela manhã, outro à noite. eh:.
É impossível juntai-se_no m~smo estúdio, naquele borário de -gravação, 200 candidato.s.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) --Com a palavra o nobre Senador
M::msueto de Lavor.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr~ Presidente, pedi a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid S~Çóia d~ Car·
valho) - Vamos colocar ordem aos trabalhos. Nobre Senador Mauro Benevides, V.
Ex~ tem urgência?

O SR. MAURO BENEVIDES - Não,
Sr. Presf(fente. Realmente, a prioridade seria
para o Sr. Senadoi-_Mansueto de Lavor, até
mesmo-pOr uin iritpérativo cronológico.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Insisto não peço ...

O SR. JOÃO CASTELO - Companheiro, não estamos debatendo! Estou apenas,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cardentro dos meus três minutos, contra-arguvalho)- Permitir gra'var nas mesmas condi~
mentando as suas colocações.
ções do programa ao vivo.
Sr.- Presidente e Srs. Senadores, o que· eu
quis mostrar é qllç a propaganda eleitoral
O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presidennão se iaz excluSivamente por intefmédio da
te, pela ordem.
_telçy_isão. H.ª- EstaOos, por exemplo, que têm
OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car- 10 estações de televisão espalhadas; se se
valho}- Só um minutinho, Senador, para
quer realmente aproveita-r o horário gratuito,
que possamos pór em ordem esta parte aqui.
tem~se que fazer uma única fita e mandar
Quero consultar o Relator Chagas Rodripara aquelas cidades para que seja colocada
gues sobre o rumo que tomou agora o debate
IW horário gratuito, porqUe não há ligação
e que seria exatamente o seguinte: por pro- de uma com a outra. Há peculiaridades de
posta dos Senadores João Menezes e Fernanum Estado_ para outro- há muita diferença
do Henrique Cardoso não seria vedada a gra- e o que temos que analisar é que este
vação sempre que ela ocorresse nas mesmas
projeto é totalmente impraticável e, no meu
cori.dições em que o programa fosse ao vivo.
entender, em nada ele combaterá o poder
Peço a V. EX-" que anote isso para Jogo mais
económico.
.
.
passar a palavra a V. Ex' e haver o pronunciaSe ana!isª---rmos a últirn_a eleição para Presimento da Relataria.
dente da República, vamos ver que todos os
Concedo a palavra ao nobre Senador João
partidos, os grandes ou os pequenos, compaCastela, pela ~rdem.
receram â televisão em igualdade de condições; todos fizeram a sua propaganda, ne0 SR. JOÃO CASTELO -Obrigado, Sr.
nhum fez propaganda inferior-- cada um
Presidente serei breve.
ao seu jeito. Alguma coisa existe por trás
Pedi vista do processo, a,nteriormente; prodesse. projeto porque o que é estranho e, nisferi voto em separado que se encontra no
so, não quero, absolutamente, faltar com a
processo e, o que mais me preocupa - V.
consideração com qualquer Colega, mas o
Ex• e todos os companheiros podem verificar,
lendo-o meu vot~ em separado, em que pe- estranho é _que, depois de tanto tempo, esse
projeto só tenha sido apresentado agora, às
sem seja louváveis as preocupaç6es que movésperas da eleição. Estamos há menos de
vem a iniciativa do autor, o parecer do Rela4 meses ~3-_meses e meio da eleição e estator e de tantos outros que aqui falaram - ,
mos pensando, 3quí, em modificar as regras
é que esse projeto é totalmente impraticável.
do jogo. Isto é um absurdo! Acho que esse
Uma das coisa.;; que o nobre Colega Fernando
assunto não deveria nem estar sendo discuHenrique Carâoso acabou de falar: que todos
tido no momento; ele está prejudicando, inos candidatos poderiam gn_1var em um só estúdio, é impraticável. V._ E;x:• veja, p~r exe_m-_". clusive, a pauta. Devíamos estar cuidando
plo, o seguinte: isso iria transformar os estú- da pauta que está entulhada sem poder decidios das estações numa verdadeira balbúrdia! _ dir sobre ela. Deixemos este assunto para
ser. discutido depois, porque o certo é discutir
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR- ·qualquer coisa que altere o processo eleitoral
DOSO -Não é que seja o mesmo estúdio,
um ano antes da eleição e não três meses
mas que seja nas mesmas c.ondições. ·
antes da eleição.
AchO que essa colocação é incorreta e ficar
O SR. JOÃO CASTELO -.E quem é
batendo nessa tecla de que os poderosos têm
que vai controlar isso?
mais chances não é verdade, isto não existe.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· .. Por trás disto há outras coisas que não foram
DOSO- A Justiça Eleitoral.
dítas.
O SR. JOÃO CASTELO - A Justiça
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. PreEleitoral, inclusive, com a sua experiência
sidente, peço a palavra pela ordem.
-veja bem, não foi nenhuma legislação nos~

O SR. PREsiDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com a palavra o nobre Sen.ador
Mansueto de Lavor; em seguida, a concederei a V. Ex•
·O SR. MAURÍCIO CORRJ;A- Sr. Pre·
sidente, pedi a palavra pela ordem.
O SR-~NSUETQ DE LAVOR- Sr.
Presidente, _o nobre Senador Maurício Corrêa eediu a palavra pela ordem. Eu queria
saber se V. Ex• concede a palavra a mim
ou a S. EX"'?
O SR. MAURÍCIO CORReA- Fiz um
pedido pela on:J,em, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A ~alta de som _é geral. Peço que
aumentem O volume do som na técnica.
Mas está V. Ex~, com a palavra.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr.
Presidente, estou com a palavra, mas o nobre
Colega, Senador Maurfcio Corrêa, pediu a
palavra pela ordem. V. Ex• c-oncedeu a S.•
Ex• ou mim?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - V. Ex~ já havia iniciado. Dc;;:pois
de V. Ex' concederei a palavra ao nobre Senador Maurício Com~a.
O SR. MANSUETO DE LAVOR --Sr.
Presidente, poucos argumentos teria eu para
acrescentar ao dos eminente Colegas, principalmente aqueles que vivem o dia-a-dia do
batente da comunicação, como é o caso do
Sr. Senador Meira Filho. Mas queria,·modestamente, observar que a proposição do eminente Senador Mário Covas contém, realmente, na sua intenção, no seu objeti~o
maior, um avanço, isto é, procura democratizar, inteiramente, esses espaÇOs concedidos
gratuitamente, no dia eleitoral. Mas, na práâ::a, o projeto traz embutido retrocessos e eu
vou citar aqui aos Colegas.M_ Não tem som.
Sr. Presidente...
·
O SR.l'RESIDENTE (Cid Sabõia àe Carvalho)- O som já está sendo prov!de"nciado.
Todos os nl.iCrofones já estão funcionando.
Peço que V. Ex' fale mais perto do microfone.
O.SR. MANSUETO DE LAVOR -Então,
entre os retroce_ssos que podem trazer a aprovaç-do desse projeto eu sinto as seguintes: sem
os recursos audiovisuais - - e concordo que

_
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eles custam dinheiro os pwgramas do
chamado guia cleiwral cairão no ch<Jmadat)
"buraco negro" da falta de audiéncia. Não
vamos esperar que esses programas apresentados ao vivo, pessoalmente, pelos candidatos sem nenhum recurso venham a ter a audiência que têm hoje. ll>to deve ser apontado,
porque não adianta termos programas e espaço na tdcvbiio sem termos audiência._ Cito,
aqui o programa ·•A Voz do Brasil", que
era um "buraco negro" na audié-ncia da radiofonia hra~ilcira - com a licença do Senador
Meira Filho- e no momento em que alguém
recentemente resolveu introduzir recursosnão visuai:-; auditivos no programa "A
Voz do Brasil"'. em vez de ser aquela leitura
monótona, oficial, "A Voz do Brasil'' passou
a rer recursos técnicos, começou a contar com
aumento de audiência. Cortem-se esses recursos c, praticamente. se está _cortando a
audiencia do~ programas eleitorais.

O SR. MEIRA FILHO - Pois é, ilustre
Senador. o 4ue eu disse ainda há pouco: se
não caprichar. se não fizer hem feito. a audiência cai.
--

são: __ sugeriria inclusive_ que o conteúdo do
programa fosse realmente 80%,90% destinados ao conteúdo polftico, mas a exigência
do candidato se apresentar ao vivo, pura e
simplesmente, não resolve o problema a que_
objetiva- o Criliii"entc aUtor.
Por isso, como está, voto contra essa proposta, porque .considero impossível atingir o
objetivo c vai gerar distorções, a maior delas'
será a falta de audiência nos programas do
guia eleitoral e o que eu quero é audiência;
todos querem audiência. O programa, o espaço no rádio e na televisão procura audiência
e sem esses meios técnicos a audiência vai ·
cair e não vamos conseguir os objctivos da
democratização
da comunicação
para todos.
.
.
O.SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) :- Com a palavra o Senador Juthay
Magalh~feS.-

. O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESJDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Tem a apalavra V. Ex" ~

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. PreOSR. MANSUETO DE LAVOR- Exata- - sidente, Srs. Senadores, o que eu queria ao
suscitar pela ordem, o que vou propor é submente. Os programas, como qualquer produmeter ao alto tirocínio da Comissão, o seguinto. têm que ter uma embulagem. se não tiver
te: tra.ta-se de um proj~to extremamente ponão vai ter audiência.
lémico. ~'amos admitir que a proposta do
Segundo: a falta de recursos técnicos vai
Sen_ador Mário Cova§- seja vitoriosa. Indiscuensejar recursos não convencionais nesse
tivelmente haverá re_curso no Plenário do Seprngrama. vão surgir as "zebras". vão surnado e, vice-versa,_acontecerá o mesmo.
gir ..
b_que- desejo, dentro dessa tônica em que
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cmva- estou falando pela ordem, é submeter a V.
lho) - Senador Mansueto de Lavor, um
Ex' e ao Senador Chagas Rodrigues se não
minutinho. Gostaria de pedir aos presente~
seria conveniente ... a matéria exige, inclusilêncio". p<ira podernú)s OU-vlf-oSOiã((ofe~.
sive. maiores indagações, há argumentações
Vamos concentrar os trabalhos com ordem,
contrárias respeitáveis ao projeto do Senador
para pni.lermos ouvir os oradores.
Mário Covas e parece-me, Sr. Presidente,
Com a palavra o Senador Mansueto de Laque o mais lógico, o maiS oportuno, o mais
vor.
racional. seria que suspendêssemos a discussão dessa matéria, para que o Relator examiO SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr.
nasse a susgestão apresentada pelo nobre SePresidente, queria dizer que a natureza não
nador Fernani.lo Henrique Cardos(). É o que
é democrática: os candidatos não têm a messusdio
neste momento à guisa de-sugestão. -ma performance física na televisão; não têm
0 SR. RONAN TITO-- Para reforçar
o mesmo visual; não têm o mesmo tom de
a questáo Ue <)rdcm do nobre Senador Mauvoz; não têm a mesma proluÇão. Como se
vai corrigir isso, pura aparecerem todos cm
rício Corrêa ...
igualdade de .:ondições na televisão? O queO SR. PRES_(DENTE (Cid Sabúia de Car·
vai ensejar, sem recursos técnicos, é o aparew
valho)- Mas, não é Uma- questão de ordem?
cimento de candidatos folclóricos, de gente
O SR. RóNAN TITO ~otf"~:ú uma-obseitirando a camisa para aparecer. c isso signivaçãCi pela -ordem.
fica uma certa· degradação do programa de
televisão. os "Marrozinhos", etc.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de CarDestaco o objetivo maior da propôsta do
valho)- Tem a palavra V. Ex', pela ordem.
Senador Mário Covas que é a democratização
quase absoluta, mas esse é um ideal que não
O SR, RONAN TITO- Sr. Presidente,
se vai conseguir. Aprovado es.'>e programa, gostaria de que atendêssemos essa solicitaalguns candidatos vão usar_ de recursos pela ção, pela ordem, por questão de ordem do
sua própria maneira de aparecer na televisão:
Senador Maurício Corrêa, mas antes trouxésbotam o cabelo para cima, bota o que mais? semos, aqui, um técnico em televisão para
1
Uns óculos diferentes, qualquer coisa quc,
verificar- se aprovado o Projeto Mário Co·
pelo foc\órico. vai iilc\usive se destacar. São vas- se é possível uma pessoa estar falando
recursos que a lei não proibt:. Os objetívos
15 segundos" c~ ao vivo. tirar o microfone,
gerais são bons, mas, na prática, considero
passar para um outro que fala sem interr?mimpossível. Se houver alguma tentativa de
pcr o programa, c tudo uo vivo. Se isSo é
conciliar. de amenizar, essa diferença do popossível; porque. senão continuamos a discuder económico utilizado, vamos ver quais
tir o projeto.
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Quando falou o Senador, pelo Maranhão,
JoãO Castelo, comecei a me lembrar como
é qUe acontece ao vivo. Já tive oportunidade
de ir algumas vezes à televisão, e lembro· me
que tem um modo de colocar o microfone
e quando sai um para entrar o outro, ao vivo,
tem-se que colocar uma propaganda, para
poder se tirar o microfone de um e colocar
no outro verificar se o som está bom, se a
altura está boa. V. Ex• está entendendo, Presidente?
Então, gostaria que, antes de colocar em
votação, trouxemos um técnico em televisão,
um homen que entendesse de televisão para
ver se é possível - na prática - funcionar
tudo ao vivo. No meu entendimento, agora
baralhou a minha cabeça e estou achando
que não é possível.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Pergunto ao Sr. Relator, Chagas
Rodrigues, se concorda com a suspensão dos
debates, para que V. Ex• tenha tempo de
apreciar as sugestões apresentadas.
Peço silêncio aos Srs. Membros da Comissão.
O SR. JUTÀHY MAGALHÃES -Sr.
V. Ex" havia m_c_concedido a palavra ...
~resident~.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabúia de Carvalho) - Houve uma questão de ordem, e
estou tentando resolver. Depois ouço V. Ex•.
O SR. RONAN TITO -Depois pode me
ouvir, também, por ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Ouvirei y. Ex·, tenha certeza.
Senador Chaga~ Rodrigues, concorda com
a suspensão?

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Como
Relator, gostaria de ouvir os Colegas. Concordo com a sugestão da maioria. Quero é
que saia daqui um projeto·, tanto quanto possível, que traduza a vontade da maioria da
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Quero comunicar, também, ao plenário, que foi apresentada a Emenda n" 2,
de autoria do Senador' Mauro ~enevides, que
é um substitutivo ao projeto. Isso exigirá,
naturalmeôte_, tempo também do relator para
o exame da matéria.
Com a palavra o Senador Jutahy Magaw
Ihães e, depois, entüo, suspenderemos ou não
o debate_da matéria.
Queria pedir silêncio às pessoas presentes.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr.
Presidente, esta matéria parece que acendeu
o iriteresse da comissão, inclusive de. propostas que surgiram durante o debate, para que
votá~scmos a pauta, uma pauta que está sem
votação há muito tempo e fico satisfeito de
ver o interesse de certos Srs. Senadores, em
votarem as matérias que estão aí para serem
apreciada'> pela comissão.
Mas, no caso em pauta- e sem que lembre
O blo~o carnavalesco _que existe na Bahia,
"filhos da pauta"- quero dizer a V. Ex~
que nunca tive a sorte ...

··-----
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.-osK-JÜ'TAHY MGALHÃES - Meu
frustada de 82, candidato ao GoVerno; c a:o
qUerido amiio_colega,:nleu líder até poucos
lado de V. Ex• na disputa de 1986, quando
dias1 _fala que temos de mudar de microfon_e,
os recursos eletrônicos voltaram a, atuar, as
ilhas de televísão, os projetas de cada Partiquando exist~gt __vários~ _ _ . _
.
-sendo ao vivo pode ter até 10 candtdatos
do. Enfim, vivenciamos e-ssas duas OPortue o tal microfOne fiCa â.Ciina -da cabeça de
nidades.
cada pessoa que vai f<ilãr e ele funcional. É
A idéiã que" me Chegou em decorrência d,os
O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Nuna técnica. Não é necessário ficar trócando
debates aqui travados foi oferecer essa forma
ca tive a sorte, na minha vida pública, de
microfone de lapela, não existe apenas esse
opcional, prevista originariamente Pelo Senater ao meu lado empresários que financiastipo.
dor Ronaldo Aragão. Apenas dei mais um
sem as minhas campanhas. Nunca tive um
Isso não vem ao caso, é um detalhe sem
toque, digamos assim, de primor legislativO,
amigo ou um parente rico para financiar as
a menor importância, mostramos que há posestabelecendo que o Tribunal Superior Eleiminhas .campanhas. Nunca tive um governasibilidade disso ser feito. _
toral regúlamentará ás normas corista'ntes
dor, ao meu lado, que financiasse as minhas
desta: lei. '
··
.A necessidade de estar presente, diariacampanhas. Por isso, desde o início da minha
mente, na Capital é que dá margem à proÉ uma:· prOposiçãO que objetiva co'ncíliar
vida pública, a minha grande preocupação
posta do Senador Fenrando Henrique Cardoessas divergênCias, que se tomaram patentes
tem sido de combater a influência do poder
so, que atende à _preocupação do Senador 1 aqui no debate travado n~ noite de hoje.
económiCo nas eleições.
Ronan Tito, pelo menos em parte, e também
O SR. PRESIDENTE: (CidSabóia cltcarOra, Sr. Presidente, podemos aperfeiçoar
à preocupação daqueles que não querem que
valho) - A emenda de V. Ex~ já foi encamio projeto, aceitar a proposição, por exemplo,
prevaleça o poder económico.
nhada ao Relator, e,_ na próxima reunião da
do Senador Fernando Henrique Cardoso;
· QwintO à -montagem do programa para dar
Comissão de Constituiçáo, Justiça e Cidadaagora, tudo que for possível se fazer para
audiéncia, nobre Senador Mansueto de La- . nia,
S. Ex~ dará novo parecer.
diminuir os custos e a influência do poder
vor, se nós acreditarmos que as idéias a serem
económico, querer esconder a realidade de
O SR. MAURO BENEVIDES _:_·sr:· Prelevadas pelos candidatos à opinião pública
que o programa é gratuito - na realidade
~idente, apenas pediria-qUe V. Ex~ definisse
mereçam a atenção do eleitorado, então nós
não tem nada de gratuito - tem as vantagens
não precis-amos ficar preocupados com a auque essa emenda tem conotação substitutiva.
aqueles que detêm maio! poder económico
diêncía, porque o que deve e teria que mere<YSR.~PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carpara fazer a montagem de um programa, pois
c;er audiência, seriam as idéias a serem defenvalho) - Isso 'já foi _explicado. A ~menda
permite vender uma imagem falsa de candididas pelos candidatos e não aquela montatem caráter substitutivo~ porque tem caráter
datos que não são nada daquilo que aparengem bonita, com uma música bem feita.
condensatório também.
tam na televisão. Esconder isso é faltar à rea~
Agora, o nobre Senador João Castelo fica
Com a palavra o Senador João Castelo,
!idade. Essa é uma verdade que todos nós
querendo fazer gracinha quando nós _quererequerendo a S. Ex• que seja breve.
políticos poderrios comprovar, como qualmos falar seriamente, paciência, é um direito
quer eleitor também.
de S~ Ex" Fico satisfeito, nobre Senador João
O SR. JOÃO CASTELO- Sr. PreSidenPor isso, sou favorável a todas as m<~;térias
Castelo, com a preocupação de V. Ex• de
te, Srs. Senadores, o que eu expliquei, incluque venham diminuir custos eleitorais.
estai presente para votar toda a: pauta desta
sive da vez anterior, quando aqui apresentei
. Sr. Presidente, fico envergonhado, quando
comissão.
voto em separado à esse projeto - e expliouço falar que a eleição de deputado federal
quei isso pessoalmente na ocasião ao Seilador
vai custar 1 milhão e meio de dólares, e exisO SR. JOÃO CASTELO -Sr. PresidenJutahy Magalhães- é que se formos iriipor
tem Estados que chegam a ficar em 4 milhões
te, peço a palavra pela ordem.
às estações que recebam todos os candidatos
de dólares. Daqui a pouco nós vamos ter polia deputado estadual, deputado federal, senaO
SR.
PRESIDENTE
(Cid
Sabóia
de
Carticas patrocinados pela Pepsi-Cola, Coca-Codor e governador e façam essas gravações,
valho)- A Presidência vai fazer o seguinte:
la, por qualquer empresa multinacional ou
durante os sessenta dias do período eleitoral, ·
suspenderá
os
debates
em face da Emenda.
nacional e todas às vezes que- se busca aqui
elas não vão fazer outra coisa. Os estúdios
n~ 2, que passa às mãos do Relator.
um projeto, seja este ou outro, para acabar
dessas estaçQes vão ficar ocupados e vai ser
Pela ordem, como pessoa mencionada,
com a influência do poder económico é muito ·
urna confusão total. Vamos causar um preconcedo a palavra ao nobre Senador João
difícil conseguir a sua aprovação. Muitos não
juízo
muito grande a essas empresas, o que
Caste10. se interessam por essa diminuição da influênnão me parece justo.
Os
debates
estão
encerrados
sobre
essa
macia do poder económico porque têm condiQuando o Tribunal Eleitoral regulaii).entou
téria.
ções que outros não possuem, e é com essa
essamatéiia, -exigirido que houv~sse gravadiferenciação que deveríamos acabar.
ção, ele quis, em primeiro lugar, evitar excesO SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Pre·
A proposta do Senador Fernando Henriso de candidatos tipo "Marronzinho" e ousidente, quero prestar um esclarecimento a
que Cardoso não tem nada daquilo que o
tros. Por quê? Porque o Tribunal faz uma
respeito da Emenda n~ Z, e se~á breve.
Senador João Castelo procurou interpretar:
censura prévia. V. Ex!S já devem ter visto ,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Caro fato de ser obrigado. a fazer a gravação
ínclusive programas que, quando vão ao ar,
valho) -Vamos ouvir q breve esclarecimende todos ao mesmo tempo e no mesmo local.
em determinados momentos, em algum treEu não disse nada disso, pode ser feito
to do Senador Mauro Benevides.
c:Q.o do programa aparece "censurado". Por
em qualquer gravadora de televisão desde
quê? Porque não é perm~tido por lei.
O SR. MAURO BENEVIDES-' Sr. Preque se tenham os· mesmo~ I?arâmetros. Que
Outra coisa: por que o Tribunal também
sidente e SrS. Senadores, a emenda objetiva
não se faça uma montagem de program_a.
mandou que se fizessem essas gravações?
exatamente condensar.o proje.to_ dt> Senador
Porque horário de televisão' realmente custa
Mário Covas COD;l a Emenda n9l, do Senador
O SR. JOÃO .CASTELO- Vamos impor
caro. Um segundo é um segunda de televisão.
Ron~ldo Aragão. Nós discutimos aqUi ampla
mais esse ónus às televisões.
·
Para que se sintonize tudo isso, é' preciso real·
e abrangentemente essa matéria na noite de
mente que haja as gravações e o tempo dê
hoje, cada um dos Srs. Senadores expds o
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V.
exatamente --não vou dizer cravadinho.
seu ponto de vista, vivenciando ou não situaEx~ está preocupado com o ónus das televiPorqu·e. só o senta, levanta, fazer isso tudo
ções semelhantes ou diversificadas nesse ou
sões e eu estou preocupado com o ónus para
ocuparia os estúdios e os empregados da tele·
naquele Estado.
.
o candidato.
visão, impondo a elas um prejuízo brutal na. Sr. Presidente, eu, por exemplo, fui cand1·
O SR. JOÃO CASTELO - A televisão
queles sessenta días, o que não me parece
dato pela primeira vez em 74 com as apres7njusto. O justo seria a veiculação gratuita no
já contribui com o horário gratuito.
taçóes' ao vivo, como o fui na min~a tentativa
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car...
valho) - Quero pedir aos Srs. que façam
silêncio, para podermos continuar os traba#
lhos da Comissão.
O SR. MAURO BENEVIDES- Há orador na tribuna.

.
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período eleitoral, mas não a gravação, a'preparação do programa com todos os custos
por conta das empresa'i. Acho isso inj1.1sto,
quando os custos têm que ser por conta _dos
Partidos.
Há um outro inconveniente: se qualquer
candidato ao vivo cometer algum excesso,
o responsável não é o candidato, é o Partido,
pelá legislação. -Não é justo que issO ocorra.
Por isso fiz issas ponderações. O problema
é apenas a maneira impratiCável, é não se
ter como implementar um projeto. Ele p_ode
ser aprimorado, pode ser modifiCado; de ·cor-

ma que possamos coibir a-íõ.fluêilcia do poder
económico. Mas, como está, é impo~slvereie
serrealmente colocado em vigor. Era isto o que eu queria esclarecer, MuitQ
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Carvalho)- Temos uma consulta do Presidente
do Senado Federal e chamo a atenção dos
Srs. Senadores que temos autoridade a ser
ouvida ainda pela Comissão, logo apó::; este
item.
- -Com a palavra o Senador FranciscO Rollemberg, Relator da consulta do Pres(dente
do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro.
O SR. MANSUETO DE LAVOR ~ Sr.
Presidente, tenho uma pergunta refere~te
assunto anterior. Já se passa a um novo assunto? Gostaria, então, de levantar uma questão
de ordem.

ao--

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car·
valho) - Pois não.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com
essa decisão de V. Ex', abre-se um novo prazo
para emendas...
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Carvalho) -Enquanto houver discussão, pode
apresentar emendas.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - ....
junto ao Re~ator? Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Atenção! Com a palavra o Senador
Francisco Rollemberg. É uma questão de ordem que foi apresentada sob Processo de votação.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Sinto-me inteiramente à: .vontade~ haja vista:
que participei dessa reunião até o seu fma.l
e conheci de perto o problema.
Cabe a esta Comissão, por imperativo regimental, manifestar-se sobre o recurso interposto pelo Senador Mário Maia, à decisão
da Presidência do Senado que permitiU coffi.
putar-se o voto do Sen_ador Marco Maciel,
no processo de verificação-de votação quando
da deliberação sobre o Projeto de Lei de Conversão n" 37, de 1990, ocorrido em sessão
conjunta, realizada no dia 6 de junho do corrente ano.
Examinadas exaustivamente as notas taquigráficas, foi possível constatar a correção
com que se houve a Presidência naquela
oportunidade.

Com efeito, a Pt;e~idência, ac.ertFtdament~,
qllll fulcro no ~rL ~9.3, incisq :VJL do Re_gi·
menta ~nt~rno do ~enadQ, ac;o[_heu o vote;>
do Se,nador Marco Maciel antes .d~ encerra.~
Q_ processo de. votação e declarar Q seu res.ul·
tado, não se configurando, desta.rte, a hipó·
tese prevista no iriciso X do mesmo artig(),
levantada pelo recorrente.
-·
Diante do exposto, não vemos como dar
acolhida ao recurso interposto pelo ilustre
Senador Mário Maia.
Este_ é o ~osso__ par~cer,_S!: Pr~~i~ente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Em discussão o parecer, (Pausa.)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr.'
Pre~ideJ?,te _e_e_çb a palayr_a;
O SR. PRESIPENTE (Cid Sabóia de Car·
valho)- Esta Presidência estabelece que nenhum dos Srs. Senadores poderá falar por.
mais de três minutos.
Há autoridade para ser sabatinada na Comissão.
O SR. MÁRIO MAIA.- Sr. Presidente;'
peço a V. Ex• que me inscreva também como··
auto~ do recl!rso.
O SR. PRESIPENTE (Cid Sabóia de Car-.
valho):..... v: Ex~ está_inscritO.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.
Presidente, no futebol, às vezes, a pessoa deixa para a interpretação do juiz o lançamento
que foi dado ao jogador antes ou depois de
-ele se deslocar e ficar em impedimento ou
nãO. No caso, seria coísa -senielhante se eu
teria, na questão de ordem, adiantado ou não
à manifestação do Sr. Presidente do Congresso na hora em que solicitei que fosse atendido o Regímeiito por não ter votado o Sena·
dor Marco Maciel.
.. . À diScuSS3o- tÕinOU~se,- no meu entendi~
mento, acadêmica, porque não iria trazer nenhum resultado prático àquela sessão. Porque se conseguíssemos anular o pedido de
verificação de quorum,Jogo em seguida haveria a votação de urll déstaque ou de uma
emenda e seria solicitado outro pedido de
verificação de quorum por qualquer um dos
membros da Câmara dos Deputados e não
haveria número. Portanto, não teria' efetio
prático nenhum aquele caso.
Entretanto, nesse problema, a única coisa·
que até o momento não entendi é que, se
a de_cisão foi baseada no fato de não ter sido
declarada que a votação estava encerrad_a~
não sei como o Presidente póde declarar a
evidente falta de quorum. Se não houve quorum é porque já estava encerrada a votação.
0--Presic;lente declarou que não houve quo·
rum- não é como se diz aqui, normalmente,
nas sessões do Senado Federal que é e\'idente
a faltã de número. Se não houve é porque
é tempo passado, isto é, pretérito perfeito.
Então, S. EX" já sabia qual era o resultado
que estava Já na quadro e, portanto, não poderia tomar conhecimento oficial do resul-
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t~do sem ant_es encerrar a votaç~o. Isso é
apenas uma questão de semântica.
Agora, se anula ou não, acho francamente
uma discussão acadêmtca, porque não vai trazer nenhum resultado prático.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Foi por decurso de pra~o.
O SR. JUTAHY MAGALHAES - Sr.
Presidente, naquela própria sessão qualquer
um dos membros da Câmara dos Deputados
poderia pedir verificação de quorum na votação seguinte e não haveria quorum. Tanto
é que não teriã ·ne-riflum efeito prático de
aprovação ou não do projeto de conversão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Também nossa decisão será tomada
quando o prazo regimental da medida provisória já estiver \1encido.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Naquele dia encerrava-se o prazo à meia-noite.
Já eram mais de dez horas da noite. Não
havia condição de se evitar o transcurso do
prazo para aquefa Medida Provisória n" 184.
Então, alguns que não conhecem o Regimento imaginavam que, se anulássemos
aquela votação, ficaria prevalecendo o projeto de conversão. Nada disso! Ainda havia
e·mendas a serem votadas.
O SR. PRESIDENTE (Ciâ Sabóía de Car·
valho)- Na verdade, haveria os destaques.
O :SR. Jlir AHY MAOÃiífÁES ~ Mantenho, ainda, o meu ponto de vista de que
na hora effi que o Presiderite declarou quenão houve quorum- e nõs somos Senadores,
estamos aqui acompa-nhando día-a-dia as manifestações do Presidente, S. Ex-~ não tem
aquele formalismo que pode existir em outros
Presidentes, S. Ex' não declara: "Está encer~
rada a votação. Encerrada a votação, verificaremos o quorum. O quorum foi tanto. Não
havendo quorum, está encerrada a sessão ...
S. Ex~ não diz nada disso. S. Er é prático
e vai adiantando as fala.s. E, naquela hora,
quando declarou não haver quorum, a minha
preocupação era S. Ex• dizer "está encerrada
a sessão".
Logo após ter ficado demonstrado4ue não
havia quorum, qual era a fala seguinte? Era
"Está encerrada a sessão".
Antes de S. Ex~ encerrar a sessão_, pedi
que atendesse ao que determina o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Car·
valho) - Com a palavra o Senador Mário
Maia, por 3 min,utos.

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente,
como autor du recurso, gostaria de manifestar a minha intençãn do recurso interposto
naquele momento.
_
E~tl)U achando simph::s demais a conclusão
do Relator diante da cl)mplexidade dos fatos
que ocorreram naquela noite.
E!>tavam sendo disputadas palmo a palmo
a~ posiçúes de partidos antagônicos. De modo que, o voto era muito importante naque!t:momento assim como o julgamento e o acolhimento de cada voto.
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daquela maneira. Por isso, é proibido ao PreNão era matéria simples, era uma matéria
muito polêmica.
· sidente" acionar o botão para fazer a verificação de quorum. Houve um equívoco de
Então, quando foi feito, -como aCaba de
informação ao próprio Presidente quanto ao
relatar o nobre Senador Jutahy Magalhães,
final da votação. No resto, é uma questão
o pedido de verificação de votação pe!o nobre
de semântica.
Senador Marco Maciel, S. EX" permaneceu
No meu entendimento -continuo achanno plenário e, de propósito, não votou, intendo, sei que outros não acham -, na hora
cionalmente não votou até quase o término
em que o Presidente disse: é evidente que
da sessão. Essa é a questão melindrosa.
não houve quorum, logicamente já tinha enE S. Ex• certamente não sabia dessa particerrado a votação. No meu entendimento é
cularidade do Regimento, ou seja, que o auisso, para Outros não será.
tor do pedido de verificação, para que este,
o pedido, tívesse validade, deveria estar no
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carplenário e, estando lá e não se manifestando,
valho)- Peço ao Senador Mário Maia que
seria considerado nulo o pedido de verificonclua a sua participação.
cação de votação.
O Se-nador Jutahy Magalhgães pediu a rluii~
O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente,
dade do pedido de verificação, após o Presio nosso entendimento foi exatamente esse,
dente, por palavras e gestos, dizer que não
do contrário não teríamos impetfado recurso
houve quorum; a votação estava praticamena esta douta Comissão para fazer o devido
te encerrada. Só faltou S. Exu dizer isso.
julgamento.
Inclusive, o Senador Jutahy Magalhães fez
De modo que, quando fizemos o recurso,
um gesro para o Senador Marco Maciel, na
tivemos o cuidado de escJarecer de que não
ocasião, dizendo ·•v. Ex' não votou ...." e fi·
estamos duvidando da honorabilidade do
cou rcticeate.
Presidente: que S. Ex~ estivesse sendo parNeste momento é que o Senador Marco
cial. S. Ex', no atropelo dos trabalhos, não
Maciel, advertido por terceiros de que votandeu uma decisão de acordo com os fatos que
do tornaria válida a SU<J. açâo, o seu pedido,
estavam ocorrendo ali, e poderia a sua decié que S. Ex• se manifeStou à Mesa dizendo:
são ser reparada na Comissão de Constitui"Neste caso, vou votar."
ção, Justiça e Cidadania, isso não está sendo
Sr. Presidente, no julgamento do voto, nesobjeto de julgamento agora. Esse erro de
técnica da interpretação do Regimento, no
se momento, S. Ex" estava impedido moralmomento, não irá, absolutamente, atingir a
mente de votar; S. Ex~ só votou depois que
teve conhecimento de que o seu voto favore·alta magistratura do nosso Presidente, apenas
ceria o seu pedido de verificação.
interpusemos recurso para criar jurisprudência, para em casos que venham a acontecer
S. Ex• votou extemporaneamente quando
posteriormente não fique esta dubiedade na
estava- não sei se a linguagem é adequada,
coleta do voto; quando o interessado tomar
peço licença aos advogados- preclus_o o ato
conhecimento que o seu voto será vantajoso,
de voto porque S. Ex• já havia manifestado
ele vote depois do processo praticamente ter
claramente a intenção de ná·o votar para presido encerrado_
judicar o processo de votação.
De modo que eu t(lmbém mantenho o espírito do recUrso, de achar que a Presidência,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Pernaquele momento, fez uma concessão que
mite-me V. Ex• um esclarecimento?
não deveria ser feita ao Senador Marco Ma·
O SR. MÁRIO MAIA- Pois nãO.
ciel, acolhendo o seu voto extemporaneamente. Gostaria que na próxima ocasião em
que isso se der, que não tenha validade. Esta
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na
é- a nossa intenção.
hora, criou-se até uma dúvida. Eu estava à
Mesa e assisti a Assessoria-informar ao Presi·
O SR, PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cardente de que a matéria só p-oderia serconside~
valho) - Pois não. Encerrada a discussão,
rada como encerrada depois de verificado o
~amos à votação.
resultado da votação.
Isso é um equívoco, porque no Senado isso
O SR. CHAGAS RODRIGUES,- Quero
ocorre. Nós temos lá, para saber o resultado
fazer aqui, Sr. Presidente, ligeiras consideda votação, se teve número ou não, um botão
rações.
para acionar e, então, aparece no painel do
Senado toda a relação dos que votaram e
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabó(a de Caro resultado da votação. Aí, sim, encerra-se
valho) - Queria só pedir a V. Ex' que seja
a votação no Senado.
breve por causa do adiantado da hora. ainda
Mas no Congresso, antes de aparecer- o
temos uma autoridade.
resultado da votação, aparecem os nomes e
O SR. CHAGAS RODRIGUES-:- AQc_o total dos votantes. E, quando não há quonas querlã--dízer Oseguinte: leio rio parecer
rum, é proibido acionar o botão para fazer
do t::minentc _Senador Francisco Rol\emberg
a verificação dos l'OtOs exatamente para imo seguinte: .. com efeito, o Presidente acertapedir que, não tendo quorum, e podendo ser
damente, com o fulcro no art. 293, inciso
repetida a votação no dia seguinte - que
VII, do Regimento Interno do Senado Fedenão era aquele caso- não haja pressão peral, acolht:u o voto do Senador Marco Maciel
rante aqueles que tivessem votado dessa óu
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antes de encerrar-se o processo de votação
e declarar o .seu resultado'.
Sr. Presidente, aqui há um ligeiro equivoco. Sei que isso ocorreu e não sei nem
o que seria pior nessa altura, mas o nobre
Relator e o nobre Presidente incorreram em
equívocos. Não basta, Sr. Presidente; que o
voto seja tomado antes de encerrar-se. como
'se diz, o proces.<;o de votação.
Sr. Presidente, o que o inciso VII diz é
algo mais: "'antes de anunciado o resultado,
será lícito tomar o voto do Senador que penetrar no fecinto"-ãp6.o;; a votaçáo".
Todos nós presenciamos, S. Ex• e~ teve pretodo o tempo. De modo que, rigorosa·
inenie, acr_cditQ que com boa-fé o nobre Presidente não observou rigorosa,mente o texto
regimental.
Apenas faço c~sa observação para que.futu.ramente não venha a reproduzir-se o mesmo fato __
~ente

O SR. PRESIDENTE (Cid Sahóia de Carvalho)- Vamos votar.
Os Srs. Senadores que estão dt!- acordo com
o parecer permaneça!Jl sentados. (Pausa)
Oito votos a favor, três contra.
O parecer foi aprovado.
Mensagem n'' 133/90, do Senhor Presi·
. dente da_ República, submetendo â aprovação do Senado Federal a escolha do
nome do Dr. Marco Aurélio Giacomini.
Juiz Togado do Tribunal ~egional dÕ
Trabalho da 10-' Região, com sede em
BrasHia-DF, para compor o Tribunal Su·
perior dn Trabalho na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Luiz Phi·
lippe Vieira de Mello.
O Relator é o Senador Maurício Corrêa,
a quem passo a palavra, convidando o indl-

cado para que tome assento à mesa dos trabalhos.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)Sr. Presidente, Srs. Sénadores, vou ler rapidamente aqui o meu relatório.
O Senhor Presidente da República, pela
Mensagem n" 133, de 1990 (Mensagemn"459,
de 6-6-90, na origem), submete à aprovação
do &enadQ FederaL, o nome do Dr. Marco
Aurélio Giacomíní. Juiz Togado do Tribunal
Regional do Trabalho da 10' Região, com
sede cm BrasJlia-DF, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Luiz Philippe
Vieira de Me \lo.
Estabelece_ o art. 52, inciso III, alínea a
da Constituição Fedeial, combinado com o
§ 1", in fine, do are. 111. a competência privativa do Senado Federal para ::Iprovar previamente, por voto secret_o, após argüição pública, a escolha dos Ministros para o Tribunal
Superior do Trabalho.
De acordo com--o curriculum vitae que
acompanha a Mensagem Presidencial, o
Doutor Marco Aurélio Diacomini nasceu na
cidade· de Juiz de Fora, Minas Gerais, em
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16 de maio de 1942, filho de Emmo Agostinho Giacomini e de D·' Leonidiu Odete Giacomini.
Diplomou-se Bachard em Direito pela Faculdade dr.! Direito da Universidade Federal
de Juiz de Fora- MG. no ano de 1966,
e Técnico em Administração pela Faculdade
de Ciências Contábt::is e Administrativas Machado Sobrinho, também cm Juiz de Fora,
no ano de 1970.
Destacou-~e. nas atividade~ escolarc;s, como Monitor da Cadeira de Direito Comerei~!
da Faculdude de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano-oe-1965, bem
como orador da turma de Técnicos em Administraçãoda Faculdade de Ciência-. Contábds
e Administrativas Machado Sobrinho.
Exerceu a advocacia durante o período de
1966a 1975.
Nomeado, apôs aprovação cm concurso
público, para n cargo de Juiz do Trabalho
Substituto do Tribunal Regional do Trabalho
da 3" Região, em 1972. Em 1979 foi promovido, por merecimento. para Juiz do Trabaw
lho Presidente da Junta de Conciliação e Jul·
gamcnto de Poços de Caldas- MG. de cuja
instalação participou. Removido, a pedido,
para a l' Junta de Conciliação e Julgamento
de Brast1ia-DF, veio a ser promovido. por
merecimento. para o cargo de Juiz Togado
do Tribunal Regional do Trabalho da IO-· Região, con!{oante Decreto publicado no Diário
Oficial de 1?~-10-85. 'Em setembrO de 1989
foi convocado, à unanimidade. para substituir Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cuja convocação ainda perdura.

Escolhido. à unanimidade. para integrar
lista tríplice para preenchimento de vaga de
Ministro Togado do Tribunal Superior do
Trabalho. integrando, como mais votado. o
primeiro lugar da lista.
No biénio 19B3/I9B5 exerceu a Vice-Presidência da Associação dos Magistrados do
Trabalho da l(}• Região, e durante os biênios
19H2/~B. llJ~41g5 c 19g6/87, integrou a Comis-

são da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10· Região.
- Nas atividades re\acionada!i com o magí:-o-,
tério, proferiu cursos de Legislação Trabalhista, Relações Humanas no Trabalho eAd-_
ministração de Pessoal no Senac e no Sesi.
cm Juiz de Fora- MG. aulas de Direito
do Trabalho e Processo do Trabalho na Faculdade de Direiw do Espirito Santo do Pinhal- SP. como profcs~or convidado; aula:-.
de Direito do Trabalho cm Cursos de Esp.:ciaHZ:Uçã<Y -na Faculdade de Direito do Sul
de Minas- MO; lccionou Direito Pwcessual
do Trabalho na Associação de Ensino Unificado do DF- AEUDF. como profc:-.sor contratado, c Direito Processual do Trabalho em
diversos cursos para bücharéi~ ·e-m Direito.
realizados cm BrasJ1ia-DF.
Dentre outras atividades culturais relacionadas com o Direito, destacaram-se suas parw
ticipüçôcs cm seminários. encontros. simpósios, congressos e convençóes, a saber:
a) VI Convenç~o Nacional de Administradores de Pessoal, realizada cm S:.Jlvador BA, cm 1973;
b) I Encontro de Magistrados do Trahalhu
da 3' Região. em Belo Horizonte- MO.

em 1Y77;
c) I Encontro Nacional dõ.l Justiça Jo Trabalho, em Brasl1ia, DF, em l97H;
d) Simpósio sobre Estabilidade. FGTS e
Política Sindical, realizado na Câmara do:.
Deputadüs, cm' 1980;
e) Congresso Jurídico Comemorativo do
40" Aniversário da Instalação da Justiça do
Trabalho Brasileira. cm Brasília, 19~1:
O I Encontro de Advogados Trabalhistas
do Oü,rrito Federal, cm 19tH (como Relator
de Tese);
g} IV Seminário de E!>tudo~ Jurídico:-. de
Poços de Caldas- MG, em 1981:
h) II Encoritro' ôe Juízes do Trabalho da
6" Regiãó- PE em 19R4·
i) I TRIAAT 'realizado 'pelo Tribunal Re·
gional do Trabalho da lO·' Região c A:-.~ocla·
ção de Advogado;·, Trabalhbta.'> do Di~trito
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Federal. cm l9R4;
j) Jornada~ Ibero-americanas de Direito
do Trabalho. cm Aracajú- SE. em l9HR.
Diante desses dados biogrúfico:-.. o ilustre
indicado preenche n:-. requisitos constitucionais.
Em face Ja natureza da matéria ora trazida
ti apreciação. mio caht: aduzir outras consideraçües nl) âmhito do presente relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de_Carvri.lho).:....... I?m discussãO o parecer. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, insta-.
la-se a fase de inquirição do candidato.
Os Srs. Senadores que queiram fazer alguma indagação ao indicado poderão fazê-lo
a partir de agora. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer a indagação, vamos à votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Sr.
Presidente, nós continuaremos a reunião para esgotar a pauta? Porque estou sentindo
aqui a ausência do, Senador João Castelo.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Os Senadores João Lobo e Francisco Rollemberg são os escrutinadores.
(Pausa.)
Por 11 votos o indicado foi devidamente
aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. O processo terá o procedimento normal. (Palmas.)
Comunico aos Srs. Senadores que haverá
reunião da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania na próxima quinta·feira, às 10
horas da manhã, em caráter ordinário.
Se houver necessidade, convocaremos reunião extraordinária.
Declaro encerrada a presente reunião.
(Le.'lanta-se a reunião às 20 horas e
25 minutos.)

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11
QUARTA-FEIRA, ll DE JULHO DE 1990

ANO XLV- N•83

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos dú art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe.deral, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, DE 1990
Aprova o· texto do Acordo para Cooperação Técnica com outros países da América
Latina e da África entre o Brasil e a Organização Internacional do Trabalho - OIT, concluído
em Genebra, em 29 de julho de 1987.
Art. 1' É 11provado o texto do Acordo sobre Cooperação Técnica com outros países da América
!.;atina e da Áftica entte-o Brasil e a Organização Internacional do Trabalho- OIT, concluído em Genebra,
em 29 de julho de 1987.
Parágrafo único•. J;'jcam.sujeitos ã aprovaÇão do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa
resultar revisão- do, Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares
ao mesmo.
Art. 2' O disposto no Acordo menciQ..nado no art. 1' deste Decreto Legislativo não se aplica
à Republica da África do Sul, enquanto ali perdurar o regime do apartheid, considerado crime contra
a humanidade.
Art. 39 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de julho de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚE!LIC.A FEDER.ATIV A
DO BRASIL E A ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO IRABALHO
PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA
COM OUTROS PAÍSES DA
AMÉRICA LATINA E
PAÍSES DA ÁFRICA
O Governo da República Federativa do,
Brasil e a Organização Jnterrtacional do Trabalho, (daqpi por 'diante designados "Partes
Contratantes")

Desejosos de implementar conjuntamente
programas e projetas de cooperação técnica,
em áreas peitinentes a assuntos trabalhistas
e sociais, solicitados por ó~J-lros países da
América Lãtina e países da Africa, acordam
o segl!inte_:

relativas a assuntos trabalhistas e sociais dele
decQ.rrentes, que \lenham, a ser solicitados
a qualquer das Partes por países latino-americanos e/o_u africanQs,

Artigo I

projetas demandados, poderá ocorrer-, quer
no território do país ou países interessados,
quer em território brasileiro, quer nas instalações da Organização Internacional do Trabalho em outros países.

1. Por iniciatiVa e solicitação de qua)quer
das Partes Coritrat_antes, poderão elas vir a
colaborar na implementação de programas
e projetos dê cooperação técnica. em áreas

2. Essa colaboração, consoante as características e peculiaridades dos prtlgramas e
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EXPEDIENTE
CENTIIOGMFICO 0 0 - - -IIAL

DIAIIIOOOC-UO NACIOIIIAL

PASSOS PORTO
Piretor~Geral do Senado Federal
AGAClEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA

Impresso sob • responubtlldade da r.tesa do Sen.cto Federal

ASSINATURAS

l)iretor Adfflinistrativo

Semestral

WIZ CARLOS DE BASTOS

OiretOr Industrial

-

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO. MADRÜGA
Oiretor Adjl)nto
· ·

Artigo II
O Governo da Répública Federativa ·d~'
Brasil designa, como 6rgáos competentes para, de sua parte, coordenar e execu.tar os programas e projetas decorrentes dã aplicação
deste Acordo, respectivamente, o Ministério
das Relaçóes Exteriores e o Millistério do
Trabalho.
Artigo lU

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

~···············""~

......................... Nc.$17,04

~mplar Avulso ·············-···-~""'··'~'····-='··''·Nc.$_ 0,11
Tirogom: 2.200....,mplare.s.

3_ _ fun_ctos _<J:Qs .Governos ou das entidades
dos países parceiros da cooperação das Partes
Cohtrãtãiites;
•
1
4. doações especiais de terceiros países
ou organismos internacionais.
- Artigo

v

1. Ajustes complementares ao presente
~corda deter!Jlip:aráo os procedimentos ine. rentes _à imp_lo:;:~~ntàção_ .d1! _cada programa.
•ou proJeto específico.
2. Os AjusJes _complementare~ conterão,
além da descrição precisa dos objetívos a serem al~a~çados no programa ou proj'eto ajustado, md1cações relativas às atividades a se_rem desenvolvidas, ao número de peritos, à
_duração e aos compromissos, inclusive financeiros, das Parte.s Con_tratimtes_.

A colaboração acordada entre as Partes
Contratantes poderá incidir nas seguintes
modalidades principais:
a) envio de peritos brasileiros para atuar
na execução de programas e projetas competentemente aprovados pelas Partes Contratantes e pelo Governo do país. ou países parceiros;
b) indicação de peritos brasileiros para inArtigo VI
tegrar missões técnicas específicas ou pluriL O Gove:rno da República Federativ~ .
disciplinares;
çio Brasil pré-selecionará os peritOs, preVistos
c) preparação, participação__~ e;t:_e_~ução
nas alíneas a) e b) do artigo III deste Acordo,
conjunta de seminários, simPósios e outros
eventos.de caráter nacional. sub-regional ou _bem como 'aprovará, com base.no curriculum
regional;
--vitae do~_ técnicos e funcionários_ da Organjd) promoção e execução cOnju-ntas de cur- zação Internacional do Trabalho e dos técnicose funcionários do país ou dos países parso~ de formação e especialização para diretoceiros,_ indicados para participar em ati vidares, administradores, técnicos.au funcionários de entidades responsáveis pela formação ·des a serem executadas em território brasileiro.
'
profissional, segurança no trabalho, política
2. Esta disposição não deve se aplicar a
de emprego, normas trabalhistas, movimenparticipantes selecionados pelo Conselho de
tos migratórios e outros setores especializa~ministração da OIT, dos setores de empre~
dos no trabalhismo e assuntos sociais.
'gadores e trabalhadores, em seminários, simArtigo IV
pósios e reuniões similares a serem eventualO financiamento dos programas e projetas , mente realizadas no Brasil.
que vierem a ser subordinados a este Acordo
3. Igualmente, os curricula vitae dos técpoderão correr ãs expensas das seguintes fonnicos brasileiros serão encaminhados, por via
tes:
diplomática, à Organização Irifernacional do
Trabalho que submeterá a documentação rea) recursos materiais e humanos;
cebida à consideração das autoridades gover1. da Organização Internacional do Tranamentais competentes do país ou países parbalho;
ceiros.
·2. de instituições brasileiras, pa~ticipan
tes de projetas específicos;
Artigo VII
3. de instituições de pafs ou dos países
No quadro dos Acordos Básícos de Coope·
parceiros~
ração Téciti_Ca assinados pelos governos beneb) recursos financeiros:
ficiários, a Organização Internacional do Tra1. fundos orçamentáiios ou extra-orçabalho_ esforçcu--se-á para obter, para os perimentários da Organização Internacional do
tos brasileiros, os mesmos privilégios, imuniTrabalho;
dades ~ fªcil_i_d_ades concedidos ao pessoal de
2. fundos do Governo ou entidades brasicategoria equivalente designado pela Organi·
leiras;
· ·
·

zação Internacional do Trabanio para projetas em território do mesmo país.

Artigo VIII
Ao finalizar cada programa, as Partes Contratantes emitirão relatório final, no qual se
fará constar avaliação porobjetivos das ações
·desenvolvidas.
Artigo IX
A não ser que nos ajustes complementares
sê <rStabeleçam reservas, as Partes Contratantes poderão dar a conhecer a terceiraspartes as experiências e resultados dos programas realizados.
Artigo X
. Para coordenar a jqrplementação deste
.Acordo, as Partes Contratantes instituem um
Grupo Misto de Trabalho a se constituir por
, representantes do Governo brasileiro e. da
Organízação.Internacional dO Trabalho, que
poderã se reunir sempre·que, a'juízo da~ Par_tes Contratantes, houve.r necessidade. O lu. gar e épgca se,r_ão definidos, em cada caso,
pelos can_ã.ís diplomáticos.·
A esse Grupo Misto de Trabalho caberá
avaliar os programas e projetas .em execuÇão
_e orientar as iniciativas a serem implementadasno~eguimentodaexecuçãodesteACor-

do.
Artigo XI

1. O presente Acordo entrará em vigor
na data da troca de notificações entre as duas
Partes. Terá validade por período de 5 (cinco)
anos e será renovado por recondução tácita
por novos períodos consecutivos de cinco
anos, a menos que uma das Partes Contratantes notifique a outra, por via diplomática
e com antecedéncia mlnima de 6 {seis) meses,
de sua decisão de denunciá-lo.
2. A denúncia ou expiração deste Acordo
não ?-fetará ã. conclusão das atividades ou programas em execução, salvo se as Partes Contratantes convierem díversamênte.
Feito em Genebra, aos 29 dias do mês de
línguas
julho de 1987, em dois originãis,
portuguesa e françesa, sendo ambos os textos
igualmente autêntiCOs. -Roberto de Abreu
Sodré, Pelo Governo da República Federativa do Brasil- Francis Blancbard, Pela Or·
ganízação Interqacional do Trabalho.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item2!>, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVON• 11; DE 1990
Aprova a indicação, por parte do Presidente da República, dos membros da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Art. 1• São aprovados, nos termos do art. 5• da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes
que irão compor a· Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização:
I -na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo CésarXimenes Alves Ferreiiii';
c) Sérgio Cutelo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modíano, que presidirá o colegiado;
e) Carlos Eduardo Bulhõcs Pedreira;
f) Nelson Eizirik;
g) Ernesto Rubens Gelbcke;
h) Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo;
i) Geú!ldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
I) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior;
II- na qualidade de suplentes:
a) José FranCisco ·de Lima Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro;
d) José Pio Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
f) Norma Jonssen Parente;
g) Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal de Moraes;
I) Ricardo do Valie Dellape.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de julho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

--- --SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 30, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado 4e Santa Catarina a emitir e colocar no mercado,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFT- SC) vencíveis no segundo
semestre de 1990.
Art: 1• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos do art. 9• da Resolução
n' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado mediante registro
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no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Cãiarina (LFT. SC)
em quantjdade limitada à estritamente necessária para o resgate das 381.798.469 de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFT-sC), que vencem no segundo semestre de 1990, deduzida
a parcela de doze por cento a título de juros.
Parágrafo único. A emissão e acolocação dos títulos a que se refere este artigo serão_ efetuadas
com observância às seguintes condições básicas:
a) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (na data do pedido);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate dos títulos: 720 dias;
d) forma de colocação: através de ofertas públicas;
_
e) rendimentos: segundo a mesma taxa referencial das Letras Financeiras do Tesouro-Nacional;
f) colocação dos títulos: a partir de julho de 1990.
Art.' 2' Es!a !csolução entra em vigor na dam_de sua publicação.
Senado Federal, 10 de julho de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 31, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT- RJ) em substituição àquelas que serão resgatadas
no segundo semestre de 1990.
Art. 1' É o Governo do Estado do _Rio de Janeiro autorizado, nos termos do que dispõe o

irt. 9• da Resolução n' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio d.e Janeiro-(LIT-RJ)
que vencem no segundo semestre de 1990; deduzida a parcela de doze por cento a título de juros, com
vistas a possibilitar o giro da dívida mobiliáiia interna do Estado.
Parágrafo único. A emissão e··a colocação dos títulos a que se refere este artigo" serão detuadas
com observância das seguintes condições básicas:
a) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (na data do pedido);
b} modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate dos títulos: 1.826 dias;
d) forma de colocação: através de ofertas públicas;
e) rendimentos: segundo a mesma taxa referencial das Letras Financeiras do Tesouro Nacional;
f) colocação dos títulos: a partir de julho de 1990.
Art. 2' A presente autorização será exercida dentro de seis meses de sua formalização.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de julho de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Ata da. 95~ sessão,-em 10 de julho de 1990
4~

Sessão Legislativa· Ordínátili; da 48~ Legislatura.
-EXTRAORDINARIAPresidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva

. ÀS Úi HORAS, ACHAM-SE PRESENTESOS SRS. SENADORES:
...
Nabor JúniÕr- rGllbeno Miranda - Au-.
reo Mello- Odacir Soares.- Ronaldo Ara-

gão ~Almír Gabii.e[ .::_--Jãrbas Passarinho
- Ca~los Patrocíniá ~ Anfonio Luiz Maya
-Alexandre Costa - Çhagas Rodrigues Afonso Sancho - Cid Sabõía de Carvalho
- :M~uro Benevides -Lavoisier Maia_-;Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto
de Lavor -

Divaldo Suruagy -

Teotonip

Vilela Filho - Lourival Baptista- Luiz Viána Neto -Jutahy Magalhães- Ruy Ba_cel~r
-José Ignácio Ferreira ~ Gerson Camata ·
-João Calmon- Jamil Haddad- Ne!&on
Caineíro .:.__Mata Machad_o _-Alfredo Cam·
pàs- Ronan Tito- Severo Gomes- MáriP
COvis - Mauro Borg"es - Iram Saraiva Irapuan Costa Junior --:- Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - lyleira Filho - Lauremberg Nunes Rocha :"7 Márcio LacerdaMendes Canale --:- Ra,chid Saldanha DÚzi
- Wilson Martins ~ Leite Chaves Affonso
Camatgo - J os6 Richa - José Paulo BiSO!
-José Fogaça.

. 0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.- A listà de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo núnrero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que Será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
c

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N~

109, DE 1990

Dispõe sobre o controle da poluição do
ar atmosférico por veículos automotores

e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" • Os fabricantes de veículos automotores e motores deverão reduzir os níveis
de emissão de poluentes nos veículos comercializados no mercadco interno do País.
Parágrafo ún'ico. As empresas montadoras de veículos que tenham suas matrizes em
outros países deverão, no prazo· de 1 (um)
ano da promulgaç~o desta lei, adotar para
os veículos comercializados no Brasil a mesma tecnologia de controle de poluentes.utilizada nos modelos-similares de sua fabricação
no país de origem ou a utilizada nos veículos

qestinados â exportação, obrigando-se_ a apli-

qai', simulta·nearii.eiite, na'matriz e n·a sub-sidiária brasilefni, 'aS inOV:aÇões técno16gicas'p.<!matéria de que' trata esta lei.
Art. 2? O Consefhá NãCiortal do Meio
Àffibiente_ (C-onam3) fixÚá, no prazo de 60
(sessenta) dias -da Prôm-uigãção desta !~i, os
.limites de emissão de poluentes por veículos
automotores bem como os padrões e _especificações técilicâs p'ara a medição dos níveis de
emissão.
'
~ Art. Y
Os órgãos federais, estaduais e
municipais encarregados· de zelar pela ·qualidade do meio ambiente em cidades com mais
de 100.000 (cem mil) habitantes deverão-, no
prazo de 1 (um) ano da publicação desta lei,
implantar os instrumentos necessários à me~
dição, fiscalização e controle da emissão de
põluentes par veículos 3utomotoresL
Art. 4" Os governos municipais de cida·
des c.om mais de 100.000 (cem mil) habitantes
se obrigam a elaborar e a inicia~ a implan~
tação, no prazo_ máximo de 2 (dois) anos da
promulgação desta lei, de plano de redução
de circulação de veículos nas áreas urbanas
de maior concentração de tráfego, e/ou críti·
cas de poluição.
Art. 5~ O Conama deverá elaborar no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias da promulgação 'desta lei, cartilha com orientações
para os usuários de veículos, dela constando
os procedimentos de uso e manutenção ne·
cess~rios à diminuição de emissão de poluentes_, bem como informações sobre a participação dos veículos automotores na polUição
atmOsférica e conseqüéncias para a saúde hUmana e para o meio ambiente.
§ 1~ Os revendedores de veículos -sbriiam-se a reproduzir a cartilha de que trata
o caput deste artigo e a distribuí-la gratuita~
mente aos compradores de veículos de transporte de carga ou passageiros.
§ 2~ Os órgãos istadllais de trânsito deverão fa2:er constar dos exames para obtenção
de' Carteira Nacional de Habilitação ou quaisquer licenças para dirigir veículos, a aferição
de conhecimentos sobre o uso adequado de
veículos visando a redução de emissão de poluentes.
Art. 6" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as dispo~ições em
contrário.
Justificação
Quando os brasileiros ouvem falar de
"efeito estufa'' ou da destruição da camada

de ozónio que protege a Terra, rata:me'nte
associam tais- ·fenômenos a certos confortos
da sociedade industrial, entre eles a ptopriedade particular de um veículo, meta colocada, em geral, abaixO apenas da casa própria.
O carro é hoje, contudo, uma das maiores
ameaças às precoildições para o usufruto de
qualquer conforto, ou seja, a manutenção da
saúde e a garantia da qualidade do meio ambiente.
O _governo_ dos· Estados Unidos_ divulgou,
reCentemente, a primeira grande revisão da
Lei do Ai- Puro (Cieãn Air Act) d,esde 1977,
com propostas para refrear o que são consideradas as três grandes ameaças à saúde de milhões de americanos: a chuva ácida, a polui-·
ção do ar urba11o e as emissões de ar tóxicas.
.b meta global é, até o finaJ deste- -século,
obter u'Jll ar mais purO- pela aceleração da·
queda das emissões poluidoras, que ainda resistem -a· todas as tentativas govern'!Jilentais
de contenção.
Mais de cem milhões de pessOas, nbs ~ta
dos Unidos, vivem em 81 áreas _urbanas que
excedem o padrão de lançamento de gases
tóxicos na atmosfera. Os efeítos, a curto prazo, são dificuldade de respirar, tosse,_dor no
tórax e revelam-se particularmente graves em
asmáticos, crianças e idosos. Suspeita-se que,
a longo prazo, a poluição do ar redunde em
danos permanentes para a estrutura dos pulroôes dos habitantes das cidades e aumento
da incidência de doenças fatais.
A principal fonte primáfia de poluiçãO-(40%) do ar urbano nos Estados Unidos são
os veículos motorizados. Prevê-se, mesmo
que, em caso de resistência às metas de redu·
ção de gases_tóxicos, os tribunais possam determinar controles extraordinários que limitariam consideravelmente o crescimento económico de certas cidades e modificariam o
estilo de vida dos americanos. Na próxima
década, segundo afirma o Plano de Revisão
do Clean Air Act, tanto a Agência de Prote~
ção Ambiental (EPA) quanto a Federal
Highway_ Administration estimam que o aumento do uso do automóvel começará a ultrapassar as reduções decorrentes da substituição da "frota, de modo que as emissões tóxicas
tendem a crescer depois do ano 2000.
No Brasil, temos um horizonte também
perverso para a poluição do ar nos centros
urbanos, sem contar com idênticos recursos
e tecnologia para combatê-la. Em nosso caso,
os veículos automotores têm um papel mais
acentuado ainda na degradação dos padrões
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de saúde nas cidades, levando-se em conta
que nossa legislação é extte'niamente compla:·
cente, CQm a má qualidade dos carros produzidos no País. A população,-por sua vez, não
está conscíentizada para a necessidade de sua
participação, exigindo produtos não-polt.ien~ '
tes e fazendo sua parte na manutenção e uso
adequado dos veículos.
A modernização de nossa política industrial e a derrubada de barreiras à entrada
de tecnologias, devem corresponder medidas
legislativas capazes de garantir o direito da
sociedade brasileira a uma qualidade de vida
saudável. A questão da poluição urbana provocada pot veículos automotores terá de ser

atacada nos seus pontos básicos, os qUe dízem
're;speito às responsabilidades sociais dos
agentes econômicos, do Poder Público e dos
éidadãos.
Aceitamos que a presente proposta pode
ser bastante enriquecida pelo debate parlamentar mas, certamente, é de interesse da
nação e procura ordenar ações que superem
óbices históricos 'para o desenvolvimento de
nÔSsa indústria- automol;lilístic;a dentro dos
melhores padrões internacionais, que obri'guem o planejamento urb~no a voltar-se pa:ra
a defesa do meio ambiente e dos indivíduos
e criem condições para o exercício da -cidadania consciente.
S<ila das Sessões, 9 de julho, de 1990. Senador Odacir SOares.

(À Comissão de Assuntos Sociais. DeciSão 'terfninativa~) -·
O SR. PRESIDENTE (;Nelson Carneiro)

-O piojeto lidO será publicado e remetido
ã comissão competente. . .
.
.
Sobre a n:Jesa, req'Uerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 227, DE 1990
Senhor Presidente,
Com base no que dispõem o art. 50, § 2\
da ConstitUição Federal,"e o árt,.216, do Re~
gimento. Interno, requeii"o a Vossa Excelêllcia que, oovida a Mesa do Senado Federal,
se digne solicitar do Excelentíssimo Senhor
Antôniõ Rogério Magri, Miriistro de Estado
do Trabalho e ?~evidência Social, as seguintes informações:
1. Quantos servidores públicos dos setores de vigilância, segurança, limpeza e conservação, na área federal, foram demitidos
ou colocados em disporiibilidade desde o dia
15-3-90?

2. QucintOs contratos, em que vã.lores e
condições, fóram firmados com empresas locadoras de serviços de vigilância, segurança,
,limpeza e conservação desde a referida data?
Justificação
Além das arbitrariedades -permanentemente denunciadas com que o atual Governo Federal vem promovendo sua chamada "reforma administrativa" -que busca transferir
aos servidores públicos a responsabilidade
pelos sucessivos desgovernos que têm infeli-
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. ci!a,dp a,N<;t9ãq -;-;.nova.~ .e corÍtundentes de- . ,Rêatmente, foi um fato que causou enorme
.nunc~assurgemacaQa.d,Hp · ·:~.
• ··.repercussão, porque até mesmo na antiga
No caso dos servidores das áreas de vigilânárea comunista ou socialista já é admitida
cia, segura.nça, limpeza e conservação paira
a escola privada. Essa educadora surpreen.sobre o Governo a grave suspeita de que têm
deu a todos nós proferindo o seu discurso
SidO demitidas'e' Coloc3.das em diSponibilidi- · em português. de levas de funcionários e, ~m s~u lugar, con-:
Aproveitei a oportunidade para defender
tratadas empre·sas de locação de mão-de-oa tese de que o congresso realizado em São
bra.
Paulo ainda não havia sido o I Congresso
Tais empresas, como se sabe, apesar de
Mundial de Educação porque não se fez cereceberem elevados valores contratuais, re- . presentar, nessa reunião, qualquer professor
muneram miseravelmente seus trabalhadoou qualquer autoridade do ensino público no
Brasil. Lembrei que, há algum tempo, o munres, num perverso e lucrativo mecanismo de
escravidão.
do todo festejou a derrubada do_ muro de
Colocar servidores effi disponibilidade r~Berlim, separando as duas Alemanhas, e que,
muneracta e substituí-los pm: contratos desSa·
infelizmente, para nós, participávamos de um
Oàti.J.reza -coõ.stituirià 'verdâdeiro vilipêndiQ
Congresso que se auto-intitulava de Congres. erq_ relação à coisá públicâ._ '
·
so Mundial de Educação, mas que não mere~ É_a razão_ por que espero ser o presente
cia-este nome, pOrque nele não estavam preréquéiiiJientoaproVadOpelâ~esaque.,c'omo
sentes os representantes do ensino público
Terceiro Secretário, tenho a honra de inte~
de nosso País, a começar pelo MiniStro da
grar.
,
Educação, Senador Carlos Chia.relli, (ru~
Sala das Sessões, 10 de julho de 1990. também não indicou nenhum representante
Senador ~ompeu at Sousà.· '
~Q seu Ministério pára representá-lo.
- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Para que os representantes de dezenas de
-O requerimento lido vai ao_e.xame da Co~
pafses náo saíssem do· Brasil com a falsa iromissão Diretora.
pressão de que o Ministério da Educação se
mostrava inteiramente alheio a um Congresso- Mundial de Educação, eu me vi obrigado
O SR. PRESil>ENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência escl.are.ce que não induziu a explicar a todos os delegados que surgira
um grave incidente .e'ntre o setor privado do
nenhum Senador a não comparecer ã sessão
ensino em São Paulo e o titular da Pasta da
de ontem. A Mesa apenas declarou que os
Educação.
Srs. Senadores _que, por acaso, aqui não estiRealmente, com_acoragem que o catacteveram na sessão de ontem se valeram da disfiia, o Ministro Carlos Chiarelli está comanposição regimental que declara que,:nas ses~
dando uma operação para evitar cobrança
sõ_es -de segundas·e sextas-feiras, não há vota·
abusiva de mensalidades pelas escolas partição. de. matéria .. Razão por que muitos dos
culares. Quando procurava fazer cumprir riSr.s. Sen"ãdores aqui rião compareceram, bagórosamente a decisão do Governo Federal,
, seados na letra regimentaL Mas o Presidente
encontrou uma resistência exagerada do setor'
não induziu nenhum dos Srs. Senadores a
privado, que se esqueceu de todas as normas
não comparecer ã sessão de ontem, ao contráK
de polidez, e fez comentários extremanente
rio do que noticia um jornal do Rio de Jainfelizes em relação ao Ministro da Educação
neiro.
A Presidência aqui esteve desde a hora exa- que, naquele momentO, se encontrava internado num hospital de São Paulo.
ta da sessão .de onte;rn e, ao abrir a seasão_,
Fiz. questão de -dar essa explicaçãO aoS delecQn_vocou imediatamente uma sessão para
gados de dezenas de países lá reunidos, para
hQje,_ às 10 hpras, de. modo que chegasse ao
que não saíssem daqui com a impressão de
conhecimento de todos os Srs. Senadores.
que no Brasil falta, nesse setor, um mínimo
O Presidente apenas ressalvou que muitos
de cortesia, pela ausência de um represenaqui não compareceram porque, na forma
tante do Ministério da Educação num conclado Regimento, nas s_egundas e sextas-feiras
ve de tamanha importância.
não há votação.·
No decorrer da exposição, que fiz naquela
9 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) oportunidade destaquei que deveríamos, na.;..... Há oradores inscritos. . .
~
quela reunião, propor uma avaliação do setor
Concedo a palavra ao nobre Senador João
privado da Educação.
Calmon.
"Nessa área temos estabelecimentos de ensino-do mais alto !J.fvel, a começar pelas PontiO SR- JOÃO CALMON- (PMbB - ES.
fícias Universidades Católicas; que são o orPronuncia b seguinte discurso.)- Sr. Presigulho do ensino brasileiro - a universidade
dente, Srs. Senadores, nos dias 3, 4, e 5 do
Mackenzie, que é evangélica, a Universidade
corrente mês tive o privilégio de participar,
Metodista de Piracicaba, também do mais alna Cidade de São Paulo, do 1 Congresso Munto. nível. Temos nutras universidades, tamdial de Educação, promovido pela Confedebém do setor privado, que merecem aplausos
ração Nacional d.o Ensino Privado.
de todos os que lutam pela Educação.
Esse Congresso reuniu educadores de deDesgraçadamCiúe, entretanto. io setor
zenas de países, inclusive do Japão e da Polóprivado detecta-se a existência de escolas, innia. Este s.e fez representar pPr uma alta funK
cionária de s_eu Ministério da Educação, a
clusive do terceiro grau, que só funcionam
nas noites de sextas feiras e- rias manhãs de
Prof. Kathrzyna Skorzynska, encarregada da
sábados. _São as famosas e execráveis faculsupervisão do ensino privado naquele País.

3886

Quarta-feira li

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇ1o II)

dades de fins de semana. Basta que o aluno
compareça um dia, um dia e meio, para que,.
depois de alguns anos, ele receba o diploma.
Essa é uma praga vergonhosa, uma mancha
que existe no Brasil há muitos ·anos, tanto·
que foi detectada pela primeira _Vez através·
dos tnbalhos da Cdm'isSâo Parlamentar d~
Inquérito que se realizou na Câmara dos De-

putados nos idos de 1964. Naquela oportunidade foí comprovaâo -qUe uma faculdad~
de Mediéina do setor privado, no interior do
Estado ·do Rio de Janeiro, não tinha, sequer,
cadáveres para lições de Anatomia.

Essas distorções, realmente, existem,- e,
modéstia à parte, tive a coragem- de focalizá-las num Congresso Mundial de Educação;
que profiro intitular de_Congresso Mundi~l
de Ensino Privado. Há distorções extremamente graves: escolas superiores autorizada_s
a funcionar pelo Governo Federal e que, aparentemente, não têm finalidade lucrativa, depois de alguns anos de funcioname:rlto, são
negociadas por cifras que giram entre 20, 30
e até 40 milhões de dólares.
Julguei conveniente apontar algumas df!ssas graves falhas do ensino privado do Brasil,
sem 9eixar de também focalizar algum~s-defi
ciências na área do ·ensino público, desde
1~grau até a universida-de, com os seus cursos
de mestrado e de doutorado. Lembrei, nesse
Congresso Mundial de Educação, que se estava realizando na megal~pole, que é São paulo,- que, de acordo com todas as previsões,
até o fim deste século, será a segunda cidade
mais populosa do mundo, depois da cidade
do México-, que·na·s-uãperiferia, de escolas
de 1" grau têm quatro·a cinco turnos: as crianças permanecem na escola apenas duas horas.
Descontada a meia hora de merenda, elas
só estudam uma hora e meia por dia. Essa
informação que apresentei, mais de uma vez,
foi fornecida à Comissão de Educação do Senado Federal, pelo Prof•. Guiomar Nemo de
Melo, que era, então, a Secretáiia Municipal
de Educação de São Paulo. Segundo informações mais recentes que obtive, agora, há escolas de 1" grau, na periferia de São paulo,
que funcionam até com seis turnos. Ora, se
essa distorção clamorosa existe na capital de
São Paulo, eu não poderia deixar de salientar,
também, as giaves deficiências nas área<; mais
pobres do Brasil, inclusive no sofredor Nordeste, onde uma professora primária ganha,
em municípios do interior, 3 a 4 dólares por
mês. Há uma outra informação, que não rire
canso de repetir, para ver se um dia este País
toma uma providência heróica para sanar to~
das essas deficiências ...

O Sr. Mendes Canale- Permitewme V.
EX• um aparte?

O SR. JOÁO CALMON -

Com enorme

prazer. Só vou completar esta informação.
O Jornal da Tarde, vespertino do grupo
do Estado de S. Paulo, revelou que uma professora primária no interior do Nordeste, gew
ralmente leiga, ganha, por mês a metade do
que ganha por hora um operário da indústria
automobilística de São Paulo.

Com muito-prazer e muita honra, concedo
ooaparte ~o n·obre Senàdor _Mendes Cana!e.
O Sr. Mtmdes Çanale -Senador Joao cár_:
nion, náo·só·a Casa é testemu~ha: dã sUà
luta, mas, lá for<!., especialritente acjuefes (rue
lutam no·seror educacional, têm acompanha~
niento e vêm acompanhando o trabalho herõico de V. Ex• Eu estava secretariando a
Séssão mas ao ouvir V. Ex~, ao sentir a sua
expo-sTção,· a fornla como continua a vibrar
nO seu espreito, n-o Sel.i' enhlSlaSmO, ito" se'u
idealismo esse amor consagrado à eduCação
nàcionat desci para vir oaqtii:tes-temti.nh~r' paw
ra aqui deixar reg_istr_ad~ !Jm~ palavra de incéntiYo a V:.,Ex• nessa su~ caminhada, que
nierece da NaçãO toda a atenção, tudo aqr.iilo
que de mais carõ têm as peSsoas cjue se dedicam a este importante setõf, _que é_o da educa~
!;:ão. Não se pode pensar em outro. Dizem
que os problemas são graves: inflaçãO, custo
de vida e tantos outros. Mas, há um maior
e. fundamental 1 que todos nós sabemos: é o
setor eduCaCiOnal em nósso País. E V. Ex~
Ú~m sido este lutador indón::iito, que acômpanho .desde a nossa legislatura passada,
quando, também como Senador, assisti e
a_companhei a luta de V. Ex•, luta nobre, Tuta
que precisa de apoío desta Casa toda como
do próprio Congre.sso Nacional, porque é importantíssimo tudo o que diz respeito à educação da nóssa mocid8.de, ao preparo da nossa
juventude. A grande falha a que assistimos
neste País é e:xatamente a falta de atenç~o
dos Goverhos para com o setor educaciona.!.
Muitos se têni âediCado a esta parte. E aqui
nós temos, dentre nós, a figura do nosso exMinistro Jarbas Passarinho, tão dedicado a
este setorda educação, àquelas diretriz_es traw
çadas quando Ministro. Lembrava, outro dia,
ao Senador Jarbas Passarinho que, quando
se criou o enSinO ·supletivo, o objetivo era
fazer com que a grande massa, que não tem
condições de chegar ao3~ grau, tivesse o curso
técnico de..nível médio _que é o que falta ao
País. Infelizmerite.-i:Jão soUberam dar seguimento àCj_tiilo que- o ilustre Colega Senador
Jarbas Passarinho, quando, na Pasta da Educação, traçou com a sua visão, em relação
ao ensino, que era o preparo desta grande
faixa desasistida e tão reclamada pelo setor
educacional brasileiro. E o que? Fizeram com
que esses que têm o supletivo, que_ o completam em dois anos o primeiro e segundo graus,
tivessem acesso ao terceiro, e, em conseqUência, assistimos a essa queda vertical em relaçãc;> ao irDSSO ensino, especialmente à formação profissiOnal de tantos brasileiros. Quero,
assim, parabenizar e dizer a V. Ex~ que, como
eu, tantos outros estão ao seu lado, nessa
·caminhada _que sabemos áspera; estamos ao
seu lado_ para in_centivá-lo como aquele elemento p-roptirsot, porque V. Ex•, entusaiasma todos nós, pregando muitas vezes no deserto, mas, teimoso, ·sempre, tem um idealismo tão grande e acentuado que empolga
a todos nós. Daí porque vim até aqui oferecer
o meu testemunho por esta luta de V. Ex~,
e embora seja uma palavra pequenina desejo
que possa servir de incentivo para que V.
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EX a- continue nessa trilha, ne.ssa caminhada,
comeste objetivo tão nobre de chamar a atenção. para que se possa, -cada vez mais, voltar
as ·atenções do Governo para a Educação no
nosso P3.ís, porque só assim estaremos de fato
construindo nosso futuro.

O SR. JOÁO CAUfON -

Agradeço ao

nobre Senador Mendes Canale seu aparte tão
desvanecedor com uma nota de excessiva mow
déstia. A sua pilãvra não -é pequenina, nobre
Senador Mendes Canale~ V. Ex" é um campeão das boas causas no seu Estado e aqui,
no Senado. Como membro da Mesa Diretora, a sua atuação tem se caracterizado por
uma preocupação indormida em termos de
moralização,- de contenção de despesas supérfluas. O seu exemplo, Senador Canale,
realmente representa para todos nós uma inspiração e um estimulo. Muíto obrigado a V.
EX•
Compartilho também integralmente das
suas palavras de louvar ao nobre colega, Senador Jarbas Passarinho, que foi um bravo
e competente Ministro da educação, um homem que jamais cortejou a popularidade e
que deixoU um traço luminoso em sua passagem pelo Ministério da Educação, n'aquela
época Ministério da Educação e Cultura.
_O Sr. Marco Maéiel- V. Ex•'me concede
um aparte, nobre ~enad()r João Calmon?
O SR. JOÃO CALMON - Com todo o
prazer, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Senador João_Calw
Ínon, interrompo o discurso de V. Ex• para
fazer um breve aparte, V.. Ex~: citou aqui,
com propriedade, mais uma vez, as graves
mazelas do nosso ensino. Gostaria de fembrar
a V. Ex" que, ainda ontem, o Jornal do Brasil
chamava a atenção para um fato que me pareceu a um só tempo verídico-e estarrecedor.
Publicou o Jornal do Brasil de ontem que,
no Rio de Janeiro, deixam por mês o magistéri9 cerca de 500 professores. E qual a razão? A razão apontada pelo jornal, numa
matéria especial sobre a questão, seria a falta
de remuneração condigna a que V. Ex~ aludiu
há pouco. E isso me faz mais uma vez remon~
tara uma questão que me parece básica. Para
que nos possamos assegurar a todos a educação, e uma educação de boa qualidade, é
fundamental que se faça a valorização do professor. Ou, se for o caso, a revalorização da
função do magistéiío. Realmente, hoje, o
professor, na maioria dos casos, não desfruta
de uma remuneração condigna, além de não
dispor de um status que já dispôs no passado.
Tudo isso concorre para agra_va~ a questão
do ensino em nosso País, porque, de um lado,
não hâ estímulo à formação de novos mestres
e, de outro lado, conseqüentemente, a expanw
são da rede fica prejudicada pela inexistência
dos próprios professores. Então algo tem que
ser feito já e já- e essa é uma preocupação
que eu tenho em mira, agora, na elaboraç~o
do parecer sobre a nova lei de diretrizes e
bases da educação - é um mecanismo claro
de valorização, de revalorização, melhor, da
função no magistério. Essa revalorização pas-
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sa necessariamente por melhores salários,

·gava até às 2:00 horas da madrugada. V. Ex•
fõi 'ineCedível titular da P.asta· da Educação,
certo, por exemplo, a CNBB em sua m_anifese continua a se dedicar a esta causa de extaçáÇI feita na última reunião de Itaici, quantraofdináila relevância c_om um insuperável
do_ insistiu na necessidade d~sSa questão, oU
devotamento. Eni"seu aparte, V. Ero destaca
seja, p.a revalorização da fu~çãO do professor.
a situação de crise que estão atravessando
Penso que, ao lado do salário, temos que
as universidades católicas, as universidades
pensar, também, em dar-thê condições de
comunitárias, que estão realmente no limiar
atualização, de reatualização; o instrumental
de um colapso e elas merecem ajuda governabásico para que ele possa ensinar- e ensinar,
mental, porque não têm mesmo finafidade
bem- inclusive, dotar a escola de condições
lucrativa. Outras universidades, legalmente,
mínimas, ComO uma bibliot;ca básica, tu~ Ajlâo tÇm finalidade l!Jçrativa, mas apenas apaque venha, de alguma forma, dar ao professo~ "l:entemente. E é necessário que seja feito um
aquelas condições de trabalho que são ferra!. esforç~ para s_alv_ar as boas instituições de
mentas indispensáveis ao bom desempenHá· ensino priyado, ~em fi11alidad_es lucrativas.
da sua função. V. Ex" aqui fere tam~ém outra
A,o mesmo tempo, como V. Ex• fez refequestão que me parece rekvante, neste morência ao Se[iaji~r Carlos Chiare IIi, atual titumento: é o não cumprimento, por parte de
lar da Pasta da Educação, eu quero louvar
algumas escolas - inc_Iusive como salientou
com o maior entusiasmo a dedicação, a cOmV. Ex•, escolas de 3~ grau - das decisões
batividade, a perseverança do Ministro em
do Governo coni relação- ao problema da
desafiar, até-, a impopularidade para tomar
anuidade escolar. Evidentemnente que não
medid,as moralizadoras que estão sendo recepodemos concordar com abusos neste campo,
bidas, obviamente, com desagrado, em ai:
dtesmo porque-sabemos que é muito limitaguns setores. O Ministro, Çarlos Chiarelli ~
da, hoje, a capacidade de pagamento do pai
dos que entenc;Iem que o primeiro dever de
de familia, face ãS dificUldades económicas
um· homem públiCo é ficar em paz com a
em que vive o País .. Entretanto, evidenteSua consciência, e o segundo dever é defender
mente, devemos ponderar que essas medidas
os interesses do seu País. Ele está enfren~
não d'evem ser tão drásticas ao ponto de impetando uma campanha feroz contra a sua preodir q1,1e a escola- sobretudo a filantrópica,
cupação de procurar melhorar os padrões de
a confessional - deixe de existir. Sinto que
moralidade no ensino privado, que contém
cm aiguns lugares por exemplo, as escolas
uma série de instítuiçõe"s do mais! alto nível,
comunitátias--:- vou uSai a expressão da nova
mas também abriga escolas que são.dirigidas
Constituição ..:.__estão encontrando muitas die exploradas por mercadores do ensino, sem·
ficuldades, porque já têm mensaJidades baipre anciosos pela obtenção de _lucros mais
. :us; corno· não puderam fazer correções de -vultosos. Creio, Senador Marco Maciel, que
suas mensalidades e houve, naturalmente,
se impõe, agora mais do que nunca, o cumpricorreções salariais e _ol!tiãS-motivadas por ou~
mento, por parte do GovernO, de uma decitros custos, encontram-se, hoje, com muitãS
são deste Congresso Nacional que, por iniciadificuldades. Na análise dessa qúestão é netiva minha, incluiu, nos orçamentos de 1989
cessário, inais unia- vez; Separar o joio do
e de 1990, uma verba para realização de uma
trigo~ fazer através do Ministério da Educaampla e profunda avaliação do universo da
ção - e assim tenho sugerido ao Minisrro
educação-brasileira.
Carlos Chiarelli- uma boa avaliação-do proJá focalizei essa providência fundamental
blema, ou seja, verificar quem efetivamente
pelo menos meia dúzia de vezes e, até agora,
exorbitou, descumpriu a legislação, e quem
não comeqou esta avaliação, sem a qual contirealmente não exorbitou e conseqüentemennuaremos e cometer graves erros no setor
te, se encontra penalizado por já ter uma
do ensino com o desperdício de dinheiro, com
mensalidade já relativamente defasada, em
a exploração sórdida dos estudante"s por escofunção de custoi novos que foram acrescidos
las, principalmente do segundo e terceiro
ao desenvolvimento da atividade do ensino.
graus, que são caça~níqueis; só têm uma preoSenador João Calnton, pedindo escusas por
cupação absorvente: ganhar dinheiro cada
tê~lo interrompido por tantotempo, felicito-o
vez mais, apesar do rótiulo de não_terem finapor voltar à questão da edu_cação, que contilidade lucrativa.
nuo con~iderando o grande problema brasileiro, e a respeito 'ifo qual é necessário tenha~
O Sr. Marco Maciel- Nçbre Senador João
mos sempre presente· esse sistema, para que
se forje no país uma consciência com relação Calmon, desculpe-me mais uma vez interà importância da educação, de darmos ao romper V. EX~ Eu gostaria de dizer que conensino. no Brasil, a· priorit~ade de cj_ue ele COrdo intergalmente com as observações de
V. Ex• de que não podemos concordar com
necessita e merece.
a ·chamada mercantilização do ensino; não
f!Odemos fazer da escola um instrumento para
que algumas pessoas consigam auferir lucros
OS~. JOÃO CALMON ~Nobre Senador
exorbitantes e extorsivos. Tem V. Ex~. com
Marco Maciel, a intervenção de V, E r é mui~
to desvanecedora para mim, porque parte de relação a essa questão, o meu total e incondicional apoio. Apenas faço questão de frisar
alguém que teve uma atuáção extraordinária
à frente do Ministério da Educação._ Lem~ que há alguns casos, todavia, de escolas comunitárias e, de modo especial, as chamadas
bro-me da sua dedicação, das horas recordes
do seu expediente; que começava às 8:00, escolas cdnfessionais, que já por terem uma
polírica de mensalídades mais baixas e em
9:00 horas da manhã e, às vezes, se prolonmas .não se esgota aí. E eu acho que .an~ou
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alguns casos, até de concessão de bolsas_de:
estudos para estudantes, mais carentes, se
encontram, às vezes, como corre agora, em
situação difícil, em face da impossibilidade
de fazer qualquer correção nas suas mensalidades, em função de uma política económica
que o Governo executa, neste instante, voltada para o combate ã inffação.

O SR. JOÃO CALMON - AgradeÇo a
V. Ex• a nova intervenção que, como sempre,
representa um subsídio valioso para este meu
pro-nuncíaitientci.
Eu estou certo, nobre Senador Marco Ma·
ciel, que o Presidente Fernando Collor e o
seu Ministro da Educação. nosso colega Carlos Chiarelli, estão atentos para esse problema, procurando conter alguns excessos que,
realmente, existem ria área do ensino privado
que, com·o eu salientei, -põssui instituiçôes do
mais alto nível. Coexistem, entretanto, ao
lado dessas instituições, algumas escolas que
são verdadeiras arapucas. E é por isso que,
brava e corajosamente, o Ministro Carlos
Chiarem está correndo riscos, procurando
enfrentar os mercadores_ do ensino.
Esta é uma homenagem que eu desejo
prestar ao nosso Colega, temporariamente
cedido ao Poder Executivo, para o M"':nistério
da Educação. Estou _certo de que só na base
de uma conjuração de esforços entre o Poder
Público, o Poder Legislativo e o setor comu~
nitário, é que nós poderemos resolver os pro~
blemas da Educação em nosso País que são,
realmente, angustiosos .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço per~
dão aos meus nobres Colegas por estar foCali~
zando este tema, por muitos considerado mon9tono ou irrelevante. Hoje, vamos discutir,
aqui, uma nova lei salarial, que é uma necessidade imperiosa. Devemos aproveitar todas
as oportul).idades, inclusive esta, para fugirmos um pOUCo --à preoCupação do imediatismo, porque problemas como o da Educação,
do qual depende melhor, mais justa e mais
humana distribuição da riqueza nacional, não
podem ser resolvidos a curto prazo.
Por isso, nesta Casa, que abriga na sua
Presidência uma das figuras mais notáveis da
história política do Brasil, que é o Senador
Nelson Carneiro, campeão iõsuperável na de~
fesa do interesse público), nesta Casa, que
hoje acolhe quatro ex~Ministros da Educa·
ção, vamos, ao lado dos projetos necessários,
como o da Lei Salarial, dar sempre a maior
prioridade à solução do problema angustioso
da Educação, sem cuja solução o Brasil continuará com uma das mais injustas, mais desumanas e mais clamorosas distribuições da renda nacional. Muito obrigado~ _(Muito bem!)
O SR. PRESIOEN1'E (Nefs_on Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador Jamil Had·
dad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, li hoje nos jornais qUe
a Ministra Zélia Cardoso de Mello pensa na
concessão de uma cesta básica para as pessoas
menos aquinhoadas.
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Sr. Presidente, mais uma vez repetem-se

as falácias do passado: em lugar de se criarem
condições para que todas as famílias brasileiras tenham um poder aquisitivo que lhes
permita ter uma vida condigna e possam a!i-

mentar-se bem, apresentam-se programas cp-

(Séção I!l.

Si~ Presidente, aqui, o pior: diz-se que o
S_r. Marçel9 _Ribeiro foi colocado no cargo
pelo tesoureiro_ da campanha à Presidência
da República do Presidente Fernando Coilor
deMello.

·o Sr. Rachid SaldRnha Derzi- Permite
mo o do leite, agora o.da cesta básica, posteV. E~ uffi- aparte?'
riormente será o do pão, depois o da carne~
O SR. JAMIL HADPAD - CÕm toda a
e assim sucessivamente, mantendo uma gransatisfação, ouço V. EX"
de parcela da população brasileira em .situação de miserabilidade, como se estivesse a
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - É para
receber favores, quando a obrigação do Goque eles se afinem bem no assessoramento.
verno é de fazer com que essa população t~
V. Ex~ fala de, Marcelo Ribeiro. A minha
nha melhores condições de vida.
impressão é_ de que ele foi vítima das circunsPergunto: como se atestaria quais as pestâncias, de um parecer de Helly Lopes Meiresoas que deveriam receber a cesta básica?
Hes. Isso que ocorreu é normal, foi feito nos
Provavelmente se voltaria ao passado, à époGovernos passados, tem-se feito neste e. se
ca dos atestados de pobreza, concedidos pelas fará daqui para a frente. A dispensa da condelegacias policiais. Já disse, e reitero, que
corrência, em determinados casos ...;_-e a
não é possível admitir-se que a pessoa faça
Com;tituição assegura esse direito - como
prova de pobreza para receber uma migalha
o da reparação das estradas de rodagem do
por parte do Governo Federal.
País, que não mais existem, são um buraco
Hoje, Sr. PreSidente, Os líderes do Goversó, enrão, há urgência urgentíssimt! no reparo
no, pelo que sabemos, encontram-se no Palágeral dessas estradas de rodagem. Naturalcio- do Planalto, no Ministério da Economia
mente, não é a construçãd, são os reparos.
ou em alguma dependência do Goveino, disA dispensa da concorrência não iria sigrii.ticar
cutindo o problema dã Lei Salarial. Quero
a proteção desta ou daquela companhia. Não
deixar bem clara a nossa posição, pois não
estou defendendo quem quer que seja, mas
admitimos abono de qualquer espécie. Quedefendo aqui o nome de uln homem honrado,
remos votar a Lei Salarial como foi aprovada
Marcelo Ribeiro, realmente um homem digna Câmara e que, inclusive, segundo entendino, honesto, um brasileiro de grande espírito
mentos de nobres juristas desta Casa, atinge
público que está sendo vítima, especialmente
uma grande parcela do funcio_nalismo públida impren-s~. _porque não merece estar nos
co, já que todos aqueles enquadrados na Conjornais como está. E o próprio Mfnistro Ozisolidação das Leis do Trabalho terão direito . res Silva o defendeu e o autorizou que fos-se
a receber esse aumento.
até ao Presidente da República, p~ra que Sua
Sr. Presidente, fala-se em abono, quando
Excelência assinasse o decreto. Por quê_? Dea cesta básica no Rio de Janeiro está Cr$
pois, naturalmente percebendo o e_quívoco,
500,00 aciina do salário mínimo. Se houvesse
tornou sem efeito o decreto~ Tudo muito
um abono de 10%, como se propala, esse
bem, mas não queiram, agora, responsabiaumento seria de Cr$ 400,00, o que não daria
lizar um homem digno, honesto, um homem
sequ,er para pagar os produtos da cesta básiqUe é o orgulho dos homens públicos doBraca. E preciso que os Srs. Senadores atentem
sil, que é Marcelo Ribeiro.
para esse fato. Os 10% propostos, como li
OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
nos jornais, mal dariam para cobrir as despeRachid Saldanha Derzi, V. Ex\ no seu aparsas da cesta básica.
te, dá a entender que eu já estivesse, prioritaSr. Presidente, ainda há pouco, conversava
riamente, afirmaiido a desonestidade do Sr.
eu com o jornalista Leonel da Matta, e coMarcelo Ribeiro.
mentávamos que seria interessante que Sua
As Comissões Parlamentares de Inquérito
Excelência o Senhor Presidente da República
servem para iSso. O que os jornaís noticiam
fosse, agora, ao Carrefour, corresse os superâ farta é que há uma área de atrito violenta _
mercados, para verificar a alta dos preços
entre o Ministro-Ozires Sílva-e o Sr. Marcelo
da cesta básica, porque_ele o fez numa época
Ribeiro. O Ministro Ozires declara que foi
em que os preços ainda estavam mais ou menos estabilizados.
enganado e ilaqucado na sua boa-fé pelo Sr.
Marcelo Ribeiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo bem
clara esta posição do Partido Socialista BrasiO Sr. Rachid Saldanha Derzi- Não acreleiro, que, tenho certeza, é da maioria desta
dito que um homem do nível, da inteligência
Casa, no sentido de_ aprovarmbs o projeto
e da capacidade de Ozires_~ilva pudesse ser
já aprovado na Câmara dos Deputados, para
enganado por quem quer que seja. Se S. S•
que a classe trabalhadora possa viver com
levou o decreto ao Presidente da República
um pouco mais de dignidade e mereça mais
é porque ele o tinha estudado. Estribou-se,
respeito por parte das autoridades que goverinclusive, na autorização da Constituição,
nam o País neste momento.
que permite a dispensa de concorrência. Não
tenho nada a ver com essa parte de concorSr. Presidente, Srs. Senadores, outro asréncia ou não. O fato é que háurgência ursunto em destaque em todos os jornais de
gentíssima no reparo das _estradas do Brasil.
hoje merece a constituição de urila Comissão
Então, a maneira mais fácil será" a dispensa.
Parlamentar de Inquérito nesta Casa. TraNaturalmente, essas _obras iriam ser entreta~se do affaire Ozires Silva e o Sr. Secretário
gues a empresas que obede_cessem a um orçados Transportes, Marcelo Ribeiro.
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menta traçado pelo próprio Ministro Ozjres
Silva. Assim, não houve ingenuidade do Ministro. S. Ex• encaminhou o decreto ao Presidemte da República, certo de que se_ tratava
de uma medida correta. Se houve desentendimento a posterlori, se o Presidente da R.e.
pública achou que seria con.,..enient~ anUlar,
pai-a que não houvesse exploração polftica
sobre esse caso, como está havendo por parte
da i_mprensa desavisada que quer agora tachar tr.ido em cima de um homem da dignidade, da honradez de Marcelo Ribeiro. Isso
é triste;- ri65, homens públicos, não podeffi-os
admitir, porque, ·se um homem como- ele é
atingido dessa maneira, nós também o seremos amanhã, não tenha dúvida, nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAM~L HADDAD- Nobre Senador
RachidSaldanha Derzi, após seu discurso paralelo, quero dizer a V. Ex' que as Comissões
Parlamentares de Inquérito são feitas para
a apuração da verdade.
Os jornais publicam à farta. Pe-ço que V.
Ex~ se inscreva para fazer um pronundiáme·nto posterior.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Disse a
V. Ex• que nenhuma delas chegará à conclu-

são alguma.

·

O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex• tem
o direito de se inscrever e fazer uso da pala·
vra. A Casa está apta a ouvi-lo, posteriormente.
O que acontece é que os jornais publicam
as notícias. Tenho receb1do críticas_ nos jornais e concordo, penso que eles têm o direito
de fazer as acusações que quiserem e nós
de as responder se, por acaso, não forem
verdadeiras aquelas críticas.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi justas, nobre Semidor ...

Quando

O SR. JAMIL HADDAD - O que quero
dizer a V. Ex• é que os jornais pUblicaram
que o Ministro Ozires SifVa foi ·ao encontro
do Presid~nte da_ ~epública pedir a exoneração do seu Secretário de Transportes e que
o Presidente teria dito: "Vamos deixar esfriar
os fatos''.
Quero dizer que a condição das estradas
estarem em pé.."isimo estado foi reconhecida
pela Oposição. Votamos o crédito de 12 bilhõe:s, no Congresso, e digo a V. EX" que
quem denunciou nesta Casa a dispensa ..da
licitação foi o Senador Jamil Hãddad, nci véspera da revogação daquele decreto úo Presidente da República que, em boa hora, foi
revogado._ Cap,e_-nos acompanhar as licitações
para a el(ecução das obras nas ~tradas brasileiras, porque estamoS em época"de eleições
e sabemos muito bem como funcionam essas
empreiteiras em termos de apoio. a parlamentares ligados a autoridades constituídas neste
País. É preciso-que fique bem claro: era uma
ma_nobra para eleger os elementos ligados ao
Governo, usando o dinheiro público - 12
bilhões de crozeiros- na tal Chamada operação "SOS _EStrada" que, na realidade, era
uma operação "SOS Amigos do G:ove:mo".
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Esta é a verdade. Rateariam aqueles 12 bilhões pelas empreiteiras e -o Sr. Marcelo Ribeiro era de uma delas, a Tratex e, hoje,
está lá, defendendo os interesses das grandes
empreiteiras junto ao Governo· Federal...

O Sr.

R~chid

Saldanha Derzi- Permite--

me V. EX" um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- ... e lá foi colocado pelo tesoureiro da campanha, à Presidência da Repúblic,a, do Senhor Fernando
Collor de Me !lo.

O Sr. RaChid Saldanha Derzi....:..:. Permiteme V. Ex~ um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Não permito
mais apartes porque, dessa forma, não con·
du'o o meu discurso.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex",
nesta parte, está sendo injusto com o Governo, que não tem interesse nenhum em. estar
protegendo tal ou qual empreiteira.

O SR. JAMIL HADDAD -Sr. PrCsidente
Iram Saraiva, solicito a V. Ex" que inscreva
o Senador Rachid Saldanha Derzi ...

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência solicita ao nobre _Senador Rachid
Saldanha Derzi que use da palavra, desde
que o nobre Senador Jamil Haddad lhe con~da o aparte.
Comunico a V. Ex", nobre Senador Jamil
Haddad, que o tempo de V. Ex· está esgotado.
O SR. JAMIL HADDAD -Sr~ Presidente,
solicito a V. Ex• que seja descontado o tempo
do discurso paralelo do Senador Rachid Sal·
danha Derzi. Na realidade, S. Ex• ocupou
praticamente todo o tempo do meu pronun·
ciamento.
-.
Sr. Presidente, não ÍJ.uero fazer juízo precipitado da honorabilidade de ninguém. Quero
que se constitua, nesta Casa, uma COmissão
Parlamentar de Inquérito para apurar o que
houve relacionado com esse problema da dis·
pensa da licitação. As einPreitei"ras arranjaram um parecer de um jurista para dizer que
deveria ser dispensada a licitação. São 12 bilhões de cruzeiros da população brasileira
que estão em jogo.
Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de
Inquérito ouviria os doi~ lados: o Secretário
Marcelo Ribeiro e também o Ministro, e aí,
então, faria o seu juízo relacionado com os
fatos. O que consta é que o Miriístro Ozires
Silva foi ilaqueado na sua boa-fé - não sei
se verdade ou não- e teria, inclusive, solicitado ao Presidente da República a exoneração do Sr. Marcelo Ribeiro.
Isso é público, flagrante, noticiado pela imprensa brasileira, que nos merece crÇdito e
consideração. E digo: tenho sido atacado, às
vezes, pela imprensa, e reconheço o dii'eito
de crítica. Agora, não estou levantando suspeição, firmando juízo inicial a respeito de
corrupção ou não, porém, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito pode apurar, em
profundidade, os fatos, e a população bra5i·
\eira quer saber ó que existe de real nesse

affaire dispensa de licitação, nesse affaite
Marcelo Ribeiro- Ozires Silva- Presidência da República. Isso é, na realidade, um
asst.mtQ que deve ser estudado exaustivamente e que merece, da nossa parte, uma apura·
ção mais profunda, para que a população possa ajuizar a cham:ida lísura e a- chamada cristalinidade que o atuaJ Governo sempre declarou durante a campanha, e que-, infelizmente,
na prática, não ocorre.

Durante o discurso do' Sr. Jamil Haddad, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
'deixa a cadeira da presidência que é ocu-p7idti pelo Sr. Iram Saraiva, I• Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Con_cedo a palavra ao nobre Senador Irapuan
Costa Junior, para explicação pessoal.
~O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR
(PMD B- GO. Para explicação pessoal. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, gostaríamos que aqui estivesse o
Senador Mansuettl de Lavor, mas, como até
o momento S. Ex• ainda não compareceu a
este Plenário, faremos, mesmo na sua ausên·
cia, esta explicação pessoaL
O Correio Braziliense de hoje publica declarações do Sr. Senador Mansueto de Lavor,
em que propõe a nossa exclusão do PMDB,
cm virtude de termos ontem apoiado um requerimento do Senador Ney Maranhão, para
uma verificação de guorum no Plenário desta
Casa.
O S_enador Mansueto de Lavor exerce,
através dessa sua declaração, àquilo que o
maofsmo dos anos 70 convencionou chamar
de ''patrulhamento ideológico''.
Gostaria de dizer ao Sr. Presidente e aos
Srs.~_senadores, que não aceito em absoluto
esse tipo de censura, partindo do Senador
Mansueto de Lavor nem de qualquer pessoa
que não seja o Presideilte do meu Partido,
a quem já pude transmitir as explicaçõe:. deSse meu gesto, de resto, bastante simples e
absolutamente regimental, e de acordo com
a nossa consciéncia. Esperávamos que até esta sessão de hoje pudesse o Governo, juntamente com esta Casa, chegar a um acordo
para a võta:çãó dessa .Lei Salarial. Diria mais:
o Senador Mansueto de Lavor deve estar acometido daquilo que os psiCólogos chamam
de síndrome da transferência. Penso que ele
próprio não deve se sentir bem dentro do
nóSso Partido que é um Partido democrático.
Talvez se sentisse melhor dentro de um Parti·
do mais alinhado com os ditames do stalinismo; talvez esteja ele próprio se preparando
para a safda do PMDB, Partido ao qual pertencemos.
Era esta a explicação, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Irapuan
Costa Jlinior, o Sr. Iram Saraiva, 1" VicePresidenJe, deixa a cadeira da Presidência que-é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ConcCdo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para explicação pessoal.
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O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR. Para
explicação pessoal.) - Sr._ Presidente, parece-me que estou iriscrito, V. Ex~ me inscreveu
na lista de oradores. Mesmo assim, Sr. Presi~
dente, não usarei tempo superior àquele da
explicação pessoal.
·
•
-Acabo de receber da Assembléia Legislativa do Paraná, um apelo quase que patético
para que o Congresso Nacional regulamente
o art. 62 da Consiituíção Federal, no sentidO
de assegurar aplicação mais correta ou mais
limitada das Medidas Provisórias. Yc;jaq1os
o que diz o art. 62; Sr. Presidente:

"Em caso de relevância e urgência,
o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com fárça de lei,
devendo submetê~Ias de imedi,ato ao
Congresso Nacional, que, estando em
recesso, será convocado extraordinaria·
mente para se reunir no prazo de cinco
dias."
"Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em leí no
prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nácio_na-1
disciplinar as relações jurídicas delas Uecorrentes."
Sr. Presidente, é um dispositivo que prescinde de regulamentação; a sua aplicação é
imediata. Não creio que precisemos, através
de lei or~iinária ou complementar, regulamentar essa disposição. A única forma de
fazê-to será através de medida cõnstitucional
e isso para mudá-ia ou suprlmi-la.
Reclama-se muito' do fato de o Presidente
da República encaminh?r ao Congresso sucessivas me9idas _p.rovisórias, mãs Sua Excelência está no exercício regular do seu direito
de Presidente e está usando- ·o dispositivo
constitucional que nós apontamos como de
sua exclusividade. Quando o Presidente Collor concebeu o seu Plano e o trouxe a esta
Casa, o que Sua Excelência pleiteava era a
lei delegada, que o Congresso lhe negou, as_s_egurando-lhe única e e]Cclusivamente a medida provisória.
A sucessão de medidas provisórias está levando, inclusive assembléias legislativas, a fazerem um apelo ao Congresso Nacional para
que regularilentemos esse dispositivo; ele
preo:;cinde de regulamentação, pois é auto-aplicável._ S_ei que na Câmara est~ em andamento um projeto de alteração desse dispositivo através de lei complementar, que é uma
medida menor. Se o Congresso Nacional quiser conter essas medidas, não terá outra alternativa a ilão ser através da mudança da Constituição. É uma ilusão pensar-se _que. o Presidente vai prescindir de enviá-Ias oú que possamos restringir sua ação através de lei ordinária ou de lei complementar. Isso é inteiramente impossível.
Além disso, o Presidente realiza uma revolução no País e está usando o único instrumento que o Congresso Nacional lhe colocou
nas mãos ou colocaria na mão de qualquer
outro Presidente. Dizer que Sua Excelência
está s_endo ditatorial porque o usa é um argu-

3890

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

menta falacioso, poiS não há limitação para
o uso da medida provisória. O Presidente
está condicionado a dois -aspectos, â relevância e à urgência, muitas vezeS subjetivos, por-·
que aquilo que não é relevante para o Congresso pode ser relevante para o Presidente.
Sua Excelência é o único árbitro da relevância

e da urgêhcia, e o Congresso Nacional, se
não está satisfeito, só tem um meio de atuar,
através de mudança'constitucional. Respondo então à Assembléia Legislativa dizendo
que não temos condições de realizar o' quê:
pretende a não ser através de uma emenda
constitucional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena, para uma comunicação.
Comunico ao nobre Senador que dispõe de
5 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Para comunicação) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, diante da expectativa nacional sobre a decisão do Senado a respeito do
Projeto de Lei de Política Salarial, aprovado
pela Câmara dos Deputados - e espero e
confio que tenha também os votos favoráveis
dos Srs. Senadores - , leio, para que conste
dos Anais desta Casa, um editorií:I.I publicado
no último dia 30 de junho, pela Folha de
S. Paulo:
"LEI SALARIAL
A aprovação de uma nova lei salarial
pela Câmara dos Deputados parece refletir, antes de tudo~ uma imposição da
própria realidade prática. Seria difícil
imaginar que, numa conjuntura caracte~
rizada por uma taxa de inflação mensal
próxima dos 10%, houvesse condições
para sustentar políticas salariais significativamente diferentes daquela aprovada pela maioria parlamentar. Esta folha,
que considera o princípio da livre nego~
ciaçáo o mais desejável do ponto de Vistada modernização das relações trabalhistas no País, já havia observado neste -espaço que o propósito de implementá-la,
manifestado temporariamente pelo Governo Collor, só poderia ter sucesso caso
o objetivo de manter uma inflação a taxas reduzidas fosse alcançada. Numa. situação como a atual, em que são incertas, para dizer o mínimo, as perspectivas
de uma queda no ritmo do aumento de
preços - tudo indica, ao contráriO, sua
constante aceleração - . as pressões em
favor de mecanismos automáticos de
reajuste salarial não teriam como deixar
de reaparec.er.
Não é com otimismo, certamente, que
devem ser recebidas as decisões do Legislativo sobre este assunto. Sabe-se da
ineficáCia das maiS generosas políticas de
reajuste salarial, quando a economia em
seu conjunto convive com elevadaS- tãxis
inflacionárias. o risco de uma retomada
da espiral salário preços se torna, neste

momento, mais visível do que nuncaem que pese o fato de que a correção
automática dos salários limitar-se, segundo o projeto aprovado pela Câmara
dos Deputados, às faixas de renda infe·
nores ao patamar de seis salários mínimos mensais comparado com o claro irrealismo da Medida Provisória 193, o
Sistema determinado pela Câmara dos
Deputados parece adequar-se, na medida do possível, a injllnções políticas
e sociais inerentes aos atuais níveis infla·
_cionários. Num ano eleitoral, ademais,
nada poderia ser mais previsível do que
uma decisão desse tipo por parte do Legislativo.
O que se confirma, neste episódio, é
a visível redUção d~ margem de manobra
do Governo Collor. Assim como nas
~--suas iniciativas de redução da máquina
púbtica, torna·se claro que seu poder de
atuação é mais limitado do que se queria
crer a princípio: enfrentando um pro~
cesso de perda de credibilidade, ocasionado antes de tudo pelas próprias taxas
de inflação, o Executivo está mais e mais
colocado diante da exig~ncia de intensificar o recurso aos :instrumentos clássicos de política económica, na· área fiscal
e monetária. A oportunidade para desindexar definitivamente a economia e debelar de golpe a inflação já foi perdida.
Novas variáveis, coroo a política salarial,
pas.'iam a fazer parte da realidade. Trata-se assim, de adequar o receituário
económico a circunstâncias- diversas daquelas que caracterizavam os primeiros
dias do Plano Collor. Isto significa, antes
de tudo, o imperativo de agir com máximo ímpeto no sentidp de um ajuste econõmico ortodoxo, com todos os custos
que necessariamente o acompanham,
por dolorosa que possa ser, esta é a única
opção que r«?sta-ao governo do presidente Fernando Collor. Resta saber-se
está disposto a enunciá-la com clareza
e transparência para .a opinião pública;
e se __ terá, de fato, condições de imple~
ruentá-la com o rigor, que a cçmjuntura
está a exigir."
O SR. PRESIDENTE (Nelson- Carneiro)
-Peço que encerre, _pois o tempo de V.
Ex' está esgotado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Já vou
-terminar, Sr. Presidente.
Esta é a opinião da Folha de S. Paulo, um
jornal independente e noticiow, que tem
acompanhado com isenção o desempenho do
Governo Collor.
Aqui está, portanto, um ponto de vista que
refletido pelo Plenário do Senado
sobre_ a nova Lei de Política Salaría,I, oriunda
da Câmara dos Deputados.
_ _
Nao é a opíniãõ do PMDB, do PSDB ou
dos demais Partidos de Oposição; é a opinião
da Folha de S. Paulo., que desejo transcrever
nos Anais do Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
m!:_~_ece_ ser
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre~ a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 228, DE 199Q
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento Int-erno, para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena~
do n!' 50, de 1990, que dispõe sobre a legislação penal relativa ao críme de seqüestro.
Sala das Sessões, em_ lO de julho de 1990~
--.- Jamil Haddad - Mendes Canale - Iram
Saraiva - Pompeu de Sousa - Carlos Patrocínio - Antônio Luiz Maya - Francisco _R o~
llemberg - Marco Madel- José Paulo Bisol
- Wilson Martins - Mauro Benevides Nelson Wedekin- Áureo Mello- Meíra Filho - Mauro Borges - Divaldo Suruagy Afonso Sancho - João Lobo - Luiz Viana
Neto- Maurício COrréa _, Louremberg Nunes Rocha- João Menezes- Chagas Rodrigues - Alexandre Costa - Mário Col'as Jutahy Magalhães- Cid Sabóia de Carvalho.
-Fernando Henrique Cardoso- Ronan Tito
- Mata-Machado - Ney Maranhão - João
Lyra - Leite Chaves - Roberto Campos Alberto Hoffmann - Nabor júnior - Ruy
Bacelar - João Calmon - Nelson Carneiro
- Jarbas PassaÍ-inho - Rach~d Saldanha
Derzi - Ronaldo Aragão- Gilberto Miran·
da - Odacir Soares - Márcio Lacerda Olavo Pires - Almir Gabriel - José Ignáclo
Ferreira- Edison Lobão- Alfredo Campos
- Teotonio Vilela Filho.
REQUERIMENTO N• 229, DE 1990
Requerem<,>s urgência, nos termos do art.
336, alínea b, do Regimento lQtern~._para
o Ofício S/30, de 1990, sobre o pedido do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, de
que seja aquela unidade da Federação autori.zada a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do_ Tesouro do Estado do_ Rio de Janeiro -LFTC
Sala das SessõeS; eni-10 de julho de 1990.
- Jamil Haddad - Lourival Baptista Pompeu de Sousa - Jarbas Passarinho Mendes Canale - Chagas Rodrigues - Alexandre Costa - José Pa.ulo Biso! - Mauro
8enevides- Carlos Patrocínio- Divaldo Su·
ruagy - Leite Chaves - Jutahy Magalhães
-- Marco Maciel - Maurício Corrêa - Mário Covas - Mata~Machado- Almir Gabriel
- José Richa - Teotônio Vilela - Odacir
Soares - Irapuan Costa Júnior - Wilson
Martins- Marcondes Gadelha- Lulz Viana
Neto - lram Saraiva - Raimundo Lira Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda Gérson Camata- José Fogaça- Severo Go~
mes - Ney Maranhão - Affonso Camargo
- Edison Lobão- Aluizio Bezerra- -Áurelo
Mello-:- An_tônio Luiz Maya- João Menezes
- João Calmoit- Ronaldo Aragão- Alfredo Campos-- Humberto Lucena- Louremberg Nunes Rocha
-- Meira Filho - Rachid ·Saldanha Derzi Gilberto Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, Jl,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Antes de anunciar a Ordem do Dia, a
Presidência quer esclarecer, mais uma vez,
contrariando o que foi noticiado pele imprensa, que não induziu Senador algum a não
comparecer à sessão de ontem. Os Senadores
conhecem o Regimento e sabem que nas sessões de segundas e sextas· feiras não há votey-

ção. Dai por que a Mesa explicou que muitos
dos Srs. Senadores que não estavam presen-

tes certamente se basearam no Regimento
e não para não comparecerem; por indução
.
da Presidéncia.
É o preciso renovar esta afirmação, para
acabar com as explorações que continuam
, .
a correr contra a posição da Mesa.
Supreendcntemente para todos, a sessao
de ontem teve número para votação, mas o
Presidente não induziu, não se responsabilizou pela ausência de nenhum dos Srs. Senadores. Cada SenadQr te:ve cQnseiência de que,
sendo uma sessão de s_egunda-feira, não haveria votação e, por isso, não compareceu.
É esclarecimento que quero dar, para demonstrar que esta Presidência tem procurado
por· todos os meios de realizar uma sessão
para a votação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N·· 61, DE 1990
(Em regime de urgência; nos Tertnos· do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Olmara n•• _61. de 1990 (n•• 5.340190.
na cada de origem). que estabelece a política
nacíomd de $alá rios e dá _outras provid(;nçias_,
tendo
PARECER proferido em plenário. da Comissão
-De assuntos Sociais, favorável.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 2 de julho corrente, tendo
a votação sido adiada por falta de quorum;
incluída na Ordem do Dia Oa s~ssão anterior,
tev_e igualmente a votaçãQ adiada por falta
de quorum.
O Sr. Mauro Benel•ides- Sr. Presidente,
V, Ex·· me permita, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nel:.>on_ Carneiro)
-Concedo a p<llavra a V. Ex'
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente antes de V. Ex• assegurar
a palavra aos Srs. Senadores, para o encaminhamento da votação, eu me permitiria solícitar que concedesse a palavra, como líder, ao
Senador Ronan Tito, a fim de_ que S. Ex•

expusesse o seu ponto de vista a respeito dessa proposiçao e dos entendimentos que se
processam, entre as várias L~deranças, ara
que se, ultrapasse ~ste ~pisódiº da v_ot<tção
da Lei Salarial, com oferecimento ao País
de uma lei que possa atender aos reclamos
dos trabalhadores brasileiros.
Saiba V. Ex" que os eminentes Senadores
José Ingácio Ferreira, Ney Maranhão e Qda~
::ir Soares, neste exato momento, estãõ--ddlffindo o Ministério da Economia, da Fazenda
do Planejamento, para, neste Plenário, parti~
cipareln da votação desta impOrtante proposição.
Daí por que pediria a V, Ex' que, ao invés
de iniciar imediatamente a votação, facultasse a palavra ao eminente Líder Ronan Tito-,
para que S. Ex' pudesse trazer o seu pensa~
menta a respeito da questão._
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiroAS-TazõCs do requerimento formulado pelo
nobre Senador Mauro Benevides não imporM
taro.
Entretanto, o Regimento diz expressamente, no art. 14, II:
"O Senador poderá fãze"r.uso -da palavra:
l i - se Líder:
a) por cinco minutos, em qualquer fa-

se da sessão, excepcionalmente, para comunicação urgente de interesse partidáriO;"

Com fundamento neste dispositivo regimental, concedo a palavra, por 5 minutos,
ao nobre Senador Ronan Tito, para co_municação urgente de interesse partidário.
OSR. RONA.NTITO (PMDB-MG. Co·
mo líder; para comunicação. sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o episódio que nos traz aqui j<f é por
demais conhecido do Sr. Presidente e de toda

_a

CaS~i.

· Estamos, neste momento, empenhados em
votar uma lei salarial. Aqueles que se opõem
a essa idéia deíeôdem, muitas vezes como
pano de fundo e até como biombo, a livre
negociação. Diria até que uma livre negocia~
ção pode e deve ser o ideal de um regime
democrático e de mercado. No entanto, admitir abruptamente a livre negociação neste
momento, sem uma análise mais aprofundada da situação, é, no mínimo, querer ilaquear
a boa-fé públiCa. É como se prendêssemos
durante anos um pássaro em uma gaiola e
depois disséssemos: o Céu pertence aos pássaros, vamos abrir a gaiola, vamos permitir jque
. ele yoe, não é justo que ele fique preso. E,
às vtsta'> do gato, soltar o páo;;saro que esteve
por muitos anos engaiolado, sendo presa fácil
para o gato.
O que acontece com a classe trabalhadora,
neste momento, no País, todos sabemos: duM
rante .mais de 25 anos ela foi proibida de
se orgànizar:Vale--a pena recordar aqui que
os sindicatos foram fechados, líderes sindicais
foram presos. E saberúos muito bem da asser-

I
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tiva b1blica que diz: "Feriram os pastores e
dispersaram as ovelhas".
No meu Estado, Sr. Presidente, foram cassados três Deputados, por "coincidência" todos presidentes de sindicatos. E aconteceu
o que chamo de o maior furto que a humani~
dade até hoje conhece: _em 20 anos, a econoM
mia deste Pais cresceu 396%- é crescimento
para dar inVeja a qualquer japonês -, no
regime de livre iniciativa. Quando há crescimento da economia, parte desse crescimento
é agregado ao trabalho_ e parte ao capital.
Ao trabalho; para que os trabalhadores possam adquirir os bens que foram produzidos
e ao capital para que se faça poupança e promova o crescimento contínuo. De 1960 a
1980, enquanto a economia neSte País cresceu
396%, o poder de compra dos assalariados,
que deveria ter crescido, não cresceu, Sr. Presiderite, ao contrário, decresceu. Se pegarmos o poder de compra de 1960 e o poder
de_compra de 1980 ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.)- Lembro que
V. Ex" só dispõe de um minuto para terminar
sUa c?municãção .. --

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V.
Ex• a timbrança, mas os trabalhadores estão
sendo roubados há mais de 30 anos.
Dizia, Sr. Presidente, que enquanto o crescimento da economia foi de 396%, o poder
de compra dos a<;salariados caiu 40.1 %. Esse
furto do trem pagador, lá na Inglaterra, realizado por Ronald Biggs, ou mesmo esse recente do Banco ~ntral em Salvador parecem
coisa de "trombadinha". O que se furtou da
classe assalariada, neste País, o que se tirou
do assalariado para o capital foi terrível!
Estamos assistindo, neste momento, ao'
que eu diria de transição de mercado, não
mais transição de regime ditatorial, poís estaM
·mos em plena vigência da democraéia. (Manifestação nas galerias.)
Sr. Presidente, eu pediria que não houvesse manifestação nas galerias. (Pausa.)
Penso que o assunto que estamos tratando
tem certo interesse, ou não? Por isto mesmo,
estamos falando de dilapidação do salário dos
trabalhadores.
Neste instante, tenta-se perpetrar ... Eu
queria fazer a reminiscência de três pacotes,
bem rapidamente, do pacote de verão, inclusive.
De todos os pacotes que vêm, duas classes
neste País têm, sistematicamente, pago as diM
ferenças: a agricultura e os assalariados. Agora, o que se pretende? Em quantos meses?
Quatro meses. de inflação, e nenP.um reajuste! Os defensores da lei de mercado estão
querendO, exigindo que os deixemos livres.
E também a liberdade que o leão tem de
comer o rato sem que ninguém atrapalhe o
seu- apetite!
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sinto muito, 111as o tempo de V. Ex• já
se esgotou. Peço encerre oseu pronunciamen~
to, nobre Senador. Como sempre, V. Ex• P

3892

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 11

um colaborador dos tratialhos desta Casa.
Como semprel Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador. como Líder. S. Ex~ tem 5 minutos.

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V.
EX! o aviso e vou encerrar.
Sr. Presidente, neste instante, o que esta-

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder.)- Sr. Presidente, quero apenas
reiterar a posição do Partido Socialista Brasileiro, muito clara: nós votamos favoravelmente ão projeto vindo da Câmara, que_, inclusive, inclui funcionários públicos regidos
pela CLT, que também serão beneficiados.
Não é o ideal, mas votaremos agora, porque
não podem os trabalhadores esperar propostas de abono, do Governo esperar o mês de
agosto, porque o custo-:.de vida disparou _e
não há mais como mante-los com esses salarios que estão aí.

mos ouvindo, a pretexto de não se

~otar

a

Lei Salarial, é que é importanteS!.! preserve
a !ire negociação; no entanto, os trabalhadores encontram-se desorganizados, exceto,
algumas categorias. Em algumas ilhas de
prosperidade deste País talvez tenhamos al-

guns sindicatos organizados,

~a~

a grande

maioria dos trabalhadores brasdeiros encontram-se desorganizados. Não há como faze_r
livre negodação 1 por isto mesmo, o Brastl
precisa da Lei Salarial. Peço à Bancada do
PMDB vote essa lei, oriunda da Câmara, d.e
autoria do nosso Líder o Deputado Ibscn PInheiro, ela é justa, corrige até a posteriori,
as defasagens salariais.
Agradeço a V. Ex• a generosidade do tempo que me concedeu.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pres1dente.
. (Muito bem!)

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a palavra
como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador, como Líder, por cinco minutos, na forma do
Regimento.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Como Líder.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu nem vou começar falando sobre
a palavra do nobre Líder Ronan Tito, porque
S. Ex· contou uma história em que o pa~sa
rinho acabava comido pelo gato. E eu me
senti genericamente solidáriO com o pobre
do passarinho que foi comido pelo gato. (Risos.) Mas gostaria de pedir a atenção dos
meus Colegas porque acabei de ouvir o Líder
substituto do PMDB, que é o Senador Mauro
Benevides, dizer que estão vindo do Ministério da Economia os três Senadores que ontem pti:diram verificação de voto aqui.
Ora, niio há mai:> tempo, do ponto de vista
regimental, Sr. Presidente, para fazer isso;
estamos. já, na segunda votação. Então,não
haverá como fazer emendas. A solução que
me parece oportuna é votar a lei; votar e
aprová-_la_. E, em seguida;-O Governo, dentro
dã. prerrogativa que tem o Presidente da República, aporá o veto. E entre o veto aposto
pelo Presidente -Sua Excelência tem 15
dias para vetar- e o julgamento desse veto,
pelas duas Casas do Congresso, nós teremos
tempo para negociar.
Então, se há alguma proposta razoável para negociar, ela será negociada nesse período.
Não podíamos era perder a oportunidade de
aprovar a matéria hoje, ainda que ela não
seja o melhor para todos nós que achamos
que devemos votar com restrições.
_
É a posição do PDS neste momento, Sr.
Presidente.
O Sr. Jamil Haddad --Sr. Presidente, peço
a palavra como Lider.

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente,peço
a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneí;o)
-COnCedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel como Líder. S. Ex• ~em 5 minutos.
O SR. MARCO MÀCIEL (PFL- PE. Como Líder, sem revisão do or_ador.) -Sr .
Presidente, Srs. Senadores,. Sr. Presidente,
serei mujto breve. Desejo apenas reiterar a
posição qüe ontem tive oportunidade de manifestar durante a sessão vespertina em que
esta matéria foi apreciada.
O projeto que ora estaffios votando, Sr.
Presidente, foi, como se sab~_, aprovado pela
unanimidade de seus Membros na Câmara
dos Deputados, depois de amplos· entendi-meriios entre as Lideranças partidárias repre~
sentadas naquela Casa do Congresso Nacional.
De mais a mais, Sr. Presidente, aqui não
foi oferecida, até o presente momento, nenhuma emenda, razão pela qual a minha posiç--d.o - quero mais uma vez reiterar - é no
sentido de votar a favor do referido projeto,
por entender que, de alguma. forma, representa um avanço que deve se.cconsiderado
no sentido de retribuir, de alguma forma,
as perdas que os trabalhadores tiveram nos
últimos meses. (Muito bem! Palmas.}
O Sr. Mauricio Corrêa- Peço a palavra
como Líder, Sr. Presidente._

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador, que
falar-á-cümo Ude-i.
--

0 SR, MAURiCIO CORRÊA (PDT- DF.
Como Líder, sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, igualmente, Sr.
Pres-idente, o PDT quer-se manifestar inteiramente favorável, n~ plenitude como está redigido o projeto originário da Câmara dos Deputados, e o faz, inclusive, socorrendo-se dos
doutos fundamentos invocados, aqui, pelo
nobre Relator da matéria, Senador Humberto Lucena.
De sorte que espero nos mantenhainos em
plenário, mesmo que um ou outro ligado ao
Governo não queiram votar, mas fiquem
aqui, assumam perante a Nação a sua responsabilidade, para encerrarmos, hoje, este capttulo da votação da política salarial.
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O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador, como Líder. S. Ex· dispõe de S'minutos, na I
forma do Regimento.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDBPL Como Uder, sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei muito
breve, pois desejo dizer a V. E~ e ao Senado
que o PSDB, mais uma vez, pel~s razões j~
aduzidas, votará a favor do PrOJeto de Let
da Câmara n" 61, de 1990. certo de que_estará
fazendo um mínimo de justiça aos trabalhadores do BraS-il.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente ;_o Senador José Fogaça, neste instante,_se inscreve
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa está-se conduzindo rigorosament~
na forma da letra regimental. E o Regimento,
no art. 14. inciso V, diz:
--"O Senador poderá fazer uso da palavra: ...
- no encaminhamento de votação
(ari:s. 308 e 310), uma só vez, por cinco
minutos."
O~tem. o encaminhamento foi f.eito, e estamos já no processo _de votação.
De modo que, com o maior pesar, a Mesa
não poderá dar a palavra ao nobre Senador
José Fogaça. Depois da votação. S. Ex~ poderá manifestar a sua posição.
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto
de Lei n" _61190, enviado pela Câmara dos
DeputadoS, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa pede "aos Srs. Senadores que não
se retirem do Plenário, porque haverá outras
votações ainda em curso.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto ·aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 61, DE 1990

Estabelece a Política Nacional de Salários e dá outras providências.
O Congtesso Nacional decreta:
Art. 1" A Política Nacional de Salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, terá como fundamento a livre negociação coletiva e se regerá pelas normas estabe·
lecidas nesta lei.
Parágrafo único. As vantagens assegura·
das aos trabalhadores nas normas coletivas
incorpOram-se aos contratos individuais de
trabalho, constituindo-se em direito da cate~
goria e somente poderão ser reduzidas ou
suprimidas por posterior Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.
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Art. 2~ Os salários dos trabalh8.doiCS SCrã-oreajustados mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do més anteriOraté o valor de cinco salários mínimos; a parcela que exceder esse valor até dez salários
rnfnim-os será reajustada trimestralmente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do
trimestre findo no mês anterior, garantindose um adiantamento men-sal do percentual
do IPC do mês anterior, superior a 5% (cinco
por cento); a parcela que exceder a dez salários mfuimos terá seus reajustes livremente
negociados.

__

Parágrafo único. O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) de que trata este artigo
será calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatfsti.ca (IBGE).
Art. 3u- As entidades podeião atuar corno
substitutos processuais dos integrantes da categoria.
Parágrafo único. Havendo coação ou
ameaça de demissão, cabe ao Juízo competente processar e julgar a ação negar validade
à renúncia, desistência ou transaçâo individuais.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma declaração de voto~ ·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que fique claro que, aqUi, aprovamos
uma matéria que não pretende e não admite
o veto. Foi aprovado, no Senado, por maioria
absoluta e incontestável, o projeto de lei que
trata da política salarial. Não estamos aprovando matéria para ser vetada, mas para que
obtenha a sanção presidencial, a sua publicação e vigénciã "imediata da lei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, declaração de voto do Sr.
Raimundo Lira que vai à publicação.
é a seguinte a declaração de voto encaminhada à Mesa:
DECLARAÇÃO DE VOTO -

Senhor Presidente,
Ao .cumprimentá-lo, quero, nesta oportunidade, declara meu voto favorável, à: Lei
Salarial, que está sendo votada neste Casa.
Bras!lia, 10 de julho de 1990. -Senador,
Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Lembro aos· Srs. Seriadores que: a)lós
esta sessão, haverá outra do Senado Federal,
para votarmos matéria urgente, (Pausa.)
Esgotada a Ordem do Dia:Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 229, de 1990, de urgência, lido no
Expediente, para o Ofício n" S/30, de 1990,
relativo a pleito do. Governo do Estado do
Rio de Janeiro.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam querram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovãdo.
Aprovado o requerimento, passa-se à apre~
ciação da matéria.
""Oficio n·• S/30. de 1990 (n·• 5857/90.
na origem), sobre o pedido do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, de que
seja aquela unidade da Federação autorizada a emitir e colocar no mercado,
atravéS- de ofertas públicas, Letras Finafiteíras do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro (LITC)."
Solicito ao nobre Senador Jamil Haddad
o parecer da Comissão de Assuntos Econômic_QS.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ, Para
práferil- parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, J;JO? termos do que dispõe o art. 92
da Resolução n" 94, de 1989., do Senado Federa_!, o GOverno do Estado do Rio de Janeiro
~ubmeteu à consideração do Banco Central
do Brasil - BACEN uma proposta de emissão, com conseqüente colocação no mercado,
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do RiO de Jãneiro(LITC~F-_H, em quanti:
dade suficiente para a substituição das
80.826.999 LFT-RJ que vencem no segundo
semestre de 1990, previamente à solicitação
da. competente autorização do Senado Federal para o lançamento de tais títulos da dívida
pública, em consonância com o que estabelece a Resolução supra, a saber:
"A:rt, 9'' Os títulos da dívida pública
dos Esatdos ... somente poderão ser lançados ... depois de previamente autorizados pelo Senado Federal ouvido o
Banco Central do Brasil, a quem cabe
o respectivo registro no prazo máximo
de dez dias úteis do recebimento de sua
solicitação."
A pretendida- CõioC-riçãO de títulos tem o
objetivo de viabilizar o giro da dívida mobiliária interna daquela unidade da federação.
As condições básicas da operação, nos termos da proposta do Governo do Estado do
Rio de Janeiro e do voto Dipom n!' 90!151
(BCB n" 560/90), do Banco Central do Bra<iil,
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de juros;
b) valor nominal: unitário: NCz$ 1,00 na
datda da emissão;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) praw-qe resgate: até 1.826 dias (dnCo
alloS);
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos. termos da Resolução n'' 565,
de 1979, do Bacen;
f) rendimentos: igual aO das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial).
A colocação dos novos títulos se processará
de modo compatível com os resgates dos que
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serão substituídos, de acordo com o seguinte
cronograritas de ve_ncimCntos.
a) 13.574:.000 LFTC, vencíveis em 11'-7-90
b) 13.514-:ooo LFTC, vencíveis em 1"-8-90
c) 13.574.000 LFTC,- venCíveis-em 1v·9-90
d) 13.574.000 LFTC,_v,encíveis em
1"-10-90;
e) 13.574.000 LFfC, vencíveis em 1V-11-90
f) 12.957.000 LFTC; vencíveis em ·ru-12-90
A operação se acha devidamente autorizada pelo Poder Legislativo do Estado do
Rio de Janeiro, através da Lei n" 1.389, de
28-11-89.
.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal - através da Resolução
n" 94, de 1989- o voto da Diretoria do Banco
Central do Brasil assinada, com base nas avaliações de seus setores técnicos, que mesmo
após a emissão pretendida o endividamento
do Estado do Rio de Janeiro ficará abaixo
dos limites operacionais indicados no artigo
3Pda Resolução supra, especialmente por seu
vencimento do médio prazo; manifestando-se
favoravelmente ao encaminhamento do pedido de registro.
O pedido se acha adequadamente instruído, tendo-se cumprido as exigências eStabelecidas no art. 9'', § tu da Resolução n!' 94,
de 1989, do Senado Federal.
Quanto aos aspectos formais cabe assinalar
que, segundo o que esta,belece o art. 15, da
Resolução n"94, de 1989, do Senado Federal,
as resoluções autorizativas deverão incluir,
as seguintes informações:
a) valor da operação;
b) objetivo da operação e órgão executor;
c) condições financeiras básicá da operação; .
d) prazO para o exercício da autorização.
Assim, à vista dos el~mentos anteriormente considerados, especialmente dos elevados
propósitos da operação e do fato do Esrado
do Rio de Janeiro dispor de margens_ utilizávefis de endividamento à luz dos critérios estabelecidos, somos pelo acolhimento do pedido de autorização, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 34. DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Ri-o
de Janeiro a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFTC-RJ) em substituição àquelçeas
que serão resgatadas no segundo semestre de 1990.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo do Rio de Janeiro
autorizado, nos te imos do que dispõe o artigo
9~ da Resolução n~' 94, de 1979, do Senado
Federal, a emitir, mediante registro no Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Te·
souro do Estado do Rio de Janeiro LFT-RJ
·, que se vencem no segundo semestre dt: 1990,
deduzida a parcela de 12% (doze por cento)
a título de juroS, com vistas a possibilitar o
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giro da dívida mobiliária i~te:na do Estad~.
Parágrafo único. A emtssao e a colocaçao

dos títulos a que se refere este artig-o será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) valor moninal unitário: NCz$ 1,00
(na data do pedido);
b) modalidade: nominativa-transferí·
vei·
~) prazo de resgate dos títulos.: 1~826
dias;
d) forma de colocação: através de
ofertas públicas;
·
e) rendimentos: segundo a mesma taxa
referencial das Letras Financeiras dQ Tesouro Nacional;
f) Colocação dos ~tl.lJos: a partir de
julho de 1990.
Art. z~ A presente autorização será eXer-cida dentro de seis meses de sua formalização.
.
Art. 3" Esta resolução entra em vtgor na
data de sua publicação.
Este é o parecer, Sr. Presidente.

an. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, de 1990

Autoriza o -Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFT-RJ), em substituição àquelas que
serão resgatadas no segundo semestre de
1990.

Julho de 1990

Passa-se à apredação da matéria.
Solicito ao nobre ·Senador Mauro Bene~
vides o parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-

CE. Para emitir parecer.)- Sr ...Presidente,

Srs. Senadores, vem ao exame des.ta Cernis·.
são o Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao PLS n~ 50, de 1990, que estabelece novas
_ disposições penais e process'uais para os cri~
O Senádo Ff:.deral resolve:
Art. 1? É o Governo do Estado do Rio - -mes de seqüestro e de extorsão mediante seqüestro.
de Janeiro_ autorizado, nos termos do que
dispõe o art. 9" da Resolução n~ 94, de 15
As Propostas constantes do PLS_ n: ~0, d_e
de dezembro de 1989, do Senado Federal,
1990, são de tornar limitadas a trint~ anos
a emitir, mediante registro no Banco Central
as penas aplicadas a esses crímes e de que
do Brasil, Letras Firianceiras do Tesouro do
se reduzam as aplicáveis as integrantes de
Estada do Rio de Janeiro (LFT-RJ) que se
quadrilha o~ bando que, efetivamente. con-vencem no segundo semestre de 1990, dedutribuam para a libertação do seqüestro e para
zida a parcela de doze por cento a título de
o deslllant~amento_do bando ou quadrilha.
juros, com vistas a possibilítãr o giro da dívida
As demais medidas propostas são de qu.e
moói!iária intenio do Estado.
se exasperem as penas pela práticã 4esses
Parágrafo único. -da emissão-e a coloca- crimes e não se conceda liberdade provisória
ção dos títulos_ a que se refere_ este artigo
nem remissão por trabalho aos incursos nesserá efetu~da com observânç:ia das seguintes
sas modalidades criminosas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
condições básicas:
-A filosofia do projeto é, evidentemente,
- Solicito aos Srs. Senadores que ocupem
a) valor nominal: Cr$1,00 (na data do pedia de sancionar os culpados pelos crimes de
seus lugares, a fim de que possamos continuar
do);
seqüestro e de_ extorsão, mediante seqüestro,
os trabalhos.
b) modalidade: moninativa-transferível;
de forma· mais severa que a atuaL
O parecer é favorável, e conclui com,apreê) prazo de resgate dos títuos: 1.826 dias;
O Substitutivo da Câmara dos Députados
sentação de projeto de resolução.
d) forma de colocação: através de ofertas
ao PLS n? 50, a par de pequenas alterações
Completada a instrução da matéria, paspúblic;<~_!i__
.
ao projeto original, inova, através do seu art.
sa-se à discussão do projeto.
e) rendimentos: segundo a mesma taxa re·
3'~' ao dispor que a "União manterá estabeleciNão havendo quem peça a palavra, encerro
ferencial das Letras Fin3ná:iras do Tesouro
mentos pt:nais, de segurança máxíma, destia discussão.
Nacional;
nados ao cumprimento de penas impostas e
Em votação.
f) colocação dos títulos: a partir de julho
condenados de alta periCulosidade, cuja perOs Srs. Senadores que o aprovam queiram de 1990.
manéncía em presídíos estaduais ponha em
permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 29 A presente autorização será exerrisco a ordem ou incolumidade pública".
Aprovado.
cida dentro <!_e seis meses de_ sua formalizaAtravés do art. 49 ! o substitutivo contém
A matéria vai à Coniissão Diretora, para
ção.
pr"eVisão-de livramento condicionai"Se o 3.pea redação final. ·
Art. 3~· Esta resolução entra em vigor na
nado não for reincidente específico eni Crimes
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . data de sua publicação.
dessa natureza".
.
-Sobre a mesa, redação final que será lida
Foram Qlantidas, _do projeto orig~al. as
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) poSSibilidadeS de iedução da pena aos denunpela Sr.' t~ Secre.tário.
É lida a seguinte.
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
ciantes que do bando participem e que t:ontriNão havendo quem peça a palavra, encerro buam para a libertação do seqüestrado (art.
PARECER !'I• 253, DE 1990
a discussão.
6", § 4°), e P?ra o desmantelamento da quaDa Comissáo Diretora
Em votação.
drilhà (art. s~. parágrafo único.)
Os
Srs.
Senadores
que
a
aprovam
queiram
Redação final do Projeto de Resolução
(J"que, no projeto original, se definia comÓ
permanecer
sentados.
(Pausa.)
n• 34, de 1990.
crime hediondo- crime de seqüestro, qualiAprovada.
A CoriüsSao DfretOra apresenta a reficado pelos eventos morte, lesão corporal
A matéria vai à promulgação.
daçáo final do ProJeto de Resolução n\>
de natureza grave ou estupro (art. 19, in n~e),
34, de 1990, que autoriza o Governo do
O SR. PRE.SIDENTE (Nelson Carneiro) foi arrolado, no substitutivo, juntamente com
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras
os dessa _forma conceituados na processtla- A Mesa convoca, desde logo, sessão exFinanceíras do Tesouro do Estado do
lísticá pen~l. Assim, no art. 1" do substitu.tivo
traordinária para após o término da presente,
Rio de Janeiro (LFT-RJ) em substituiforam elencados os demais crimes considequando serão votados projetas de urgência.
ção áquelas que serãe resgatadas no serados hediondos.
(Pausa.)
gundo semestre de 1990.
Passa-se à apr(!ciação do RequerimeQto n 9
Pode-se concluir, assim, que o substitutivo.
Sala de Reuniões da Comissão 10 de
228, de 1990, ae urgência, lido no Expedien- amplia b projeto original, que deu tratamento
julho de 1990.- Nelson Carneiro, PresiespecíficO ao crime de Seqüestro e de extorsão
te, para a substitutiVo da Câmara dos Depudente - Pompeu de Sousa, Relator mediante seqüestro. Neste outro, submetido
tados ao Projeto de Leí do Senado n~ 50,
Mendes Canale - Louremberg Nunes
a nossa apreciação, há diversas outras m·odade 1990, que estabeieée novas disposições peRocha- Antônio Lufz Maya.
nais e processuais penais para os crimes de
lidades criminosas: a extorsão, o estupro, o
atentado violento ao pudor, o envenenamenseqúestro e ·extOrsão mediante seqüestro, e
ANEXO AO PARECER N" 253, DE
to de água, potável ou de substância alimendá outras providências.
1990
tícia ou medicinal.
- ·
Em votação o requerimento.
Redaçáo fiDal-do Projeto de Resolução
De fato, ~sses outros crimes também cauOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
n~ 34, de 1990.
sam grande indignação à sociedade e, evenpermanecer sentados. (Pausa.)
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
tualmente, têm pfáticas concomitantes.
Aprovado.
e eu.
, Presidente, nos tc:nnos do
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correspondência aos do projeto _emendado~
salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupo de dispositivo
neste sentido.
Foi encaminhado ã Mesa requerimento,
que vai ser lido pelo Sr. 1'·' Secretário.
·

Diante do exposto, e reconhecendo a constitucionalidade, a boa técnica legislativa e a
oportunidade do substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n~ 50, de 1990, somos pela

sua aprov.ação.
.~o parecer, Sr. Presidente.

·

É lido e aprovado o seguinte
---

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Passa-se-à discussão do projeto, em turno
único.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -

PA. Para discutir.)- Sr. Presidente, nós estarilos votando matéria em regime de urgên-

O .SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, passa-se à votação, em globo, do substitutivo.

cia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em conseqüência de um pedido de 50 Srs.
Senadores.
OSR. JARBASPMSARINHO__:É aquela
Ul'gência urgentíssima que corresponde à dec:J.araçã<! de gUerra e à calamld_ade públ~ca.

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente_, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao 'nobre Senador Marco ~aci~l. S. Ex~ dispõe de_~inco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro)
-aaro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não hávendo mais quem queira discutir,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o' projeto.
De acordo com o disposto no art. 287, do
Regimento Interno, o substitutivo da Câmara
a projeto do Senado será considerado série
de emendas e votado separadamente por artigos, pará~rafos, incisos,_ alíneas- e itens, em

-

Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro votação, em globo, do Sustitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n'' 50, de 1990, de autoria
do Senador Odacir Soares, _que estabdec~
novas disposições penais e prOcessuais penais
para os crimes de seqüestro e_ extorsão me~
cliante seqüestro e dá outras providências.
-Sala das Sessões, 10 de julho de 1990. Marco Antônio Maciel.

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para dis~utir.'
O SR. PR:ESlllENTE (Nelson carneíro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JARBAS PASSARINHO -Isto tem
sido muito comum, agora, no fim deste período legislativo.
E verifico, Sr. Presidente, que esse substitutivo, que aliás foi feito e aprovado na Câmara, em lugar do projeto original do Senado, tem, no seu art. 3~. a restrição <!e que_
serão mantidos pela União os estabelecimentos penais de segurança máxima.
Esta matéria já_deu margem a polêmicas
desagradáveis, porque o autor do substitutivo, parece-me que foi o Deputado Roberto
Jefferson, da bancada do Rio de Janeiro, que
teve a má idéia de propor que a Ilha doMarajó fosse juStamente a sede dessa penitenciária
dos marginais mais perigosos do Brasil'.
É evidente que, ao votar essa matéria, estamos de 'acordo em que haja a const~;uçã;o de
estabelecimentos penais de segurança máxima. Mas, pedimos, naturalmente, o bom senso de quem tiver mais tarde de regulamentá-la, que não pense que a ilha do Marajó
é apenas um penhasco; ela tem 49 mil quilómetros quadrados e é maior do que a ilha
de Formosa, que é uma Nação. Quem supõe
que a ilha do.Ma.rajó, como ilha, poderia
ser o isolamento completo para a segurança
máxima, está redondamente enganado.
Voto a matéria, com esta restrição rilental.

- --

.REQUERIMENTO N' 230, DE 1990

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encani.ínhar a votaçãó. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Gostatia de, em rápidas palavras, manifestar a
este Plenário -ã adesão da bancada do PFL
à aprovação d(}_ referido projeto.
Como se Sã.be, a proposíção é, inclusive,
de- autoria de um dos integrantes da minha
bancada, o Senador Odacir Soares, e o refe·
rido projeto foi, posteriormente, submetido
à Câmara dOs o·eputados, õ-nde lá- támbéffi
ror-aprovadO, Sob a for~P-<! de sub~titutivo.
Retorna agora a esta Casa- para que, co_mo
cas'a revisora, venha a da-r uma manifestação
fillãrnO plano do Poder Legislativo.
Sr. Prcsi<_len!e, Srs. Senadores, este projeto, de alguma forma, representa uma contribuição que o Poder Legislativo dá para aredução da criminalidade em nosso País, de
modo especial com relação à prática de seqüestros, que tem infelizmente ficado tão frecjüente em nõsso País. Daí por que a minha posição, a posição
da bancada do meu partido, o PFL, é no
seiitiâo da aprovação da referida matéria, esperando que ela venha a se converter em
lei no mais breve espaço de termpo possível.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
, a palavra para encaminhar a votaç.ão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-EStamos em regime de urgência. V. Ex~
· dispõe de dois minutos e meio para encaminhar a votação.
I

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para encaminhar a votação.)- Sr. PresideÓte, Srs. Senadores: tenho certeza de que
o Senado votará favoravelmente. Mas, tirando o impacto dl)S primeiros dias, essa lei terminará sendo inócua. Todos sabem e conhe-
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cem bem as causas da_criminaHdade no Faís.
Em 1975, fiz um prononciamento a respeito
dos trombadinhao.;. Dizia eu que, dentro -de
15 anos, o Rio de Janeiro e São Paulo estariam explodindo na criminalidade. Mostrava
ainda que aquelas crianças frágeis dissentiam
do comportamento. dos bandidos tradicionais
do País, era o isolamento._Meneghetti foi o
maior criminoso do País, o maior arrombador. Ele atuava isoladamente, não tinha consciência de quadrilha. A consciência de quadrilha só nasceu com os trombadinhas. Frágeis, eles se associaram para o crime._E, na
medida em que cresciam, tornaram-se imbatíveis na eficiência criminosa. Essa é a tendência ocprrente. Se pagarmos um homem
que atua no crime isoladamente, veremos que
o seu peso específico é de 10, a soma de
dois não dá 20, dá 40, a soma de três não
dá 30, dá mais de 60, são proporcionais. Todas as forças de repressão no País não teriam
condições de reprimir o crime em São Paulo,
se, 5.000 criminosos se organizassem para esse fim.
Então, chegamos a esta situação deploráveL Por que digo que é inútil e que apenas
nessa fase inicial haverá um impacto de tranqüi1idade para aqueles potenciais a serem sequestrados? É que, quando um homem resolve delinqüir, a primeira coiSa a-que éle reÍluncia é ã vida. Além do mais, Sr. Presidente,
em populações marginalizadas, delinqüentes,
existe, também, uma predisposição ao suíci·
dia dramático. Há o suicida que não tem coragem de matar-se; há o suicida g_ue se mata;
há aqueles que resolvem entrar no crime, porque renunciaram à vida e qUerem que os matem, porque não querem matar-se por si Inesmos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-=-(Fazendo soar a campainha.)- Peço a
V._ E?C" que conclua, porque já foram gastos
os dois minutos e meio do seu tempo.

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente,
quero apenas que não se diga que aprovamos
uma medida penal com essa extensão, sem
-que houvesse discussão alguma. É a primeira
vez que se estabelecem penas dessa proporção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência está cumprindo rigorosamente o Regimento.
- O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente,
isso não pode passar em brancas nuvens; pelo
menos o meu nome não posso comprometer.
Votarei, mas estou discutindo e alertando:
O SR .. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Para encaminhar, V. Ex• tem dois minutos
e meio, e V. Ex• encaminhou pelo PMDB.
O SR. LEITE CHAVES- Está certo, Sr.
Presidente. Eu encaminho e voto favoravelm-ente, ma:s conl essas observaçõeS parciaiS,
não as completo, em razão da urgência a que
V. Ex• também está submetido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Encerrada a discussão.
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PreSidente, peço a palavra para uma q uestào de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelsón Carneiro)

-Concedo a palftvra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para questão de ordem. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, fiquei
sem entender o que está acontecendo. V. EX"
acabou de declarar encerrada a discUssão.
Pergunto: Estamos discutindo ou encaminhado a votação?
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Carneiro)
Há um equívoco, porque a discussão já

foi encerrada. Estamos encaminhando a votação e pa:ra encaminhamento de votação só
pode falar um por partido. Pelo PFL já falou
o nobre Senador Marcos Maciel; pelo PMDB
falou o nobre Senador Leíte Chaves; vai falar
~nobre Senador Jutahy Magalhães.
A Mesa está cumprindo rigorosa·mcnte o
Regimento e o cumprirá rígorosamente até
o fim do seu mandato.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO No que contará com o nosso apoio, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente~
. peço a palavra para encaminhar a V,Ptação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Canudo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para encaminhar a votação, sem revisão
dO orador.) - S.r. Presidente, Srs. Senadores: na audiência imprevista do Líder da ban·
'cada, o Senador Chagas Rodrigues, eu gostaria apenas, em nome do PSDB e principal·
mente em meu nome, de declarar que mais
uma vez, infelizmente, estaremos votando
aqui, neste instante, matéria da maior importância sem termos tido a oportunidade de
um exame completo dos seus efeitos, ombora
todos sejamos a favor de. alguma medida, porque hoje sentimOs a necessidade de criarmos
condições de um combate mais efetivo a esses
seqUestros que estão ocorrendo com tanta
constância, princip?lmente no Rio de Janeiro. Por isso, Sr. Presidente, gostaria apenas
de manifestar que estamos votando aqui pela
necessidade da urgência urgenttssima, qoe fOi
votada pelo Plenário e encaminhada por 50
Srs. Senadores. Agora, posteriormente, com
mais tempo, quando retornarmos aos trabalhos normais, em agosto, entendo que o Senado deveria reexaminar essa matéria, para ver
se deveríamos fazer ou não alguma modifi·
cação nessa legislação.
O Sr. Cid Sahóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneiro)
-Concedo a palavra, ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.·
O SR. CID SABÓJA DE CAJlVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem.) -Sr. Presi»

dente, esta matéria é de uma gravidade profunda. Inclusive, estou com um grave reçeio
de que haja aqui defeito técnico primário:'
Sabe V. Ex· que 'nenhuma p_ena pode exceder
os 3_0 anos. que é co limíie ~universalmente
previsto, para que seja posstvel a alguém
c:u_ropri-la. Nenhuma pena poderá ir além dos
30 anos. Como atualmente, na legislação brasileira, o crime de seqüestro já leva a isso,
estou sem entender os acréscimos_ que aqui
estão, porque esta matéria, do modo como
está sendo votada, não está tendo a audiência
de nenhuma comissão técnica, que, no caso,
seria a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
No açodamento em que estamês votando,
nem me apercebi disso. QuandQse olha para
um lado_ e para o out ~o, passa o período de
discussão. Quando um colega encaminha"pe·
lo nosso partido, como é o caso do Senador
Leite Chaves, a voz desse Senador fica auto·
maticamente cassada, por força do Regimento.

Mas eu estou com graves _dúvidas sobre
a-parte téCnicã -aesta mãtélla. Pergunto a-V.
Ex", Sr. Presidente, não pode haver uma pausa, pelo menos de cinco minutos, para examinarmos isso_2 Porque, do contrário, vou me
negar a votar. Tenho que ver aqui as aplica·
ções, fazer os cálculos dac:; aplicações, saber
como é que vamos chegar a isso.
Do contrário, poderemos estar votando
iima lei que, lá fora, vai ser tomada como
uma manifestaÇão de desconhecimento jurídico do SenadO da República, o que é, na
verdad~, imperdoável, quando há grandes juristas neste Plenário. Um Plenário que é integrado por Afonso Arinos, Leite Chaves, Chagas Rodrigues, Humberto Lucena não tenr
o direito" de errar. Há muitos Parlamentares
sobejamente vei'sados nessa matéria. Temos
que ter uma pausa para _examif!á·la.
Queria Perguntar a V. Ex·, Sr. Presidente;
se não pode haver uma pausa de pelo menos
cinco minutos, enquanto _examinamos e verí- ..
ficamos bssai- penas. Se V. Ex' desse cinco
minutos, eu iria me reunir aqui com os outros
juristas, como Leite Chaves; Humberto Lucena, e fazer no papel os cálculos para ver
a execução disso, como ficará na prática; do
~ contrário, não sei conio Vãmos votar essa ma·
téria aqui. Tenho receios de que estejam contidos gra~
ves defeitos técnicos, pofque, na verdade,
a Lei Penal brasileira já apena o seqüestro
mais que o homicídio. Tenho que examinar,
do contrário fico numa situação muito difícil.
Isoladamente, muito dífícíl.
Então, a questão de ordem é para consultar
se V. Ex~, Sr. Presidente, pode nos dar cinco
minutos, para examinarmos a matéria antes
de a votarmos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa responde a V. Ex·
As duas matérias, objetos de votação nesta
oportunidade, resultam de re_querimento assirl:ado por mais de 50 Srs. Senadores; por
isso _é que são apresentadas e votadas nesta
mesma sessão.
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No Requerimento com 53 assinaturas, há
a de V. Ex•. nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho. A assinatura também é de V. Ex~
para esta [_llatéria.__Çertamente V. Ex• não
conhecia o teor, apenas estava impressionado
pela necessidade da repressão ao se_qüestro.
A Mesa está cumprindo e cumprirá rigo_rosa·
mente o Regimento._
Ainda que V. Ex• não tivess.e assinado. teriam 52 assinatura<> e, aí, a Mesa é obrigaçla
a pôr a votos na- mesma sessão. Por força
regimental. E está cumprindo esse deveL
Esclareço3inda a V. Ex" que, no momento,
o que se discute não é o projeto em si, ma<;
as emendas da Câmara ao projeto do Senado.
Um dos textos da Câmara, que 'V. Ex" impugna, é este. Como .estamos em discussão, V.
Ex' pode pedir o destaque para ser rejeitado
esse ou aquele DispositiVo.
Se V. Ex" enviar à Mesa- ainda estamos
na discussão- um requerimento para exclu_ir
da lei este Dispositivo, para que prevaleça
o original do Senado. então, V. Ex" vai cotejat os dois Dispositivos: o da Câmara e o
do St:rado.
.

se

enlcnder c(ue de"ve prevalecer- 0do Senado, V. Ex• sustentará, através de um destaque, e a Mesa e o Plenário decidiião se- aceitam o texto da Câmara, ou se aceitam o texto
do Senado~O SR. CID. SABÓIA DE CARVALHO Sr. Presidente, permita-me por obséquio.Eu ouvi V. Ex• É claro que eu sei que
assinei essa urgência, como assinei mUitas outras, porque aqui nós somos compelidos a
isso com matérias ê[ue têm pressão popular.
A Câmara demora muíto çom a m-atéria.Quando _chega aqui, nós não temos tempo,
e assumimos esse risco conscientemente. Eu
não estou me queixando disso, não é isso.
Estou lamentando é que tenha passado a fase
da discussão assim tão repentinamente, e com
o barulho, alguma coisa qualquer, nós não
nos apercebemos da discussão. Mas eu agradeço muito a V. Ex· pelos esclarecimentos,
e deixo bem claro que assinei e assinaria outra
vez, diante da sítuação em que se encontra
o País, a pressão popular sobre esta Casa.
Também, não posso deixar de fazer o registro
de que a Câmara vem criando uma situação
muito difícil para o Senado, na condição de
Casa Revisora, exatamente porque demora
1 ano, 1 ano e 6 meses, e quando a matéria
chega aqui, nós temos I, 2, 3, 10, 15 dias
para examinarmos tudo vertiginosamente.
Mas eu vou examinar aqui, cotejando os dois
textos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação em globo do substitutivo. .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ã sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oferecid-o ao PrOjeto de-r:erao-sena-oo
n~ 50,

de 1990 (n• 5.405-A, naquela Casa),
que estabelece novas disposições penais
e processuais penais. para os-- crimes de
seqüestro e extorsão mediante seqüestro,
e dá outras providências.

Substitua-se o projeto pelo seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São considerados hed,iondo::; o_s
crimes de latrocínio (art. 157, § 3~, ui fine),

extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
29), extorsão mediante seqüestro e ·na forma
qualificada (art. 159, c-ajiõt; e·-seus §§ 19, 29
e 3 9), estupro (art. 213, caput, e sua combi·
naçao com o art. 223, caput e parágrafo Uni·

co),_ atentado violento ao pudor (art. 214 e
sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado de mar·
te (art. 267, § 1•.>), enveneD.amcnto de água
potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte (art. 270, combinado com o arL...Z85), todos do Código Penal
(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1". 2° e 3° da
Lei no"2.889, de 1° de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2o Os crirD.es hediondos, a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são irisuscetfveis
de:
I - anistia, graça e indulto;
II- fiança e liberdade provisória.
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime
fechado.
§ 2~- Em caso de _sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentalmente se o réu
poderá apelar em liberdade.
§ 3~ A prisão temporária, Sobre a qual
dispõe a Lei n~ 7.960, de-2'1 de dezembro
de 1990, nos crimes previstOs neste ·artfgo,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 39 A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxirila, destinados
ao cumprimento de pena!'-i impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 49 O§ 1" do art.'60 do Código Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 19 A multa pode ser aumentada
se o juiz considerar que, em virtude da
situação económica do réu, é ineficaz,
embora aplicada no má:timo."

Art. 5? Ao ai-t. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"Art. 83.
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V- cumprido mais de dois terços da pena,
nos casos de condenação por crime hediondo,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo. se o a p-enado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza."

Art. 6° Os arts. 157, § '3o; 159, caput, e
seus §§ 1~, 2~ e Y; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
todos__da Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 157. . ............................. ..
§ 3o Se da violência resulta lesãci
corporal grave,.a pena é de reclusão,
de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte
a trinta anos sem prejuízo da multa.

Art. 159.
Pena anos.
~

reclusão, de oito a quinze

1" ........................................ .

Pena- reclusão de doze a vinte anos-:
§ 2• ....................................... ..
Pena- reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro anos.
§ 3•

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

Pena - reclusão, de vinte e quatro
a trinta anos.

Art. 213.
Pena- reclusão, seis anos a dez anos.

Art. 214.

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

Pena- reclusão, de seis a dez anos.

Art. 223.
Pena- reclusão, de_oito a doze anos.
Parágrafo único. . ...................... ..
Pena - recl,usão_, de doze a vinte e
cinco anos.
~rc~•~~-·~"''''"'"'•,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,

Art. 267.
P~nal_- ~e_clusão,

de dez a quinze

anos.

Art. 270.
- --~- Pena anos.

reclusão, de dez a quinze

Art. 7? Ao art. 159 do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:

"Art. 159.

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

•................................••.•••••••••..•.•••
- § 4"' Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilítando a liberta·
ção do s_e_qüestrado, terá sua pena reduzida ~e um a dois terços."

Art. 8? Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o asso·
ciado que_ denunciar à autoridade o bando
ou-quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, te~á a pena reduzida de ,um a dois
terços.
Art. 9~ As penas fixadas no art. 6" para
os crimes capitulados nos arts. 157, § 3-', 158,
§ 29 , 159, caput e seus §§ 1~, 2~ e 3", 213
caput, e sua combinação com o art. 223, caput
e parágrafo único, 214 e sua combinação com

38~7

o art. 223, caput e parágrafo único, to_dos
do Código Penal, são acrescidas de metade,
respeitado o limite superior de trinta anos
de reclusão, estando a vítima em qualquer
das hipóteses referidas no art. 224 tambem
do Código Penal.

Art. 10.

O art. 35 dá Lei n' 6.'368, de

21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
'"Art. 35. .. ............................. ..
-- Par~grafo único. Os prazos· P~ocedi
mentais deste Capítulo serão contados
em 'dobro quando se tratar dos c!imes
previstos nos arts . .12,13 e 14.".
ArL 11. Fica acrescído-de § zo, remune·
rando-se o atual parágrafo unico, o a.rt. 112
da Lie n1> 7.210, de 11 de julho de 1984, com
a.seguinte redação:

"Art. 112. .. .......... - ............... ..

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

§ 2o Excluem-se do regime previsto
neste artigo os cOndenados por crime he·
diondo, prática de tortura, tráfico ilícito
· de entorpecentes e drogas afins, e por
terrorismo."

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de_sua publicação.
Art. 13. Revogam-s~ as dispo5ições em
contrário.
O SR.._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- f.. Mesa pede aos Srs. Senadores que não
se afastem. do Plenário, porque haverá uma
sessão extraordinária- para votar matérias que
têm m.ais de 50 assinaturas solicitando urgên-'
cia. Somente essas que _estão sendo apreciadas nesta manhã.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra, de ac9rdo com o Regimento,
para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex·
O SR. HUMBERTO I,UCENA (PMDB -

PB. Para declaração de voto.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores~ pedi a palavra apenas
para dizer que votei este projeto de lei da
Câmara, com a consciência tranqüila do dever cumprido, na medida em que estamos
atravessando uma fase difícíl e a(tamente perigosa com seqüestros sucessivos nas grandes
cidades, sobretudo em São Paulo e no Rio
de Janeiro, aliás, terra de V. Ex•, Sr. Presidente.
A minha posição não podia ser outra senão
a de dar apoio a este projeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazeresta Dedaração de Voto, quero registrar que
estou bastante preocupado, também - e
creio que não somente eu- com as declarações, hoje na imprensa atribuídas ao Sr. Ministro da Justiça Bernardo Cabral, no sentido
de que S. Ex~ estaria cogitando de levar ao
Senhor Presidente da República uma proposta de declaração do estado de defesa, em
alguns locais, para facilitar o combate aos
seqüestros.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso é da
Ex~ é o Presidente do
Congresso Nacional e, inclusive, membro nato do Conselho da República e do Conselho
de Defesa Nacional e será chamado a opinar
sobre este assunto.

O Sr. Cid-Sabóia de CarValho -Sr. Presiformada no País por essa onda de aconteci.dente, peço a palavra para uma explicação -~mentes criminosos, mas eu quero deixar, papessoal.
~ ra salvar a minha responsabilidade, consig. · ..nado aqui nos nossos Anais a minha posição,
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) -."' cbmo Senador muito responsável, como Pre-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia ... ~~- ~dente da Comissão de Constituição; Justiça
de_ Carvalho.
·_
~ Cidadani~, ~.qto ~ornem q.ue sem_pre_ p:o. ".. ;essou o Direito; deixo consignadas, repito,
O SR_. CID SABÓIA DE CARVALHÔ,11{ asminha~reservas,gravesreservasarespeito
(PMDB- CE. Para explicação pessoaL) --r.--'...: da maténa que acabamos ~e aprovar.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, compondo:· ,,,.,." Agradeço a V. Ex~ a genttleza de terpenmcomo compõe o Senado da República, vejo :·,:...-tido que_conste dos Anais esta minha posição,
esta Casa sempre espremida pelas circun~.- ·~..§r. Pr.esident~.
tâncias criadas, algumas pela Câmara FeçleMmto obngado a V. Ex~ pela gentileza.
ral, outras pela própria sociedade, mas cii-. -,!(Muito bem!)
cunstâncias que tiram do Senado a sua verda- ' t
deíra aptidão revisora.
l'f
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há mais oradores inscritos.
Acabamos de votar mais um substitutivO'
da Câmara dos Deputados. Não quis eu, ten-'i. · . _Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
-do assinado a urgência, criar maiores probleã presente sessão, designando para a extraormas. Mas quero que conste dos Anais da Casa !li'".dinária das 12 horas e 10 minutos, anteriorque corisldero um mau trabalho, que cons~"
...~ente convocada, a seguinte
_
dero isso que acabamos de aprovar uma má
solução, principalmente sob os aspeçtos do -·
ORDEM DO DIA
Direito Penal Brasileiro e do Direito Processual Penal. São emendas que aqui ocorrem,
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIe que vão alterar a legislação nacional, que:çVO
c.o Processo Penal, quer no Direito Penal:
N'4,DE 1990
com muita atenção a uma emotividade que,
de certo modo, prejudica os princípios mais
(Incluído em Orderii do Dia nos termos
sérios, oS princípios mais gerais do Direito.
. do art. 376, e,. do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Tenho receios fundados de que os juízes, ..
amanhã, tenham dificuldade na aplicação . ".Decreto Legislativo no 4, de 1990 (n~ 42/89,
desta lei, na hipótese de haver a sanção presi·
na Câmara dos Deputados), que aprova o
dencial. E o receio será, inclusive, de que
texto do acordo para cooperação técnica com
uma má técnica esteja sendo 'fUndada; os juíOutros pafses da América Latina e da África
zes deixarão de apurar as circunstâncias agra·- · entre o Brasil e a Organização Internacional
vantes, para cOflcessão de uma pena direta
do_ Trabalho- OIT, concluído em Genebra,
e, se atenderem às circunstâncias agrâvantes,
em 29 de julho de 1987. (Dependendo de
apenas excederá a 30 anos, o que levará os · parecer.)
juízes a unta tedução imediata, na hora da
condenação, criando uma jurisprudência
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
muito duvidosa.
-Está encerrada a sessão.
Mas, _de__qualquer maneira, esta lei atende
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 05
aos reclamos da Nação, atende à emotividade
minutos.)

maior gravidade V.

Sabe V. Ex' que o art. 136, da Constituição
estabelece:
"0 Presídente da República pode, ou~
vidas o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar esta·
do de desfesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos
e determinados, a ordem pública ou a·paz social ameaçadas por grave e imi·
nente instabilidade institucional ou atin-

gidas por caiamidades de grandes proporções na natureza."
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
há nenhuma instabilidade iilstitucional no
País. O que se dá é-a ocorrência de crimes
r hediondos que precisam s_er punidos com leis
como esta que acabamos de votar através do
reaparelhamento das polícias estaduais, sobretudo do Rio de Janeiro e São Paulo, e,
bem assim, de diálogos dos Governadores
daqueles Estados, com o _Senhor_ Presidente
da República -se sentirem que suas polícias
estão fracas,- visando a requisitar- a Polícii
Federal, sob o comando do Sr. Romeu Tuma,
para colaborar na punição dos seqüestros,
mas nunca com a decretação do estado de
defesa, que é uma medida de caráter excepcional, com a qual não podem?s concordar.
O Sr. Cid Sabóià de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordeJll.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa aceita a intervenção do nobre
Senador Humberto Lucena como explicação
pessoal, não como declaração de voto, porque a declaração de voto, pelo Regimento,
no art. 293, § II, deve ser feita por escrito
e encaminhada à Mesa, não havendo necessidade de ocupar a tribuna.

Ata da
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Sessão, em 10 de julho de 1990

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 12 HORAS E lO MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
~- Nabor Júnior - Gilberto Miranda Áureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo
Aragão ~ Almir Gabiiel - Jarbas Passarinho - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya - João Castelo - Alexandre Costa
- Edison Lobão -.Chagas Rodrígue~ Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho
- Mauro Benevides - Lavoisier Mai? Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco Maciel - Ney Maranhão ~ Mansueto

de Lavor - Divaldo Suruagy - Teotônio
Vilela filho- Lourival Baptista- Luiz Viana Neto ~Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar
-José lgnâcio Ferreira- Gerson Camata
-João Calmon - Jamil Haddad ..:_Nelson
Carneiro- Mata-Machado- Alfredo Cam·
pos- Ronan Tito -Severo Gomes- Mário
~Covas - M<-!uro Borges - Iran Saraiva Irapuan Costa Junior --Pompeu de Sousa
- MauríciO Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha
-Márcio Lacerda- Mendes Canale- Ra-

chid Saldanha Derzi --Wilson Martins Leite Chaves - Affonso Camargo -José
Richa- José Paulo Biso!- José Fogaça._
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será' lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 231, DE 1990
Senhor Presidente,
Em virtude de inúmeras declarações de au-

toridades e denúncias formuladas publica-mente, os Senhores abaixo-assinados houveram por bem solicitar de V. Ex~ iristauraÇão
de Comissão Parlamentar de lnquérito nos
termos do Regimento Interno visando à apuração de fatos irregulares ou ílegais ocorridos

no Ministério da Agricultura e nos órgãos
e empresas a ele vinculados nos últimos cinco
anos. Fato: irregularidades na compra, transporte, armazenagem e venda de alimentos

e na aplicação de verbas. Prazo: 240 dias.
N~>

de membros: 5. Limite de despesas: Cr$
1.800.000,00.
Sala das Sessões, !O de julho de 1990.-

Leite Chaves- Irapuan Costa Junior- Melta Filho- Teotonio Vilela Filho- João Cal·

mon - Carlos Patrocinlo - Antônio Luiz
Maya -·José Fogaça - Marco Maciel Alfredo Campos- Mendes Canale~ Divaldo
Suruagy - Severo Gomes - -Jutahy Maga·
lhães- Jamil Haddad- Humberto Lucena
- Cid Saboia de Carvalho - Louremberg
Nunes Rocha - Chagas Rodrigues - Jarbas
Passarinho - Afonso Sancho --Pompeu de
Sousa - Mauro Borges, Mário Covas Mauro Benevldes - Ronaldo Aragão - Mata-Machado.

REQUERIMENTO N• 234, DE 1990
Senhor Presidente, ____ _
_R"eqUeíro a v:-:EXi',- com base no art. 216,
do Regimento Interno, sejam solicitados a
Exm• Sr• Ministra da Economia, as s-eguintes
inforina-ç6es:- -Qual o montante do endividamento, caso
a caso, nos dois últimos anos, das empresas
de comunicação_ social, no setor jornalfstico
e nos setores de rádio e televiSão, juntos às
inStituiÇões de crédito oficial?
Na hipótese de endividamento externo, se
houve garantia da União, direta ou indiretamente?
· Qual o íõdice percentual de inadimplêncià,
em cada um desses casos de endividamento?
Na hiPótfise deste ite_m, s-e houve alguma
composição de dívida e se está sendo honrada
ou, bem assim, se foi íníciado algum processo
de execução judicial?
Sala das Sessões, 10 de julho de 1990. Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Os requerimentos lidos serão submetidos
ao exame da Comissão Diretora. Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
SãO lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 235, DE 1990
Requeremos urgêitcia, n·os termOs do art.
Sobre a mesa, requerimentos que serão li336,- alínea b, do Regimento lutemo, para
dos pelo Sr. l" Secretário.
o Decreto Legislativo nr 35, de 1990, que
s-ubmete à aprovação do COngresso Nacional
São lidos os seguintes
o nome das pessoas indicadas para integra·
REQUERIMENTO N• 232, DE 1990
rell}_a- Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Senhor Presidente,
Sala das Sessões, 10 de julho de 1990. Requeiro a V. Ex•, com base no art. 216,
Marco Maclel - José Ignácio Ferreira do Regimento Interno, sejam solicitados ao
Louremberg Nunes Rocha - Mauro Borges
Exm• Sr. Secretário-Geral da Presidência da
- Afonso Sancho - Jarbas Passarinho República, as seguintes-ínformaçóes·:
Qual a publicidade oficial veiculada nos. Divaldo Sutuagy - Pompeu de Sousa - AI·
fredo Calnpos - João Lobo - João Calmou
últimos dois anos, através dos órgãos da im- João Menezes - Antônio Luiz Maya prensa escrita, falada e televisada, perten·
centes às empresas de comunicação social,_ Meira Filho - Nelson Carneiro - Mareio
Lacerda - Jorge Bornhausen - José Agri·
no setor jornalístico e nos setorcs de rádio
pino - Edison Lobão - Odacir Soares e televisão, apesar do seu endividamento nas
Francisco Rollemberg - Aluizio Bezerra iastituições- de crédito ofiCia.!, e qu<tl a sua
Leite Chave:~ - Chagas Rodrigues - Jutahy
razão de ser?
Sala das Sessões, 10 de julho de 14<)0 . ..=...- - Magalhães - Mansueto de Lavor- Lourlval
Baptista - Raimundo Lira - Gilberto Mi·
Senador Humberto Lucena.
randa - Gerson Camata - Carlos Patrocionio - Mario Covas - Olavo Pires -- Ney
REQUERIMENTO N• 233, DE 1990
Maranhão - Mauro Borges - Nabor Junior
Senhor Presidente,
_
- Ronaldo Aragão -- Mauro Benevides Requeiro a V. Ex', com base no art. 216,
Mata-Machado - Alexandre Costa - Affondo Regimento Interno, sejam solicitados ao
.so Camargo - Alb~rto Hoffmann - MauExm" Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
ricio Corrêa - Dirceu Carneiro - Nelson
Social, as seguintes informações:
Wedekin - Áureo Mello - Mendes Canale
Qual o montante do endividamento, caso
- Irapuan Costa Júnior - Wilson Martins
a caso, nos dois últimos anos, das empresas
- Marcondes Gadelha - Luiz VIana Neto.
de comunicação social, no setor jornalístico
REQUERIMENTO N• 236, DE 1990
e nos setores de rádio e televisão, para com
a previdência social e se elas ou não inandimRequeremos urgência, nos termos do art.
plentes e se propuseram ou fizeram parcela336, alínea b, do Regimento Interno, pal-a
mentos?
o Oficio S/29/90 (SC).
Sala das Sessões, 10 de julho de 1990. Sala das Sessões, l9 _de julho de 1990. Senador Humberto Lucena.
Mauro Benevides- Humberto Lucena- AIO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O requerimento lido vai à publicação.
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fredo Campos - Gilberto Miranda- Jutahy
Magalhães- Carlos Patrocínio- Severo Gomes - -Mauro Borges - Rachid Saldanha
Derzi - Mata-Machado - Oivaldo Suruagy
- Jamil Haddad - Teotonio Vilela FilhoMário Covas - Jarbas Passarinho - Marco
Maciel- Louremberg Nuiies Rocha- Áfon·
so Sancho- Cid Saboia de Carvalho - Leite
Chaves - José Fogaça - Ronaldo Araião
- Nabor Júnior- RuyBa~lar- José Paulc
Bisol- João Calmou - Ronan Tito- Meira
Filho - Iram Saraiva - Alexandre Costa
- Lulz Viana Neto - Mendes Canale - Áureo Mello - Chagas Rodrigues - Maurício
Cort'êa- Antônio Luiz Maya- José Richa
- Lavoisier Maia - Mareio Lacerda - Ira·
puan Costa Junior- Raimundo Lira- Pompeu de Sousa ~ Wilson Martins - Alfonso
C amargo- Mansoeto de Lavor-- Almir Gabriel- Nelson Carneiro- Gerson Camata
- Odacir Soares - José Ignácio Ferreira.
__ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esses requerimentos serão votados apOsa Ordem do Dia, ria -fõrrita do- ãrt. 340, II,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
Of.-014/90
Brasflia, 10 de julho de 1990.
Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro
OD. Presidente do Senado Federal
Senado Fe__d~.tal
Senhor Presidente:
De acordo com o parágrafo único do art,
66-A, do Regimento Interno do Senado Federal, tenho a honra de comunicar à Mesa
Diretora desta Casa que indico o Exm" Sr.
Senador Odacir Soares para exercer as funções de Vice-Líder do Governo.
- Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os
protestos de elevada estima e r~speito.
Atenciosamente, -Senador José Ignácio
Ferreira, Líder do Governo;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
comunicação lida vai à publicação.
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O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nels.on Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira.
O SR. JOSií IGNÁCIO FERREIRA (PST

-E·;. Pela ordem. Sem revisão da orador.}
- St. Presidente, tivemos uma sessão que
come;ou hoje às 10 horas da manhã, desti·
nada à votação do projeto de lei salarial.
Sr. Presidente, pretendo dirigir-me a V.
E:x•, <:-Mesa e ao Plenário da Casa, com a
enOrme PreocupaÇão de deixar registrados fatos que podem não ter sido trazidos riO conhe·
ciinen tO da Casa.
_
Evi1lente que, aqui ou ali, alguma coisa
foi cot :>eada, mas pode não ter sido colocada
com wda a dimenSãO que ela ·mereceria ter.
Sei qu ~ houve referência aos fato~ ao~ quais
vouMmt: reportar, mas compreendo que é abM
solutanente necessário que, neste momento,
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se faça um enforque deles, com à devida pre·

cisão, para que fique registrado nos Anais
qual foi o comportamento do Governo.
Sr. Presidente, na tarde de ontem, enquanto se realizava a sessão, eu me mantinha permanentemente em contato com os Senadores
Ney Maranhão e Odacir Soares, com o objetivo de acompanhar esses trabalhos e promovendo gestões que se prolongaram por toda
a noite, no sentido de encontrarmos uma fórmula que, durante todos esses dias anteriores
à votação, não póde ser encontrada,
_
Terminamos a noite, ont~m. eu e o Sena·
dor Odacir Soarê.s, no Gabínete do eminente

Senador Ney Maranhão em contato com o
Presidente da República, o Ministro Berilar-

do Cabral, a Ministra Zélia e o Dr.'Kandir,
com o qual nos encontramos pessoalmente
duas vezes em seu Gabinete. Tudo isso com
o objetivo de criar uma fórmula que fosse
palatável a setores da Oposição, para substituir o texto que acabou sendo aprovado hoje, em sessão anterior a esta.
.
Na manhã de hoje, fui acordado por um
telefonema do eminente Ministro Bernardo
Cabral, que me dava conta das gestões que
fizera ontem à noite e, nesta manhã, inclusive, passou-me a informação de que, logo
a seguir, a Ministra da Economia me telefonaria, o que efetivamente ocorreu. S.&. me
telefonou quando já se encontravam em minha casa os eminentes Senadores Ney Maranhão e Odacir Soares, e entendemos-nos com
a Ministrei no sentido de buscar, afinal, numa
tentativa de paroxismo, uma fórmula que pudéssemos trazer aqui para que a Oposição
a examinasse e sobre ela trabalhássemos, a
fim de encontrarmos uma solução derradeira.
O que ocorreu? Antes de iniciar-se a sessão, encontrei-me cortn) Senador João Calmoo em seu Gabinete- quando V. Ex•, Sr.
Presidente, ainda não havia chegado- e lhe
pedi que passasse ao Plenário o resultado das
gestões que estávamos fazendo junto ao Ministério da Economia. Pedi, também, a V.
Ex•, Sr. Presidente, que chegou logo após,
que, se possível, retardasse o início da sessão,
c V. EX' disse que isso não seria possível,
pois teria que abri-la no momento aprazado,
e foi o que fez V. Ex•
No curso da sessão, mantivémos cantatas
com vários Senadores da Casa, sobretudo
com o Líder da Oposição, eminente Senador
Mauro Benevides, que se dispôs a passar a
informação ao Plenário, dando conta das gestões que fazíamos para encontrar essa fór·
mula.
Falamos também com outros Pares. O Senador Ney Maranhão dirigiu-se ao seu _gabfnete, eu me dirigi ao meu, assessores_ meus
vieram e deram conta a vários Senadores de
que esses fatos estavam ocorrendo. Procuramos, em especial, dar ciência ao eminente
Senador Afonso Sancho -não sei se chegou
ao conhecimento de S. Ex~ - e ao Senador
João Menezes.
O importante, Sr. Presidente, é que se quebrou uma tradição da Casa e do Congresso,
fazendo-se uma votação enquanto se buscava, com muito fervor e determinação, o e~-

contro de .uma soluçã() para ser apresentada
aqui.
Coloco esta questão com toda clareza, porque é preciso que conste dos Anais da Casa.
Há mais um fato: safamos do Gabinete da
Ministra quando tomaaws conhecimento dé
que naquele instante, estava :,endo votada
a lei salarial. Foi-me dado conta aqui, pelo
eminente Senador Maur9 Benevides. de que
S. Ex~ instou junto a V. Ex\ e junto ã Casa,
no sentido de que não se fizesse a votação,
enquanto as Uderanças do Governo não che-gassem.
-Sr. Presidente, nós que acreditamos 11esse
Plano, nós que acreditamos que é possível
este País sair do atoleiro histórico da inflação,
da cultura inflacionária, que é possívellibCr-·
tar os trabalhadores com salários compatí·
veiS, nós que acreditamos nisso tudo realmente buscamos o possível e iríamos trazer
isto à Cas·a, vindOs do Gabinete da Mluistra.
Foi quando tomamos conhecimento, chocados, de que já havia sid? vot~da.
Antes de terminar, quero dizer que trotJXC·
mos uma proposta que poderia ou não ser
aprovada, ma:> que existia.
O Governo tínha uma Proposta anterior
de 5% de abono em julho; agora, propõe
um abono de 6% em julho e 6% em agosto,
incorporáveis. A nossa visão é de que o Governo C-Ompreende que a inflação está domada. Na verdade, todos os indicadores económicos, todo o comportamento dos agentes
~con<_)mic9s e_ toda a visão daqueles ·que sensatamente apre_ciam a área de economia nos
diversos órgãoS de informação do País estão
dando conta de que o Governo caminha para
deter, afinal, esse dragão da inflação no País.
Não tem cabimento que, a esta aJtura dos
acontecimentos, não se pudesse ter colocado,
para setores da Oposição, a proposta alternativa do Governo.
Sr. Presidente, o Governo nos pede que
coloquemos isso com toda clareza, qualquer
que seja o comportamento da economia, diverso desse .da inflação domada, da inflaçáo
contida. O Governo se disporia a persistentemente acompanhar e dar os abonos neces--sários, mesmo fora de projetas de lei, para
que não se prejudicassem os descamisados,
não se machucassem, não se inflingissem da·
nos ao poder aquisitivo dos assalariados, sobretudo àqueles em que três salários míni·
mos,
_f,. preocupação do Governo é, em primeiro
Ju_gar, com a inflação, que precisa ser domada
e contida; segundo, com a livre negociação
não impleme_!)tada e que era a reivindicação
de_ decênios das Oposições nesta Casa e _no
Congresso. _O momento de jmplantação da
livre ncgociãção é quando a intlação é baixa.
Repito: reivindicou-se sempre a livre rlegociação neste País e ela terá que ser implantada
quando a inflação é baixa e não quando está
em alta.
Temos também a convicção de que a iode~
xaçáo é um cai1c"rõ que iria produzir o retorno
da inflação neste País, porque produz a manutenção da cultura inflacionária, que é um

·dos enfrentarnentos do Governo. O Governo
sabe _que essa é a cultura mais difícil de ser
vencida, a cultura inflacionária. Está enfren·
tando a cultura dos costumes políticos, a cu!·
rura: do corporativistp:o, a cultura do cartorialiSm,o, maS Príncipal a ser enfrentada é a
cultura inflacíonária. Sr. Presidente, o Governo tem uma proposta.
-

a

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex· um aparte?

O SR. JOSÉJGNÁCIO FERREIRA- Nobre Senador, eu estou falando para uma explicação" pessoal. Não sei se, regimentalmente, posso conceder o aparte a V. Ex'

O Sr. Jarbas Passarinho- J:)isseram-me
que V. E:<' falaria cOmo Líder. Foi por isso
que ousei pedir-lhe um aparte. Se V. EX"' está
falando para uma explicação pessoal, retiro
o pedido.
O SR. JOSJliGNÁCIO FERREIRA- É
para uma explicação pessoal, mas V. Ex~ mui·
to me honra e sempre ornamenta e enriquece,
com o seu aparte, o pronunciamento de qualquer Senador. V. Ex~ sabe o respeito que
lhe tenho.
O Sr. Jarbas Passarinho -

É recíproco,

Ex·

o SR.

JOSJl IGNÁCJO FERREIRA -

Obrigado.
Sr. Presidente, a posição do Governo ê
a de quem não se vai desatrelar da preocupação com os assalariados, com os menos
favorecidos, com os descamisados, sobretudo
com aqueles em que a faixa salarial é de um
a três salários mínimos .. Essa preocupação
o Governo continuará tendo.
Quero deixar claro a V. Ex• e à Casa que,
na sessão an'teriàr'a esta, quebrou-se uma
tradição de convívio democrático que permitiria que o Senado aguardasse o momento
de uma possível negociação. Se ela acabasse
não se concretizando em um texto aprovado
por todos nós, de qualquer modo não se frustrariam aqueles que lutaram por ela ao longo
desses dias, e não se quebraria uma tradição
desta Casa, do Senado Federal.
Digo em alto e bom som, e certamente
falo r-· nome de todos aqueles que acreditam
nest~
>vemo. Confio que esse Plano vá dar
certo c que afinal romperemos com todas essas culturas que ·dominaram o País durante
tanto tempo. Vamos vencer esses demônios
todos. O episódio que passou vai ficar marcado como aquela no qual se frustraram as
expectativas de todos os gue sabiam, que
acreditavam ser possível encon~rar uma solução que compatibílizasse os interesses dos tra·
balhadores e as perspectivâs que temos de
afirmação desse Plano. Afinal, é o que temos
para salvar este Pais.

OS r. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não tem que contraditar.
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Então, solícítO à

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• dispõe de 5 minuios, cõriio Lfder.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder.) -Sr. Presidente, há necessid_ade
de que a verdade seja restabelecida.
A Oposição tentou, durante quase um mês,
um acordo com o GoVerno a respeito da Lei
Salarial. O Governo remeteu aMedidaProvisôria n"' 193, ímpingindO-a ao CongreSso Nacional.
.
Hoje, Sr. Presidente, V. Ex• chamou-me
.à Mesa e. pediu para que não_YotásSemos a

matéria antes das 11 horas da manhã, em
razão de uma solicitação do Líder do Governo, que estaria negociando junto ao Governo
a possibilidade de uma proposta a ser apresentada à Casa.
Fiz um discurso. Não tinha assunto, inventei um para manter a sessão em andamento
e cumprir a palavra que V. Ex! h_avia_ empenhado junto ao Líder do Governo de só votarmos após o regresso dos membros da Casa~
E a votação :-ó <::e iniciou :-- os Anais podem
comprovar - às 11 horas e 32 minutos. Foi
dada ainda mais uma compensação de meia
hora para que se iniciasse a votação.
Não venha agora o Governo com essa falácia de que é a favor da classe trabalhadora,
que ia apresentar uma proposta, quando já
estávamos em processo de votação desde oo.tem._ O processo de votação tinha sido feito
ontem, mas em razão do pedido de verificação, na sessão não fói a pfo-pos1ã--i:WrõVãda
porque não havia número·.
V. Ex~, Sr. Presidente, não pode ser acusado neste momento de não ter mantido as tradições desta Casa. Esta Casa tem- tradições,
sim·, e a tradição é o Govemo querer negociar
com lealdade com a Oposição; o que nunca
fez. O Governo tem o intuitO de querer, autoritariamente, impor a sua vontade. O Senado
1 deu uma demonstração clara e inequívoca de
que não aceita iinposições; aceita negociações, sirQ, mas dentro de prazo, dentro de
propostas honestas e não de propostas aprovadas pelo Governo, que,após tal aprovação,
veta dispositivos, como o fez na lei das inelegibilidades.
Sr. Presidente, não nos venham com esta
falácia.
O Sr. Afonso Sancho_- P~rmite-me V. Exum aparte, nobre Senador?

O SR. JAMIL HADDAD- Com todo prazer V. Ex~ faz parte de todos os meus pronunciamentos, para minha grande satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nobre Senador Jamil Haddad, V. Ex• pode
conceder o aparte. mas dispõe apenas de 5
minutos.

O Sr. Afonso Sancho~ Sr. SenadOr. não
há falácia do Governo, o que há é objetividade, é interesse de salvar este País e não'
de demagogia. Não pense V. Ex• que esta
lei aprovada agora tem valor. porque é uma

de Pirro. Ela vai ser vetada pelo O o·
vemo. O que vai ter valor é aquilo que o
Governo está procurando, que é dar um abono justo à classe menos favorecida. V. EXI'
fique bem ciente de que o Governo não tem
·falácia; o Governo tem objetividade. A Opo~
siç:!o está esperneando demais porque está
vendo que a inflação está caindo. QuandQ
ela realmente cair como desejamos, V. Ex·~
não vão ter condições de se dirigir aos seus.
eleitores. Muito obrigado.

~vitória
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíio)

-V. Ex:' dispôe de 5 minutos. Mesmo com
as interrupções o tempo de V. Ex~ já sC eUCer:

rou.
O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar_,
Sr. Presidente. diz_en_Oo que não admitimos
em absoluto essa colocação do Senador, José
Ignácio Ferreira. A&imos conforme acordo_
feito pelo Presidente com a Liderança do Go~
verno, no sentido de que a matéria só seria
colocada em votação após as 11 horas da ma-,
O SR. JAMIL HADDAD - NObre--Seita~- nhâ e o-foi às 11 hOr~s ~ 32 minut_os.~,:.
dor, V. Ex·_ provavelmente não vai a super-'
mercado. O Presidente Collor foí duas vezes
O Sr. Cid S~bóia de Carvalho -:Sr. Presiao_Carrefour em outra época. Quero que Sua·
dente, peço a palavra pela Liderança do
EXcelência vá agora. No Rio de Janeiro,- a
PMDB.
_cesta básica está custando SOO .cruzeiros a
-'o SR. PRESIDENTE (Nelson .Carneiro)
mais q~~ _Q_ ªalário inínliiiO, que Õ.ão é mais:
um salário mínimo; é um salário ínfimo. E· -Não, por enqliãtüO. A Mesa vai esclarecer.
Houve uma exposição e a Mesa tem de dar
fala--se nos descamisados, nos pés descalços
alguma explicaÇão.- - -- desta Casa. É querer brincar, Sr. Presidente!
Masque fique bem c)aro qee V. Ex·, na PresiO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Conquandência desta _Casa, hQprou um compromisso
tO- que me garanta a palavra como líder do
com o Líder_ do Governo, que lhe solicitou
~~DB p9ster!orme~~~-.
' ··
que não-·se ínicia~$éli~Vota,ção_ ãntes das 1).
horas. V. Ex• noS chamou à-Mesa para-que
O_ __SR. PRE_SI_DENTE (Netson Carneiro)
mantivéssemos a sessão. Fi_z_emos pronuncia__..Depois V. Ex' poderá manifestar-se, mas
mentos e só às 11 horas e 32 minutos iniciouse o processo de votação .. Nós.não podemOs- â Mesa tem o dever de dar as explicações,
ficar aqui dia e noite à espera de negociação' imediatamente.
A Mesa cumpriu e cumprirá rigorosamente
com o Governo. O Govern..o que tenha, na
o Regimento~ qualquer que seja a situação.
realidade, interesse e_ apreSente propostas
Primeiro, a sessão teve início às 10 horas
concretas, e_m tempo hábíl, para que as matée 3 minutos, quando se constatou existirem
rias possam ser" votadas.
apenas quatro Senadores em Plenário. HaK
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V,.
vii, entretanto. Oradores inscritos. O Q.obre
Ex• um aparte'?
Senador João Calmon ocupou a tribuna <:om
o brilho de sempre·. Quando cheguei a_ esta
O SR • .)AMIL -HAb])AD -- Sr. SeDador,
Mesa encontrei a notlcia de que o Senador
se o. Présidente penilitir, com sã.tisfação, da~
José Ignácio Ferreira queria falar comigo anrei o aparte a V. E~
tes da sessão. Entrei em contato com S. E_:('_
O SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro)
através do número que havia deixado;- e S.
-Temos que cumprir o Regimento. O RegiEx• me pediu que só se votasse a matéria
mento não permite,
ãs-11 horas.
Evidentemente que isso não é favor algum,
O Sr. Humberto Lucena - Mas ao nobre
Senador Afonso Sancho foi concedido o apar_- porque a primeira hora da sessão é destinada
exatamente ao Expediente. Quando se comete.
ça uma sessão às 14 horas e 30 minutos, o
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
período destinado a:o Expediente termina às
-Dentro dos 5 minutos. V. Ex• não pode. 15.horas e 30 minutos, porque nesse- horário
espichar o tempo, que já se esgotou. Ern ouinicia-se a Ordem do Dia.
tras oportunidades poderá falar, em resposta
Foi o que fez a Mesa: iniciou a sesSãO àS
ao Senador.
10 horas e _3 minutos c às ll horas e 03 miriu·
tos, encerrou o Expediente. Encerrado o ExO SR. JAMJL HADDAD - Quero dizer.
pediente, concedeu a palavra, como impõe
aqui, e me sinto muito honrado falando em
nome do Senador Humberto Lucena, em no· o Regimento, - illiás. citado na oportunidade - aos Lideres que a solicitaram. por
me do Senador Jutahy Magalhães e de outros
5 minutos. Terminado esse prazo às 11 horas
Senadores, que estou falando pelo que vejo,
e 32 minutos, a Mesa não podia aguardar
em nome de quase todos os Senadores desta
nenllllma outra soluçãO, senão a que impõe
Casa. A te:volta é grande quando o Líder
o __ Regimento. Então, iniciou a votação nor·
do Governõ -diz que esta Casa não cumpriu
mãlmente e sô não se- reproduziu o encami~
um acordo tácito.
nhamento de Votação porque o Regimento
_O sR• .PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
proíbe. A Mesa est<1 cumprindo o Regimento
- Nobr~Sena_dor, peço a V. Ex·· que enc_erre
rigorosamente, tanto que o no~so eminente
o. seu discurso.
Colega Leite Chowe~ foi interrompido recen"O SR. JAMIL HADDAD_- Vou encerrar. t~mente. apôs t..:r-se esgotado o tempo de
Sr. Presidente. mas V. Ex'. interrompendoque dispunha.
me, está fazendo com que o tempo se alon- ·
Ocorria alnda l!ffia dificuldade, que tamgue.
bém a Mesa _não poderia transpor: é que a
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discussão desta matéria Tá tinha sido encerrada. E encerrada a discussão a Mesa não
poderia apreciar nenhuma outra matéria,
através de emendas e modificações do texto
em exame, sob pena de ferir o Regimento.
Já feriu uma vez para, de acordo com as suas

convicÇões. ~xatainentc no Projeto de Lei Salarial, possibilitar a votação dessa matéria no

dia 2,-quando tram.forffioil -a sessão de sábado
em sessão ordinária.
A Mesa cumpriu rigorosamente o Regimento.
Hoje, a Mesa é acusada de haver evitado
um entendimento. A Mesa cumpriu e continuará cumprindo rigcrosamente o Regimento, bt!neíichmdo ou contrariando_ qualquer
dos Srs. Senadores ou qualquer dos Senhores
interessados.
·.A lei passa a ser o Regimento. E o Regimento é cumprido.
_
A única Vez' que O Presidente deu uma interpretação pessoal, de acordo com suas convicções à letra regimental, resultou no que
está acontecendo.
A Mesa. não abre exceção e não poderia
sequer aceitar a proposta. pof mais genCrosa
que ela fosse, porque não havia oportunidade
-regünental de examiná-la.
A Mesa agradece ao· nobre Senador José
lgbácio F-erreira o esforço. a contribuição que·
certa'mente S. Ex• poderia trazer, mas nãO·
tinha outfa solução senão cumprir rigorosamente o Regimento da Casa.
Foi o que fez.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, pedi a palavra pela Liderança do
PMDB.
O ·SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Gostaria. se v:._Ex• me peEmitisse, de votar
p'Iimeiro o itern da Ordem do Dia. Depois
darei a palavra a V. Ex•
O Sr. Cid Sabôia de C3rvaiho .:....-Sr. Prcsi--9ente, aí está havendo uma desatenção regimental. V. Ex· acaba de atender outros partidos. As Lideranças têm o direito â..palavra
em qualquer fase da sessão.
Ç> SR. PRESIDENTE (Nelson Carne!ro)
Ex· pediu a palavra pela Liderança?
O Sr. Cid-Sabóia de Carvalho -~Sim, pela
Liderança.

-:-V.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Pela. Liderança. V. Ex• tem a palavra por
5 minutos.
0 SR- CID SABÓlA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Como Lidçr.) -Sr. Presidente. notamos que y. Ex• está muito preoc~
pado ante as cnticas que tem recebido nos
último!. dia$. QuerQ_dízer que elas partem
de lugares opostos; da 'Situação· e da Oposição. h.so deixa urna t-omodidade moral para
V; Ex~. porque o equiltbrio pode ser ~onside
rado a partir da diversidade crítica. A partir
de::Se momento em 'que V. Ex" sofre crúicas
de gregos e troianos, evidentemente t púl'que
o equihbrio vem :;endo· alvo desses críticos
que fuQdonam no' momc.>nro.

.Acho que o Senado confia cm sua Presie o _.fM~B renova, por minha voz,
a_confiança em V. Ex', muito embora isso
seja plenamente dispensável.
Sr. Presidente,. a minha presença na Liderança do PMDB, nesta fala de agora, é para
dizer que o Senado trabalhou corretamente:_
esta manhã, principa]Jnente diante da ang\Í.s·
tia__s_ocial que neste momento é facilmente
ve_rificável.
d~ncia,
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A meu ver, S. Ex~. afrontou com as suas palavras uma deliberação soberana do Plenário
do Senado.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, V. EX' pode nota~: que a
Liderança do PFL, a Liderança do PMDB,
todas as Lideranças se mani~staram a que
votássemos a matéria favoravelmente, talcomo aconteceu. E essa lei, essa mecânica que
_o ~r. Humberto Lucena- V. Ex~ me per- acabamos de aprovar não resolve a questão
mite um ~parte'?
sa1aria1.
Qu_ero dizer que o Parlamento brasileiro
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-.
está mandando esse projeto de lei, devidaLogo ouvírei V. Ex~
mente aprovado, para a sanção presidencia};
Quero dizer, por exemplo, que um salário
mínimo vale, no Cea-rá, 12kg de carne. O ' como uma contribuição, dentro da visão governamental. Não há grandes inovações, não
salário mínimo é menos que o _valor de urrfa
há conforto com o Governo Federal; não há
ecog:rafia. Se o operário tem sua mulher ou
urna porfia, não há uma luta entre o ParlaeJe próprio necessitando de uma ecogtafiã.,
mento e o Governo Central. Pelo contrário,
não terá no més _o _r~n_di.t!_1.ento necessário para
há urna contribuição do Parlamento.
paga-la.
Acredito que o Presidente poderá saneio·
-Um salário mínimo corresponde, Sr. Presi:
nar sem grandes. cuidados esta le_i que âcaba
dente, a três LP: É como se o cidadão trabade sair. Poderá vetar esta ou aquela expreslhasse para ganhar três discos: é 50% do valor
são, este_ ou aquele artigo, maS no todo a
de uma boa camisa menos que o valor de
contribuição dada pelo Poder Legislativo é
uma calça pouco mais do que um par de sapada maior importância. Os técnicos do govertos ou_desses mais modernos que a juventude
no, naturalmente, saberão considerar isto.
usa, os ténis. Um sapato mais popular,_ mais
Acredito que o Senador Afonso Sancho
P'!~reL_~~ls -·~~OWT•. custará aproxiriiadaquis dizer que o Governo Central vai, na vermente um saláno mmtmo.
dade, examinar dentro da filosofia adotada
Ó ~eri~dO~ Sr. Presidente, não podÚia capelo Presidente Fernando Collor de Metia,
lar dt.ante ~isso e n_em poderia, regimentaldentro das possibilidades traçadas pelo Mimente, esperar as soluções prometidas pelo
nistério da Economia. Seja qual for o exame
Líder do Governo. Houve a boa vontade do
feito pelo Poder Executivo, Sr. Presidente,
Senador Mauro Benevides que fez a comunio Senado cumpriu a sua missão à Iu:z: do seu
cação peremptória. InchJsive as Lideranças
Regimento, à luz de sua democfacia e com
passaram a usar da palavra, dando tempo
a direção clara, inequívoca e desapaixonada
à chegada _dos Srs. Senadores que se enconde V. Ex~, o que exatamente_tem levado a
travam no Ministério da Economia. SenadoPresidência do Senado a ser criticada; ora
res Odacir Soares, José lgnácio Ferreira e
por um lado, ora pelo outro. Ai de V. EX'Ney Maranhão, figura_s de escol nesta Casa,
se fosse elogia.d_o por um lado e criticado por
que estão com tau.ta dignidade empenhados
outro! Na verdade, as críticas disformes dena solução desse problema. Mas falou mais
monstram que V. Ex~ está procurando se con-alto a questão social, a questão salarial,_ess.a
duzir dentro dos máximos e magnos princíangústia. É-o Iar, é a hora -âa alimentação,
pios da Jus.tiça.
é o vestir, é o andar no transport~ coletivo.
É muito angustiante. Não tínhamos como esO Sr. Afonso Sancho - Sr. Presidente, pe·
perar, nem pelo Regimento D.em pelos costu·
ço a palavra. c~mo L,.tder.
_
mes da Casa nem pela moral da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei"ro)
-Concedo <t palavra a V. Ex•, por 5 minutoS,
O Sr•. Humberto Lucena- Permite--me V.
não só como Líder, mas para explicação pesE~ um aparte?
St?al.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOO SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
Com prazer, nobre Senador.
Como Lidt:r. Para explicação pessoaL Sem
O Sr. Humber;-t_o Lucena.;. V_ou dar a V.
n.:ví~ã1> <.h) oraJ1>r .) -Sr. Presidente, inicialE:x\ Senador Cid Sãbóia de Carvã:iho, o apar·
m~:ntc quero dizer que estou rezando todos
t~ q':l,~ ,não pude oferecer ao Senador Jamil
o~ dia~ para que o Senador Ronan Tito se
Haddad, porque .os 5 minutos regimentais já
t.!lcja Gov~:mador e o Senador Humberto Lutinham sido ultrapassados. Desejo lamentar,
ccn~ venha u ~r Líder, de fato. I-laje, aqui
profundamente, a intervenção que, há pou1> L1der do PMDB, quem faz discurso todos
co, fez aqui o Senador Afonso Sancho, por
m dia~ contra o Presidente. quem rebate as
quem tenho o maior apreço e a maior estima.
coba!. é o Senador Humberto Lucena.
S. Ex•, como V ice-Líder do Governo, apõs
Em segundo lugar, não nie estou apresu~a vo~ação no J?leaário de um projeto de
~ando. Este é o pensamento que a imprensa
le1 salanal, anunc1á. _gu~ _9, Gov~rno vai vetar
noticia todo dia. de que a Ministra da Econoessa proposição. Considero este fatO muito
mi<:r, o Presidente cOiTO r nao vão aceitar essa
grave. S. Ex• está se antecipando à própria
lei porque ela vem exatamcnte liquidar com
decisão do Senhor Presidente da Repúbfíca.
o Plano. e o Plano não tem volta. O Presi·
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dente quer encontrar um meio-termo, um
abono que atenda àqueles menos favorecidos. É exatamente o que o Presidente vai
fazer, queira ou não queira essa oposição que
hoje se faz ao Presidente da RepúbHca, sem
nenhum apoio, sem nenhuma proposição que
venha realmente a satisfazer, a antender à
necessidade do País. Felizmente 1vêm a( as
eleições para demonstrar que o povo não está
tendo seu procurador correspondente dentro
desta Casa.
Era o que _tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneir_o)
-Terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 4, DE 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 376, C, do Regimento Inter·
no)

Discussão em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 4, de 1990 (n"
42/89, na Câmara dos D_eputados), que
aprova o texto do acardo para coope·
ração técnica em outros países da Amé·
rica Latina e da África entre o Brasil
e a Organização Internacional do Trabalho- OIT, concluído em Genebra, em
29 de_ julho de 1987 (dependendo de parecer),
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para emitir parecei da COmiSsão de
Relações Exteriores e_ Defesa Nacional.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs_
Senadores:
__
Sob a apreciação desta Comissão, ó texto
do Projeto Legislativo "n"4, de 1990 (Projeto
de Decreto Legislativo n~ 42-B, de 1989 CD) aprova o texto do_Acordo para Cooperação Técnica com outros países da América
Latina e da África entre o Brasil e a Organização Internacional do Trabalho - OIT,
conclufdo em Genebra, em 29 de julho de
1987"".
Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remeteu o referido Acordo para os itens
previstos no ar!, 49, I, da Constituição Federal, vem Exposição de Motivos do Exm~ Sr.
Ministro das Relações ExteriOres~ na qual
consta que através do Acordo ora apreciado
se ··visa a promover ações conjuntas das Partes Contratantes em áres pertinentes a assuntos trabalhbtas e sociais, quanto solicitações
neste sentido lhes forem formuladas por pafses das regiões acima referidas. O presente
protocolo constitui-se, por conseguinte, em
instrumento eficiente para o desenvolvimento e fortalecimento na política brasileira de
cooperação técnica com pafses em desenvolvimento.

Outrossím,.acrescenta a Exposição de motivos que a cohlboração acordada entre as
fartes contratantes, consoante ãS caracterís~
ticas e pecullaridades dos pr_ogramas e projetas demandados poderá ocorrer seja no temtório do país ou países interessados, seja em
território brasileiro, seja nas Instalações da
OIT em outros países e poderá incidir. entra
outras, nas seguintes modalidades: envio de
peritos brasileiros para a tu arem na execução
de programas e projetas, preparação, participação e execução conjunta de seminários,
simpósios e outros eventos de caráter nacional ou regional; promoção e execução conjuntas de cursos de formação e especialização
em-se tores do ttabalhisrno e -~suntos sociais.
Para coordenar a execução deste· Acordo,
institui-se u·m Grupo Misto de Trabalho, a
ser integrado por representantes do Governo
brasileiro e da OIT, o qual poderá reunir
sempre que. a juízo das partes contratantes,
houver necessidade,
__
Examinando as cláusulas que compõem o
Acordo, podendo observar que os objetivos
a que o mesmo se propõe poderão ser efetiva-mente c.oncre:tizados nas fórmulas e soluções
ali engendradas. Destacam-se os arts. 3", que
define de forma não exauriente âs modalidades de atuação de peritos, e o 4", que regulamenta a forma de escolha de peritos, centro
de critérios, como se supõe. estritamente técnicos.._ Cumpre referir, ainda, o art. 4" que
prevê as formas de financiamei:tto dos programas e projetos suscitados pelo Acordo, de
forma totalmente compatível com o interesse
brasileiro, sem nos obrigar financeiramente
de forma definitiva, em nenhuma hipôtese.
Pelo exposto, tem-se ser o Acordo que ora
examinamQS: de tQdo _oportuno e compatível
co-m·o-s interesses brasileiros, c:m setor de altíssima r_e_Ie::Và-riClli, qUaf seja o do aperfeiçoanieriio-e regUlãrriéiltação internacional das relações de trabalho. Dessarte somos pela sua
aprovação, nos termos do Projeto de Det:reto _
Legislativo em apreço.
N6ss0 pãrecer"é favorável Sr. Presidente:.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer Conclui favoravelmente ao projeto.
Discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem queira discuti-lo, en·
cerro a discussão,
Encerrada a díscussão, pa-ssa-se à votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer_ sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 4, DE 1990
(N' 42/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o Texto do Acordo para Cooperação Técnica com outros países da América Latina _e da África entre o Brasil.
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e a Organização Internacional do Traba.
lho - OIT, concluído em Genebra, em
29 de julho de 1987.

O Congresso N acíonal decreta:
Art. 1" Fica ãproVado o texto do Acordo
sobre Cooperação Técnica com outros países
da América Latina e da África entre o Brasil
e a Organização Internacional do Trabalho
- OIT, concluído em Genebra, em 29 de
julho de 1987.
Parágrado único. Ficam sujeitos â aprova·
ção do Congresso Nacional quaisquer atos
de que possa resultar revisão do Acordo, bem
como aqueles que se destinem a estabelecer
Ajustes Complementares ao mesmo.
Art. 29 O .disposto no Acordo mencionado no art. 1~ deste decreto legislativo não
se aplica â República da Áfri"Ca do Sul, enquanto ali perdurar o regime do apartheld,
considerado crime contra a humanidade.
Art. 3? Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotada -a Ordem do Día.
PaSsa-se, agora, à votação do Requerimento n~ l35, de 1990, de urgência,lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 35, de 1990, que está subscrito por mais
de 50 Srs, Sena_dores.
Em Votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
Aprovado o requerimento, pas..c:;a-se à apreciação da matéria.

"Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 35 de 1990,
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República, dos Membros da
Cornlssáo Diretora do PrOgrama Nacional de Desestabilização."
Tendo parecer favorável, proferido em plenário, da Comissão de Assuntos Económicos.
Em discussão,
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex',

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir sem revisão do orador.)
-Sr, Presidente, este é mais um dos projetas
que chegam a esta Casa e que somos obrigados a votar sem uma discussão, um conhecimento mais amplo. O Senador Jarbas Passa·
rinho já declarou hoje que estamos_votando
aqui vários projetos, n~m regime de urgê_ficia, que estavam previstos· para a Casa. É
uma qu_e_~tão de _g_l:l_~ra ou de_ problemas de
comoções intestinas, como disse o Senador
Pompeu de Sousa. ·
Estamos recebendo uma relação de nomes
para discutirmos e aprovannos, pennitindo
a privatizaÇão, Pergunto: não caberia ao Senado argüir essas pessoas indicadas a respeito
do ponto de vista que cada' uma vai defender?
Os poderes atribuídos a essa Comissão são __.___

't. , _ _
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os mais amplos possíveis. Não temos condi~
ções de saber o que o Sr. Mediano está pen-

sando a respeito dessa questão de privatizações. Não sabemos se haverá compatibilizaçáo entre o papel do Sr. Mediano como
Presidente dessa ComiSsão e como Presiden·
te do BNDES. Não temos a menor condição
de fazer esse exame nesta questão, no momento. No entanto, estamos sendo chamados
a votar imediatamente, porque o programa
de privatização estaria sendo adiaõo por falta
dessa Comissão.
Sr. Presidente, é este o papel do Senado?
Será que nós, aqui, temos de votar sem saber
as conseqüências do nosso :voto?
.
Os Srs. Senadores já pararam para pensar
no poder dessa Comissão com todos os vetos
que foram apostos pelo Senhor Presidente
da República ao projeto de lei de conv_erSâQ
que o Congresso aprovou quando se discutiu
essa questão? O Congresso aprovou que se
colocasse nessa Comissão representantes dos
trabalhadores dos empresários, mas o Senhor
Presidente da República vetou, para que só
participassem da Comissão os cidadãos indi·
cados por Sua Excelência. Nós não temos
condições de argüir aqueles que são indicados
para saber como irão agir?
Ora, Sr. Presidente, é querer demais deste
Senado, é querer responsabilizar o Senado
por en:os que não são seus. Quere-m fâZer
do Senado uma Casa homologatória. Considero este projeto, um erro muito grave do
Senado aprová-lo sem a audiência das pessoas indicadas para isso, por mais -urgente
que seja a questão da privatização. O Senador Afonso Sancho já declarou que o Presidente vai vetá-lo em virtude das notícias dos
jornais. Também por notícias dos jornais, as
privatizações vão ficar para o ano que vem,
porque não há, até agora, um projeto correto
por parte do Executivo.
Então, Sr. Presidente, eu solicitaria aos
Srs. Senadores examinassem essa questão,
que não votássemos aqui aprovando essa Co·
missão com os poderes que ela temsern saber·
mos o que está pretendendo fazer no caso
da privatização.

clamaçãO nOssa - , "mas ela é lucrativa"!

- DfsSe S. Ex•.: "sim, privatizada antes de
ser deficitária". São os critérios.
Na realidade, apesar dos vetos colocados
pelo Presidente da República para que não
participasséin dessa Comissão, não pudessem
acompanhar pari passo, a Câmara e o Senado
têm o dever de aco_!llpanhar esse processo
de privãtizaçãol porque muita coisa pode
acontec~r e essa Comissão tem poderes pie·
nos para tomar as deliberações. E nós temos
a Presidência do BNDES com uma política
muito voltada praticamente à privatização de
todas as estatais.
É preciso que sejam feitos critérios, que
tudo seja feito com tranqüHidade, razão pela
qual eu digo quel se não houver um entendime_nto por parte das Lideranças desta Casa,
eu solicitarei Veiificação de votação neste
projeto após a sua votação.
O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V. Er

um aparte?
O SR. JAMIL HADJ;>AD aparte a V. Ex'.

Concedo o

O Sr. Ruy Bacelar - V. Ex~, eminente
Senador, tem toda razão quando fala da ur·
gência urgentfssima para a votação desse Pro·
jeto. Queria inclusive pedir a V. Ex• que nos
desse algumas inform-ações, no sentido de sabermos se V. Ex• conhece o Sr.João da Silva
Maia, o Sr. Paulo César Ximenes, o Sr. Sér·
gio Cútolo dos Santos, Eduardo Marco Modiana e pudesse dar-nos algumas informações
sobre os nomes que constam ou constarão
dessa Comissão.
O SR. JAMIL HADDAD- Veja V. Ex•
qUe niio -há, por parte do Executivo, o interesse de mandar nem que seja uma biografia
dessas pessoas, pois não sabemos quem são,,
e V. E~ tem toda a razão. Quem são essas
pessoas que estão aqui?
Olir. Mediano conhecemos, pois é o Presidente do BNDES. O Sr. Bélluzzo ...

O Sr. Jamil Haddad - Para discutir Sr.
Presidente, peço a palavra.

O Sr. Ruy Bacelar- Conheço alguém com
esse nome ...
O SR. JAMIL HADDAD O pai dele
esteve aqui naquele caso do IPC.

O SR- PRESIDENTE (Nel>on Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador J amil Had~
dad.

O Sr. Ruy Bacelar --De forma que a imagem não é muito boa para nós.

O SR.JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
discutir.)- Sr. Presidente, na última sessão,
antes_ do r:etorno dos trabalhos desta Casa
-aí eu comungo COIQ. o ponto de vista do
Senador Jutahy Magalhães - , nós solicita·
mos até a retirada desse projeto da Ordem
do Dia, com uma argumentação. Tudo indica
que nós votaremos hoje a LDO, os vetos,
o que for decidido, e entraremos em recesso.
A Câmara e o Senado, então, não poderão
acompanhar, nobre Senador Jutahy Maga~
lhães, - há mais esse detalhe - o que essa
Comissão vai fazer. OUvimos o Ministro Ozi·
res Silva declarar qu·e a Usiminas seria a primeira a ser privatizada e, diante de uma ex~.

O SR. JAMIL HADDAD - Temos aqui
o nome de um outro economista, o Sr. Belluz·
zo. A Ministra Zélia Cardoso de Mello decla~
rou - e S. EX• tem o direito de escolher o
seu ídolo em termos professorais ~que o seu
ídolo é, _na realidade, um economista que
atende pelo nome de Luiz Go~zaga de Melo
Belluzzo.
De maneira que essa matéria deveria, em
primeiro lugar, vir com U!pa biografia de cada
um dos membros que compõem essa Comis~
são. _Sabemos, por acaso, se alguns são membrQs de a_lguma grande empresa privada que
tem como concorrente uma empresa estatal?
Não sei. Não sabemos, não temos dados aqui
para analisar em profundidade esse assunto.
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Recordo-me que, quando a ~edida provisória veio à esta Casa acabando com a Inter·
brás, o que se colocava é que o beneficiário
da privatização daquela empresa, da exclusão
daquela empresa, seria uma empresa de no·
me Cotia, da qual fazia-m parte alguns el.ementos da Ministra Zélia, e aquele fato não
foi constestado em momento algum.
De forma que acho que essa matéria Dão
é relevante, não é urgente, e, para que o
Senado e a Câmara dos Deputados possam
acompanhar os trabalhos dessa Comissão, e aí solicitamos que venha uma biografia de
cada um dos Membros dessa Comissão - de·
veríamos votai es.sa matéria no mês de agos~
to, após o reinício dos trabalhos legislativos.
(Muito beml)

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT _:DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de sub·
meter à apreciação de V. Ex• e da Casa, em
se tratando de matéria altamente controvertida, sem dúvida nenhuma, uma questão que
haverá de merecer por parte deste Plenário
maior reflexão. Senão, seria o caso de nos
entendermos e passannos â votação do item
seguinte que trata de um empréstimo ao Esta·
do de Santa Catarina, que está atravçssando
uma fase de_difiçuldades, e, logo em seguida,
se for o caso, vamos pedir verificação de quo~
rum, QOS retiramos e não votamos. Mas, agora, seria prejudicar exatamente o outro item,
que é de suma importância.
Então, apelaria a V. Ex• no sentido de encontrar uma solução, para que não prejudicássemos o andamento da pauta seguinte.
Porque, na verdade, Sr. Presidente, o que
acontece é o seguinte: essa convocaçcio do
Senado só es~á existindo graças â nossa atua~
ção, graças ã providêf:tcia que ajuizamos perante_o Supremo Tribunal Federal.
Agora, até indicação de Governador de
Brasí1ia, indicação de Vire-Governador aparece. Por que o Governo não concordou com
a votação da Lei Sa"Iarial? Agora querem entrar de cambulhada naquilo que construfmos?
Acho um absurdo.
Portanto, Sr. Presidente, a minha contri·
buição é no sentido de que votemos o item
seguinte e, logo em seguida, entremos em
processo de obstrução. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não pode aceitar o requerimento
de V. Ex~ se não_houver um entendimento

de todo o Plenário, porque já se iniciou a
discussão da matéria.
O Sr. Marco Maciel- -sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar~
co MacieJ.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa·
ra contraditar. Sem revisão .do orador.)' Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A referida matéria foi colocada, como sabe

V. Ex• e o douto Plenário, em regime de
urgência urgentíssima. Sr. Presidente, em conversações que mantive com Lideranças desta Casa, havia ficado
estabelecido que esta não seria uma matéria
polêmica, até pela sua própria natureza. Tra·
ta-se apenas da designação de uma Comissão

que é feita por força de uma lei aproyada
pelo próprio Congresso Nacional.
O que o Congresso está fazendo, exata·
mente, neste instante, é cumprindo aquilo
que e[e mesmo determinou ao• aprovar a lei
que regula e disciplina a matéria.
Daí por que, Sr. Presidente, não vejo razão

para tirarmos a matéria da Ordem do Dia.
Pelo contrário, se aprovamos a criação de
uma Comissão qUe deve cogiúi.r ac -promoVer
o Programa Nacional de Desestatiz.açáo, não
devemos deixar de dar seC)üéncia à decisão
que o Congresso adotou aoaerovar a referida
~·
- --Comissão.
Sr. PreSidente, su~preeiJ.de-riie e ~uito _que
o Congresso, uma vez tendo aprovado a medida, não queira agora- faZiii com que ela seja
executada. E, Sr. Presidente, a prova de que
trilhamos o bom caminho é que a proposição
foi subscrita por mais de 50 Srs. Senadores,
daí porque mereceu a chamada urgência urgentíssima. E essa era matéria que já se en·
contrava em regime de urgência urgentfssima, antes mesmo do recesso_, com a anuência
das Lideranças do Senado Federal. O que
fizemos, num gesto que não está tendo agora
a contrapartida, foi concordar que fosse retirada da Ordem do Dia, para atender a uma
solicitação do Senador Jamil Haddad, que
pedia preferência para votação da Lei Salarial.
Agora constato, com surpresa, Sr. Presidente, que, após termos concordado em votar
a Lei Salarial, se tenta novamente obstruir
a votação desta matéria, que tinha uma tramitação anterior à votação da própria Lei Salarial.
Daí porque, Sr. Presidente, no cumprime;nto das normas regimentais e_ dos entendimentos que mantivemos, contradito a questão de ordem levantada e solicito seTa observada a Ordem do Dia. Assim fazendo, o Senado estará não só cumprindo fielmente o
seu Regimento como mas muito mais do que
isso, cumpriildo os entendimentos que mantivemos antes mesmo do recesso parlamentar.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão a matéria.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sab6ia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB -CE. Para discUtir.)- Sr.-Pi:esídente, Srs. Senadores, acho que não se cogita
mais dessa providência tão bem sugerida pelo

Senador Maurício Corrêa, pela impossibili·
dade regimental. Por isso, prefito discutir o
que está ocorrendo.
.Trata-se da indicação, por parte do Presidente da República, dos Membros da Comis~o _Diretora do Programa Nacional de Desestatização. É a famosa redução do Estado~
E chamo a atenção dos meus Pares para a
alcance dessa comissão, o que significa essa
comissão.
Na verdade, Sr. Presidente, essa comissão
terá poderes absolutos, quase que ilimitados,
para -privatizar órgãos do Estadt? ou para reti·
raro Estadq do campo de ~tividade em que
ele atua_ neste momento. E uma Comissão
que necessita de pessoa-; de pensamentos di··
versos. Af deverfamos ter o religioso, deveríamos ter o jurista, deveríamos ter o sociólogo, deveríamos ter a pessoa de formação
poHtica, alguém com formação mais hurllan[stica.
-- O Sr. Jutahy Magalhães......; V. Ex\ quando
julgar oportuno, me concederia um aparte?
O "SR. CID SABÓIÀ "IiE CARVALHO :._o
Logo mais darei o aparte a V. Ex~
Na verdade, Sr. Presidente, estamos com
as indicações de pessoas c]Ue têm exatamente
o mesmo perfil, pessoas muito identificadas
dentro da Ciência Económica, e, pior aindfl~
pessoas identificadas na distorção da Ciência
Económic<~: no Brasil, porque o Brasil enfrenta, neste momento, uma crise muito séria nessa área. A própria SitUação em que ROS encontramos institucionalmente, a situação da nossa economii, como instituto- do Estado, porque a nossa economia é toda dirigida, d~~
monstram o fracasso dos grandes a<;.es desse
setor.
Eles não pensam diferentemente; ageni
sempre de um mesmo modo; têm frases feitas; inventaram o "economês" que é para
enganar os leigos; falam uma linguagem nem
sempre perceptfver; têm objetivos rfgidos,
nem sempre condizentes com as necessidades
do povo. Eu não posso conceber a economlá
como uma ciê_ncia social que se distancia da
História, que não busca as informações da
História, que se distancia da Sociologia, ela
que é, talvez, uma das ciências básicas do
sistema de ciências sociais. Como pode a Economia se distanciar da Sociologia, se distanciar da Estatlstica, se distanciar do Direito
e, pior, airida, desconhecer o processo histó·
rico? Pois é isto que tem acontecido no Brasil,
e os grandes ases da Economia são, também,
grandes ases do fracasso. Não sei como esses
cidadãos conseguem tanta notoriedade, pensando no Brasil, de acordo com a universidade norte-americana. Todos são PhD, cursos· qae são feitos no exterior, onde nem a
capital brasileira é bem identificada. Há um
grande número de univerSitários norte-americanos que--acreditam que a capital do Brasil
é Buenos Aires. O Brasil não é conhecido
·nem geograficaiiú:nte -fãlando, nas universidades arrierican_as, quanto mais conhecido pela sua problemática social. Qualquer fracasso
que esteja havendo no Plano Collor, nesse
Plano da Sr~ Ministra Zélia Cardoso de Mello,
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se deve às suas origens norte-americanas, origens ianques, _origens universitárias iarii:fiie"S~
os tais cursos de PhD, os taís mestrados, os
tais aperfeiçoamentos que são feitos nessas
universidades, com um teorismo absoluto e
desconhecimento total da realidade brasilei~

ra.
Essa comissão, Sr. Presidente, é composta
por esses cidadãos. Estou lendo o curriculum
vitae - só há iCoriomistas, todos de uma
mesma linha de pensamento. São pessoas que
s~ conduzem de um mesmo modo, para o
mesmo rumo, para ·a mesma estação e, portanto, para o mesmo fracasso. São pessoas
que pensam comó o Sr. João Santana, que
acha que pode demitir 360 mil pessoas, porque desconhece que essas demissões pioduzirão efeit_os no bolsão sociãl, produzirão
efeitos no corpo social, nos grupos socjais,
que essas demissões acrescerão todos os problemas de marginalização no País.
.-Quando votamos leis para combate ao crime, eis que candidatamos 360 mil faml1ias
ao crime, ·porque, de repente, a ú.nica atividade restaf}~_e ser_á_a 9_~1i_l?-_g~én~ia. NQsesquecemos qne o desamparo, nós esquecemos que
o desemprego, nós esguecemos que a inatividade social leva à marginalização e a marginalização é o universo da delinqüência.
O Si-~ Jutah_y Magalhães- V. Ex• me permite um aparte?
O SR- CID-SABÓIA-DE CARVALHO::._

Com prazer, ouço_V.

EX•_

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid
Sabóia de Carvalho, V. Ex• está fazendo um
pronunciamento com o qual concordo plena·
mente, mas gostaria de abordar dois pontos,
ass~m mais objeti_vos.
Primeiramente. o- Senador Marco Maciel
disse que estaríamos aqui votando o que já
determinamos, aprovando aquela medida
provisória- e o projeto de lei de conversão,
com os votos que o Presidente fez, inclusive
a respeito dessa questão. A lei foi aprovada,
determinando que o Congresso iria examinar
as questões de privatização, e o Presidente
vetou; a lei foi aprovada, determinando que
dessa Comissão participariam trabalhadores,
empresários, e o Presidente também vetou.
Mas nós não queremos deixar de aprovar isso. Podemos deixar até de aprovar hoje. O
que queremos é saber o pensamento desses
cidadãos que estão sendo apresentados, porque li uma entrevista de um desses indicados
-entrevista com retrato e tudo- ele declarando que é favorável a vender a Petrobrás,
apesar da norma constitucional. Então, ele
vindo aqui, que diga isso:_ que ele está na
Comissão para propor a privatização da Petrobrás e solicitar, então, a modificação da
Constituição; se ele foi indicado e há uma
entrevista dele declarando isso -não é uma
notícia de jornal. é uma entrevista- é lógico
que quero sahçr o pensamento de todos os
outros senhores que foram indicados. É esta
a questão que levanto. A questão não é deixar
de votar, temos que votar, teremos que votar,

mas, votar, conhecendo
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pensamento da-

queles que estão sendo indicados.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-Agradeço a V. Ex• o aparte.
Quero deixar bem claro que esses indicados são aqueles que falam em enxugar a má_quina, reduzir o Estado. Essas pessoas têm
um linguajar a que a Nação já está acostumada. Já conhecemos a linha de pensamento
desses cidadãos. É desse grupo que saiu aque-

la idéia de vender a Nordeste, por exemplo.
Já houve quem defendesse a venda do Nordeste! h essa turma aqui. É essa turma que
acha que poc!-e negociar a Amazônia para os
Estados Unidos e colocar, lá, os negros. É

essa turma que tem um espírito altamente
pragmático e, de repente, nesse espírito pragmátíco se desliga do civismo, se desliga dos
ideais de nacionalidade. Essa turma não tem
noção cultural. É o pessoal que aprendeu
urnas fórmulas nos Estados_ Unidos e vem
aplicá-las aqui. .t um pessoal que fala inglês
muito bem, mas fala português terrivelmente
mal. É o pessoal que fala o português como
o índio que está se integrando à civilização,
o índio que está, pa verdade, assimilando a
civilização. É terrível. É o pess_oal que diz
"subzídío". Não sabe que o "s" em subsídio
tem som de "s" mesmo e não de "z". É a
turma do "subzídio". É um pessoal terrível,
porque é um pessoal destituído do aspecto
valorizativo da cultura nacionaL
Por isso, Sr. Presictente, quero sugerir a
V. EX", quer possa, quer não poSsa, que seriainteressante nesta hora meditarmos que esses
cidadãos deveriam ser convocados à Comissão de Economia para prestarem depoimento. A Comissão tem que ouvir, um a um,
para saber se autoriza, ou não, esses cidadãos
a integrarem uma comissão desse porte, uma
comissão que não deveria ser de pessoas de
pensamento uniforme, e, sim, disforme. Aí
deveria haver o sociólogo, aí deveria haver
o jurista, aí deveria haver.õ religioso, af deveria haver o defensor da natureza, porque sei
lá se não vão entender que o Estado está-se
submetendo demais, quando trata de defender a natureza:. E, assim, são outros problemas da maior gravidade.
Sr. Presidente, discutindo essa matéria eu
manifesto a minha cautela para com a formação denunciada nos currículos, porque esses
currículos não são peças informativas, são denúncias dessas pessoas mais universais do que
brasileiras. Elas pertencem mais aos Estados
Unidos do que ao Brasil.. (Muito beml)
Durante o duscurso do Sr. _Cid Sabóia
de Can>alho, o Sr. Nelson Carneiro, presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mendes Cana/e,
1~ Secretário.

O Si. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) Antes de passar a palavra a V. Ex~, a Presidência comunica à Casa que a sessãO do Congresso Nacional foi adiada para ãs 15 horas.
Assím, teremos oportunidade de -discutir a

matéria e tanihénl de ouvir o Senador Mário
Covas. A Mesa está em débito com S. Ex~.
Com a palavra o nobre Senador Ç>dacir
Soares.

O SR. ODACIR SOÁRES (PFL - RO.
Para discutir. Sem revisão do orador. ) Sr. Presidente,Sis, S_enadores, ouvi, perplexo, as alegações dos eminentes Senadores da
Oposição, re1ativamente a essa questão que
está, neste momento, submetida à apreciação
do Senado Federal.
Na realidade, Sr. Presidente,_ não estamos
discutindo. aqui a forma-, a maneira, a estraté-_
gia, os conceitos, enfí~. o modo como se
vai efetivar o processo de desestatização no
Brasil, através da Lei no 8.031, de 12 de abril
de 1990, já aprovado pelo Congresso Nacional.
Os nomes e as biografias dos eminentes
indicados pelo Senhor Presidente da República preenchem todos os requisitos, são nomes de técnicos de todas as áreas- da advocacia, da ciência contábil, da engenharia, da
adminiStr:_iição pública, da administração de
empresas, enfim, são nomes que preenchem
os requisitos necessários, na forma da Constituição, a comissões desse tipo.
Alegãr-se que o Senado está tomando conhecimento dessa matéria, neste mom_ento,
e que isso pode ocasionar prejufzÕs ao pro·
cesso de desestatização, ao processo de privatização ·oo ao enxugamento da máquina do
estado é uma afirmação inteiramente desp"icienda inteiramente, improcedente, porque,
na rC;!alidade, a forma, os métodos a serem
aplicados estão na lei que aprovou o processo
de desestatização, já aprovado, como eu disse, pelo Congresso Nacional.
De modo que~ na realidade, o que se pretende aqui, ao se obstruir a votação desta
matéria, hoje, é causar embaraços ao Governo do Presidente Fernando Collor de Mello, que foi claro, durante todq o processo
eleitoral, que iria enxugar a máquina do Estado, iria retirar o Estado da iniciativa privada
e estabelecer, no Brasil, o sistema económico
de livre mercado, de livre iniciativa, conforme, inclusive, explícito na Lei Salarial que
o Governo encaminhou ao Congresso Nacio·
nal. através da Medida Provisória n" 193. A
livre. negociação, que vem sendo, há muit-o
tempo, postulada, demandada pela Oposição, neste momento foi rechaçada pela Oposição, porque na realidade,_não está preocupada com o País; a Oposição está preocupada
com as eleições de outubro. E, lamentavelmente, está enganada quanto a isso, Sr. Presidente e Srs_Senadores, pois, a inflação, conforme muito bem _friSou o eminente Senador
José Ignácio Ferreira, está sendo domada;
a inflação_, que, em março, estava já adentrando a casa dos três dígitos, neste momento, está em torno de 11%, e vai cair.
Ontem, inclusive, OI.J.vi um pronunciamento, uma entrevista do ex-Ministro Delfim
Netto em que dizia que o Governo do Presidente Fernando Colllor de Mello está sendo
vencido no marketing, porque, nos métodos
e na política, está certo . .

Ni reaJidade, a íoflação, que, em março,
era de quase 100%, hoje está em torno de
11% e vai cair-para 5, 6% até agosto, até
seteritbi'õ: _Mas, se essa inflação, Sr. Presi·
dente, ficasse no patamar de 10% em menos
de 110 dias, já seria uma grande vitória do
Governo, porque nós já estávamos, em março, adentrando a casados três dígitos de infla·
ção.
As alegações da Oposição, quanto a essa
matéria, São -absolutamente improcedentes;
discutem o acessório, discutem aquilo que
não está nesta proposta do Governo. O que
o GovemO propõe e que o Senado aprove
os nome_s que irão compor a Corriis-são-Diretora do Programa Nacional de Desestatização; não se discute, aqui, o programa, pois
o programa já foi exaustivamente discutido
e aprovado pelo Congresso Nacional.
De ffiódó Que é neceSSário_fiéiue h~m claro
o que a OposiÇ_ão deseja, nesta sess~p; impedir_ que o GoVe!no_governe, impedir 'que o
Governo tenha êxito. A Oposição sabe que
a inflação vai cair, sabe .que o Governo está
domando a economia, e tem medo disso. A
Oposição sabe que, ·domando-se a economia,
devolvendo-se o ,poder aquisitivo do povo
brasileiro, na realidade este País vai caminhar
para momentos de pacificaÇão e de paz sociaJ,·
que é o que se almeja em todos os segmentos
da sociedade brasileira.
_Sr. Presidente, ouvi, perplexo, os argumentos da Oposição. São arg'umentos desprovidos da menor fundamentação, da mínima fundamentação, da mlnima razão,_por~ue
não estão na matéria que está sendo discutida
e vai ser votada, se assim o desejar o Senado
Federal, -a matéria que a Oposiçáo discute
está contida na lei que aprovou o P~9g~ama
Nacional de Desestatização, e que já foi apro·
vado pelo Conwesso Nacional.
De mooo que, Sr. Presidente, o meu encaminhamento é para que o Senado Federal,
na forma como· está fazendo com as outras
matérias, aprove a Cõnüssão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização, que
é fundamental para a execução da política
económica dq Governo; é fundamental para
que o Governo, realmente, enxugue a máquina do Estado da presença de empresas
cujas atividades são nocivas ao interesse nacjonal, de empresas secularmente deficitárias
e que, por isso meSlÍlO, no Governo passado,
vinham tendo sua extinção pedida por segmentos importantes e expressivos da Oposição.
·
Não Vi - repito - nenhum argumento
sériO O Oposição até este momento, em relação à matéria. __
.
_ ..
A Oposição, mais-iuila vez, está enganada.
Não se discutem, aqui, os métodos, as for·
mas, os fundamentos do Programa Nacional
de_ Desestatização; o que se discute são os
nomes, e todos os nomes são,de pessoas idóneas, de pessoas cujos currfculos honrariam
qualquer n~ção, qualquer País.
~ Ao contrário do que presume o Senador
Cid Sabóia de Ca{valho, temos, nessa Comissão, engenheiros, advogados, técnicos em

a
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Administração Pública, técnicos em Administração de Empresas Privadas, enfim, toda
uma gama de técnicos do mais alto gabarito,
com o melhor currículo que o Governo pode- _
ria encontrar. De modo que, repito, são improcedentes, são inócuas, inclusive são ino-.
portunas as alegações da Oposição, porque
não são pertinentes com a matéria que ora
se discute, que, não tenho nenhuma dúvida,
vai ser aprovada pelo Senado Federal.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir._
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) Antes de passar a palavra ao nobre Senado
Mansueto de Lavor,~ Presidência quer informa ao ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho
que, não obstante a maior atenção que tem
para com a solicitação feita por S. Ex~,- quer
lembrar que a matéria se encontra em regime
de urgência; logo, não pode sofrer nenhuma
paralisação.
Com a palavra o nobre Senador Mansueto
de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Para discutir. Sem_revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi, com
a maior atenção, os argumentos consistentes,
sérios, respon-sáv-ers- daqueles que se opõem
à aprovação desses nomes, nesta sessão.
E por que, Sr. Presidente, quero juntar
ID.inha voz à deles, que se opõem à aprovação
hoje? Porque.é fácil entender que qualquer
empresário --não precisa nem ser empre~
sário -,qualquer administrado de negócios,
qualquer dona~de~casa não delega poderes,
n.ão dá seu talão de cheques para alguém assinar - , com procuração, se não conhece a_
pessoa; se não sabe quem é, quais os seus
antencedentes, quais os seus engajamentos.
E é isso o que se quer seja feito neste niomento. É verdade que, por força da Lei n~ 8.031,
os nomes dessa ComissãO Diretora do Pro·
grama Nacional de Desestatização_ têm que
ser aprovados pelo Congresso. Se fossem nomeações diretas do Senhor Presidente da República, como são os ministros, COIJlO são os
secretários, nós não estaríamos- aqui discu-_
tindo. Por quê? -Porque da exclusiva competência do Senhor Presidente da Repúblida.
E o Sr. Fernando Collor de Mello, o Senhoi
PreSidente da República, tem acertado, em
alguns casos, e errado em outros.
O último espisódio foi o do Sr. Secretário
dos Transportes, com o famoso Decreto n?
99354, que tratava da aplicaçâo_de quinhentos milhões de dólares para um programa chamado "SOS Rodovias", que, por sinal, teve
o meu voto, com restrição, mas o meu voto
na Comissão Mista de Orçamento, porém jamais pensaríãrijOs que: o Governo quisesse
aplicar esses quinhentos lb.ilhões de dólares
em programa de emergência nas rodovias,
sem licitação! Forjaram um decreto, da noite
para o_ dia, em 24 horas inclusive com pareceres pagos pelas companhias construtoras,
e o Sr. Secretário de Transporte, que, segundo a revista Veja, é lobista de uma das construtoras, conseguiu a aprovação disso. Ora,

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa pessoa,
que é Secretário dos Transportes, foi nomea·
do pela Presidente da República sem que precisasse, por lei, da aprovação do Congresso.
A responsabilidade, portanto, é total, exclusiva do Executivo. Lamentamos; gostaríamos
que os secretários, os ministro-s acertassem,
estivessem sempre procurando o interesse
público nas suas funções. Este é o nosso desejo e o nosso voto: que acertem.
Estão,- aí, as denúncias, Sr. Presidente; es·
tão, aí, as denúncias, e denúncias não sufi-cientemente esclarecidas, a tal ponto, no caso
do Projeto n~ 99.354, que está, aí o Sr. Minis·
tro Ozires Silva ameaçando de_ "pedir o cha·
péu", de deixar o cargo.
Ora, Srs. Senadores, se _a lei exige aprovação do Congresso, não vamoS aprovar sem
sa~er quem é quem! Isso seria uma levian·
dade! Isso seria uma irresponsabilidade!
. Qüem é, por exemplo, esse Sr. Nelson Eizi~
rik? Quem é, por exemplo, esse Sr. Geraldo
Hess? Quem é, por exemplo, esse Sr. Bernardo Goldfarb? Podem ser um grande brasileiro, um grande técnico, um homem patrio~
ta, que, na Comissão Diretorâ do Programei
de Desestatização, vá cumprir à risca o seu
dever; mas quero saber disso, porque não
o conheço!
Nâo temos o dom da onisciência, de conhe·
cer tOd_as as pessoas neste País. Ele pode dizer: __"~ Também não conheço o Senador
Mansueto de Lavor." Estamos empate. Então, ·vamos - nos co_phecer, precisamosnos conhecer porque, por lei, sou obrigado
agora, como os dem-ais Companheiros, a
apreciar a iitdicação desses nomes para uma
das mais importantes Comissões e Colegiados
deste País.
Esses _senhores vão gerir um negócio de
cinqüenta bilhões de dólares, mas do povo
brasileiro; não são negócios de empresas particulares, de mutinacionais; é património acumulado, com sacrifício, do povo brasileiro.
E_ nós já sabemos das histórias das privatizações. E sabemos que o País, escolhido por
modelo, pelo Governo brasileiro ...
O Sr. Gerson Camata - Permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Conce·
derei logo mais a V. Ex•
o·-país escolhido pelo GOverno brasileiro
como modelo do processo de privatização,
a Inglaterra, chegou a tal ponto que o Embaixador inglês aqui veio com o Ministro de Co·
mérciO Exterior da Inglaterra, Lord Trafalgar, que chegou a dar aulas de privatização
em pleno Congresso Nacional - O Embaixador, presidindo Comissões do Congresso
Nacional, no Auditório "Nereu Ramos", da
Câmara!
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
esse pafs modelo do processo de privatização
brasileira é retratado na coluna económica
de Jorge Rosa, do Correiro Braziliense, de
4 de julho, nos seguintes termos - as expressões são do colunista, por isso transcrevo ipsis
literis: "Exemplo inglês deve ser evitado."
E, aí, vem o texto, inclusive com expressões
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que eu não diria, mas estão aqui e vou ler,
para ser fiel ao texto:
""EXEMPLO INGLES DEVE SER EVITA·
DO""
A primeira ministra da Inglaterra,
Margaret Tatcher, mais conhecida como
a "dama-de-ferro", pode perder' esse título e passar à história como a "dama
da mutreta", ca,so se confirmem_a_s suspeitas de que houve pesada negociata
na privatização da fábrica de carros Ro~
ver. O que na época ficou conhecido como "o negócio da década" está se trans·
formando na "marmelada da década".
O vazamento inesperado de um documento sigiloso do governo revelou deta~
lhes da operação. que estão escandalizando a sociedade inglesa.
A venda da RoVer para a British Aerospace só foi possível graças a favorecimentos, que acabaram deslocando outros candidatos. Assim. uma empresa
que valia nada menos do que 206 milhões
de libras esterlinas acabou .:lendo __ vendida por 150 milhôes. Que o escândalo
inglês, portanto, sirva de exemplo ao
programa de privatização brasileiro.

O Sr. Leite Cb_aves__-Permitc-me V. Ex•
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Pomreu de Sousa)
-O orador já esgotou o tempo de que dispunha regimentalmente., mas permito-lhe con·
ceder o aparte desde que encerre logo em
seguida seu pronunciamento.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço
o nobre Senador Leite Chaves.

()SR. LEITE CHAVES- Nobre Seil<idor
Mansueto de Lavor, congratulo-me com V.
Ex• por e~sa preocupação revelada, quanto
à composição da Comissão que terá atribuição de encaminhar a privatização das empresas nacionais relacionadas e postas à venda.
Esse_ ~acervo_ patrimonial é expressivo e pertence- à Naçãõ Bra!'.ileira. Eu; em princípio.
sou até favorável a que as vendas sejam feitas,
primeiramente, a ftmcionários, sejam de empresas deficitárias ou, sobretudo, de empresas passíveis de resultado positivo. Eu não
concordo com o Senador Roberto Campos,
aqui presente por sinal. que tem um projeto
nesta Casa, em que admite a venda de empresas a funcionários, mas somente das deficitá·
rias. Embora no referido processo esteja muito bem fundamentado esse tratamento, eu
jamais aceitarei. Ma::.. quero dizer a V. Ex"'
o seguinte: que as biografias de todas essas
pessoas estão aqui, inclusive uma delas se
rc_fere a alguém que pertenceu ou pertence
ainda aos quadros do nosso partido, que é,
parece-me, do Economista Luiz Gonzaga de
Melo Belluzzo. As biografias são amplas e,
além do mais, muito ilustrativas quanto à
competência. É verdade que Emmerson, o
filósofo, diz que os maiores homens são aque~
les que têm as menores biografias; quer dízer,
biografia, nessa concepção, nem sempre vale.
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Hâ homens, aqui, que té!n três páginas de
biografia e nem sempre são os melhores, os
mais r~comendávics. Mas. eu quero dizer a
":· Ex' que essas pessoas estão subordinadas,
duetamente, ao Presidente da República, co·.
mo o próprio conselho., e, podem ser demi-.
tidos ad nutum. Não é como o caso do procu·
rador-geral da República,-que; para demissão, precisa de deliberação do Congresso;
nem os embaixadores,.. que, pelos cargos e
local em que os exercem, .atentam contra a
soberania nacional ou a ela se vinculam. Então, são funcionári~lS subalternos. Além do
mais, é um colegiado amplo e, pelas biogra-

fias aqui. são professores, doutores com grandes cursos em universidades, parece-me que
são os homens de menor suspeita que chegam·
par11 uma indicação superior, até este mo-·
menta. Não creio, também, que eles estejam
ao nível de autoridades para merecerem saba-tina~ eles podem ser demitidos ad nutum e
integram uma comissão composta, pelo menos, de 11, mais os suple-ntes. Sr. Presidente,~
atendo à prcs~a de V. Ex' e encerro o meu
aparte.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu
queria dizer que este- meu pronunciamento
não envolve, inclusive citando o nome de alguns da comissão, nenhum julgamento pessoal. Eu gostaria. apenas de conhecê-los, porque a nossa aprovação, o r_Iosso votu exige
uma responsabilidade enorme. E não vejo
por que não haver a sabatina, uma vez qu_e
6s membros dos tribunais, inclusive o Supe-rior Tribunal Militar, as diretorias e a presidência do Banco Central todos são aprovados
pelo método de conhecimento pessoal, de
contara, de sabatina. É-isto o que defendo
junto com os eminentes Senadores. Não vejo
por que esse açodamento de aprovarmos noM
mes hoje, inclusive um pacote de nomes, alguns conhecidos - neste ponto, concordo
com o Senador Leite Chaves -mas outros,
para nós, confessando a nossa ignorância, são
totalmente desconhccídos. É uma respon'sabilidade enorme e, contrari<l:JJr.iO o ponto dr.:
vista do eminente Líder Odacir Soares. V iceLíder do Governo, penso que o papel de
maior responsabilidade é aguardar um pouco
para com mais consciência e mais conhecimento de causa, aprovarmos esses nomes,
se for o caso. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Mansueto
de Lm·or, o Sr. Mendes Canate, i" Secrettirio, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SÕusa)
-Encerrada a discussão, passa-se ã votação
da matéria. (Pausa.)

do orador.)- Sr: Presidente, Srs. Senadores, _p,ós._estamos aqui com ptoblemas séridS:
pressionados, de um' lado, por companheiros
de Santa Catariha. e-nós sabemos das dificuldades daquele Estado; pressionados, por outro lado, considerando que a privatiza-ção é
uma necessidade para o País. Eu também
concordo com isso. Sou a favor da priv.aiizaçáo. Agõnf, como diz o ditado popular,
modus in rebus, porque, Sr. Presidente, chegamos ao ponto de darmos esse aval à uma
Comissãi:nlu~ tem Podúes, poderíamos chamar de ditatoriais, autoritários, devidos aos
vetos que foram apostos ao Projeto de Lei
de Conversão pelo Senhor Presidente da, Re_· pública.
E eu não me incomodo tanto em saber
se conheço o senhor fulano de Útl, eu não
conheço a maioria ·da -pcipul3ção brasileira,
mas gostaria de saber o pensamento daqueles
que estão sendo indicados.
Nós, no Senado, estamos sendo colocados
aqui contra a parede: não é possível, nós não
póPernos ser .responsabilizados por atrasar a
apreciação desta ou daquela matéria. Eu já
vi, até, editoriais de jõmáis dizéndo que o
Senado é responsável por não ter votado,es-_
sas indicações. ·
-Meu Deus do céu, será que estamos sendo.
mais responsáveís votando sem conhecer ó
pensamento daqueles que estão sendo indicados? Será que isso é uma demonstração maior
de responsabilidade da nossa parte? São dúvidas que me assaltam neste instante, principalmente porque estou falando em meu nome
pessoal; não sei dos compromissos da Liderança do meu partido, como é que a Liderança do meu partido vai votar.
Então, Sr. Presidente, eu preferiria que
essa matéria fosse adiada. Eu me prontifi·
caria, até, se esses cidadãos fossem encontráveis se eles viessem aqui amanhã para de-batennos com eles, a votar à tarde, à noite,
até. Eu estaria pronto aqui para isso. Agora,
Sr. Presidente, votar a favor. .. Nó~ temos
obrigação de votar as indicações e nomes,
temos que escolher alguém. Não podemos
fiCáf cOntra aquilo que determinamos através
do Projeto de Lei de Conversão, de que seria
criada uma Comissão para isto. Então, não
podemos, ser simplesmente contra essas indicações. E uma situação com a qual entendo
que estamos tendo dificuldades, porque sei,
pelas informações que recebi da Mesa, que
não vamos ter mais nenhuma outra sessão
extraordinária hoje. Há essa in(ormação. V.
Ex• cqnfirma, como Presidente, que nós não
vamOs- ter mais ne-nhuma sessão extraordináda hoje?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Exatamente, nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR . .iuTAHY MAGALHÃES- Nós não
-Concedo a palavra ao nobre Senador J utateremos mais nenhuma sessão?
hy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- .
-O Congresso se reunirá ãs 15 horas.
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão

-J ui ho de 1_990

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então,
Sr. Presidente, em meu nome pessoal, eu encaminho para que se adie esta matéria.
O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o eminente Senador Gerson
Camata.
O SR. GERSON CAMA TA (PMDB- ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) ,--Sr. Presidente, Srs. Senadores,
todos nós participamos das preocupações que
a Oposição manifesta, pela voz do Senador
Jutahy Magalhães, sobre um exame mais profundo, mais detalhado dos nomes que vieram
aqui.
.
.
Entretanto, pela leitura verificamos que
são nomes-sobre os .quais nós nunca ouvimos
alguma restrição pessoal, sobre a sua conduta, sobre a sua hones_tidade, sobre o seu_cará~
ter. Sei que o Senador Jutahy Magalhães,
em nenhum momento, levantou qualquer
questionamento sobre isso.
Nobre Senador Jutahy Magalhães, concordo com a preocupação de V. Ex~ Entretanto,
o Senado está diante de um outro fator, de
um ponto muito mais importante que isso,
Se houvesse um fundamento, uma dúvida que
tirasse a honradez de qualquer dos nomes~
perfeitamente justificável, mas ninguém le·
vantou qualquer dúvida sobre o caráter das
pessoas que estão nessa listagem.
O Congresso Nacional tem o Direito Cons·
titucional permanente da fiscalização dos atos
do Poder Ex_ecutivo, e não abre mão disso.
Ocorrendo_ ~gum problema, o Congresso
tem: o direito-de fiscalizar e; até mesmo, de
interromper o processo. O Congresso não se
omitirá porque homologou a criação desse
organismo:
Entre-tanto, Se!).ador Ju_tahy Magalhães, o
que me preocupa e que deve preocupar a
nós, brasileiros, é_ que há seis anos no Brasil
começou-se a falar no processo de privatização. E, desde que se começou a pregar
a privatização, a União Soviética abriu o mer·
cado para -o MacDonalds, para as indústrias
bras"ileiras, a Pepsi-Cola, privatizando. A
Alemanha Oriental está privatizando tudo:
a Polónia está privatizando até os estaleiros
de Gdansk, a .Bulgária está privatizando, e
nós ainda estamos de.batendo, seis _artos depois, se oCorrerá alguma privatização neste
País.
-Vamos a~bar)_ se não ~provarmos este
projeto logo, após a privatização da Albânia,
cujo Governo· eiifrenta um Problema muito
sério e Cuba, que na América Latina, passa
na nossa frente, enquanto ficamos aqui discutindo se vamos privatizar e como será a privatizaçãO no Brasil._
É um passo que os outros países que estavam totalmente com a economia planejada,
estatal tomaram ·na nossa frente nos últimos
seis anos, e estamos aquidiscutindo se vamos
tomar esse caminho. Então, está na hora de
correr, pois senão daqui a pouco teremos o
problema do mundo comunista privatizar an-
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tes do Brasil, ficando para trás na História
da Humanidade.

Era este o apelo que desejava fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-COmo vOta o riobre Líder do PSB?

e) Carlos Eduardo Bulhões Pedreira;
f) Nelson Eizirik;
g) Ernestro Rubens Gelbke;

_h) Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo;
i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
I) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior;

U-na qualidade de. suplentes:

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) Sr. Presidente, peço a V. Ex• que conste o

a) José Francisco de Lima Gonçalves;

voto contrário do Partido Socialista Brasi-

c) Marcelo Affonso Monteiro;

leiro.
Vou atender ao apelo que está sendo feito,
mas faço um apelo, também, Sr. Presidente.
Não iremos pedir verificação, mas faço um
apelo às Lideranças do Go_verno, para_ que
solicitem ao Governo que só -constitua esse
grupo-a partir do dia lo de agosto, quando
se reabrem os tnbalhos do Congresso NacionaL (Muito b_em!)
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Como vota o nobre Líder do PFL?

O SR. MARCO MACIEL (PFL -PE)Sr. Presidente, a Bancada do PFL vota a favor do projeto e quer deixar isso bem claro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Como vota o nobre Líder do PMDB?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE)- Sr. Presidente, meu voto
pessoal é contra. Como Líder do PMDB, está
claro que a bancada está liberada para votar
como lhe aprouver. Mas o meu voto_ pessoal
é contra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Como vota o nobre Líder do PDS?
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT)
-Sr. Presidente, a Liderança do PDS vota
contra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação a matéria.
- OS Srs. Senadores que a aprovam queiram
Permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à promulgação.
É a se_guinte a maté~a aproVada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 35, DE 1990
(N~ 232/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova a indicação, por parte do Presidente da República, dos membros da Co·
missão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização.
O Congresso Nacional deereta:
Art. 19 Ficam aprOvadoS, nos termos do
art. s~ da Lei no 8.031, de 12 de abril de
1990, os nomes que irão compor a Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta-tização:
I -na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo César Ximendes Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modiano, que presidirá
o colegiado;

b) Luiz André Rico Vicente;
d) José Pi_o Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
f) Norma Johssen Parente;
-gJ Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlo_s_Henrique Leal de Moraes;
I) Ricardo do Valle Deltape.
Art. _2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Ficam revogadas as disposições
em contrário.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 236, de 1990, de urgência, lido no
Expediente_, para o Ofício sf29, de 199"0, relativo a pleito do Governo do Estado de Santa
Catarina.
Em Votaçáo o requerimento.·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se ã apre·
ciação_da matéria, que foi despaChada à Comissão de Assuntos Económicos-.
Solicitei 3o nobre Senador Wilson Martins
o parecer da__ Cq_missão de Ass~tos J3conómicos.
O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS,
Para proferii pãrecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Nos ~ermos do que dispõe o art. 99 da Resolução no 94, de 1989, do Senado Federal, o
Governo do Estado de Santa Catarina submeteu à consideração do Banco Central do
Brasil - Bacen, uma proposta de emiSsão,
com conseqüente Colocação no mercado, Le·
tras Financeiras do Tesouro do Estado de
Santa Catarina (LFTC), em quantidade apropriada para -o resgate de 381.798.469 LITC
anteriormente emitidas, previamente à solicitação da competente autorização do Senado
Federal para o lançamento de tais títulos da
dívida pública, em consonância com o que
estabelece a Resolução supra, a saber:
"Art. 9~ Os títulos da dívida pública
dos Estados ... somente poderão ser lançados ... depois de previamente autorizados pelo Senado Federal ouvido o
Baoc_p Central do Brasil, a quem cabe
o respectivo registro no prazo máximo
de dez diãs úteis do recebimento de sua
solicitação."
A pretendida colocação de títulos tem por
objetivo a captação de recursos, a -custos razoáveis, para o resgate de equivalente quanti-
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da de de iítulos (LfrC), venCíveis no segundo
semestre de 1990 (giro da dívida mobiliária
interna).
As cOndíções básicas de operação, nos termos da proposta do Governo do Estado de
Santa Catarina e do voto Dij:tom no- 90/152
(BCB n~ 561/90), do Banco Central do Brasil,
são as seguintes: - -- -- ----- -a) Quantidade: A ser definida na data de
resgate do!! títulos a serem substituídos, dedu·
zida a parcela de 12% a título de juros;
b) Valor nominal: unitário: Cr$ 1,00 (em
29-6-90);
•
c) Modalidade: nominativa~transferível;
d) Prazo de resgate: 720 dias;
e) Forma de colocação: através de ofertas
públicas. nos termos da Resolução n~ 565,
de 1979. do Bacen;
O Rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
A cronologia de substituição das LFTC
obedecerá ao seguinte cronograma:
a) 18.114.402 LITC, vencíveis em 19-7-90,
b) 135.086.311 LFTC, vendVeis erit
1•-10.-90
c) 97.176.880 LFTC, vencíveis em 1~-11-90
d)O 131.423.876 LFTC, vencíveis em
1•-12-90

A operação se acha devidamente autorizada pelo Poder Legislativo do Estado de
Santa Catarina, através da Lei n9 7.546,
27-1-89, e regulamentada pelo Decreto Estadual n• 2.986, de 10-2-89,
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecidos pe-·
lo Senado Federal - através da Resolução
no 94, de 1989- o v'oto da Diretoria do Banco
Ceritral do Brasil assinal3:, com base nas ava. liações de seus setores técnicos, que mesmo
após a emissão pretendida o endividamento
do Estado de Santa Catarina ficará abaixo
dos limites OperaciOnais indicados no art. 39
da Resolução supra, manifestaÍldo:se favoravelmente ao encaminhamento do pedido de
registro.
O pedido se acha adequadamente instruído, tendo cumprido as exigéncias estabelecidas no art. 99, § lo, da Resolução n~ 94,
de 1989, do Senado Federal.
Quailto ã.os aspectos formais, cabe asslna·
lar que, segundo o que estabelece o art. 15
da Resolução n994, de 1989, do Senado Fede·
ral, as resoluções autorizatív:ã.S deverão in·
cluii: as seguintes informações:
a) valor-da operação;
b) objetivo da operação e órgão executor;
c) condições financeiras básicas da opera·
ção;
dJ prazo para o exercício da autorização.
Assim, à vista dos elementos anteriormen·
te considerados, especialmente dos elevados
propósitos da operação e do fato do Estado
de Santa Catarina dispor de margens utilizá·
veis de endividamento à luz dos critérios esta·
belecidos, somos pelo acolhimento do pedido
de autorização, nos termos do seguinte:
·
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PROJETO DEí RESOLUÇÃO
N• 35, DE 1990 - ...
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFTC) à substituição
de 381.798.469 LFTC vencíveis no segun..
do semestre de 1990.
O Seiiido Federal r-esolve:
Árt. 1~ É o Governo do Estado de Santa
Catarina autorizado, nos termos do que dispõe o art. 9• da Resolução n• 94, de 1989,
do Senado Federal, a emitir, mediante regiStro no Banco Central do Brasil, Letras Finan·
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina- LFTC, em quantidade limitada à estritamente necessária p3ra o resgate--das
3&1.798.469 LFTC que vencem no se'gundo
semestre de 1990, deduzida a parcela de 12%
(doze por cento) a títulos de juros.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância às seguintes condições básicas:
·
a) Valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (na
data do pedido);
b) Modalidade: nominatiVa-transferível;
c) Prazo de resgate dos títulos: 720 dias;
d) Fonna de colocação: através de ofertas
públicas;
e) Rendimentos: segundo a mesma ~axa
referencial das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional;
f) Colocação dos títulos: a partir de julho
de 1990.
Art. 3? Esta Resolução entra em vigor
na data de sua pubti~ç_ão.
É o parecer, Sr. Presidente.

vés de ofertas públicas, Letras financeiras
do Tesouro do Estado de -Santa Catarina
(LFT'SC)..
.
..
Sala de Reuniõ~s da Comissão, 11 de julho
de 1990~ - Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de SÕusa, Relator .:.._ Merides Canale
- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N• 254, DE 1990

Redação final do Projeto de Resolução
n• 35, de 1990.
- Faço saber que o Senado Federal aprovou,
, Presidente, nos
e eu,
termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Ciitadriã a emitir e colocar no mercado,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado

deSantaC3t.arina(LFT-SC)vencíveisno
segundo semestre de 1990.
O Sen'ado Federal resolve:
Art. lo É 0 Governo dei EStado de Santa
Cáta!iná autorizadO,' nOs termos do art. 9"
da Resolução n" 94, de 15 de dezembro de_
1989, do Senado Federal, a emitir e colocar -

no mercado medianteregístro no Banco Cehtrai do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina (LFT-SC) em
quantidade limitada ã estritamente necessária para o resgate das 381.798.469 Letras Financeiras do Tesouro -do Estado de Santa
Catarina (LFT-SC), que vencem no segundo
semestre de 1990, deduzida a parcela de doze
por cerito a títulos de jUros.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dos títulos a que se refere este artigo serão
-O parecer da Comissão de Assuntos Ecoefetuadas com observância ~s seguintes condições básicas: .
. .
nômicos conclui pela apresentação do projeto
de resolução que ~·autoriza o Governo do
a)_ valor nomma[ umtáno: Cr$1,00 (na daEstado de Santa Catarina a emitif LetraS Fi:- ·ta do pedid?);
. ,
,
b) m~~~l1dade: nommatJ.v_a-transfenv~l;
n.anceiras do Tesouro do Estado (LFTC) à
substituição de 381.798.469 LFTC vencíveis
c) prazo de resgaste dos t1tulos: 720 dias;
no segundo semestre de 1990".
d) forma de ~olocação: através de ofertas
Completada a instrução da matéria, pas-- públicas; .
sa--se à discussáo do projeto, em turno único.
e) r~nd1mentos: s.eg~ndo ~mesma taxareEm votaçáo o proj.eto.
fere~Cial das Letras Fmance1ras do Tesouro
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Nactonal; _
,
.
.
O colocaçao dos tltulos: a partir de JulhO
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
de 1990.
.
Art._ 29 ~Esta_reso!ução entra em vtgor na
A matéria vai à Comissão Diretora, Para
data <ie sua pubhcaçao.
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souia)
-Sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora oferecendo a redaçáo final pai-a o profito, que será lido pelo Sr. P Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N, 254, DE 1990
Da Comissão Diretora

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em Qisc_ussão a red~ção final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os 8rs._$enadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Redação final do Projeto de Resolução ·
n9 35, de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência informa (lO Plenário que,
A Comissão Diretorã apresenta a redação
em virtude da sessão conjunta do Congresso
final do Projeto de Rcsolusão n~ 35, de 1990,
Nacional, anteriormente Convocada, reali·
que autoriza o Governo "do-Estado de Santa
zar·se hoje às 15 hof-ãS, não se realizará a
Catarina a emitir e colocar no mercado, atra-
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sessão ordinária do Senado Federal, às 14
horas e 30 minutos_
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu deSoilsa)
-Está enterrada a sessão.
·
(Levanta-se a sesstio às 13 horas e 55
minutos.)
(*) ATO DO PRESIDENTE-

N• 280, "DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no usoda sua competência regimental e regulamen·
tai, de conformidade com -a- delegação de
competência que lhe foí outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo CfD: vista o~ que· consta do Processo n~ 017.399/89.0, resolve aposentar, voluntariamente, Anna Maria Tavares -sobrai,
Técnico Legisla.tivo, Classe "Especial", Re·
ferência NS~25, do Quadrei Permanente do

Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituíçã-ô di República
Féderativa do Brasil, combínado com os artigos 515, inciso II, 516, inciso I, 490, 492,
§ lo, 517, incisos I e V, 488, § 49, 502, §
2~', 494, alínea a, do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Edição Atualizada -1989), observado 0 disposto no artigo
37 , inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
_Senador Nelson Carneiro, Presidente
(•) Republicado por haver saído com incorreçáo
no DCN, Seção II, de 16-12-89
(*) ATO DO PRESIDENTE

N' 096, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamenr
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~005.923/90-5, resolve autorizar
a contratação, sob f) regime jurídico.da Consolidação das Leis do Trabalho e_ do Fundo
de Garantia Por Tempo de SerViço, do senhor
JOAO FREDERICO RIBAS, para o empre·
go de Assessor Técnico, com o salário mensal
equivalente ao_vencimento do cargô DAS-3,
a partir de 11 de maio de 199.0, com lotação
e exercício no Gabínete do Primeiro-Secretário, Senador Mendes Canale.
Senado ,Federal, 30 de maio de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se·
nado Federal.
(*) Republicado por haver saído com incorreção

no DCN, Seção II,_ de 1?-6-90
(*) ATO DO PRESIDENTE

N• 98, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regírileritif e regulamentar, de conformidade com a delegação de
("') Republicado por haver saído com incorreção
no DCN, Seção II, de 2-6-90
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nl' 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 003.318/90-7, resolve aposentar, voluntariamente, ISNARD SARRES DE AL·
BUQUERQUE MELLO,-OcUpante-do caigo
isolado de provimento efetfvó de Díretoi,DAS-4,- do Quadro Permanente do Senado
Federal, Parte Suplementar, tendo ocupado
por mais de 10 (dez) anos o.cargo em Comis-sáo de Diretora da Subsecretaria de Arquivo,
código SF-DAS-101.4, ser aposentada, voluntariamente, nos termos do art. 40, inCiSo
III, alínea a, da Constituição da República
Federativ~ do Brasil, c_ombínados com os
arts. 515, inciso II, 516, incjso_I, 5l7, iridso
II, 523,524 e ~8. § 4~, do Reg1,1lamento Administrativo do Senado Federal, bem assim
com o art. 2", § zo, da Lei nn 6.323, de 1976,
aplicada no Senado Federal pela Resolução
nl' 21, de 1980; art. 2?, do Decreto-Lei n•
1.445, de 1976, alterado pelo Decreto-Lei n~
2.270, de 1985, (art. 3•, § 2•), modificado
peloart.10,do Decreto-Lein\'2.36i,_de 1987,
com a alteração introduzida pela Resolução
do Senado Federal no 198, de 1988 (Opção
= 55.%) e, airida, art. 11 da Resolução do
Senado Federal n\' 87, de 1989, com proventos
integráis, correspondentes ao vencimento do
cargo efetivo, observado o disposto no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de maio de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 155, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
de _Sua_competênciá regíniintal ê -regüfãffienta!, resolve designar o Dr. ANTÓNIO MA-_

RIA DE M. MESQUITA Ccinici represen-"
tante da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados,
em substituição-à- Dr Ângela da Cunha Barbosa Guedes, para compor-a Comíssão Espe-

ATO DO PRESIDENTE
N•l54, DE 1990

3911

DAS-3, a partir de 2 _de julho de 1990, com
lotação e exercício no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário, Senador
Mendes Canale.
Senado Federal, 10 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N• _0_4, DE 1990

O Primeiro Se_cretário do Senado Federal.
cial institufda pelo Ato desta Presidência de
usando da competência que lhe confere o art.
n" 120, de 1990.
137,_ do Ato n" 31, de 1987, da Comissão
Senado Federal, 10 de julho de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se- - Diretora e considerando o disposto no parágrafÕ únícO do ãrt. 87 do Decreto-lei n" 2.300,nado_ Federal._
de-.21 cte novembro de_-1986, alterãdo pelos
ATO DO PRESIDENTE
DccCretos-Leis n·•• 2348, de 24 de julho de
N? 1_56, DE. 1990
1987 e 2.360, de 16 de setembro de 1987,
resolve
O Presidente dO Senado Federal, -no uso
Art. 1" Os limites previstos nos arts. 18,
d<!- sua competência regirriental e regulamen19, 76,88 _e__ll7, do Ato n" 31, de 1987, da
tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Comissão Diretora, são fixados nos valores
n•.> 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
constantes da tabela anexa, para vigorar a
do Processo n 008.478/90-2, resolve autorizar
partir de l'·' d~ julho de 1990.
Art. 2" Este Ato entra em vigor na data
a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de sua publicação.
Art. 3"' Revogamvse as disposições em
de Garantia por Tempo de Serviço, do senhor
SILAS PAES BARBOSA JúNIOR, para o
coritrádo.
Bras!lia, 11 de julho de 1990. -Senador
emprego de Assessor Técnico~ com o salário
Mendes Canale, Primeiro Secretário.
mensal equivalente ao vencimento do cargo
6

ATO DO PRESIDENTE
N• 153, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental_ e regulamentar, e de conformidade_ com a deleg_ação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora rio 2, de 1973, resolve
~esignar GUIDO FARIA DE CARVALHO, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do QUadro Permanente do_
Senado Federal, para responder pelo expediente da Secretaria Geral daMesa, nos eventuais impedimentos do seu titular.
Senado- Federal, 10 de julho de 1990. Senador Nelson Canieiro, Presidente.
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ANEXO DO ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
NO 04, DE 1990
Artigo

Novo Va 1o r
_(Cr$)

·a-_ 815 _ 195 ._00
68.151.954,00
- 6_8. 151 . 954, 00

__

18
1 . 590- 126. 00
45. 434. 636.00
45-434.636 ~00

19
76

454- 346,00
68 • 151 .OO
22,717,318,00

O Presidente do Senado Federal, no uso

da sua competência regimeritã.l e regulamen- · -'---:-_:8-:=8:----------------------9:_:·.::0::;8:6:·:.:9::,2::_7_:•.::00:::._
tar, de conformidade com a delegação de
117
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
III
1 · 590. 126,00
n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n9008.160/90-2, resolve autorizar
a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
PORTARIA
n'·' 8, de 1990, ao servidor JOSE )UVÊNCIO
de Garantia por Tempo de Serviço, da senho. N• 16, DE 1990
DE ALBUQUERQUE FILHO. Técnico Le·
ra MARIA CAROLINA MOREIRA ALCI·
DES, para o emprego de Assessor Técnico,
O Primeiro Secretário do Senado Federal •. gislativo, Área de Tran.sporte, do Quadro
Permanente do Senado Federal, em suspencom o salário mensal equivalente ao vencino uso das suas atribuições regulamentares,
são por 90 dias, convertida em multa, na formento do cargo DAS-3, a partir de 1" de
tendo em vista o que consta do Processo n~
ma dos arts. 555, 556, 559, parágrafo único,
julho de 1990, com lotaçãQ e exercício no
015.107/89-2 e da decisão de Comissão Diree 564-, item II, do Regulamento AdministraGabinete do Líder do PRN, Senador Ney
tora na 1P Reunião Ordinária, realizada em
tivo do Senado Federal.
Maranhão.
30 de junho de 1990, resolve transformar a
Senado FederaJ, _10 de julho de 1990. Senado Federal, 10 de julho de 1990. pena de suspensão por 90 dias, com base nos
Senador Mendes·:Canale, Primeiro SecretáSenador Nelson Carneiro, Presidente do Searts:.555, 556., 559 e 564, item II, do Regulario.
·
nado Federal.
mento Administrativo; impOst<~; pela Portaria
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~"'---...~---

-~ ' • ~ '\ Empe~h~: 'FOi ~n'iiíid~- à NOia ·d~ E~p~nho
rt• 0017Q/8,,de 23-2-90 ..... ,
Vigência: 2-7-90 a 31-12-90.
trê o Senado Federal e a Empresa Brasileira ~· Signatários:
de' Tefecomunicações SIA- Embratel
~ Pelo Senado Federal: J;>r. José Passos Pór~
. ~Objeto: Utilização,. pelo Senado Federal,
to.
eÓl instalações de sua propriedade, de 16 (de.- Pela Embratel: ~arfa das N~ves C.S. G~
' ~sseis) linhas de teJex~ ..
meiro.
Amaury G-onÇalves _Martins," Dil;e_tor d3• '·'Licitação: Dispên_Sã de liCitação, com base
~ubsecretària de Administração de Material
JÍÔ Decreto-Lei n9 2.300/86t art. 22, inciso
_
x· e seu parágrafo único, e art. 19, inciso ~Património.
Vil, do Ato n9 31187, da Comissão Diretora
d~ Senado Federal.
'
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n9 027/90
· '·Valor Contratual: E-Stimado em Cr$
· 742.000,00 (setecentos.-e qUarenta e dois mil
Ç<!ntrat~~da: Eqpitel S/A 0"' Equipamentos
~Sistemas de Tele·comunicações
.
c!uzeiros).
.
·Crédito pelo qual cOrrerá a despesa: À con·
Contratante: Senado Federal
· t'8 do Pro.gr.a'ma'de Trabalho '"_Obj~to:Pr~staçãÓ de serviços de manute.Pdt:OOI.0001.202110002, Natureza da Despesa . ção preventiva e corretiva de I (uma) central
~4.9o-3937/0,
..
. f'SE modelo 8/20, fabricada pela Equitel SI
-;

'
··Espécie: Contrato' n9'026790, celebi<là6 en-

Julho de 1990,

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

A, equipada com 8 (oito) trõricos;-10 (dez)
ramais e 2 (dois) enlaces, durante o exercíciO

de 1990_
,'
Crédito pelo qual correrá a despesa: À co.rt·
ta do Pro g·r ama de T:r aba lho
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
3490-3946/0.
'
., ..
Empenho: Fof erriitida a Nota qe Empenho
n• 0028915, de 12-3-90.
Valor Contratual: Estimado em Cr$
34.701,72 (ttinta e quatro mil, sete-Centos e
um cruzeiros e setenta e dois centavos).
Vigência: 5-7-90 a 31~12~90.
Signatários:
Pelo S_enaQo Federal: Dr. José Passos Pô~..
to.
'
Pela Contratada:· Jorge Ernesto Soares' e
·
Roberto Tadeu Conto Mazoni.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor ·da
Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimônio.
-

--
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